Eurové mince

Prvý deň roka 2009 bude pre Európsku úniu historickým dňom. V tento deň sa Slovensko
pripojí k Belgicku, Cypru, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Luxembursku,
Malte, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Slovinsku, Španielsku a Taliansku ako ďalší člen
eurozóny a prijme euro ako svoju menu.
Tento leták vydala Národná banka Slovenska spoločne s Európskou centrálnou bankou
s cieľom predstaviť Vám novú menu, ktorá sa stane súčasťou Vášho každodenného života
už od 1. januára 2009, keď sa sedem eurových bankoviek a osem eurových mincí stane na
Slovensku zákonným platidlom.

Ďalšie informácie
o eure

Mince majú hodnotu od 2 € po 1 cent a každá z nich má „európsku“ a „národnú“ stranu.
Na európskej strane je zobrazená buď Európska únia pred jej rozšírením v máji 2004, alebo geografický obraz Európy.
Národná strana sa v jednotlivých krajinách líši. Všetky eurové mince i napriek týmto rozdielom platia v celej eurozóne.

Ďalšie informácie o eure Vám poskytne
Národná banka Slovenska alebo Európska
centrálna banka.
Az euróval kapcsolatban további felvilágosításért forduljon a Národná banka
Slovenskához vagy az Európai Központi
Bankhoz.

Európska strana mincí

Vaš buter informaciji pedal euroste vičinen
Slovačiko themutno lovengero kher vaj
Europsko centralno lovengero kher.

Korunovými bankovkami a mincami budete môcť platiť do 16. januára 2009. Slovenské
banky budú bezplatne vymieňať korunové bankovky do konca roka 2009 a mince do konca
júna 2009. Túto bezplatnú výmenu však môžu obmedziť na maximálne 100 bankoviek
a 100 mincí na osobu a transakciu. Národná banka Slovenska bude vymieňať mince až do
konca roka 2013, bankovky a pamätné mince bude vymieňať bez časového obmedzenia.

For more information on the euro, please
contact Národná banka Slovenska or the
European Central Bank.

Veríme, že tento leták Vám v súvislosti s touto významnou zmenou poskytne užitočné
informácie.

Národná strana slovenských eurových mincí
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Euro Info linka: 0800 103 104
Jean-Claude Trichet
prezident Európskej centrálnej banky

Ivan Šramko
guvernér Národnej banky Slovenska

Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
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euroinfo@nbs.sk

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

Na minciach hodnoty 2 €
a 1 € je zobrazený dvojkríž
na trojvrší, ktorý je v štátnom
znaku Slovenskej republiky.

www.euro.ecb.eu

www.euromena.sk
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Mince v hodnote 50, 20 a 10 centov zobrazujú
Bratislavský hrad a štátny znak Slovenskej
republiky.

Na minciach hodnoty 5 centov, 2 centy
a 1 cent je tatranský štít Kriváň,
symbol zvrchovanosti slovenského národa,
a štátny znak Slovenskej republiky.

+49 69 1344 0
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Nemecko
www.euro.ecb.eu
info@ecb.europa.eu
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STE PRIPRAVENÍ NA EURO?

OCHRANNÉ PRVKY EUROVÝCH BANKOVIEK
Pravú eurovú bankovku môžete odlíšiť od falošnej pomocou viacerých ochranných prvkov. Stačí skontrolovať, či je:

4 bankovkový papier na dotyk tuhý a pevný a tlač na niektorých miestach hrubšia,
4 na bankovkách 50 €, 100 €, 200 € a 500 € hlavný motív bankovky viditeľný aj vo vodoznaku a holograme,
4 hodnota bankovky vyznačená aj vo vodoznaku, ochrannom prúžku, holograme a v čísle vytlačenom opticky premenlivou farbou.

KVALITA PAPIERA

KVALITA PAPIERA

HOLOGRAM

Bankovkový papier by mal byť
na dotyk tuhý a pevný. Keď po
bankovke prejdete prstom,
zistíte, že vrstva farby je na
niektorých miestach hrubšia.

Bankovkový papier by mal byť
na dotyk tuhý a pevný. Keď po
bankovke prejdete prstom,
zistíte, že vrstva farby je na
niektorých miestach hrubšia.

Pri naklonení bankovky sa
zobrazuje hodnota bankovky
a okno alebo brána.

HOLOGRAM
Pri naklonení bankovky sa
zobrazuje hodnota bankovky
a znak eura (€).

VODOZNAK

OCHRANNÝ PRÚŽOK

VODOZNAK

OCHRANNÝ PRÚŽOK

ČÍSLO S OPTICKY PREMENLIVOU FARBOU

Pri pohľade na
bankovku proti
svetlu sa objaví
matný obraz
a hodnota
bankovky.

Pri pohľade proti svetlu
je vidieť tmavý prúžok,
ktorý prechádza
bankovkou.

Pri pohľade na
bankovku proti
svetlu sa objaví
matný obraz
a hodnota
bankovky.

Pri pohľade proti svetlu
je vidieť tmavý prúžok,
ktorý prechádza
bankovkou.

Pri naklonení bankoviek hodnoty 50 €, 100 €,
200 € a 500 € sa farba čísla na rubovej strane
mení z purpurovej na olivovozelenú alebo hnedú.

