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Jana Kováčová, hovorkyňa NBS
Dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii Národnej banky Slovenska, vzhľadom na to, že
koncom roka bol mimoriadny záujem zo všetkých médií o to, ako prebiehala výmena slovenských
korún, tak rozhodli sme sa usporiadať tlačovú konferenciu v januári, kedy už sú výsledky za celý
uplynulý rok. Odovzdám slovo pani Milene Koreňovej, ktorá je výkonná riaditeľka pre peňažný obeh
a platobný styk a tá bude prezentovať a zhodnotí túto výmenu a rovnako vám poskytne ďalšie
informácie o eurovej hotovosti. Nech sa páči.
Milena Koreňová, výkonná riaditeľka pre peňažný obeh a platobný styk NBS
Dobrý deň, ja vás vítam v Národnej banke Slovenska k danej problematike a dovoľte mi, aby som vám
povedala zopár informácií, ale hlavne asi dosť veľa čísiel, ktoré sa týkajú stiahnutia slovenských korún
z obehu a takisto informácie o eurovej hotovosti. Začala by som asi tým, že Národná banka hodnotí
proces zavedenia eura do hotovostného peňažného obehu ako za veľmi úspešný, ktorý nezaznamenal
nejaké vážne problémy alebo žiadne problémy. Samozrejme potýkali sme sa s veľa rôznymi
situáciami, ktoré buď sme očakávali a stalo sa, že sme ani neočakávali. Tento proces považujeme za
veľmi úspešný aj vďaka tomu, že by sme chceli poďakovať za spoluprácu samozrejme všetkým
komerčným bankám, ministerstvu vnútra, ako aj samozrejme všetkým ostatným subjektom, ktoré sa
na tomto procese podieľali. Je mi ľúto, nemám nejaké špeciálne pikošky, ktoré by vás určite zaujímali,
aj keď boli sem-tam rôzne stresové situácie, ale určite sa pamätáte na toto obdobie v minulom roku,
práve som si dneska ráno uvedomila, že úplne iná atmosféra, klíma bola, ako je tento rok, a tak som si
v hlave vybavovala, čo všetko nás stretlo v tomto období v minulom roku. V minulom roku v tomto
období, ak si pamätáte, tak bol duálny obeh, to znamená, že sa dalo ešte platiť aj slovenskými
korunami, aj eurovou hotovosťou, a určite si pamätáte, že tesne pred koncom roka sa predávali
štartovacie balíčky a že bol dosť veľký dopyt po týchto štartovacích balíčkoch, ktoré potom neskôr, čo
asi neviete, sa nám vracali naspäť do banky absolútne nepoužité, pretože ten zmysel, na ktorý boli
určené prioritne, samozrejme ľudia nie že nepochopili, ale skôr by som povedala, že ich kupovali
alebo si ich zháňali skôr ako darčeky alebo ako prezenty a robili tak aj rôzne firmy. Po skončení
duálneho obehu, ako sa pamätáte, alebo po skončení predzásobenia a potom neskôr duálneho obehu
čakala Národnú banku, ale aj komerčné banky dosť ťažká úloha, pretože vďaka tomu, že subjekty
sekundárneho predzásobenia sa obávali tej situácie, že mali nedostatok mincí a že predpokladali, že
budú fungovať ako zmenárne, požadovali omnoho väčšie predzásobenie eurovými mincami, ako
očakávala Národná banka a samozrejme aj komerčné banky. Vzhľadom na to, že sme sa báli
reputačného rizika alebo sme sa obávali určitého reputačného rizika, sme tieto požiadavky splnili a
dali sme vyrobiť zhruba o 100 mil. ks eurových mincí viacej, ako sme predpokladali, čo sa nám
samozrejme naspäť vrátilo po skončení duálneho obehu asi do konca marca, keď tieto subjekty vrátili
komerčným bankám a následne komerčné banky Národnej banke Slovenska tieto mince v pôvodných
baleniach absolútne nepoužité. Tým nastalo pre nás dosť ťažké obdobie alebo, by som povedala,
situácia, ktorú sme nie v plnej miere očakávali, že v tom istom období sa nám tu stretol normálny
peňažný obeh eurovej hotovosti plus stiahnutie slovenských korún a plus vrátenie v podstate mincí,
ktoré boli nepoužité, do priestorov Národnej banky Slovenska. Po tomto období postupne sa začal
stabilizovať alebo štandardizovať peňažný obeh eurovej hotovosti, ktorý v plnej miere môžeme
považovať za štandardný asi od septembra minulého roku do konca roka. Takže to obdobie od marca
do toho augusta bolo ešte poznamenané tým, že si jednotlivé subjekty, ktoré robia s hotovosťou, začali
viac-menej optimalizovať svoje procesy, to znamená, že v tom období sa nám stávalo, že v ten istý
deň prišli subjekty alebo banky do Národnej banky a v jeden deň doniesli veľké množstvo eurovej
hotovosti, ktoré si presne také isté množstvo eurovej hotovosti na druhý deň zobrali zase z Národnej
banky. Až od septembra by sa dalo povedať, že ten peňažný obeh eura, ako sa začal štandardizovať a

čísla, ktoré sa začali vyvíjať ako čistá emisia, to znamená, rozdiel medzi príjmami a výdajmi eurovej
hotovosti, ktorý ostal v obehu, začal byť viac-menej štandardný a v decembri, tak ako po iné roky v
slovenských korunách, tak to isté sme zaznamenali v eurách, sa mierne zvýšil, čo je úplne normálne a
väčšinou býva spôsobené vianočnými sviatkami. Keď sa vrátim k tým číslam, teraz budem chvíľku
čítať, lebo tie čísla zapamätať si asi nie je najvhodnejšie, takže si vám dovolím niekoľko čísel prečítať,
ktoré sa týkajú stiahnutia slovenských korún z obehu, a to, objem hotovosti, ktorý bol stiahnutý z
obehu podľa údajov k 31. decembru 2009 predstavuje viac ako 150 mld. Sk, to je 96,6 % z hodnoty
obehu k 31. 12. 2007. Z toho do konca roku 2008 bolo z obehu stiahnutých 77,5 mld. Sk, čo
predstavovalo takmer 50 % z hodnoty obehu k 31. 12. 2007, a od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 ďalších
72,9 mld. Sk. V priebehu roka 2009 sa z obehu vrátilo 111,5 mil. kusov bankoviek, z toho najviac
bankoviek v nominálnej hodnote 1000 Sk, čo bolo v počte 33 mil. kusov, a bankoviek v nominálnej
hodnote 20 Sk v počte 23 mil. kusov. A viac ako 232,6 mil. ks obehových mincí, z toho najviac 50haliernikových mincí v hodnote 56,5 mil. kusov a 2-korunových mincí - 53 mil. kusov. V obehu ešte
zostalo viac ako 20 mil. kusov bankoviek, z toho naviac 20-korunových bankoviek v počte 10,6 mil.
kusov a 100-korunových bankoviek v počte 3,7 mil. kusov. A 396,3 mil. kusov mincí, z toho najviac
50-haliernika zhruba asi 170,5 mil. kusov a jednokorunovej mince - 103,3 mil. kusov. Rada by som
ešte poinformovala, že ako viete, výmena slovenských korún v zmysle platných právnych predpisov sa
ukončila k 31. 12. 2009 v komerčných bankách. Čo sa týka výmeny slovenskej hotovosti, či mincí
alebo bankoviek, už ďalej bude uskutočňovať iba Národná banka Slovenska, u bankoviek a pamätných
mincí toto obdobie nie je neobmedzené, čo sa týka mincí obehových, klasických, táto výmena alebo
Národná banka Slovenska túto výmenu bude ešte robiť do 31. decembra roku 2013. V súvislosti s
ukončením výmeny slovenských mincí v bankách možno konštatovať, že za obdobie od 1. júla 2009
do konca roku 2009 Národná banka nezaznamenala nejaký výraznejší nárast počtu výmien v Národnej
banke Slovenska v porovnaní s prvým polrokom 2009. Ešte tu mám takú štatistiku, že keby sme chceli
porovnať návrat pôvodnej meny v nových členských krajinách eurozóny, to sú krajiny, ktoré prijali
euro krátko pred Slovenskom, z tohto pohľadu Národná banka Slovenska alebo Slovenská republika
zaznamenala najvyššiu dynamiku návratnosti pôvodnej meny, čo sme aj v našich odhadoch očakávali
vzhľadom k tomu, že slovenská mena na našom území pôsobila dosť krátku dobu, sme očakávali, že
sa nám vráti veľké množstvo slovenskej hotovosti naspäť, čo samozrejme má troška negatívny vplyv
na zisk z emisie, ktorý Národná banka by návratom slovenskej meny mohla dosiahnuť, ale hovorím,
očakávali sme túto skutočnosť vzhľadom k tomu, že slovenská mena na území Slovenskej republiky je
pomerne krátke obdobie. Rada by som povedala ešte zopár čísiel, ktoré sa týkajú vývoja emisie
eurovej hotovosti v Slovenskej republike od začiatku roku 2009. Je to ešte pomerne krátke obdobie
alebo jeden rok, my tu stále hovoríme o čistej emisii, pretože už budeme musieť používať v
budúcnosti tento pojem, aj keď za to veľmi krátke obdobie jedného roku sa tu migrácia či mincí alebo
teda bankoviek neprejavila v takej veľkej miere ako v iných krajinách alebo čo môžeme očakávať v
budúcnosti, to znamená, že hovoríme o čistej emisii, znamená, že koľko z obehu prijala a rozdiel,
koľko do obehu vydala Národná banka Slovenska. K 31. decembru dosiahla celková hodnota čistej
emisie 4,63 mld. EUR, čo predstavovalo viac ako 72 mil. kusov eurobankoviek a 300 mil. kusov
euromincí. Uvedená hodnota by po prepočítaní konverzným kurzom predstavovala 139,37 mld. Sk, to
je zhruba 89,8 % z hodnoty slovenských peňazí v obehu k 31. 12. 2007. K 31. decembru pripadalo v
priemere na obyvateľa 13 eurobankoviek v hodnote približne 838 EUR a 56 euromincí s hodnotou
16,81 EUR. Najviac emitovanou bankovkou je 50-eurová bankovka - 32 % dosiaľ emitovaných
bankoviek. Je to asi z toho dôvodu, že ako všetci sa s tým stretávate, je to bankovka, ktorá sa najviac
používa v bankomatoch. Najviac emitovanými euromincami sú mince s najnižších nominálnych
hodnôt, to je jednocent, dvojcent a päťcent, ich spoločný podiel na celkovom množstve z dosiaľ
emitovaných euromincí je 57 %. Ja by som ďalej ešte trošička sa venovala diskutovanej otázke
dvojcentových a jednocentových mincí, tu vidíte porovnanie, graf, koľko je v obehu jednotlivých
eurových mincí, a čo sa týka dvojcentových a jednocentových euromincí, čistá emisia predstavuje 69
mil. kusov dvojcentových mincí a 64,2 mil. kusov jednocentových mincí, čo predstavuje takmer 13
kusov dvojcentových a 12 kusov jednocentových mincí na obyvateľa. Čiže podľa týchto čísiel vidíte,
že keby naozaj každý z nás mal v peňaženke, takto nám hovoria čísla, tieto množstvá, tak by mal asi
plnú peňaženku dvojcentových a jednocentových mincí. Priemerný mesačný výdaj týchto euromincí je
približne trojnásobne vyšší ako ich príjem do Národnej banky Slovenska. V porovnaní s eurovými
mincami ostatných nominálnych hodnôt je vývoj čistej emisie dvoj- a jednocentových mincí výrazne

vyšší a je to veľmi pekne vidieť aj na tomto grafe. Čo z toho vyplýva? Vzhľadom k tomu, že Národná
banka Slovenska v zmysle platných právnych predpisov je tá banka, ktorá musí zabezpečiť plynulý
bezproblémový peňažný obeh, a vzhľadom k tomu, že požiadavka na dvojcentové a jednocentové
mince od subjektov trhu, ktoré ich požadujú od komerčných bánk a následne komerčné banky od
Národnej banky Slovenska a keďže sa nám nevracajú z obehu naspäť, z toho vyplýva, že Národná
banka predpokladá alebo očakáva, že v roku 2010 bude pre potreby krytia požiadaviek hotovostného
peňažného obehu musieť uskutočniť dodatočnú razbu 50 mil. kusov dvojcentových a 30 mil. kusov
jednocentových euromincí. To je z mojej strany asi všetko, ďakujem ešte za pozornosť.
pán Nedavaška, TASR
Pani Koreňová, ako je to s vracaním peňazí, ktoré nám požičali Rakúšania alebo rakúska banka pri
zavádzaní eura? Ďakujem.
Milena Koreňová, výkonná riaditeľka pre peňažný obeh a platobný styk NBS
Áno, my sme si, to bola informácia a stále teda aj to realita je, že my sme si v rámci predzásobenia
zapožičali eurové bankovky z eurosystému, konkrétne z rakúskej centrálnej banky, a samozrejme pre
nás z tohto požičania vyplývala povinnosť zabezpečiť vrátenie toho istého množstva eurových
bankoviek naspäť do eurosystému, čo Národná banka bude realizovať v roku 2011. Podľa zásad
eurosystému to znamená, že my dávame tlačiť a na náklady Národnej banky Slovenska budeme dávať
tlačiť ale nie všetky nominály, tak ako sme si požičali, ale Národná banka Slovenska bude zodpovedná
za tlač a distribúciu bankoviek v nominálnej hodnote 20 EUR. Čiže keď sa prepočíta toto množstvo
bankoviek, táto hodnota, tak také množstvo bankoviek v nominálnej hodnote 20 EUR v roku 2011
Národná banka Slovenska vráti do eurosystému. Plus samozrejme budeme dávať tlačiť náš podiel na
emisii eurosystému, to znamená, plus ešte ďalšie množstvo bankoviek, ktoré Národná banka bude
povinná vytlačiť a distribuovať v roku 2011.
pán Nedavaška, TASR
Nepoznám celkom ten systém, ale tie bankovky, čo sa budú vracať, tie sa budú, aj taká hodnota,
sťahovať nejako z obehu?
Milena Koreňová, výkonná riaditeľka pre peňažný obeh a platobný styk NBS
Nie, z obehu nie. My sme si zapožičali z eurosystému určité množstvo bankoviek a to množstvo
bankoviek zase naspäť vrátime do eurosystému.
pán Nedavaška, TASR
Pardon, môžete zopakovať? Pamätáte si, koľko to bolo bankoviek, tá pôžička?
Milena Koreňová, výkonná riaditeľka pre peňažný obeh a platobný styk NBS
188 mil. kusov. Samozrejme, my budeme dávať tlačiť, keď sa týchto 188 mil. kusov, tá hodnota
prepočíta na dvadsaťeurové, teda bankovky v nominálnej hodnote 20 EUR. To už je normálny
štandardný postup v rámci eurosystému, každá krajina alebo každá centrálna banka podľa rozhodnutia
Governing council Európskej centrálnej banky každý rok zabezpečí na svoje vlastné náklady podľa
kapitálového kľúču určité množstvo eurobankoviek, samozrejme, úplne logicky je rozumnejšie alebo,
by som povedala, efektívnejšie, ak razíme jeden nominál a nie z každého nominálu určitú malú sumu.
Samozrejme, Národná banka zodpovedá aj za distribúciu týchto bankoviek do príslušných centrálnych
bánk eurozóny.

pani Macíková, STV
Ja by som sa chcela opýtať, kde sa budú teda tieto bankovky tlačiť, že či už máme také pracovisko u
nás alebo to bude ešte v zahraničí. A druhá, ak môžem, tak by som sa ešte vrátila k tým jedno- a
dvojcentovkám. Vy ste hovorili, že zase to budú dodatočné náklady atď. a vlastne hneď už v tomto
období pred rokom sa začalo diskutovať o tom, či tie jedno- a dvojcentovky vlastne sú také potrebné,
lebo ľuďom to robí neplechu v peňaženke, obchodníkom to prekážalo, bankám to prekážalo, takže či
predsa len nie je zase aktuálna otázka ich stiahnutia. Ďakujem.
Milena Koreňová, výkonná riaditeľka pre peňažný obeh a platobný styk NBS
K tej prvej otázke - tak, ako sa to týkalo slovenských korún, tak sa to týka aj eurovej hotovosti,
Slovenská republika nemá svoju vlastnú tlačiareň, vôbec nemá tlačiareň, ďalej tlačiareň by musela byť
akreditovaná, aby mohla zabezpečiť tlač eurobankoviek. My sa zúčastňujeme tendra alebo respektíve
v rámci eurosystému sa razba alebo tlačenie bankoviek riadi normálnym tendrovaním, čiže normálne
je vypísaný tender. Z hľadiska, by som povedala, toho obstarávania bankoviek, rozhodla Banková rada
Národnej banky Slovenska, že sa pridáme k združeniu tzv. JET, kde je v podstate zoskupenie
Holandska, Fínska, Slovenska, Slovinska, Malty a Cypru z týchto piatich krajín, ktoré vypísali alebo
teda tendrujú tlačenie eurobankoviek spolu, tým pádom, keďže to množstvo, ktoré budeme tlačiť, je
omnoho vyššie, keďže sme nejaká veľká skupina, a tým pádom môžeme pri tom tendri získať omnoho
vhodnejšie ceny za tlač bankoviek. Všetko sa tu tlačia 20-eurové bankovky, to znamená, že my sme sa
pridali do tohto obstarávania a spolu s touto skupinou zabezpečíme v roku 2011 tlač týchto bankoviek.
Neviem teraz na sto percent, či môžem prezradiť, v ktorej tlačiarni to bude, je to tlačiareň samozrejme
eurosystému, ktorá je certifikovaná a ponúkla najvýhodnejšiu cenu. Čo sa týka dvojcentových a
jednocentových mincí, ja by som chcela ešte raz zopakovať: Národná banka Slovenska ani žiadna
centrálna banka eurosystému nemá kompetenciu rozhodnúť o štruktúre, to znamená, aké nominály
budú platnou menou v rámci eurosystému, túto kompetenciu má, čo sa týka mincí, Európska komisia,
čo sa týka bankoviek, Európska centrálna banka. To znamená, my nemôžeme zmeniť alebo rozhodnúť
o tom, že na Slovensku by dvojcentové alebo jednocentové mince neplatili. Jediná cesta, lebo veľká
diskusia, ktorá tu bola v minulom roku, je, že by sa obmedzilo používanie týchto mincí a to napríklad
zmenou zákona o zaokrúhľovaní, teda o cenách, kde by sa dalo nejakým spôsobom zaokrúhľovať. Ale
pokiaľ viem, tak tá diskusia bola ukončená v minulom roku a zatiaľ diskusia alebo teda zmena
nejakého zákona alebo návrh takéhoto zákona v tomto roku nie je v legislatívnej rade alebo teda nie je
na programe dňa, takže si myslím, že potreba alebo dorazba dvojcentových a jednocentových mincí aj
v priebehu tohto roku bude pravdepodobne potrebná. Tá dorazba by nemusela byť potrebná v tom
prípade, keby sme vedeli nejakým spôsobom zabezpečiť, aby sa tie dvojcentové a jednocentové mince
vracali naspäť do Národnej banky Slovenska. Ako som tu prečítala tie čísla, znamená to, že ostávajú v
peňažnom obehu. To znamená, že buď obchodníci ich nevracajú naspäť do komerčných bánk a tým
pádom komerčné banky do Národnej banky Slovenska, alebo obyvateľstvo ich nepoužíva a zostávajú
kdesi mimo obeh. Nám sa to v minulosti stávalo s jednokorunovou slovenskou mincou. To množstvo
jednokorunovej slovenskej mince, ktoré bolo v obehu, bolo neskutočne vysoké a potrebovali sme
každý rok v podstate dorážať nejaké množstvo jednokorunových mincí. Teraz sa to deje s
dvojcentovými a jednocentovými mincami, to znamená, keby tie mince boli naozaj v obehu, žeby sa
nielen skrátka vydávali smerom von z Národnej banky komerčným bankám a komerčné banky svojim
klientom, ale sa nám aj vracali naspäť do Národnej banky a ten kolotoč, teda ten obeh, by naozaj
fungoval, nebola by treba dorazba dvojcentových a jednocentových mincí. Ale tým, že sa nám
nevracajú naspäť z toho obehu tie dvojcentové a jednocentové mince, ale tá požiadavka na ne stále je a
stále rastie, preto musíme dať doraziť tieto mince.
pán Hošek, Rádiožurnál
Pani Koreňová, taká otázka - ako je to s falšovaním eurobankoviek? Či je to štatistika, ktorá je
priemerom Európskej únie, alebo je niekde inde, čo by ste občanov chcela vyvarovať. A druhá otázka:

nedávno boli aféry v Španielsku a v Nemecku, kde niekoľko stotisíc až miliónov ľudí im unikli dáta
pri ich kreditných alebo debetných kartách - či takáto hrozba nejde aj na Slovensko.
Milena Koreňová, výkonná riaditeľka pre peňažný obeh a platobný styk NBS
Čo sa týka falzifikátov, na budúci týždeň, myslím, že v pondelok, zverejníme správu. My sme sa
rozhodli, že túto správu budeme zverejňovať v tom istom čase tak, ako to býva v eurozóne, keď ju
vydá Európska centrálna banka, takže presne o falzifikátoch správu dostanete v priebehu budúceho
týždňa. To množstvo falzifikátov, ktoré je alebo bolo v minulosti v tej správe uvedené a bude aj teraz
uvedené my považujeme za štandardné alebo je to normálny priemer v eurozóne. Absolútne nemáme
nejaké čísla, ktoré by nás skrátka - alebo by tu sme mali pocit, že by prebiehalo tých falzifikátov viac.
Je pravda, že to je pre nás troška nezvyk, pretože čo sa týka slovenských korún, tak tam falzifikátov
bolo úplne minimálne množstvo. Samozrejme pri tej eurovej hotovosti to množstvo tých falzifikátov je
vyššie, ale je to normálny štandard. Skrátka je to iná mena, ktorá podlieha iným záujmom. Čo sa týka
tej druhej otázky - kreditné karty - áno, vieme alebo teda v rámci eurosystému alebo verejne sú
dostupné informácie, že skrátka bol obrovský problém v Španielsku, kde teda boli sfalšované dáta.
Boli to hlavne teda nemeckí klienti a podobne, my zatiaľ nemáme na Slovensku - musím si zaklopať nejaké problémy s kartami, ani s kartovými schémami, a nemáme avizované od komerčných bánk, že
by takéto niečo hrozilo. Samozrejme opatrnosť, tá, čo je bežne dostupná, čo sa týka používania
platobných kariet - treba ju dodržiavať, nikdy nemať PIN uložený spolu s platobnou kartou a podobné
ďalšie veci. Ale zatiaľ našťastie nemáme avizované nejaké správy v tejto oblasti.
pani Demešová, TV Markíza
Ja by som vám položila tiež dve otázky, prvá je - týka sa vrátenia, ešte raz sa vrátim k tým korunám.
Isté percento korún sa pravdepodobne do NBS nikdy nevráti - máte nejaký odhad, aké percento mincí
prípadne bankoviek by to mohlo byť. Druhá otázka je, že čo sa vlastne stane s tými prijatými najmä
bankovkami - všetky, ktoré prijme NBS sa nejakým spôsobom skartujú alebo je nejaké percento, ktoré
využijete iným spôsobom?
Milena Koreňová, výkonná riaditeľka pre peňažný obeh a platobný styk NBS
Čo sa týka stiahnutia slovenských korún z obehu - v podstate tie čísla, ktoré sme tu uviedli - tak tie
predpoklady, že by sa ešte z toho nejaké množstvá vrátili, sú už naozaj - sa pohybujeme v maličkých
odchýľkach a maličkých číslach. Samozrejme by sme boli radi, keby sa nám už naspäť nič nevrátilo,
pretože by to pre Národnú banku znamenalo zisk emisie, ale samozrejme pri bankovkách, keďže tam v
podstate tá návratnosť je neobmedzená, je možné, že by sa ešte nejaké vyššie percento vrátilo naspäť,
ale vravím, že nepredpokladáme to. Čo sa týka ničenia slovenskej meny, my okrem zopár kúskov, by
sa dalo povedať, ktoré sme si nechali pre muzejné účely, a takisto predpokladáme, že kopec ľudú si
nechalo na pamiatku slovenskú menu, aspoň z každého nominálu jednu bankovku, tak všetko ostatné
samozrejme, že ničíme. Čiže ja by som uviedla čísla, koľko bankoviek a mincí je zničených,
samozrejme to ničenie bankoviek bude trvať trošku dlhšie ako to ničenie mincí. Sú tam určité procesy
a hlavne bezpečnosť je veľmi dôležitá, pretože tým, že sú bankovky platné v podstate bez obmedzenia,
stále ničíme platnú menu slovenskú, ktorá sa dá ešte použiť. Takže určite všetky bankovky a všetky
mince budú zničené.
redaktor, ČTK
Ešte jednu k tým jedno- a dvojcentovkám - strácajú ich ľudia viacej ako tie koruny, dá sa to tak
povedať, že treba ich dotlačiť viacej ako v tých korunách? A dá sa povedať, že koľko stojí vlastne
vytlačenie toho jedného centu, či je to jedna desatina centu, dvadsatina centu - asi je to známe číslo,
ale predsa len poprosím o odpoveď.
Milena Koreňová, výkonná riaditeľka pre peňažný obeh a platobný styk NBS

To sa dá ťažko povedať, pretože jednokorunová slovenská minca - voľakedy boli desaťhalierniky,
dvadsaťhalierniky, potom až neskôr bol päťdesiathaliernik a jednokorunová slovenská minca. Teraz
máme dvojcent a jednocent - aspoň za to krátke obdobie je ťažké spraviť nejaké porovnanie alebo
nejaké, že by to bolo podobné. Ja som iba spomenula tú jednokorunovú mincu, lebo posledné dva roky
pred zavedením eura naozaj ako tá požiadavka na jednokorunovú mincu bola veľmi vysoká oproti tým
množstvám, ktoré sa nám vracali naspäť do obehu. Takže nedá sa porovnať alebo zatiaľ za tú krátku
dobu nevieme spraviť nejaké porovnanie, ktoré by malo nejakú vypovedaciu schopnosť - dvojcent,
jednocent a jednokorunová minca. Čo sa týka nákladov na razbu - jednotkové ceny sú predmetom
zmluvy o razbe mincí medzi Národnou bankou Slovenska a Kremnickou mincovňou.
pán Nedavaška, TASR
Ak môžem ešte raz - zničili sa aj stočky na nie razbu ale teda tlačenie slovenských korún alebo sú
niekde v NBS v trezore pre istotu?
Milena Koreňová, výkonná riaditeľka pre peňažný obeh a platobný styk NBS
Samozrejme tam všade, kde sme tlačili slovenské koruny, sme ukončili zmluvu a v rámci tých zmlúv
sme boli zničiť aj komplet všetok zbytkový materiál, ktorý tam nejakým spôsobom ostal a doniesli
sme domov samozrejme stočky a ďalší iný zberateľský, dá sa povedať, materiál. Ale nie na to, aby
sme ho uložili do trezoru, aj keď tam momentálne je, ale Národná banka by veľmi rada urobila nejakú
výstavu alebo skrátka stálu expozíciu priestoroch Národnej banky, kde pre zaujímavosť by si mohla
široká verejnosť pozrieť ako to vyzerá, keď sa tlačia bankovky - od prípravy až po tlač bankoviek
slovenských.
pán Nedavaška, TASR
A to nevadí, že ste spomínali, že v podstate ide o stále platnú menu?
Milena Koreňová, výkonná riaditeľka pre peňažný obeh a platobný styk NBS
Samozrejme, preto bude v priestoroch Národnej banky Slovenska a bude to mať určité bezpečnostné
opatrenia. V tom duchu som mala na mysli, že je to platná mena, že v zmysle týchto všetkých
právnych predpisov je tam ešte nejaká lehota, dokedy - resp. je tá lehota neobmedzená pri bankovkách
- dokedy tie bankovky budeme vymieňať za eurovú hotovosť. Takže asi tak.
Marián Cejka, SITA
Ja by som sa len chcel spýtať k tej úspešnosti návratnosti slovenských korún, či sa dá pre porovnanie
uviesť to percento, aké bolo v ostatných krajinách - teda koľko percent pôvodnej meny sa vrátilo do
centrálnej banky.
Milena Koreňová, výkonná riaditeľka pre peňažný obeh a platobný styk NBS
Tuto je ten graf a myslím a je to tu myslím celkom slušne vidieť. A z tých pôvodných krajín - to je
veľmi ťažké - takto, my sme tu vybrali krajiny, ktoré išli na prechod na euro tým istým scenárom ako
my, to znamená veľkým treskom. Pri tých krajinách pôvodných tie čísla neviem či máme vôbec
dostupné a tým, že oni teda nabiehali iným spôsobom, ako my, tak priznám sa, že nenapadlo nám po
nich špeciálne pátrať.
Marián Cejka, SITA
...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... alebo?

Milena Koreňová, výkonná riaditeľka pre peňažný obeh a platobný styk NBS
Áno, tak konečne k tomu dátumu za ten príslušný rok, pretože my samozrejme o rok, o dva napríklad,
keďže bankovky platia neobmedzene - možnože to percento bude iné návratnosti slovenskej meny.
Keď sa niečo vráti naspäť, ďalšie a ďalšie množstvá - hovorím, že aj keď veľké výrazné zmeny
neočakávame, pretože keď si zoberieme do úvahy, že keby si iba každá rodina alebo každý občan
nechal sadu slovenských bankoviek ako na pamiatku alebo zopár, tak už tie čísla hovoria, že - a
nerozhodne sa ich vrátiť naspäť - už tie čísla hovoria, že by sa nám nevrátilo dokopy nič.
Jana Kováčová, hovorkyňa NBS
Ak nie je ďalšia otázka na pani Koreňovú, ďakujeme pekne za pozornosť a zatiaľ dovidenia.

