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Prečo prichádza nová séria?

• Prvá séria eurobankoviek je v obehu už 12 rokov a je potrebné využiť nové
technológie, vylepšiť bezpečnostné prvky a modernizovať dizajn.

Nová séria nie je revolúcia, ale evolúcia!!

• Cieľom ECB a národných centrálnych bánk je zabezpečovať integritu
eurobankoviek a zachovať dôveru verejnosti v eurové bankovky.

• Eurové bankovky novej série Európa budú odolnejšie, čím sa zníži aj dopad
na životné prostredie (vydržia dlhšie v obehu – nižšia potreba dotláčať).
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Čo predchádzalo emisii novej €5 
bankovky (ECB)

- Zainteresovanie výrobcov zariadení na spracovanie
bankoviek už pri vývoji novej série v roku 2008.

- Technické špecifikácie boli poskytnuté v máji 2011.

- Prvé testovania s PLP bankovkami v Q4 2011.

- Druhé testovanie s LSP bankovkami sept.- dec. 2012.
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Čo predchádzalo emisii novej €5 
bankovky
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Informačná kampaň pre verejnosť odštartovala 6 mesiacov pred 
zavedením novej série €5 bankovky:    

§ 8. november 2012 - odhalenie 3 nových ochranných prvkov.

§ 10. január 2013 - zverejnenie dizajnu novej bankovky €5.

§ Apríl 2013 - priamy marketing pre pokladníkov.

§ 2. máj 2013 – začiatok emisie novej €5 bankovky.



Možnosť testovania zariadení v NBS

§ V SR nie je výrobca zariadení na spracovanie alebo overovanie bankoviek. 

§ NBS oslovila 9 dodávateľov, ktorí sú aktívni v SR s cieľom ponúknuť možnosť 
otestovania zariadení s bankovkami novej série v priestoroch NBS.

§ Testovania sa zúčastnilo 5 dodávateľov, žiadne výrazné problémy počas testovania s 
novými bankovkami neboli zaznamenané.

§ NBS tiež poskytovala informačnú podporu pri prípravách na zavedenie novej série 
(lektorský seminár, školenia, publikácie, letáky, informácie prostredníctvom 
internetu...) 
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Prečo neboli všetky zariadenia adaptované 
na novú sériu €5?

§ Klienti - používatelia zariadení nemali záujem o adaptáciu na druhú sériu €5
– náklady na adaptáciu zariadení.

§ Používatelia zariadení budú adaptáciu zariadení realizovať spolu s novou 
€10 bankovkou (ES2 €5 a ES2 €10 naraz).

§ Hl. problémom pre dodávateľov bolo, že dostali neskoro novú softvérovú 
verziu pre novú sériu €5 od výrobcov zariadení (marec, apríl 2013).

§ Nedostatok času na adaptáciu zariadení z pohľadu dodávateľov zariadení, 
(servisný zásah na mieste).

§ Obnova zariadení – neinvestovanie do starých zariadení. 
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Aktuálna situácia adaptácie novej €5

- Podľa dostupných informácií (od dodávateľov 
zariadení) v SR evidujeme 8016 zariadení, ktoré 
je potrebné adaptovať na novú sériu. 

- Ku koncu februára 2014 nie je adaptovaných 
35,1% týchto zariadení. (hlavne v retail 
sektore). 
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Štatistika
Ku koncu marca bola čistá kumulovaná emisia €5 (v obehu SR) : 
- ES2... 3,3 mil. kusov
- ES1... 5,7 mil. kusov 
NBS od apríla vydáva už len ES2 €5.
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Porovnanie starej a novej série €10



Základné informácie k novej €10 bankovke
• €10 bankovka novej série bude uvedená do obehu v celej eurozóne

dňa 23. septembra 2014.

• Nová séria €10 má nové a zdokonalené ochranné prvky - lepšia 
ochrana proti falšovaniu.

• ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny, budú postupne 
aktualizovať všetky nominálne hodnoty eurových bankoviek.

• Bankovky novej série sa zavadzajú vo vzostupnom poradí. Po tejto
bankovke bude nasledovať nová €20 bankovka (2015).

• €10 – „bankomatový nominál“
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Základné informácie k novej €10 bankovke

- NBS bude vydávať bankám v prvých mesiacoch v 
pomere ES1:ES2   30:70, z dôvodu vyčerpania všetkých 
zostávajúcich zásob ES1.

- NBS bude od bánk akceptovať aj zmiešané zväzky (nie 
je potrebné triediť série).

- Pri recirkulácii by mali banky a spracovatelia prednostne 
vydávať do obehu bankovky novej série. 
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Základné informácie k novej €10 bankovke

• Bankovky prvej a druhej série budú zákonným
platidlom a budú obiehať paralelne.

• Nie je potrebné ich vymieňať v bankách!!!

• Dátum ukončenia platnosti prvej série bude
určený Radou Guvernérov a oznámený
verejnosti v dostatočnom predstihu.
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NBS odporúča

13

• Kontaktujte svojho dodávateľa resp. výrobcu zariadenia 
(získajte informácie). 

• Vytvorte interné plány a časový harmonogram adaptácie. 

• Neodkladajte adaptáciu zariadení na poslednú chvíľu a zaraďte 
adaptácie medzi pravidelné servisné činnosti.

• Pri obstarávaní nových zariadení myslite na budúce softvérové 
adaptácie.

• Nezabudnite preškoliť zamestnancov, ktorí pracujú s 
hotovosťou.
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Ďakujem za pozornosť

http://www.nove-eurobankovky.eu
www.ecb.int
www.nbs.sk

http://www.nove-eurobankovky.eu
http://www.ecb.int
http://www.nbs.sk

