
 

 

26. novembra 2013 

Informácie o novej bankovke 10 € 

Viac ako desať rokov po zavedení eurových bankoviek a mincí začal Eurosystém vydávať druhú sériu 
eurových bankoviek s názvom Európa. Táto séria má vo vodoznaku a holograme portrét Európy, postavy 
z gréckej mytológie, po ktorej bol pomenovaný náš kontinent.  

Nová bankovka 5 € bola uvedená do obehu 2. mája 2013. Má niekoľko nových, zdokonalených 
ochranných prvkov, vďaka ktorým je ešte odolnejšia proti falšovaniu. Novú bankovku, ako aj všetky 
ostatné eurové bankovky je možné jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením: 
http://www.nove-eurobankovky.eu/Eurové-bankovky/Ochranné-prvky/SKÚŠKA-HMATOM/NOVÁ-
BANKOVKA-5 €. 

Nová bankovka 10 € sa začne vydávať v roku 2014. Viac informácií nájdete na internetovej stránke 
www.nove-eurobankovky.eu/.  

 Kedy bude nová bankovka 10 € uvedená do obehu? 

Presný dátum vydania bude oznámený po odhalení novej bankovky 13. januára 2014. V nasledujúcej 
tabuľke je uvedený prehľad príprav na jej zavedenie. 

 

26. november 2013 13. január 2014 jún 2014 
po skončení 

leta 2014 

Seminár ECB 
pre výrobcov 
a dodávateľov zariadení 
na spracovanie 
bankoviek v belgickej 
národnej banke 
v Bruseli  

Odhalenie novej 
bankovky 10 € 
v Európskej 
centrálnej banke 
vo Frankfurte 

Poskytnutie 
nových 
bankoviek 10 € 
výrobcom 
a dodávateľom 
zariadení na 
spracovanie 
bankoviek na 
účely 
prispôsobenia 
strojov 
a zariadení 

Distribúcia 
letákov o novej 
bankovke 10 € 
do približne troch 
miliónov 
predajných miest 
v eurozóne 

Začiatok 
emisie novej 
bankovky 10 € 
v celej 
eurozóne 



 

 

 Je zodpovednosťou Eurosystému zabezpečiť, aby stroje a zariadenia na overovanie 
pravosti bankoviek prijímali nové bankovky? 

Zodpovednosť za stroje a zariadenia na overovanie pravosti bankoviek nenesie Eurosystém, ale ich 
majitelia a nepriamo aj ich dodávatelia a výrobcovia. Eurosystém je však zodpovedný za to, aby 
príslušným partnerom poskytol všetky informácie a materiály potrebné na prispôsobenie strojov 
a zariadení novým bankovkám. ECB a národné centrálne banky úzko spolupracujú s výrobcami, 
dodávateľmi, prevádzkovateľmi a majiteľmi zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek, 
aby im umožnili prispôsobiť zariadenia včas pred vydaním bankoviek jednotlivých nominálnych hodnôt. 
Eurosystém vyzýva majiteľov takýchto zariadení, aby si u dodávateľa overili, či budú zariadenia prijímať 
nové bankovky a či budú schopné rozpoznať aj ďalšie bankovky série Európa. Zoznam zariadení na 
spracovanie a overovanie pravosti bankoviek, ktoré prijímajú novú bankovku 5 €, je dostupný tu 
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.sk.html. Zoznam sa bude 
priebežne aktualizovať informáciami o novej bankovke 10 €. Pravosť bankovky je okrem toho vždy možné 
overiť hmatom, pohľadom a naklonením (http://www.nove-eurobankovky.eu/Eurové-bankovky/Ochranné-
prvky/SKÚŠKA-HMATOM/5 €-PRVEJ-SÉRIE). 

 Prečo potrebujeme nové bankovky? 

ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny sú povinné chrániť integritu eurových bankoviek 
a zohľadňovať najnovší vývoj v oblasti technológií výroby bankoviek. Musia zachovávať vysokú úroveň 
bezpečnosti bankoviek a neustále zlepšovať ich grafickú podobu a ochranné prvky. ECB a národné 
centrálne banky Eurosystému preto vyvíjajú sériu Európa, aby zachovali dôveru verejnosti v spoločnú 
menu. Nová séria bude aj naďalej poskytovať optimálnu ochranu proti falšovaniu, pričom nové bankovky 
budú ešte bezpečnejšie. 

Bankovky nižšej nominálnej hodnoty série Európa budú okrem toho vďaka nánosu ochrannej vrstvy ešte 
odolnejšie. Bankovky nebude potrebné vymieňať tak často, čím sa znížia náklady a nepriaznivý vplyv na 
životné prostredie.  

 Kedy budú vydané bankovky ďalších nominálnych hodnôt? 

Bankovky série Európa sa budú do obehu zavádzať vo vzostupnom poradí. Po bankovke 10 € teda bude 
nasledovať bankovka 20 € (dátum vydania bude určený neskôr).   

 

 

 

 


