
1 € = 30,1260 Ск

Евро на Словеньску

... Іґором БАРАТОМ, сповномочненцём 
влады Словеньской републікы про заве-
джіня евра на Словеньску, котрому сьме 
задали пару вопросiв, одповідї на котры 
бы могли інтересовати многых нашых об-
чанів.

• Як ся мають обчане приготовити на заведжі-
ня евра?
– Жадны окремы приправы не суть потребны, 
важне є лем быти інформованым о основных рі-
чах. Жебы люде по Новім роцї могли іти до обхо-
ду, рештаврації, кавярнї, за одпочінком ці на заба-
ву без збыточной неістоты, нервозіты і з пінязми, 
котры їм всягды приймуть, зато є важне, абы поз-
нали подобу евровых банковок і мінц, абы позна-
ли їх охранны елементы, самособов, конверзный 
курз, абы знали де, як і коли ся дадуть безпечно 
вымінити коруны за евра, якы суть правила дуал-
ного зображіня цін, одколи доколи оно буде екзіс-
товати, доколи будуть в обходах брати коруны і 
подобно. Єдинов формов „приправы“, котру до-
справды раджу зробити, є вложыти нашпорены 
пінязї на учет або на вкладну книжку. А то вшыт-
кы пінязї, котры до кінця рока не будуть обчане 
потребовати. Банка їх безплатно і автоматічно пе-
ремінить на евра, точно подля конверзного курзу, 
нихто так не стратить ани о єден галер.
• Што значіть дуалне зображіня цін і кого ся 
тыкать?
– Дуалне зображіня є уваджаня вшыткых цін то-
варів, служеб і далшых річей сучасно в корунах 
і еврах, перерахованых подля конверзного кур-
зу. Тыкать ся то вшыткых, котры уваджають сумы 
урчены про обчанів. Іде нелем о обходы і фірмы 
служеб, але ай о заместнавателїв, банкы, верей-
ны уряды. Двояке зображованя цін є повинне од 
24. авґуста 2008 і тота повинность буде платна до 
1. януара 2010.
• В медіах сьте уж авізовали, же до каждого 
дому буде послана еврокалкулачка. Коли ю 
люде дістануть і кілько їх то буде стояти?
– До каждой поштовой скринькы обчане зачатком 
новембра 2008 дістануть баличок інформацій о 
еврї, а в тім баличку буде і еврокалкулачка. Ба-
личкы каждый, самособов, дістане безплатно.
• Де і коли собі обчане будуть мочі купити 
штартовы баличкы з евромінцами і што в них 
буде?
– На каждій поштї і в каждій філіалцї банкы од 1. 
децембра 2008, ціна баличка буде 500 корун і буде 
в нїм 45 евромінц у цілковій вартости 16,60 евра.
• Дe і як довго ся будуть выміняти словеньскы 
коруны за евра?
– Банковкы вымінять банкы до кінця року 2009, в 
Народній банцї Словеньска необмеджено, хоць-
коли. Мінцы вымінять до кінця юна 2009, в Народ-
ній банцї до кінця року 2013.
• Як то буде фунґовати почас першых днїв по 
1. януарї 2009, кідь в обігу будуть і евра, і кору-
ны? Будуть мочі обчане платити за накуп ай в 
еврах, ай в корунах?
– Першого януара будуть обходы заперты. Друго-
го януара підуть люде першыраз в новім роцї ку-

повати. Уж 5 місяцїв видїли ціны в еврах, также не 
будуть мати ся чому чудовати. Нормалне накупо-
ваня зачатком рока, наприклад, у пензістів звыкне 
быти так за 250 корун, в януарї то буде стояти 8,30 
евра. Хто іщі евра не мать і не платить картов, за-
платить, наприклад, двастокорунашков і стокору-
нашков. Роздїл 1,66 евра му продавачка выдасть 
в еврах. Так поступно здобуде евра. Може, само-
собов, іти вымінити коруны і до банкы або сі вы-
брати евра з банкомату. Але як видно на нашім 
прикладї, в основнім не мусить. О пару днїв му 
навеце прийде плат або пензія, а тоты уж цілы бу-
дуть в еврах. Также досправды ся ніч не стане. 
Будуть іншы чісла на ціновках, іншы пінязї в піня-
женках, жывот але піде нормално дале, нихто не 
збіднїє, нихто не збогатне, нихто не стратить ани 
єден галер. По 16. януарї 2009 уж ся буде плати-
ти лем в еврах.
• Буде ся заокруглёваня цін горї (на найблизше 
ціле евро) поважовати за звышованя цін? Кідь 
гей, так можуть быти обходници санкціонова-
ны за таке звышіня, кідьже влада не хоче до-
пустити звышовыня цін в связи із заведжінём 
евра?
– Заокруглёваня ся тыкать другого десятинно-
го місця, кажду суму буде треба заокруглёвати 
на найблизшый цент, жебы ю мож было заплати-
ти. На інше, як таке, ту не є прічіна заокруглёвати, 
также хто стокоруновый товар, котрый правилно 
має стояти 3,32 евра, по перерахованю заокруг-
лить інакше, наприклад, на 3,35 ці докінця на 3,40, 
або высше, самособов, тым порушыть закон. То 
але не значіть, же што буде 1. януара 2009 стояти 
3,32 евра, не може в будучности здорожыти. За-
округлёвати іншак, як подля закона, ся не сміє! 
• Вартость евра є становлена на 30,126 сло-
веньскых корун. Є тота вартость уж дефінітів-
на, або в будучности ся може змінити?
– Тот курз є немінный, од 1. януара 2009 буде 
платный навсе про вшыткы перерахункы з корун 

на евра. До кінця 2008 року але іщі при продаваню 
або купованю евра може платити торговый курз, 
офіціалный конверзный курз аж до кінця того року 
поужываме лем на дуалне зображіня цін.
• Oд 1. 1. 2009 буде ся у нас публіковати курзо-
вый листок іншых мен. Кібы сі обчан СР хотїв 
купити, наприклад, чеськы коруны, дістане за 
1 евро єднаку суму на Словеньску, в Австрії і 
под., або мать кажда країна, де є главнов ме-
нов евро, свій властный курзовый листок на 
чуджі мены?
– Так як і днесь, кажда банка, кажда змінарня і 
в рамках єдной країны мать свій властный лис-
ток про продаваня і купованя домашнёй мены, а 
тото буде платити і в будучности. Кідь собі дах-
то буде хотїти купити, наприклад, чеськы коруны 
в Словеньскій шпорителнї, Татра банцї або ав-
стрійскій Ерсте Банк, ці нїмецькій Дресднербанк, 
самособов, же курзовы листкы тых банк будуть 
одлишны, як і днесь. Роздїлы але будуть лем не-
выразны. Урядный курз евра односно чуджіх мен, 
платный про урядны цілї, буде у вшыткых країнах 
еврозоны єднакый
• Якый плат ся буде зображовати на выплат-
ных пасках в еврах: грубый або чістый?
– Дуалне зображіня на выплатній пасцї є в сумі, 
котра є реално выплачена працовникови, значіть 
справила чістый плат.
• В якій менї ся буде подавати данёве призна-
ня по заведжіню евра за період, в котрім была 
платнов менов словеньска коруна? Буде ся 
мочі подавати додаточне данёве признаня ку 
попереднїм зданёвательным періодам?
– Данёве признаня за рік 2008 ся подавать в кору-
нах, припадный недоплаток на дани ся уводжать 
в роцї 2009 в еврах. На правилах подаваня данё-
вого признаня ся ніч не мінить. 
• Знаме, же мзды і пензії по заведжіню евра 
здалека не буде мож порівновати із мздами і 
пензіями в іншых країнах. Коли, подля вас, на-
стане вырівнаня з іншыма країнами Европской 
унії?
– Тото ся не одважую предпокладати, зо заве-
джінём евра то не мать пряму связь. Наісто то 
не буде о рік, два ани десять років, є то довго-
добішый процес. Істе є, же роздїлы ся будуть по-
ступно зменшовати.
• Яка є Ваша проґноза звышованя жывотной 
уровнї обчанів Словеньской републікы по за-
веджіню евра? 
– Заведжіня евра не є конечным цілём. Є то 
вызнамный інштрумент на то, жебы наша еко-
номіка ішла допереду скорше. Вдяка тому ся і 
обчане будуть мочі мати лїпше, буде веце ін-
вестіцій, веце робочіх можностей (позн. ред.: 
сучасна фінанчна і зачінаюча господарьска кріза 
як у світї, так і у нас тому теперь не насвідчує, 
але кажда кріза раз помине). Як єм уж увів выс-
ше, буде то трывати іщі веце років, выслїд-
кы збачіме, може, за 7 – 10 років найскорше, 
кідь влады будуть робити добру господарь-
ску політіку.

Розговор вів: 
Александер ЗОЗУЛЯК, шефредактор

О еврї з тым найкомпетентнїшым 
на Словеньску,...



Евровы банковкы
Европскых банковок є сїм. Кажда еврова банковка представує єден архітектонічный штіл. 
Тематічно суть тоты штілы переданы за помочі елементів выглядів, бран і мостів як сімболів 
европского духа отворености і сполупрацы.

© Міністерство фінанцій СР і Народна банка Словеньска

Евро – силна 
мена до каждой 
піняженкы!
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Задарьмо мож дістати 
подробнїшы інформації на: 

0800 103 104, 
www.euromena.sk
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Европскы мінцы
Европскых мінц є вісем. Мають єдну 
сполочну сторону і другу народну, 
подля того, котра країна мінцу выда-
ла. Вшыткы мінцы суть платны у каж-
дій країнї еврозоны (як і банковкы). На 
словеньскых мінцах буде двойхрест 
на трёх верьхах, Братїславскый замок 
і гора Крівань.
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