n

f

o

r

m

V obehu je nová 20-eurová bankovka
Dňa 25. novembra 2015 Eurosystém uviedol do
obehu novú bankovku 20 €, tretiu zo série Európa.
Nová bankovka má vynovený vzhľad a výraznejšie
farby. Obsahuje aj nový ochranný prvok: v hornej
časti holografického prúžka sa nachádza okienko s portrétom, ktoré sa pri pohľade proti svetlu
spriehľadní. V okienku sa objavuje portrét Európy,
postavy z gréckej mytológie, ktorý je viditeľný
na oboch stranách bankovky. Ten istý portrét je
vidieť aj vo vodoznaku blízko smaragdového čísla, ktoré pri nakláňaní bankovky vytvára svetelný
efekt pohybujúci sa nahor a nadol – presne ako
na bankovkách 5 € a 10 € série Európa.
Bližšie informácie o novej bankovke a o spôsobe overenia jej pravosti obsahuje video s názvom
Zoznámte sa s novou bankovkou 20 €, ktoré je
k dispozícii v 23 jazykoch Európskej únie na stránke
www.nove-eurobankovky.eu, kde sú aj ďalšie videá
a materiály venované eurovým bankovkám.
Bankovky 20 € prvej série budú aj naďalej zákonným platidlom, postupne sa však budú z obehu sťahovať.
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Lícna strana bankovky 20 € série
Európa

S uvedením novej bankovky do obehu sa zároveň začala on-line súťaž s názvom Euro Run, ktorá
je určená pre deti vo veku od 9 do 12 rokov v eurozóne. Počas behu cez imaginárnu krajinu hráči
odpovedajú na jednoduché otázky o eurových
bankovkách a minciach, pričom sa musia vyhýbať
rôznym prekážkam a nástrahám. Cieľom je prejsť
všetkých sedem úrovní hry a nazbierať čo najviac
bodov. Sto najlepších hráčov získa novú bankovku
20 € v špeciálnom ráme z akrylového skla s gravírovaním. Súťaž potrvá do 25. februára 2016.
Zdroj: Tlačová správa a foto ECB.

ECB zavádza zmeny v referenčných výmenných
kurzoch eura
• Od 1. júla 2016 sa budú referenčné výmenné
kurzy eura zverejňovať približne o 16.00 SEČ.
• Zdôrazňuje sa výhradne informatívna povaha
referenčných výmenných kurzov eura.
• Ich používanie na transakčné účely sa výslovne
neodporúča.
• Metodika stanovovania kurzov zostáva nezme-

nená.
ECB s platnosťou od 1. júla 2016 mení čas
zverejňovania referenčných výmenných kurzov
eura (referenčných kurzov ECB) z približne 14.30
na približne 16.00 SEČ. Referenčné kurzy ECB sa
budú i naďalej stanovovať podľa súčasnej metodiky, ktorá vychádza z okamžitého stavu kurzov
k 14.15 SEČ. Cieľom nového režimu zverejňovania
je zvýrazniť rozdiel medzi fixáciami výmenných
kurzov, na základe ktorých sa uzatvárajú transakcie, a referenčnými sadzbami ECB, ktoré sa zverejňujú len na informačné účely.
ECB bude pozorne sledovať vývoj na devízovom trhu a očakáva výrazný pokles transakčnej
aktivity súvisiacej s referenčnými kurzami ECB.
V opačnom prípade zváži možnosť ďalšieho predĺženia časového posunu zverejňovania referenčných kurzov, v prípade potreby až na nasledujúci
obchodný deň.

Zmeny referenčných kurzov ECB zohľadňujú
odporúčania Rady pre finančnú stabilitu týkajúce sa referenčných výmenných kurzov i zásady
stanovovania referenčných hodnôt v EÚ vypracované Európskym orgánom pre cenné papiere
a trhy (European Securities and Markets Authority – ESMA) a Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA)
a zásady stanovovania finančných referenčných
hodnôt zostavené na celosvetovej úrovni Medzinárodnou organizáciou komisií pre cenné
papiere (International Organisation of Securities Commissions – IOSCO). Podrobnejšie informácie o postupe stanovovania referenčných
kurzov ECB sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.
ECB svoje referenčné výmenné kurzy eura stanovuje a zverejňuje denne od zavedenia tejto
meny v januári 1999. Tieto kurzy sa často používajú v ročných účtovných závierkach podnikov, ako
aj v daňových priznaniach, štatistických správach
a hospodárskych analýzach. S viac ako miliónom
návštev mesačne sú najčastejšie čítanou položkou internetovej stránky ECB.
Zdroj: Tlačová správa ECB.
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