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Stanovenie úloh a zodpovedností
§ Eurosystém:

• Vyvinúť maximálne úsilie pre podporu procesu adaptácie na novú desať eurovú 

bankovku

• poskytnúť dostatočný časový priestor na adaptáciu a informácie o procese 

adaptácie na novú desať eurovú bankovku. 

§ Výrobcovia zariadení:

• Pripraviť adaptácie (softvér), adaptovať zariadenia čo najskôr s cieľom 

informovať a distribuovať nový softvér svojim zákazníkom (dodávateľom). 

§ Koneční používatelia zariadení:

• Adaptovať svoje zariadenia a zabezpečiť, aby zákazníci (verejnosť) mohli 

bezproblémov používať nové €10 bankovky od 23. septembra 2014. 
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Podpora adaptácie na novú €10 bankovku (pre 
výrobcov zariadení)

§ Prvá fáza – júl 2012
• Poskytnutie technických informácií ohľadom novej €10 bankovky a 

organizovanie testov s výrobcami zariadení.

• Technické informácie boli poskytnuté 105 výrobcom zariadení.

§ Druhá fáza – november 2012 až február 2013
• Testovanie zariadení s bankovkami z pilotnej tlače v národných 

centrálnych bankách - pre výrobcov zariadení za účelom začatia 
príprav na adaptáciu zariadení.
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Podpora adaptácie na novú €10 bankovku (pre 
dodávateľov zariadení)

§ Tretia fáza – od 9. decembra 2013 (prebieha)
• Možnosť testovania v priestoroch národných centrálnych bánk

NBS ponúka od 14. januára 2014 dodávateľom zariadení a tretím stranám
(banky) možnosť testovať zariadenia v priestoroch NBS.

Je možné použiť:

§ nové bankovky z 9 rôznych tlačiarní (každá z troch etáp tlače),

§ neupotrebitelné a umelo poškodené bankovky. 
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Podpora adaptácie na novú €10 bankovku (pre 
dodávateľov zariadení)

§ Štvrtá fáza – od 14. januára 2014

• Možnosť zapožičania nových ES2 €10 bankoviek

Dodávateľ alebo tretia strana si môže zapožičať na zmluvnom základe 
maximálne 1 800 kusov nových €10 bankoviek od NBS formou výpožičky so 
zábezpekou pre účely:

§ testovania zariadení v interných priestoroch žiadateľa alebo

§ testovania v mieste, kde sú umiestnené príslušné zariadenia. 



Zjednodušenie pravidiel Eurosystému pre novú sériu 
€10 bankoviek

§ Dostupnosť už 8 mesiacov pred zavedením novej série.

§ Možnosť poskytnutia bankoviek aj mimo priestorov NBS.

§ Širšia škála bankoviek pre testovanie. 

§ Jednoduchšie podmienky pre zapožičanie bankoviek (zábezpeka, 
nižšia pokuta). 

§ Žiadosť o testovanie zariadení resp. zapožičanie bankoviek môžu 
záujemcovia posielať na e-mailovú adresu: nove.bankovky@nbs.sk. 
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Dôležité odkazy v súvislosti s 
novou €10 bankovkou

Úspešne otestované zariadenia (možnosť si overiť či dané zariadenie je adaptované na ES2 5 € alebo 
10 €)
§ http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.sk.html

Informácie k testovaniu novej bankovky 10 € v Národnej banke Slovenska
§ http://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/eurove-bankovky/testovanie-novej-bankovky-10-v-

narodnej-banke-slovenska

Web stránka venovaná eurovým bankovkám, predovšetkým novým bankovkám 5 € a 10 €
novej série Európa
§ http://www.nove-eurobankovky.eu/

Informácie o druhej sérii eurobankoviek
§ http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/europa/html/index.sk.html

On-line prieskum kvality eurových bankoviek v obehu
§ http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/banknotequality.sk.html
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Zhrnutie
§ Proces softvérovej adaptácie zariadení je podobný ako 

bol pri novej €5 bankovke.

§ Skoršia dostupnosť nových €10 bankoviek pre výrobcov 
zariadení, banky a tretie strany.

§ Zjednodušené pravidlá pri adaptácií zariadení, testovaní a 
zapožičaní bankoviek. 

§ Úlohy a zodpovednosti sú definované s cieľom 
úspešného zvládnutia procesu adaptácie.
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Ďakujem za pozornosť


