Na lícnych stranách
bankoviek sú okná a brány

Základnou jednotkou spoločnej európskej meny je 1 euro.
Jedno euro má 100 centov.
Existuje 8 nominálnych hodnôt eurových mincí a 7 nominálnych hodnôt eurových bankoviek. Úradnou skratkou, resp.
medzinárodným kódom eura je EUR. Znakom eura je €.

Ktoré štáty používajú euro?
Euro ako svoju národnú menu používajú krajiny eurozóny: Belgicko, Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko,
Španielsko, Taliansko. So súhlasom Európskeho spoločenstva
je euro oﬁciálnym platidlom aj v štátoch San Maríno, Monako
a Vatikán. Bez formálnej dohody používa euro aj Kosovo, Čierna
Hora a Andora.

Na každej bankovke je:
európska vlajka
skratka Európskej
centrálnej banky
v piatich verziách
(BCE, ECB, EZB, EKT, EKP)
mapa Európy (zadná strana)
slovo euro v latinskej
a gréckej abecede
12 hviezd EÚ
podpis prezidenta ECB

•
•

Viete, že...

• základnou zložkou papiera eurových bankoviek je čistá bavlna,
• papier na výrobu bankoviek sa distribuuje do 14 prísne chránených tlačiarní v Európe,
• počas osemhodinovej pracovnej zmeny sa vyrobia približne
2 milióny eurových bankoviek,
• životnosť eurovej bankovky s nižšími hodnotami je v priemere jeden rok, s vyššími niekoľko rokov,
• v súčasnosti je v obehu 11,31 miliárd eurových bankoviek
v celkovej hodnote 650 367 miliónov eur,*
• v súčasnosti je v obehu 76,29 miliárd eurových mincí v celkovej hodnote 19 196 miliónov eur*,
• hotovosť v eurozóne vydáva 420 000 bánk/bankomatov,
• jednotnú európsku menu používa viac ako 320 miliónov
ľudí,
• hodnota všetkých eur v obehu je od roku 2006 vyššia ako

•
•
•
•

hodnota všetkých dolárov v obehu.

Spoločné strany
eurových mincí

* Údaje sú z januára 2008.

Slovenské strany
eurových mincí
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Eurové mince

Príbeh eura sa začal v 70. rokoch 20. storočia. Vtedy v roku 1969
ministerský predseda Luxemburska Pierre Werner predložil
v Haagu plán smerujúci k prijatiu jednotnej meny v šiestich krajinách tvoriacich EÚ. Po ekonomických zvratoch a ropnej kríze
sa myšlienka spoločnej európskej meny dostala znovu do popredia až v roku 1989 v Madride ako Delorsov trojetapový plán
vytvorenia hospodárskej a menovej únie s európskou centrálnou bankou spravujúcou spoločnú menu. Už o necelých desať
rokov sa v jedenástich krajinách EÚ zaviedla spoločná európska
mena do bezhotovostného styku. Takže môžeme povedať, že
dňom zrodenia eura sa stal 1. január 1999. Euro však bolo stále
len „virtuálnou“ menou a prešli ďalšie tri roky, kým si ľudia mohli
vziať do rúk eurové bankovky a mince.

1969
Názov eura

1995

Oﬁciálne prezentovaná myšlienka
jednotnej meny pre Európu

Názov jednotnej európskej meny bol oznámený na zasadnutí
Európskej rady v Madride v decembri 1995. Meno pre jednotnú
európsku menu „euro” navrhol vtedajší nemecký minister ﬁnancií
Theodor Waigel. Slovo euro sa
ľahko vyslovuje vo všetkých
jazykoch spoločenstva. Na
bankovkách je vytlačené
v latinskej i gréckej abecede. V slovenskom jazyku
sa skloňuje podľa vzoru
mesto.

Znak eura
Znak eura schválila v roku 1997 Európska komisia. Autorstvo znaku sa datuje od roku
1974 a patrí vtedajšiemu hlavnému dizajnérovi Európskeho
spoločenstva Arthurovi Eisenmengerovi. Znak eura má súvislosť s prvým písmenom slova Európa a je inšpirovaný gréckym
písmenom epsilon ε, ako
pripomienkou na kolísku
európskej civilizácie. Dve
vodorovné čiary v znaku €
symbolizujú stabilitu eura.
Jedným z kritérií pri výbere
znaku novej meny bolo aj
to, že sa dá ľahko napísať
rukou.
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V duchu európskeho motta „jednotní v rozmanitosti“ majú eurové mince jednu stranu spoločnú – rovnakú pre všetky krajiny
eurozóny a druhú národnú. Na spoločných stranách sú tri rôzne
mapy Európy a v pozadí sú hviezdy symbolizujúce Európsku
úniu. Autorom návrhu graﬁckého stvárnenia týchto strán je Luc
Luycx, výtvarník Belgickej kráľovskej mincovne. Na národné
strany eurových mincí si každá krajina eurozóny sama zvolila
motívy, ktoré ju budú reprezentovať. Niektoré krajiny si vybrali
jeden motív na všetkých osem mincí, iné majú na každom nominále iný motív. Eurové mince vydané ktoroukoľvek krajinou
sú platné vo všetkých krajinách eurozóny.

Mena
dostala svoje
meno euro

1999
Zrod eura – zavedenie
jednotnej európskej meny
do bezhotovostného styku

Eurové bankovky
Eurové bankovky sú pre všetky krajiny eurozóny rovnaké. Na
rozdiel od mincí nemajú národnú stranu. Ich dizajn navrhol rakúsky výtvarník Robert Kalina. Na lícnych stranách bankoviek sú
zobrazené okná a brány a na rubových stranách mosty. Architektonické stavby reprezentujú historické epochy a architektonické štýly Európy, nie sú však znázornením konkrétnych stavieb. Okná a dvere sú symbolom ducha európskej otvorenosti
a spolupráce. Mosty sú metaforickým vyjadrením úzkej spolupráce a komunikácie medzi národmi Európy a medzi Európou
a zvyškom sveta.

Slovenské eurové mince budú mať tri motívy. Na minciach
s hodnotou 1 cent, 2 centy a 5 centov bude tatranský štít Kriváň,
na minciach 10, 20 a 50 centov bude Bratislavský hrad a na minciach 1 € a 2 € bude dvojkríž na trojvrší.

2002

1. január

Zavedenie eurových
bankoviek a mincí
do obehu

2009
Plánovaný
príchod eura
na Slovensko

Dôležité míľniky

• December 1995 – jednotná európska mena sa bude volať
euro
• Február 1996 – vyhlásenie súťaže na návrhy bankoviek
•
•
•
•
•

– určili sa dve témy pre motívy bankoviek: európske obdobia
a slohy, alebo abstraktný (moderný) dizajn
September 1996 – zo 44 návrhov postupuje do ﬁnále 5 najlepších
Október 1996 – k návrhom bankoviek sa môžu vyjadriť občania v prieskume verejnej mienky
December 1996 – zvíťazili návrhy Roberta Kalinu z Rakúskej
centrálnej banky s motívom európske obdobia a slohy
Júl 1999 – začiatok výroby eurových bankoviek
Január 2002 – eurové bankovky sa začali používať

O celkovom objeme vydaných eurových bankoviek a mincí
rozhoduje Európska centrálna banka. Pri prechode z koruny
na euro bude Slovensko potrebovať asi 188 miliónov eurových
bankoviek a 400 miliónov kusov eurových mincí. Národná banka Slovenska si celé potrebné množstvo bankoviek požičia od
centrálnej banky susedného Rakúska. Slovenské eurové mince
sa budú raziť v Mincovni Kremnica, ktorá je najstaršou nepretržite fungujúcou mincovňou v Európe. Ich razba začne hneď po
konečnom rozhodnutí o prijatí Slovenska do eurozóny.
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