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Od zavedenia prvej série eurových bankoviek už 
ubehlo viac než desať rokov a nová bankovka 5 € 
tak môže ťažiť z pokroku dosiahnutého v tech-
nológii výroby bankoviek. Obsahuje niekoľko 
nových a zdokonalených ochranných prvkov. 
Vo vodoznaku a holograme je zobrazený portrét 
Európy, postavy z gréckej mytológie, po ktorej je 
séria bankoviek pomenovaná. Nápadné „smarag-
dové číslo“ mení farbu zo smaragdovozelenej na 
tmavomodrú a vytvára svetelný efekt, ktorý sa po-
hybuje nahor a nadol. Krátke vystupujúce čiarky 
umiestnené na ľavom a pravom okraji bankovky 
uľahčujú jej identifikáciu, najmä zrakovo postih-
nutým.

Tieto ochranné prvky, ktoré majú byť súčasťou 
všetkých nových bankoviek, sa dajú ľahko overiť 
hmatom, pohľadom a naklonením.

Nová séria sa aj naďalej nesie v štýle „epoch 
a slohov“ bankoviek prvej série a má rovnaké do-
minantné farby. Ako prvá bude 2. mája 2013 do 
obehu uvedená bankovka 5 €. Ostatné nominálne 
hodnoty, t. j. 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €, 
budú nasledovať v uvedenom poradí v priebehu 
niekoľkých nasledujúcich rokov.

Eurosystém predstavuje bankovku 
5 € zo série Európa

Prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi predstavil dňa 10. januára 2013 ban-
kovku 5 € zo série Európa. Odhalenie bankovky bolo hlavným bodom otvorenia výstavy 
„Nová tvár eura“, ktorá prebieha v Archeologickom múzeu vo Frankfurte nad Mohanom od 
11. januára do 10. marca 2013.

Bankovky prvej série budú spočiatku v obehu 
súbežne s novou sériou, ale postupne sa budú 
z obehu sťahovať a nakoniec prestanú byť zákon-
ným platidlom. Presný dátum ukončenia ich plat-
nosti bude oznámený v dostatočnom predstihu. 
Bankovky prvej série si však stále zachovajú svoju 
hodnotu a v národných centrálnych bankách kra-
jín eurozóny ich bude možné vymieňať bez časo-
vého obmedzenia.

Viac informácií je k dispozícii v informačnom 
materiáli pre médiá a na internetovej stránke 
http://www.novatvareura.sk/. Súčasťou tejto in-
ternetovej stránky je náučný modul „Euro Cash 
Academy“, ktorý zábavným spôsobom približuje 
novú bankovku 5 € i ostatné eurové bankovky. 
Ďalším zdrojom informácií budú letáky o novej 
bankovke 5 €, ktoré sa budú v apríli 2013 distri-
buovať bankám, obchodom a ďalším podnikom 
v celej eurozóne. Všetky tieto opatrenia by mali 
verejnosti i profesionálnym spracovateľom pe-
ňazí umožniť, aby sa s novými bankovkami včas 
zoznámili, a zabezpečiť tak hladký priebeh zave-
denia série Európa.

Tlačová správa ECB, 10. 1. 2013


