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Ľuboš Pástor

nový člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dňa 11. februára 2015 vymenovala vláda Slovenskej republiky za člena Bankovej rady NBS s účinnosťou od 15. marca 2015 prof. Ľuboša
Pástora, Ph.D. Ľuboš Pástor od júla 1999 prednáša finančnú ekonómiu na Chicagskej univerzite (University of Chicago, Booth School of
Business). V roku 2003 bol vymenovaný za docenta, v roku 2005 za
profesora. V roku 2009 mu bol udelený čestný titul Charles P. McQuaid Professor of Finance. Od roku 2014 sa podieľa na riadení univerzitného Fama-Millerovho centra pre finančný výskum. Vo svojej odbornej činnosti sa venuje rôznym otázkam v oblasti finančnej ekonómie.
Jeho práca pokrýva témy ako likvidita finančných trhov, vplyv politickej neistoty na finančné trhy, bubliny na akciových trhoch, technologické revolúcie, výnosnosť investičných fondov, predvídateľnosť výnosov cenných papierov, volatilita dlhodobých výnosov a optimálny
výber portfólia. Publikuje vo viacerých špičkových odborných časopisoch. Mimo univerzity je od roku 2010 členom vedenia Západnej
finančnej asociácie (WFA). Pôsobí tiež v redakčných radách odborných časopisov Journal of Finance a Journal of Financial Economics. Je členom organizácií NBER a CEPR,
ako aj akademickej poradnej rady Gutmannovho centra na Wirtschaftsuniversität vo Viedni.
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Slávnostne otvorenie nového
sídla ECB

Dňa 18. marca 2015 sa popri pravidelných zasadnutiach Rady guvernérov a Generálnej rady konalo slávnostné otvorenie nového sídla Európskej
centrálnej banky na mieste bývalej frankfurtskej
veľkoobchodnej tržnice Grossmarkthalle.
„Táto budova je symbolom toho najlepšieho,
čo môže Európa spoločne dokázať,“ uviedol prezident ECB Mario Draghi. „Mnoho ľudí neúnavne
pracovalo na tom, aby sa nové sídlo stalo realitou“.
Komplex budov zahŕňa výškovú budovu, v ktorej
sa nachádza väčšina pracovísk, vstupnú budovu

začlenenú do bývalej tržnice a rôzne prístavby.
Podľa vyjadrenia prezidenta Draghiho sa budova
„stala jednou z dominánt mesta Frankfurt a pre
ECB pôsobivým novým domovom, z ktorého
bude plniť svoje poslanie.“
Podrobnejšie informácie o novom sídle ECB vrátane prejavov prednesených počas slávnostného
otvorenia sú k dispozícii na internetovej stránke
ECB http://www.ecb.europa.eu/newpremises.
Z tlačovej správy ECB
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Vo Frankfurte bola predstavená
nová bankovka 20 €
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Prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi dňa 24. februára v novom sídle ECB
vo Frankfurte slávnostne odhalil novú bankovku 20 €. Zároveň oznámil, že nová bankovka
bude zavedená do obehu 25. novembra 2015.

Nová bankovka obsahuje inovatívny ochranný
prvok – okienko s portrétom v holograme. Pri pohľade na bankovku proti svetlu sa okienko spriehľadní a zobrazí sa portrét mýtickej Európy, ktorý
vidno na oboch stranách bankovky.
Mario Draghi uviedol: „Okienko s portrétom
predstavuje zásadnú novinku v technológii výroby bankoviek. Je výsledkom práce Eurosystému,
ktorého cieľom je zabezpečiť, aby boli eurové
bankovky aj naďalej odolné proti falšovaniu. Nový
ochranný prvok pomôže upevniť dôveru 338 miliónov obyvateľov krajín eurozóny v eurové bankovky.“
Bankovka 20 € je jednou z najpoužívanejších
nominálnych hodnôt eurových bankoviek. Bežne
ju vydávajú bankomaty, prijíma ju väčšina predajných automatov a zariadení na výdaj lístkov a maloobchodníci jej pravosť často overujú pomocou
menších zariadení.
V snahe podporiť výrobcov zariadení na spracovanie bankoviek a ďalšie zúčastnené strany
v rámci ich príprav na zavedenie novej bankovky
20 € ECB a národné centrálne banky Eurosystému poskytujú potrebné informácie a nové bankovky vopred sprístupnili na testovanie a úpravu
zariadení. V  rámci partnerského programu sa

budú poskytovať dodatočné informácie s cieľom
pomôcť výrobcom zariadení zabezpečiť, aby boli
zariadenia na spracovanie a overovanie pravosti
bankoviek v celej eurozóne včas pripravené na
zavedenie novej bankovky do obehu.
Z tlačovej správy ECB

