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V obehu je nová bankovka 10 €
Dňa 23. septembra 2014 vstúpila do platnosti ako zákonné platidlo nová bankovka 
10 € série Európa. Ide v poradí o druhú bankovku série Európa a podobne ako bankovka 
5 € tejto série obsahuje niekoľko nových ochranných prvkov, ktorých účelom je sťažiť 
falšovanie týchto bankoviek a uchovať dôveru obyvateľov Európy v eurové bankovky. Pri 
príležitosti uvedenia tejto bankovky do obehu sa 22. septembra 2014 uskutočnila tlačová 
konferencia Národnej banky Slovenska.

Lícna a rubová strana bankovky 10 € série Európa

Národnú banku Slovenska na tlačovej konferen-
cii reprezentoval riaditeľ odboru riadenia peňaž-
nej hotovosti Ing. Viliam Ostrožlík, MBA, vedúci 
oddelenia peňažného obehu Ing. Andrej Slížik 
a expert prípravy a ochrany platidiel RNDr. Ga-
briel Schlosser. 

Cieľom konferencie bolo poskytnúť zástupcom 
médií informácie technického charakteru spojené 
s procesom výroby novej bankovky a oboznámiť 
ich s jej ochrannými prvkami. V. Ostrožlík súčasne 
požiadal, aby médiá tieto informácie sprostredko-
vali čo najširšiemu okruhu obyvateľov. Ďalej zdô-
raznil, že bankovky 10 € prvej série sú aj naďalej 
platné a budú v obehu spolu s bankovkami 10 € 
novej série. Postupne sa však budú z obehu sťaho-
vať, až nakoniec prestanú byť zákonným platidlom. 

Presný dátum ukončenia ich platnosti bude ozná-
mený v dostatočnom predstihu. V súčasnosti nie 
je potrebné vymieňať ich v bankách.

Hoci sa nová bankovka 10 € podobá na bankov-
ku prvej verzie vydanú v roku 2002, má vynovený 
dizajn a obsahuje niekoľko nových a zdokonale-
ných ochranných prvkov. Základný dizajn a hlav-
ná (prevládajúca) farba bankovky však zostali 
v podstate nezmenené. Bankovky 5 € a 10 € série 
Európa sú vďaka ochrannej vrstve odolnejšie. To 
znamená, že ich nebude potrebné vymieňať tak 
často, čím sa znížia náklady a nepriaznivý vplyv na 
životné prostredie. Tak ako nová bankovka 5 €, aj 
táto bankovka má vo vodoznaku a v holograme 
portrét Európy, postavy z gréckej mytológie, po 
ktorej bol pomenovaný náš kontinent.
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Ochranné prvky nOvej bankOvky 10 €
Podobne ako nová bankovka 5 €, aj nová bankov-
ka 10 € má niekoľko zdokonalených ochranných 
prvkov a vynovený vzhľad. Obsahuje hologram 
a vodoznak s portrétom Európy, postavy z gréc-
kej mytológie. Na nových bankovkách je aj lesklé 
smaragdové číslo, ktoré pri naklonení bankovky  
vytvára svetelný efekt a zároveň mení farbu zo 
smaragdovozelenej na tmavomodrú. Vďaka tým-
to a ostatným ochranným prvkom sa bude dať 
nová bankovka 10 € veľmi ľahko overiť hmatom, 
pohľadom a naklonením. Na overenie jej pravosti 
nie sú potrebné žiadne nástroje.

Eurosystém v rámci príprav na novú bankovku 
spolupracoval s výrobcami a vlastníkmi zariadení 
na spracovanie bankoviek. V snahe uľahčiť zave-
denie novej bankovky a zabezpečiť, aby ju široká 
verejnosť i zariadenia na spracovanie bankoviek 
vedeli ľahko rozpoznať, prijal viacero opatrení 
s cieľom podporiť výrobcov a vlastníkov zariadení 

na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek. 
Novú bankovku 10 € im napríklad už deväť mesia-
cov pred jej zavedením poskytol na testovanie a za-
bezpečil tak dostatok času na adaptáciu zariadení. 
Zjednodušil tiež postup získania novej bankovky 
10 € na účely adaptácie zariadení. V rámci partner-
ského programu Eurosystém zorganizoval seminár 
venovaný bankovkám, ktorý sa konal v Bruseli. Na 
národnej úrovni boli so zúčastnenými stranami 
v priamom kontakte národné centrálne banky.

Viac informácií o novej bankovke je tak na 
stránke Európskej centrálnej banky, ako aj na 
stránke Národnej banky Slovenska. Na stránke 
www.nove-eurobankovky.eu je v 23 jazykoch 
Európskej únie k dispozícii video s názvom Zo-
známte sa s novou bankovkou 10 €, ktoré obsa-
huje informácie o novej bankovke a o spôsobe 
overenia jej pravosti. Okrem neho sú na stránke 
aj ďalšie videá a materiály venované eurovým 
bankovkám, napríklad „Euro Cash Academy“.

Selfie S nOvOu bankOvkOu 10 €
Pri príležitosti zavedenia novej bankovky do obehu vyhlásila Európska centrálna banka súťaž „Selfie 
s novou bankovkou 10 €“. Súťaž sa začala 23. septembra a bude prebiehať do 30. novembra 2014. 
Podmienky súťaže, ako aj ďalšie informácie o súťaži sú uvedené na stránke: http://www.nove-euro-
bankovky.eu/Novinky-a udalosti/Udalosti/SÚŤAŽ-SELFIE-S-NOVOU-BANKOVKOU-10-€.

K dispozícii je spolu sto cien, pričom každý víťaz môže vyhrať len jednu cenu. Ceny budú udelené 
na základe poradia, v ktorom budú vyžrebovaní jednotliví víťazi: prvých päť víťazov získa iPad mini, 
každý v hodnote 599 €, a zvyšných deväťdesiatpäť víťazov (t. j. od šiesteho po stého vyžrebovaného 
víťaza) získa novú bankovku 10 € zaliatu do akrylového skla v hodnote 20 €.
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