
Odborná exkurzia  

Národná banka Slovenska  

 

Dňa 11. 12. 2014 sa žiaci IV. C triedy zúčastnili odbornej exkurzie do Národnej banky 
Slovenska v Bratislave. Počas exkurzie sa žiaci dozvedeli o histórii jej vzniku a jej 
význame v národnom a medzinárodnom meradle.  

NBS vznikla v deň vyhlásenia nezávislosti Slovenska 1. januára 1993. Žiaci sa dozvedeli, 
že od svojho vzniku prešla NBS viacerými výraznými zmenami a kľúčovým medzníkom 
v jej histórii bol vstup Slovenska do Európskej únie v máji 2004, keď sa stala členom 
Európskeho systému centrálnych bánk.  

Veľmi zaujímavou informáciou pre žiakov bolo aj to, že NBS bola iniciátorom a nakoniec 
aj hlavným realizátorom úspešného zavedenia eura na Slovensko 1. januára 2009. Dnes je 
naša krajina plnohodnotným členom Eurosystému a podieľa sa na tvorbe menovej politiky 
celej eurozóny.  

Žiakom sa veľmi páčila interaktívna výstava s názvom „Od slovenskej koruny k euru“. 
Zacestovali si v čase o pozreli si, ako štáty Európy postupovali v integrácii, kým dospeli 
k spoločnej mene. Pripomenuli si udalosti, ktorými prešlo Slovensko na ceste do EÚ 
a eurozóny. Dozvedeli sa všetko, čo je potrebné urobiť, kým sa z výtvarného návrhu 
mince stane reálna minca. Zahrali si hru, kde si vyskúšali, či naozaj poznajú všetky 
národné strany mincí, ktoré boli vydané v eurozóne. Objavili „mikrosvet“ bankovky – od 
výroby bankového papiera, cez výtvarné návrhy až po ochranné prvky. Zoznámili sa tiež 
s bankovkami novej série Európa. V neposlednom rada sa naučili rozpoznávať ochranné 
prvky bankoviek.  

V rámci prednáška sa žiadi dozvedeli, že jej hlavným cieľom je udržanie cenovej 
stability, ďalej sa podieľa na realizácii menovej politiky v krajine, dohliada na fungovanie 
finančného trhu, vydáva bankovky a mince, zabezpečuje obeh peňazí, uskutočňuje 
ekonomický výskum, pripravuje legislatívu v oblasti bankovníctva a v neposlednom rade 
reprezentuje Slovensku republiku v medzinárodných inštitúciách.  

NBS sídli v Bratislave avšak v meste Žilina má zriadenú expozitúru, ktorá plní dôležitú 
funkciu pri zabezpečovaní peňažného obehu. K hlavným službám pre verejnosť patrí 
predovšetkým náhrada poškodených bankoviek, posudzuje pravosť bankoviek a 
zabezpečuje výmenu slovenských korún za eurá. 

        Spracovala: Ľubica Gašperáková 



 

Obrázok 1 Žiaci IV. C pred budovou NBS v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2 Budova NBS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3 Žiaci IV. CT triedy 

 

Obrázok 4 Žiaci IV. CM triedy 

 


