
SÉRIA BANKOVIEK  
EURÓPA



KOMPLETNÁ SÉRIA EURÓPA
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V záujme zachovania odolnosti proti falšovaniu je bankovky potrebné 
priebežne aktualizovať. Preto ECB vytvorila sériu Európa. 

Vďaka pokročilým ochranným prvkom sú bankovky série Európa v porov-
naní s bankovkami prvej série bezpečnejšie. Nové bankovky sa uvádzali do 
obehu postupne v priebehu niekoľkých rokov vo vzostupnom poradí.  
Zavedením nových bankoviek 100 € a 200 € dňa 28. mája 2019 bude séria 
Európa kompletná.

Nové bankovky 100 € a 200 € obsahujú satelitný hologram spolu s ďalšími 
zdokonalenými ochrannými prvkami. Popri zvýšenej úrovni ochrany proti 
falšovaniu bankovky získali aj čerstvý vzhľad.

Rovnako ako ostatné bankovky série Európa budú i nové bankovky 100 € 
a 200 € v obehu súbežne s bankovkami prvej série. Všetky bankovky prvej 
série vrátane bankovky 500 € zostávajú zákonným platidlom, to znamená, 
že sa i naďalej môžu používať ako platobný prostriedok a uchovávateľ  
hodnoty. Vždy si zachovajú svoju nominálnu hodnotu a všetky národné 
centrálne banky Eurosystému ich budú vymieňať bez časového obmedzenia.

Prečo nové bankovky?

ÚVOD



RUBOVÁ STRANA

LÍCNA STRANA   

Vodoznak s portrétom  
Pozrite sa na bankovku 
proti svetlu. Objaví sa 
portrét Európy, hodnota 
bankovky a hlavný motív.

Smaragdové číslo 
Nakloňte bankovku. Číslo vytvára 
svetelný efekt, ktorý sa pohybuje 
nahor a nadol. Farba čísla sa zároveň 
mení zo smaragdovozelenej na 
tmavomodrú.

Hologram s portrétom 
Nakloňte bankovku.  
V striebristom prúžku sa 
zobrazí portrét Európy, 
hodnota bankovky  
a hlavný motív.

Vystupujúca tlač 
Nahmatajte krátke 
vystupujúce čiarky na 
ľavom a pravom okraji 
bankovky. 

SÉRIA EURÓPA: 5 €



RUBOVÁ STRANA

LÍCNA STRANA   

Vodoznak s portrétom  
Pozrite sa na bankovku 
proti svetlu. Objaví sa 
portrét Európy, hodnota 
bankovky a hlavný motív.

Smaragdové číslo 
Nakloňte bankovku. Číslo vytvára 
svetelný efekt, ktorý sa pohybuje 
nahor a nadol. Farba čísla sa zároveň 
mení zo smaragdovozelenej na 
tmavomodrú.

Hologram s portrétom 
Nakloňte bankovku.  
V striebristom prúžku sa 
zobrazí portrét Európy, 
hodnota bankovky  
a hlavný motív.

Vystupujúca tlač 
Nahmatajte krátke 
vystupujúce čiarky na 
ľavom a pravom okraji 
bankovky. 

SÉRIA EURÓPA: 10 €



RUBOVÁ STRANA

LÍCNA STRANA   

Vodoznak s portrétom  
Pozrite sa na bankovku 
proti svetlu. Objaví sa 
portrét Európy, hodnota 
bankovky a hlavný motív.

Smaragdové číslo 
Nakloňte bankovku. Číslo vytvára 
svetelný efekt, ktorý sa pohybuje 
nahor a nadol. Farba čísla sa zároveň 
mení zo smaragdovozelenej na 
tmavomodrú.

Vystupujúca tlač 
Nahmatajte krátke 
vystupujúce čiarky na 
ľavom a pravom okraji 
bankovky. 

SÉRIA EURÓPA: 20 €

Okienko s portrétom 
Pozrite sa na bankovku proti svetlu. 
Okienko v holograme sa spriehľadní  

a objaví sa v ňom portrét Európy, 
viditeľný na oboch stranách bankovky.



RUBOVÁ STRANA

LÍCNA STRANA   

Vodoznak s portrétom  
Pozrite sa na bankovku 
proti svetlu. Objaví sa 
portrét Európy, hodnota 
bankovky a hlavný motív.

Smaragdové číslo 
Nakloňte bankovku. Číslo vytvára 
svetelný efekt, ktorý sa pohybuje 
nahor a nadol. Farba čísla sa zároveň 
mení zo smaragdovozelenej na 
tmavomodrú.

Vystupujúca tlač 
Nahmatajte krátke 
vystupujúce čiarky na 
ľavom a pravom okraji 
bankovky. 

SÉRIA EURÓPA: 50 €

Okienko s portrétom 
Pozrite sa na bankovku proti svetlu. 
Okienko v holograme sa spriehľadní  

a objaví sa v ňom portrét Európy, 
viditeľný na oboch stranách bankovky.



RUBOVÁ STRANA

LÍCNA STRANA   

Vystupujúca tlač 
Nahmatajte krátke 
vystupujúce čiarky na 
ľavom a pravom okraji 
bankovky. 

SÉRIA EURÓPA: 100 €

Smaragdové číslo 
Nakloňte bankovku. Číslo vytvára 
svetelný efekt, ktorý sa pohybuje nahor  
a nadol. Číslo zároveň mení farbu zo 
smaragdovozelenej na tmavomodrú  
a v jeho vnútri sa objavia znaky €. 

Satelitný hologram 
Nakloňte bankovku. Okolo  

čísla v hornej časti striebristého 
prúžku sa pohybujú malé  

znaky €. Pod priamym svetlom 
sú znaky € zreteľnejšie.

Vodoznak s portrétom  
Pozrite sa na bankovku 
proti svetlu. Objaví sa 
portrét Európy, hodnota 
bankovky a hlavný motív.

Okienko s portrétom 
Pozrite sa na bankovku proti svetlu. 
Okienko v holograme sa spriehľadní  

a objaví sa v ňom portrét Európy, 
viditeľný na oboch stranách bankovky.



RUBOVÁ STRANA

LÍCNA STRANA   

Vystupujúca tlač 
Nahmatajte krátke 
vystupujúce čiarky na 
ľavom a pravom okraji 
bankovky. 

SÉRIA EURÓPA: 200 €

Smaragdové číslo 
Nakloňte bankovku. Číslo vytvára  
svetelný efekt, ktorý sa pohybuje nahor  
a nadol. Číslo zároveň mení farbu zo 
smaragdovozelenej na tmavomodrú  
a v jeho vnútri sa objavia znaky €. 

Satelitný hologram 
Nakloňte bankovku. Okolo  

čísla v hornej časti striebristého 
prúžku sa pohybujú malé  

znaky €. Pod priamym svetlom 
sú znaky € zreteľnejšie.

Vodoznak s portrétom  
Pozrite sa na bankovku 
proti svetlu. Objaví sa 
portrét Európy, hodnota 
bankovky a hlavný motív.

Okienko s portrétom 
Pozrite sa na bankovku proti svetlu. 
Okienko v holograme sa spriehľadní  

a objaví sa v ňom portrét Európy, 
viditeľný na oboch stranách bankovky.



Sú vaše zariadenia na nové bankovky 100 € a 200 € 
pripravené?

Ak podnikáte v maloobchode alebo pravidelne používate zariadenia na 
spracovanie a overovanie pravosti peňazí, mali by ste zabezpečiť úpravu 
svojich zariadení na spracovanie nových bankoviek 100 € a 200 € ešte 
pred ich uvedením do obehu 28. mája 2019.

Informácie o možnosti aktualizácie zariadení na rozpoznávanie nových 
bankoviek vám poskytne dodávateľ zariadenia. Zoznam otestovaných  
typov zariadení na spracovanie bankoviek nájdete na internetovej  
stránke ECB
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.sk.html.

Pomocou zoznamu môžete zistiť, ktoré typy zariadení už boli aktualizo-
vané a nové bankovky 100 € a 200 € dokážu prijímať. 

Nezabudnite, že pravosť bankovky sa okrem toho dá jednoducho overiť 
hmatom, pohľadom a naklonením.

SÉRIA EURÓPA: ZARIADENIA



Pri hotovostných transakciách sa vám príležitostne môže do rúk dostať 
podozrivá bankovka. 
V takom prípade     si bankovku dôkladne skontrolujte,
  v prípade pochybností ju odmietnite,
  a požiadajte o inú bankovku.

Ak ste prijali bankovku, ktorú neskôr považujete za podozrivú, nedávajte 
ju niekomu inému, pretože by išlo o trestný čin. Podozrivú bankovku 
odovzdajte na polícii, vo svojej banke alebo v národnej centrálnej banke. 
Ak sa potvrdí, že ide o pravú bankovku, svoje peniaze dostanete späť.

Bližšie informácie sa nachádzajú na stránke
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/ac/html/index.sk.html.
Užitočné informácie môžete získať aj vo svojej národnej centrálnej banke 
alebo na jej internetovej stránke.

PODOZRIVÉ BANKOVKY



SÉRIA EURÓPA: KONTROLA POMOCOU NÁSTROJOV

LÍCNA STRANA   

Mikrotlač



SÉRIA EURÓPA: KONTROLA POMOCOU NÁSTROJOV

LÍCNA STRANA   

RUBOVÁ STRANA

Pomocou infračervenej kamery



SÉRIA EURÓPA: KONTROLA POMOCOU NÁSTROJOV

Pod UV svetlom
LÍCNA STRANA   

RUBOVÁ STRANA



SÉRIA EURÓPA: BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Publikácie

Karty s pohyblivými  
prvkami (85 x 54 mm)
Všetky nominálne hodnoty  
série bankoviek Európa

Viac exemplárov publikácií a kariet s pohyblivými prvkami vám  
poskytne vaša národná centrálna banka alebo Európska centrálna banka. 
Informačné materiály sú k dispozícii bezplatne v primeranom množstve  
do vyčerpania zásob.

Brožúra (105 x 210 mm)
Séria bankoviek Európa

Plagát (420 x 594 mm)
Séria bankoviek Európa  
a eurové mince
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Európska centrálna banka
Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main
Nemecko

Tel.: +49 69 1344 7455
Fax: +49 69 1344 7401

E-mail: info@ecb.europa.eu

www.ecb.europa.eu/bankovky

www.centralbankmalta.org
publicrelations@ 

centralbankmalta.org

www.lb.lt
media@lb.lt

www.nbs.sk
info@nbs.sk

www.bundesbank.de
info@bundesbank.de

www.banque-france.fr
euro-formation@banque-france.fr 

www.centralbank.ie
cashcycle@centralbank.ie

www.centralbank.cy
pressoffice@centralbank.cy

www.bankofgreece.gr
press@bankofgreece.gr 

www.bancaditalia.it
gcm.comunicazione.euro@ 

bancaditalia.it

www.bcl.lu
euro@bcl.lu

www.suomenpankki.fi
info@bof.fi

www.dnb.nl
info@dnb.nl

www.eestipank.ee
info@eestipank.ee

www.bde.es
informacionefectivo@bde.es

www.oenb.at
oenb.info@oenb.at

www.nbb.be
Be.Centralcash@nbb.be

www.bank.lv
info@bank.lv

www.bportugal.pt
press@bportugal.pt

www.bsi.si
PR@bsi.si
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