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Nezvyčajná iniciatíva ZVU
� 1966. Problémy spojené s chro-
nicky nekvalifikovan˘m a ideolo-
gicky zaslepen˘m prístupom ofi-
ciálnych orgánov k hodnoteniu
umeleck˘ch návrhov bankoviek mo-
tivovali znechutenú v˘tvarnú obec,
zastúpenú Zväzom v˘tvarn˘ch
umelcov, aby zorganizovala nezávis-
lú súÈaÏ na návrhy ideálnych banko-
viek. V˘sledkom unikátneho ãinu je
kolekcia moÏno ÈaÏko realizovateº-
n˘ch, no in‰piratívnych, obsahovo
aj v˘tvarne zaujímav˘ch návrhov
bankoviek, ktoré ukazujú, ão v‰etko
sa dá urobiÈ, ak sa do veci nemie‰ajú
mocní diletanti. Návrhy z tejto ne-
formálnej súÈaÏe ·BâS odkúpila.

Bankovky z obdobia odmäku
� 30. júna 1967. ·tátna banka ães-
koslovenská predloÏila návrh na
úpravu hodnotovej sústavy banko-
viek a mincí. V uvoºnenej atmosfére
polovice 60. rokov opäÈ pri‰la na
program ‰truktúra obeÏiva, jeho
v˘tvarné rie‰enie a tematické zame-
ranie, ktoré by vyhovovalo domácej
tradícii. Vznikla pritom nová kon-
cepcia tematického zamerania ban-
koviek, orientovaná na ãeskú a slo-
venskú kultúrnu tradíciu (10 Kãs –
Antonín Dvofiák / Národné divadlo
v Prahe, 20 Kãs – ªudovít ·túr / Bra-
tislava, 50 Kãs – Franti‰ek KfiiÏík /
elektráreÀ, 100 Kãs – Ján Kollár /
Tatry, 500 Kãs – J. A. Komensk˘ /
‰kola) a ich technick˘ch paramet-
rov. Spoloãn˘ návrh ministra finan-
cií a generálneho riaditeºa ·BâS
z 11. januára 1968 rátal len s náhra-
dou 25-korunáãky 20-korunáãkou
s rovnak˘m tematick˘m zameraním.
Na tomto základe sa mala vypísaÈ
v˘tvarná súÈaÏ. Témy na ìal‰ie no-
minále bankoviek sa mali urãovaÈ
postupne, stále v‰ak z okruhu ume-
nia, vzdelanosti a vedy. Na Ïela-
nie Zväzu v˘tvarn˘ch umelcov ich
v‰ak po zváÏení viacer˘ch alternatív
23. septembra 1968 stanovili vo-
pred: 10 Kãs – dielo Majstra Pavla
z Levoãe / Vysoké Tatry, 50 Kãs – 
ª. ·túr / Bratislava a 100 Kãs – J. A.
Komensk˘ / Praha. Vláda s t˘mto ná-
vrhom súhlasila. SúÈaÏ na návrhy 20-
a 500-korunáãky vypísali v decem-
bri 1968. Zo slovensk˘ch autorov do
oboch súÈaÏí poslal viacero návrhov
Aurel Kajlich. CítiÈ z nich vplyv je-
ho návrhov na slovenské bankovky
zo 40. rokov (� s. 193). Návrhom

na 500-korunáãku sa zúãastnil Albín
Brunovsk˘. 

Z plánovanej novej emisie v‰ak
ostalo len torzo. 1. apríla 1971 sa po-
darilo vydaÈ 20-korunáãku podºa
návrhu Karla Hru‰ku. VerejnosÈ
v‰ak nepochopila jej modernú kon-
cepciu a navy‰e v atmosfére zaãína-
júcej sa tzv. normalizácie sa bankov-
ka stala terãom hºadania rozliãn˘ch
inotajov (napr. tvár Jana Palacha
v plameÀoch). 1. novembra 1973
doplnila sústavu bankoviek 500-ko-
runáãka podºa návrhu Jaroslava
Lukavského. Jej vzhºadu u‰kodila

zmena farby z modrofialovej na hne-
dofialovú, a najmä opustenie tlaãe
na spadávku, urobené ako ústupok
verejnej mienke.

1. mája 1971 e‰te vypísali súÈaÏ na
návrhy 10-korunáãky. VíÈazom sa
stal Oldfiich Kulhánek. Jeho vyni-
kajúci návrh sa v‰ak nerealizoval –
vyobrazenie sv. Jakuba z oltára Maj-
stra Pavla z Levoãe bolo ako nábo-
Ïensk˘ motív pre vládnuci reÏim 
ideologicky neprijateºné.

POZADIE

Ústredn˘ v˘bor KSâ schválil v ja-
nuári 1965 program reforiem zná-
my ako Zdokonalená sústava riade-
nia hospodárstva. Jeho autorom bol
v˘znamn˘ komunistick˘ ekonóm
profesor Ota ·ik. Po dlh˘ch disku-
siách a napriek odporu dogmatic-
k˘ch politikov vo vedení KSâ sa
tak zaãal pokus o prekonanie hos-
podárskych ÈaÏkostí a stagnácie v˘-
roby, ktoré sa vypuklo prejavili
v prvej polovici 60. rokov. Uvá-
dzanie tejto reformy (ktorá sa re-
formou nesmela v‰ak naz˘vaÈ) do
praxe otvorilo cestu prehæbenej‰ím
reformn˘m trendom a r. 1968 aj
spoloãenskej reforme.

Cieºom reforiem bolo pri za-
chovaní socialistického charakteru
(spoloãenské vlastníctvo v˘rob-
n˘ch prostriedkov) vniesÈ do eko-
nomiky v regulovanej podobe
trhové princípy, decentralizovaÈ
riadenie hospodárstva, odbúraÈ ad-
ministratívne metódy a podporiÈ
podnikavosÈ ‰tátnych aj druÏstev-
n˘ch podnikov. Plánovaná obnova
drobného súkromného podnika-
nia mala napraviÈ chyby, ktoré
v oblasti sluÏieb a obchodu napá-
chalo zo‰tátnenie drobn˘ch Ïiv-

ností na prelome 40./50. rokov.
V bankovníctve sa emisná ãinnosÈ
mala oddeliÈ od obchodnej. Pred-
pokladalo sa, Ïe na zaãiatku 70. ro-
kov sa dosiahne aj konvertibilita
koruny. Mali sa odstrániÈ v‰etky
kurzové priráÏky a kurz dolára sa
mal stanoviÈ na 26,50 Kãs. ·lo
pribliÏne o priemer nákladov, za
aké sa získaval dolár v aktívnom tu-
ristickom ruchu a pri v˘voze tova-
ru. Konvertibilita sa nepokladala za
cieº, ale za podmienku úspe‰ného
uskutoãnenia reformy. S tak˘mto
poslaním sa pripravoval aj nov˘
devízov˘ zákon. Jeho zásady boli
pozoruhodne liberálne voãi obãa-
nom. Predpokladali totiÏ, Ïe v pod-
mienkach spoloãenského vlastníc-
tva v˘robn˘ch prostriedkov budú
ich súkromné transfery z hºadiska
hospodárstva zanedbateºné.

Tieto zámery v‰ak zmarila soviet-
ska okupácia, presnej‰ie politick˘
a ekonomick˘ dogmatizmus straníc-
kych a ‰tátnych funkcionárov, kto-
r˘m umoÏnila návrat k moci a kto-
rí správne pochopili, Ïe reforma
profesora ·ika je nezluãiteºná s me-
tódami vládnutia, ktoré mocensk˘-
mi prostriedkami obnovovali.

Konečne pokus o reformu

Návrhom trojkorunáãky s motívom
ªudovíta ·túra a Bratislavy sa do súÈaÏe
zapojil Albín Brunovsk˘, ktor˘ neskôr
vytvoril celú emisiu v˘tvarne veºmi
úspe‰n˘ch bankoviek (� s. 235).

Kontroverzná 20-korunáãka Karla Hru‰ku (132 mm x 58 mm) a 500-korunáãka
Jaroslava Lukavského (152 mm x 67 mm)

Nerealizovan˘ návrh 10-korunáãky 
Oldfiicha Kulhánka

Návrh 500-korunáãky Aurela Kajlicha a Ivana Strnada 
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Vpád vojsk Sovietskeho zväzu a je-
ho ‰tyroch spojencov do âeskoslo-
venska r. 1968 prechodne prehæbil
hospodárske ÈaÏkosti. Emigrácia
tisícok obãanov, motivovaná skôr
ekonomicky neÏ politicky, zníÏi-
la podiel ekonomicky aktívneho
obyvateºstva na celkovej populá-
cii. V˘sledkom politick˘ch ãistiek
v r. 1969 – 1970 bol núten˘ od-
chod mnoh˘ch kvalifikovan˘ch ºu-
dí z riadenia národného hospodár-
stva na v‰etk˘ch úrovniach a ich
zaradenie na podradné práce. Tí, ão
pri‰li namiesto nich, ãasto neb˘va-
li adekvátnou náhradou. Napriek
tomu sa zaãiatkom 70. rokov poda-
rilo hospodárstvo aj menu doãas-
ne stabilizovaÈ. ËaÏkosti spôsobené
jednak nevhodnou ‰truktúrou
a orientáciou hospodárstva a jednak
zastarávaním v˘robn˘ch prostried-
kov sa v druhej polovici 70. rokov
opäÈ prejavili a trvali do konca 
80. rokov. Vo vzÈahu k západn˘m
krajinám malo âeskoslovensko
chronicky pasívnu platobnú bilan-
ciu, ktorú nebolo moÏné vyrovnaÈ
aktívami vo vzÈahoch k socialistic-
k˘m krajinám. Tie sa navy‰e reali-
zovali len v naturálnej forme.

Inflaãne pôsobila v˘roba ÈaÏko
predajného tovaru, známa ako „v˘-
roba na sklad“. Viaceré podniky sa
dostávali do platobnej neschopnos-
ti, resp. do druhotnej platobnej ne-
schopnosti. Na príãine bol najmä
nedostatok prostriedkov na obno-
vu technologického zariadenia, vy-
tváranie nadmern˘ch zásob surovín
a polov˘robkov, ãím sa podniky
chránili pred hrozbou nepravidel-
n˘ch dodávok, styk s in˘mi nesol-

ventn˘mi podnikmi a platba penále
za oneskorené dodávky. ·tát musel
inflaãnou emisiou peÀazí financo-
vaÈ v˘robu na export do nesolvent-
n˘ch, najmä rozvojov˘ch krajín.
Tak vznikali nedobytné aktíva, kto-
ré sa skôr ãi neskôr museli odpísaÈ.

Pri stále pretrvávajúcich problé-
moch so zásobovaním niektor˘mi
priemyseln˘mi v˘robkami vrátane
predmetov kaÏdodennej spotreby
sa mena od r. 1983 dostávala do
skrytej inflácie. Niektoré ceny boli
stále, iné stúpali len mierne, takÏe
cenová hladina sa za celé 80. roky
zv˘‰ila len o 5 percent. Hotovostné
obeÏivo v‰ak do r. 1988 stúplo na
62 mld. Kãs a vklady obyvateºstva
na 266 mld. Kãs. Prebytok kúpnej
sily sa prelieval do korupcie a pod-
pultového predaja.

Aj v tomto prostredí sa rodili úva-
hy o návrate k hospodárskym refor-
mám alebo priamo vznikali ekono-
mické experimenty. Príkladom bol
„hospodársky zázrak“ moravského
JRD Slu‰ovice, kombinujúci obrat-
né riadenie, podnikavosÈ, tolerova-
né balancovanie na hranici zákona
s absenciou silnej konkurencie.

PREHªAD

Po vzniku ãs. federácie pôsobili
v âSSR tri ministerstvá financií –
jedno federálne a dve národné. 
Federálna vláda
Bohumil Sucharda (od 1. januára
1969 do 27. septembra 1969)
Rudolf Rohlíãek (od 27. sep-
tembra 1969 do 14. decembra
1973)
Leopold Lér (od 14. decembra
1973 do 4. októbra 1985)
Jaromír Îák (od 29. novembra
1985 do 12. októbra 1989)

Jan Stejskal (od 12. októbra
1988 do 8. decembra 1989) 

Vláda Slovenskej socialistickej 
republiky
Karol Martinka (od 2. januára
1969 do 13. októbra 1969)
Jozef Gajdo‰ík (od 13. októbra
1969 do 28. apríla 1970)
Franti‰ek Mi‰eje (od 28. apríla
1970 do 12. decembra 1989, 
v r. 1988 – 1989 ako minister 
financií, cien a miezd)

Ministri financií 1969 – 1989

KALENDÁRIUM

� 15. 1. 1968. Prv˘m tajomníkom
ÚV KSâ sa stal Alexander Dubãek.
Zaãiatok tzv. obrodného procesu.

� 11. a 15. 3. 1968. Predsedníctvo
SNR nastolilo poÏiadavku federalizá-
cie âeskoslovenska.

� 22. 3. 1968. Prezident Antonín No-
votn˘ odstúpil, 30. 3. zvolili za prezi-
denta Ludvíka Svobodu.

� 1. – 5. 4. 1968. Vedenie KSâ pred-
loÏilo reformne zameran˘ Akãn˘ pro-
gram KSâ.

� 8. 4. 1968. Utvorila sa proreform-
ná vláda Oldfiicha âerníka.

� 4. 5. 1968. Pri náv‰teve ãs. straníc-
kej a vládnej delegácie v Moskve so-
vietske vedenie prv˘ raz upozornilo na
„kontrarevoluãné“ javy v âSSR.

� 29. 7. – 1. 8. 1968. Rokovania so-
vietskej a ãs. delegácie o situácii v âes-
koslovensku v âiernej nad Tisou sa
skonãili bez zblíÏenia stanovísk.

� 21. 8. 1968. Vojská piatich ‰tátov
Var‰avskej zmluvy okupovali âSSR.

� 26. 8. 1968. Prijatím tzv. moskov-
ského protokolu a uzavretím zmlu-
vy o pobyte sovietskych vojsk v âSSR
16. 10. sa fakticky zaãal proces tzv.
normalizácie v âeskoslovensku.

� 27. 10. 1968. Národné zhromaÏ-
denie schválilo Ústavn˘ zákon o ães-
koslovenskej federácii.

� 17. 4. 1969. Alexander Dubãek bol
prinúten˘ odstúpiÈ z funkcie prvého
tajomníka KSâ a na ãelo KSâ sa po-
stavil Gustáv Husák.

� 28. 1. 1970. Predsedom federálnej
vlády sa stal Lubomír ·trougal.

� 1. 12. 1970. Podºa v˘sledkov sãíta-
nia ºudu, domov a bytov malo Slo-
vensko 4 537 290 obyvateºov.

� 21. 12. 1970. Federálne zhromaÏ-
denie novelizovalo zákon o ãs. federá-
cii. Posilnili sa právomoci ústredn˘ch
orgánov na úkor národn˘ch.

� 1. 4. 1971. Vy‰la 20-korunáãka
vzor 1970.

� 1. 10. 1972. Vy‰li mosadzné 20-ha-
lierniky a dvojkorunáky vzor 1972.

� 31. 12 1972. Stiahnutím 25-ha-
liernikov vzor 1953 a 1962, trojkoru-
nákov vzor 1965 a troj- a päÈkoruná-
ãok vzor 1953 a 1961 sa zav⁄‰ila
systémová úprava a racionalizácia drob-
ného kovového a papierového obeÏiva.

� 1. 11. 1973. Sústavu bankoviek do-
plnila 500-korunáãka vzor 1973.

� 31. 12. 1974. Vy‰iel 10-haliernik
vzor 1974.

� 29. 7. 1975. Prezidentom âSSR sa
stal Gustáv Husák.

� 12. – 15. 4. 1976. XV. zjazd KSâ
vyt˘ãil program rozvoja národného
hospodárstva bez re‰pektovania reál-
nej situácie a zmien najmä v obchode
so ZSSR (zavedenie svetov˘ch cien ro-
py a plynu aj pre sovietsky blok). 

� 1. 7. 1977. Vy‰iel päÈhaliernik vzor
1977.

� 12. 10. 1978. Vy‰iel 50-haliernik
vzor 1978.

� 29. 11. 1978. Vy‰la séria zlat˘ch ob-
chodn˘ch mincí s hodnotou jeden,
dva, päÈ a desaÈ dukátov pri príleÏitos-
ti 600. v˘roãia úmrtia cisára Karola IV. 

� 1. 11. 1980. Podºa v˘sledkov sãíta-
nia ºudu, domov a bytov malo Slo-
vensko 4 987 853 obyvateºov.

� 20. 2. 1982. Do Prahy sa vrátila zo
·vajãiarska ãasÈ ãs. zlatého pokladu
(18,4 t zlata), ktor˘ ulúpili nacisti a za-
drÏiavala ho vláda USA po skonfi‰ko-
vaní majetku Ameriãanov a americ-
k˘ch firiem r. 1945. âs. vláda sa
zaviazala zaplatiÈ zaÀ od‰kodné.

� 1. 10. 1985. Sústavu bankoviek do-
plnila 1 000-korunáãka vzor 1985. 

� 3. 6. 1986. Vy‰la pamätná strie-
borná minca s hodnotou 50 Kãs s te-
matikou mestsk˘ch pamiatkov˘ch re-
zervácií Praha a Levoãa.

� 1. 7. 1986. Vy‰la 10-korunáãka
vzor 1986.

� 1. 10. 1987. Vy‰la 50-korunáãka
vzor 1987.

� 1. 10. 1988. Vy‰la 20-korunáãka
vzor 1988.

� 1988. Podnik zahraniãného ob-
chodu Tuzex zaviedol prvú platobnú
kartu. 

� 1. 10. 1989. Vy‰la 100-korunáãka
vzor 1989 s portrétom Klementa
Gottwalda (� s. 238).

� 17. 11. 1989. Zákrok bezpeãnost-
n˘ch orgánov proti ‰tudentom v Pra-
he sa stal signálom zmeny politického
systému a spoloãenského zriadenia
v âeskoslovensku (� s. 237).

� 10. 12. 1989. Utvorila sa nová fe-
derálna vláda na ãele s Mariánom âal-
fom. Ministrom financií sa stal Václav
Klaus. 12. decembra sa utvorila nová
slovenská vláda na ãele s Milanom âi-
ãom. Ministrom financií, cien a miezd
sa stal Michal Kováã.

� 29. 12. 1989. Federálne zhromaÏ-
denie zvolilo za prezidenta republiky
Václava Havla.

Tragikomick˘, hoci nie zriedkav˘ v˘jav –
ºudia ãakajúci v rade na toaletn˘ papier
pred predajÀou v Kremnici r. 1988...

Ekonomika v rokoch 1969 – 1989
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Obnovila sa razba dukátov
� 29. novembra 1978. V rámci prí-
prav spomienky na 600. v˘roãie
úmrtia cisára a ãeského kráºa Karo-
la IV. (1346 – 1378) sa rozhodnutím
vlády obnovila razba ãs. dukátov ako
obchodn˘ch mincí. Okrem obºuby
a komerãnej úspe‰nosti star‰ích du-
kátov˘ch razieb zohrala pri tom úlo-
hu aj urãitá potreba manifestovaÈ sta-
bilitu vládnuceho reÏimu. 

Na ich razbu bolo treba prijaÈ no-
v˘ zákon, lebo pôvodn˘ z r. 1923 ne-
umoÏÀoval raziÈ dukáty s in˘m mo-
tívom ako sv. Václavom. Dukáty sa
razili z ãs. menového zlata s celko-

vou hmotnosÈou 506 kg. Podmien-
kou na jeho uvoºnenie bolo, Ïe sa
rovnaké mnoÏstvo zlata nakúpi za
peniaze získané predajom dukátov
do zahraniãia. Jednodukáty sa razili
aj s roãníkom razby 1979, 1980
a 1981. Aby sa obãanom umoÏnila
legálna drÏba dukátov, bolo nevy-
hnutné zmierniÈ devízov˘ zákon. Ich
pôvodná cena tvorila pribliÏne päÈ-
násobok priemerného mesaãného
platu ãeskoslovenského obãana. Zo-
brazené motívy sa úzko viaÏu na
osobnosÈ Karola IV., jeho dielo (za-
loÏenie univerzity) a mesto Prahu.

Pamätné mince 60. a 70. rokov
� 25. augusta 1969. Vydanie pa-
mätnej mince k 25. v˘roãiu SNP bo-
lo návratom obligátnych politick˘ch
tém na pamätné mince po päÈroã-
nom období, keì táto tematika do-
ãasne ustúpila do úzadia. Posledné
politicky zamerané razby pred nimi
vy‰li r. 1964 a 1965 (20. v˘roãie SNP
a 20. v˘roãie oslobodenia) po takmer
ôsmich rokoch prestávky vo vydáva-
ní pamätn˘ch mincí. Odvtedy aÏ do
r. 1969 sa v˘ber tém zameriava pre-
vaÏne na jubileá v˘znamn˘ch kul-
túrnych in‰titúcií. V stvárnení min-
cí badaÈ prechod od klasického, resp.
popisného rie‰enia k modernej‰ím
v˘razov˘m prostriedkom a abstrak-
cii. Vynikajúcim príkladom sú min-
ce k 50. v˘roãiu vzniku âeskoslo-
venska (1968) a 25. v˘roãiu SNP
(1969). Pre celé obdobie je príznaã-

né úsilie v˘tvarníkov hºadaÈ umelec-
ky hodnotnej‰iu podobu stvárnenia
nového ‰tátneho znaku, najmä he-
raldického leva. Vyniká v tom najmä
Jifií Harcuba dynamick˘m znakom
na líci mince k 25. v˘roãiu SNP
(1969) a k 150. v˘roãiu narodenia
Jána Botta (1979).

Roku 1970 nastal zlom v tech-
nick˘ch parametroch pamätn˘ch
mincí. Zvy‰ovanie ceny striebra zna-
menalo zniÏovanie jeho obsahu
v minciach. Aby sa mohol zachovaÈ
priemer mincí a priestor na stvárne-
nie témy, zaãali sa zvy‰ovaÈ nominá-
le. PrevaÏujú 50-korunáãky, neskôr
sa objavujú 100-korunáãky. Sprvu
boli pamätné mince e‰te súãasÈou
obeÏiva. Vyskytovali sa síce zriedka,
no ºudia ich niekedy dostávali aj vo
v˘platách.

PREHªAD

Dvojkorunová minca, vydaná 1. ok-
tóbra 1972, vy‰la nielen ako náhra-
da trojkorunáka vhodnej‰ím nomi-
nále, ale rie‰ila aj problém, Ïe
trojkorunák mal zhodn˘ priemer aj
hrúbku so západonemeckou mar-
kou. Na‰i turisti totiÏ zneuÏívali
trojkorunáky na lacn˘ nákup v ne-
meck˘ch predajn˘ch automatoch.
Dvojkorunák podºa návrhu Josefa
Nálepu pouÏitou symbolikou síce
predznamenával ‰t˘l politick˘ch

plagátov z neskor‰ieho obdobia, ale
v˘tvarné rie‰enie obidvoch strán je
e‰te ozvenou uvoºnenej atmosféry
60. rokov. 

Ako ìal‰ia inovácia drobn˘ch
mincí vy‰li v rokoch 1972 – 1978
nové 5-, 10-, 20- a 50-halierniky po-
dºa návrhu Franti‰ka Davida. V zo-
brazení ‰tátneho znaku na líci do-
znieval uvoºnen˘ prístup k jeho
stvárÀovaniu, uplatÀovan˘ od za-
ãiatku 60. rokov na pamätn˘ch

minciach. UÏ rok po vydaní 50-ha-
liernika to Ministerstvo vnútra
nepripú‰Èalo ani na pamätn˘ch
minciach. V˘tvarníci sa museli vrá-
tiÈ k zákonom stanovenej rigidnej
podobe (� s. 236). Rub halierov˘ch
mincí bol jednoduch˘ a v˘razn˘. Na
pôvodn˘ch návrhoch bola iba hod-
notová ãíslica a skratka h. AÏ v pro-
cese schvaºovania sa nad ãíslice 
doplnila hviezda na zv˘raznenie so-
cialistického charakteru ‰tátu.

Zmeny v sústave drobných mincí 

Z pamätn˘ch mincí 60. a 70. rokov: 10 Kãs Jifiího Harcubu – 100. v˘roãie poloÏenia
základného kameÀa Národného divadla v Prahe, 50 Kãs Imricha Svitanu, Jána
Zoriãáka a Jifiího Harcubu – 50. v˘roãie vyhlásenia âSR, 25 Kãs Jifiího Harcubu –
25. v˘roãie SNP, 50 Kãs Franti‰ka Davida – 100. v˘roãie narodenia V. I. Lenina, 
50 Kãs Franti‰ka Davida – 35. v˘roãie februára 1948, 100 Kãs – 150. v˘roãie
narodenia Jána Botta

Dukát (priemer
19,75 mm, hmotnosÈ
3,49 g) Petra For-
mánka s portrétom
Karola IV., dvojdukát
(priemer 25 mm,
hmotnosÈ 6,98 g)
kremnického
medailéra Andreja
Petra s reminiscenciou
na zobrazenie
tróniaceho panovníka
zo stredovek˘ch
mincí, päÈdukát
(priemer 34 mm,
hmotnosÈ 17,45 g)
s v˘javom z peãate
Karlovej univerzity
a 10-dukát (priemer
42 mm, 34,9 g)
s praÏsk˘mi motívmi
a mestsk˘m znakom
Prahy ZdeÀka
Koláfiskeho. ·tátny
znak na averzoch je
pochopen˘
individuálne
a tvorivo. V‰etky typy
dukátov obsahovali
98,6 percenta zlata.

Hliníkov˘ päÈhaliernik (priemer 16,2 mm),
10-haliernik (priemer 18,2 mm), mosadzn˘
20-haliernik (priemer 19,5 mm),
mediniklov˘ 50-haliernik (priemer 
20,8 mm) a dvojkorunák (priemer 24 mm)
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SÚVISLOSTI

V˘tvarná, rozmerová aj technologic-
ká nesúrodosÈ bankoviek z r. 1961
aÏ 1973, ich technologická zastara-
nosÈ a neschopnosÈ zodpovedn˘ch
orgánov poradiÈ si s ich tematick˘m
zameraním podnietili r. 1973 roz-
hodnutie o modernizácii sústavy ãs.
bankoviek. Bankovky mali maÈ uni-
fikované rozmery odvodené od 500-
korunáãky vzor 1973 (� s. 233). Na
500-korunáãku mali nadväzovaÈ aj
tematicky. Sústava sa mala roz‰íriÈ
o 1 000-korunáãku. Pri rozhodova-
ní o jej tematickom zameraní vznik-
lo päÈ rôznych, prevaÏne silne ideo-
logicky orientovan˘ch koncepcií
s vysok˘m zastúpením predpokla-
daného pouÏitia portrétov protago-
nistov robotníckeho hnutia a kul-
túrnych osobností, ktoré oficiálna
ideológia chápala ako „pokrokové“.
Podºa prvej koncepcie mal byÈ na
kaÏdej bankovke portrét Klementa
Gottwalda... Napokon sa ani jedna
z t˘chto koncepcií nerealizovala.

Naopak, vláda 8. novembra 1973
odloÏila modernizáciu bankoviek aÏ
na ‰iestu päÈroãnicu.

Ministerstvo financií a ·BâS
v‰ak medziãasom spracovali nov˘
návrh, ktor˘ rámcovo urãil, Ïe nové
tematické zameranie bankoviek
„v umelecky pôsobivej forme zdô-
razní ãeskoslovenskú ‰tátnosÈ v kon-
tinuite s revoluãn˘mi a pokrokov˘-
mi kultúrnopolitick˘mi tradíciami
ãeského a slovenského ºudu“. Od-
padla hrozba Gottwaldovho portré-
tu na kaÏdej bankovke a v kuloároch
sa povrávalo, Ïe nové bankovky „ne-
smú rinãaÈ zbraÀami“. V lete 1976
po pripomienkach viacer˘ch in‰ti-
túcií návrh konkretizovali po ná-
metovej i technickej stránke a sta-

novili plán vydania nov˘ch banko-
viek, podºa ktorého na nominále 
10 Kãs mal byÈ motív P. O. Hviez-
doslava a Oravy, na 20 Kãs J. A. Ko-
menského a v˘chovy, na 50 Kãs 
ª. ·túra a Bratislavy, na 100 Kãs 
K. Gottwalda a Prahy, na 500 Kãs
SNP a Tatier, na 1 000 Kãs B. Sme-
tanu a motív súvisiaci s jeho dielom.
Mali byÈ vydané v r. 1979, 1981,
1982, 1983 a 1986. 

Po schválení federálnou vládou
sa r. 1972 vypísala súÈaÏ na dodanie
skíc umeleck˘ch návrhov. ·tátna
banka ãeskoslovenská pritom sama
vyzvala deväÈ v˘tvarníkov, sãasti

autorov star‰ích bankoviek, aby po-
dali svoje návrhy.

Prvé miesto získali rovnocenne
Albín Brunovsk˘ a Zdenûk Brdlík,
druhé Jaroslav Lukavsk˘. V ìal‰om
kole zvíÈazil Jaroslav Lukavsk˘
návrhom 500-korunáãky a Albín
Brunovsk˘ návrhom 10-, 20-, 
50- a 1 000-korunáãky. O návrh
100-korunáãky mali v‰etci traja ví-
Èazi ìalej súÈaÏiÈ. Realizáciu banko-
viek v‰ak vláda opäÈ odloÏila. S jej
pokraãovaním súhlasila aÏ roku
1983. Medzit˘m v‰ak autori Lukav-
sk˘ a Brdlík zomreli. Vypracovanie
návrhov v‰etk˘ch nominále zverili
Albínovi Brunovskému, ktor˘ v tom
ãase uÏ mal renomé grafika medzi-
národnej úrovne. Vìaka tomu prv˘
raz v histórii âeskoslovenska celá
emisia mohla získaÈ rukopis jediné-
ho autora. No aj tak nebola jej rea-
lizácia jednoduchá. Opakovala sa
stará história – ideologicky motivo-
vané zásahy politick˘ch orgánov.
Autor musel niekoºkokrát prerábaÈ
návrh rubu 20-korunáãky a celkom
in˘ vzhºad dostal aj rub 1000-koru-
náãky. V˘sledok veºkého úsilia sa
v‰ak dostavil: Brunovského 20-ko-

runáãku vyhlásili za najkraj‰iu ban-
kovku r. 1988.

Slabinou novej emisie v‰ak bolo,
Ïe navrhnuté ochranné prvky, vrá-
tane v˘raznej farebnosti, zaostali za
v˘vojom kancelárskej reprografic-
kej techniky. Po roku 1990 zaãali
fal‰ovatelia zvlá‰È intenzívne napá-
daÈ 1000-korunáãku. Etická neú-
nosnosÈ portrétu K. Gottwalda na

stokorunáãke zvádzala na jej ãasté
po‰kodzovanie. Preto po novembri
1989 jej tlaã zastavili. Zmena ‰tát-
neho znaku r. 1990 a nedostatoãn˘
stupeÀ ochrany zapríãinili, Ïe sa za-
stavila príprava novej 500-korunáã-
ky. Bola to ‰koda, lebo táto ban-
kovka svoju krásou patrila medzi
to najlep‰ie, ão v ãeskoslovenskej
bankovkovej grafike vzniklo.

1973

235

Bankovky ·BâS podºa návrhu Albína Brunovského: 10-korunáãka vzor 1986 
(132 mm x 67 mm), 20-korunáãka vzor 1988 (137 mm x 67 mm), 50-korunáãka
vzor 1987 (142 mm x 67 mm), 100-korunáãka vzor 1989 ( 147 mm x 67 mm)
a 1 000-korunáãka vzor 1985 (157 mm x 67 mm)

Albín Brunovsk˘ vo svojom ateliéri 

Vºavo: Prv˘ návrh rubu 20-korunáãky vzor 1988 porota zamietla pod zámienkou,
Ïe deti nemajú dostatoãne slovansk˘ v˘raz obliãaja... Iróniou osudu je, Ïe modelom
na jedno z dievãat bola autorova dcéra. Ani druh˘ návrh sa nepodarilo realizovaÈ. 
Vpravo: Nevydaná 500-korunáãka vzor 1990 Albína Brunovského

Kľukatá cesta k Brunovského bankovkám
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KALENDÁRIUM

� 1. 1. 1990. ·tátna banka ãesko-
slovenská sa opäÈ stala samostatnou
centrálnou emisnou bankou.

� 27. 6. 1990. V novej federálnej
vláde Mariána âalfu ostal minis-
trom financií Václav Klaus, v novej
slovenskej vláde Vladimíra Meãiara
Michal Kováã.

� 23. 10. 1990. Sústava drobn˘ch
mincí sa roz‰írila o 10-korunáky
s kaÏdoroãne menen˘mi motívmi
(� 23. októbra 1990).

� 1. 4. 1991. Vy‰li modifikované
mince s hodnotami jeden, päÈ, 10,
20 a 50 halierov a jedno-, dvoj-
a päÈkorunáky so ‰tátnym znakom
âSFR a s odstránen˘mi symbolmi
socialistického ‰tátu (� s. 137).

� 6. 5. 1991. V novej slovenskej vlá-
de Jána âarnogurského sa minis-
trom financií stal najskôr Michal
Kováã, po Àom vedením minister-
stva poverili Antona Vavra a neskôr
Jozefa Danãa. 

� 11. 11. 1991. Zaãala sa prvá vlna
kupónovej privatizácie. �

� 24. 6. 1992. V novej slovenskej
vláde Vladimíra Meãiara sa minis-
trom financií stal Július Tóth.

� 17. 7. 1992. Slovenská národná
rada vydala Deklaráciu SNR o zvr-
chovanosti Slovenskej republiky.

� 1. 9. 1992. Slovenská národná ra-
da schválila Ústavu Slovenskej repub-
liky.

� 25. 11. 1992. Federálne zhro-
maÏdenie prijalo ústavn˘ zákon o zá-
niku âSFR.

� December 1992. Boli schválené
definitívne návrhy na slovenské
mince (� 23. januára 1993).

� 30. 12. 1992. Vy‰li posledné tri
ãs. pamätné mince (� s. 238).

� 31. 12. 1992. Zanikla âeská
a Slovenská federatívna republi-
ka, ·tátna banka ãeskoslovenská
a ìal‰ie federálne in‰titúcie.

� 1. 1. 1993. Vznikla Slovenská re-
publika. Utvorila sa jej prvá vláda
pod vedením Vladimíra Meãiara.
Ministrom financií sa v nej stal Jú-
lius Tóth. 

� 1. 1. 1993. Na základe zákona
Národnej rady Slovenskej republiky
ã. 566/1992 vznikla Národná ban-
ka Slovenska.

� 13. 1. 1993. Na Slovensku sa za-
ãalo kolkovanie bankoviek.

� 16. 1. 1993. Slovenská republika
sa stala ãlenom Svetovej banky.

Pamätné mince 80. rokov 
� Zaãiatok r. 1979. Do tvorby pa-
mätn˘ch mincí hrub˘m spôsobom
zasiahlo Federálne ministerstvo vnú-
tra, keì zakázalo voºné v˘tvarné
stvárÀovanie ‰tátneho znaku. Averz
mincí tak degradoval na umelecko-
remeselnú úroveÀ a bolo ÈaÏké har-
monizovaÈ ho s obrazom na reverze.
PribliÏne tretina mincí opäÈ pripo-
mína politické, resp. ideologické té-
my. Zvy‰ok je venovan˘ prevaÏne
kultúrnym tradíciám a ich predsta-
viteºom. Objavujú sa v‰ak aj mince
k aktuálnym udalostiam (majstrov-
stvá v ºadovom hokeji, spartakiáda).
V druhej polovici 80. rokov pristu-
pujú aj nadãasové témy – mestské
historické rezervácie a pod. Ich vy-
danie malo pamätné mince priblíÏiÈ
‰ir‰ej verejnosti. Zodpovedá tomu aj
ich niÏ‰ie nominále a zv˘‰ené nákla-
dy. Napriek politicky netolerantné-
mu ovzdu‰iu v‰ak vznikli aj v˘tvar-
ne hodnotné diela. Paradoxom je, Ïe
poslednú mincu tohto obdobia s ne-
utrálnou témou 100. v˘roãia Veºkej
pardubickej v pôvodnej podobe 
r. 1990 roztavili pod zámienkou
zmeny ‰tátneho znaku, ão svedãí
o úzkoprsom uvaÏovaní, tentoraz
s politicky opaãn˘m znamienkom...

Razbu pamätn˘ch mincí aj ìa-
lej ovplyvÀovalo zvy‰ovanie ceny
striebra. Obsah striebra aj veºkosÈ
mincí, dokonca aj stokorunov˘ch,
klesali. K v˘znamnej‰ím v˘roãiam sa
preto r. 1993 zaãali vydávaÈ 500-ko-
runové mince. Mali zhodné para-
metre (priemer 40 mm, hmotnosÈ
24 g, r˘dzosÈ 900/1000) ako stoko-
runák z r.1955.

� 1988. PraÏská Îivnobanka vyda-
la prvú platobnú kartu v âSSR. Kar-
ta s magnetick˘m záznamom slúÏila
na uºahãenie v˘berov veºk˘ch súm
z tuzexov˘ch kont (niektorí klienti
zo svojich kont vyberali aÏ 5 000 tu-
zexov˘ch Kãs denne (�1. júla 1957).
Karty umoÏÀovali aj bezhotovostné
platby v predajniach Tuzexu. ëal‰ie
platobné karty vydala r. 1989 âeská
státní spofiitelna a Slovenská ‰tátna
sporiteºÀa. Rozvoj bankomatovej sie-
te a pouÏívania platobn˘ch kariet na-
stal aÏ zaãiatkom 90. rokov, keì sa
stal spoloãn˘m projektom viacer˘ch
obchodn˘ch bánk, na Slovensku Po‰-
tovej banky, Tatra banky a V‰eobec-

nej úverovej banky, zapojen˘ch do
systému Eurocard/MasterCard/Cir-
rus. V tom ãase v‰ak platobné karty
prijímal len mal˘ poãet predajní. Aj
sieÈ bankomatov bola málo rozvinu-
tá. Ich skutoãn˘ nástup sa prejavil aÏ
v druhej polovici 90. rokov, keì sa
platobné karty stali beÏnou súãasÈou
Ïivota. AÏ do roku 2000 platobné
karty v strednej Európe pouÏívali iba
magnetick˘ záznam dát. Prvú ãipovú
kartu v tejto oblasti vydala Slovenská
sporiteºÀa.

V âeskoslovensku sa uÏ od r. 1969
prijímali medzinárodné platobné
karty spoloãností Diners Club
a American Express, neskôr k nim

pribudli karty spoloãností Euro-
card/MasterCard, JCB a VISA. Ini-
ciátorom ich prijímania bola cestov-
ná kancelária âEDOK, ktorá t˘m
vychádzala v ústrety svojim zahra-
niãn˘m klientom.

Nové platidlá 
pre odsúdených
� 1. januára 1982. Do obehu sa do-
stali nové väzenské peniaze – ústavné
poukáÏky. Ich zavedenie súviselo so
zmenou právneho postavenia väzen-
sk˘ch zariadení v 70. rokoch, keì
z právomoci Ministerstva vnútra pre-
‰li pod mierne civilnej‰iu správu Mi-
nisterstva spravodlivosti. Náprav-
nov˘chovné tábory sa premenovali
na Nápravno-pracovné ústavy. Do 
emisie väzensk˘ch platidiel zasiahla

·tátna banka. Hodnotová sústava
ústavn˘ch poukáÏok sa prispôsobila
zákonn˘m platidlám. Zaviedli sa no-
minále 0,50 halierov, 2 a 20 Kãs, 
ale ch˘bali v nej 5- a 20-halierniky
a 500-korunáãky. Farba 50-korunáã-
ky sa zmenila zo sivej na karmínovú,
zhodne so zákonnou bankovkou.
PoukáÏky tlaãila na technicky vy‰‰ej
úrovni ·tátna tlaãiareÀ cenín. Vytla-
ãila ich ofsetom na papieri s vodotla-
ãou pouÏívanom v minulosti na tlaã
bankoviek vzoru 1953. Spôsob ria-
denia ich obehu sa v‰ak nezmenil.
Preto aj z t˘chto poukáÏok vzniklo
niekoºko stoviek samostatn˘ch sús-
tav platidiel. Platili do leta 1990. Na-
hradil ich úverov˘ systém platieb. 

Ústavné poukáÏky, ktoré platili do r. 1990.

Prvá bankomatová platobná karta
âeskej ‰tátnej sporiteºne z r. 1989

500 Kãs Jána Kulicha – 125. v˘roãie
smrti ªudovíta ·túra, 50 Kãs 
Drahomíra Zobeka – mestská
pamiatková rezervácia Levoãa, 
500 Kãs Jána Kulicha – 125. v˘roãie
Matice slovenskej, 500 Kãs Jarmily
Truhlíkovej-Spûvákovej – 
20. v˘roãie ãs. federácie a 100 Kãs 
Jana Bradnu – 50. v˘roãie udalostí 
17. novembra 1939 

Platobné karty zavedené už aj u nás

232-239 23.qxd  8/24/09  12:43 PM  Stránka 236



1990

237

Nástup veľkých premien a reforiem
� Zaãiatok roka 1990. V závere ro-
ka 1989 sa v âeskoslovensku utvori-
li podmienky na zásadné premeny
spoloãensko-politick˘ch pomerov.
·iroká podpora verejnosti umoÏnila
obãianskym iniciatívam Obãanské
fórum v âechách a na Morave a Ve-
rejnosÈ proti násiliu na Slovensku
presadiÈ zru‰enie vedúcej úlohy KSâ
v spoloãnosti a iniciovaÈ rekon‰truk-
ciu zákonodarn˘ch zborov. Postup-
ne sa obnovoval demokratick˘ práv-
ny poriadok a formovala nová
politická ‰truktúra. Na tieto zmeny
sa viazali aj rozsiahle hospodárske re-
formy vrátane reforiem v menovej
oblasti.

Návrat k normálnemu riadeniu
peÀaÏného obehu sa zaãal pripravo-
vaÈ uÏ koncom 80. rokov. Prv˘m
krokom bolo 1. januára 1989 za-
vedenie jednozloÏkového kurzu ko-
runy. DoÀ sa zlúãil pôvodn˘ oficiál-
ny kurz (od devalvácie amerického
dolára roku 1973 to bolo 6,50 Kãs
za 1 USD) so 75-percentnou kurzo-
vou priráÏkou. Odstránila sa t˘m 
deformácia trvajúca takmer ‰tyri de-
saÈroãia. Neprehºadná kurzová plu-
ralita t˘m v‰ak nezanikla, aj ìalej
existovali kurzy pre turistiku a Tu-
zex. V novembri 1989 zákon o ·tát-

nej banke ãeskoslovenskej oddelil
emisnú funkciu banky od komerã-
n˘ch funkcií. Po zmene politického
systému na tieto kroky nadväzovali
ìal‰ie.

9. júla 1990 prestal ‰tát dotovaÈ
ceny mnoh˘ch druhov potravín.
Tieto tzv. záporné dane ‰tát obãa-
nom sãasti kompenzoval pau‰álnym
príplatkom 140 Kãs ku mzde. Zv˘-

‰enie cien niektor˘ch tovarov bolo
zanedbateºné, no pri mnoh˘ch do-
sahovalo 50 – 150 percent.

V hospodárskych kruhoch sa in-
tenzívne diskutovalo o devalváciách
koruny, spojen˘ch so zavedením tzv.
vnútornej zameniteºnosti koruny.
Z jednozloÏkového kurzu 8. januá-
ra 1990 devalvovali korunu vo vzÈa-
hu k voºne zameniteºn˘m menám
o 18,6 percenta a súãasne ju reval-
vovali vo vzÈahu k rubºu o 10 per-
cent. 15. októbra 1990 korunu de-
valvovali k americkému doláru
o 54,5 percenta v súvislosti so zave-
dením vnútornej konvertibility.
ëal‰ia devalvácia o 16 percent na-
sledovala 28. decembra 1990, dolár
stál 28 Kãs. Znamenalo to faktické
akceptovanie tzv. veksláckeho kurzu,
ktor˘ protagonisti reforiem pokla-
dali za rovnováÏny. ·lo v‰ak o vyslo-
vene marginálny kurz. Pravdu mali
v‰ak v tom, Ïe pri dlhodobom hlade
po devízach tento kurz zabezpeão-
val, Ïe devízy bude kupovaÈ iba ten,
kto ich bude naozaj veºmi potrebo-
vaÈ. Devalvácia zaãala pôsobiÈ ako
ochranné clo pred zbytoãn˘mi do-
vozmi a, naopak, ako v˘vozná pré-
mia. Na druhej strane vytvárala pod-
mienky na rast cien a inflácie.

Mince so štátnym znakom ČSFR
� 20. 4. 1990. Federálne zhromaÏ-
denie po zloÏit˘ch rokovaniach prija-
lo ústavn˘ zákon o zmene názvu ‰tá-
tu a ‰tátneho znaku. V dôsledku toho
sa zmenil aj vzhºad ãs. mincí. Nebolo
to jednoduché, lebo ‰tátny znak
âSFR so ‰títom delen˘m na ‰tyri po-
lia bol citliv˘ na zmen‰ovanie. Preto
bolo nevyhnutné kruhopis nahradiÈ
skratkou âSFR nad horn˘m okrajom
znaku. Priestory na bokoch vyplnila
drobná dekorácia. Z reverzu min-
cí odstránili hviezdu ako symbol ko-
munistického hnutia. Reverz haliero-
v˘ch mincí potom pôsobil prázdno.
Paradoxne sa v‰ak ich vzhºad vrátil
k podobe pôvodn˘ch návrhov. Na-
opak, odstránenie hviezdy a kladiva
z rubu dvojkorunáka bolo dobre pre-
myslené. Nová kompozícia s lipov˘m
listom vzhºad mince dokonca v˘raz-
ne zlep‰ila. Prvé nové mince sa dosta-
li do obehu 1. apríla 1991. Prv˘ raz
v histórii âeskoslovenska sa ãasÈ t˘ch-
to mincí nerazila v Kremnici, ale

v britskej kráºovskej mincovni. ·tátna
banka totiÏ nebola spokojná s v˘rob-
kami ·tátnej mincovne v Kremnici
a jej v˘robn˘mi nákladmi.

ZAUJÍMAVOSË

Roku 1990 sa konala súÈaÏ na
v˘tvarne aj technicky nové ban-
kovky, ktoré mali byÈ tematicky
ucelenou emisiou s vyváÏen˘m 
zastúpením ãesk˘ch, moravsk˘ch
aj slovensk˘ch kultúrnych tradí-
cií. KeìÏe ‰lo o mimoriadne citli-
vú a v kontexte diskusie o cha-
raktere ãs. federácie verejnosÈou
sledovanú otázku, pred súÈaÏou
bola najprv verejná anketa a súÈaÏ
na libreto novej emisie. Vo v˘tvar-
nej súÈaÏi sa veºmi dobre umiestili
návrhy Oldfiicha Kulhánka a Jo-
zefa Bubáka. Bubákove návrhy
vniesli do bankovkovej tvorby
zaujímav˘ prvok svetelného lúãa,
ktor˘ zanedlho uplatnil na slo-
vensk˘ch bankovkách (� s. 240).

Návrhy sa ešte vrátia

ZAUJÍMAVOSË

âeskoslovensko vstupovalo do no-
v˘ch hospodársko-spoloãensk˘ch
pomerov zdanlivo bez dlhov. Sku-
toãnosÈ v‰ak bola iná. V˘voz do ob-
lastí s voºne zameniteºnou menou
sa uskutoãÀoval za kaÏdú cenu,
s dumpingov˘mi cenami a posky-
tovaním dlhodob˘ch úverov, naj-
mä rozvojov˘m krajinám. DlÏoby
krajiny ãinili 7,9 mld. USD, no
pohºadávky dovedna 8,2 mld.
USD. Vo vzÈahu k socialistick˘m
‰tátom bolo âeskoslovensko dlho-
dobo v pozícii veriteºa, jeho po-
hºadávky vzrástli na 55,9 mld. Kãs.
V‰etky zahraniãné pohºadávky via-
zali 20 percent národného dô-
chodku, sãasti boli nedobytné
a kryla ich inflaãná emisia peÀazí
(� s. 229 a 233). âasÈ t˘chto po-
hºadávok musela byÈ nakoniec za-
hraniãn˘m dlÏníkom odpustená
alebo v rámci tzv. deblokácie rus-
kého dlhu splatená zbraÀami.

Zahraničný obchod
a skrytá inflácia

Búrlivé udalosti na Slovensku na prelome
r. 1989/1990 sa spájajú s pôsobením
obãianskej iniciatívy VerejnosÈ proti
násiliu (na obr. jej materiály z novembra 
1989), aktivitou ‰tudentov vysok˘ch 
‰kôl a divadelníkov.

Autorom averzu upraven˘ch mincí bol
Miroslav Ronai. Úprava zasiahla aj
jednohaliernik, ale bez toho, Ïe by sa
jeho reverz prispôsobil reverzu ostatn˘ch
halierov˘ch mincí Franti‰ka Davida 
(� s. 234). Ide teda o pôvodn˘ návrh
z r. 1953, z ktorého vypustili iba
hviezdu.

Návrhy bankoviek Jozefa Bubáka 
s motívmi osobností z r. 1990
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Premeny sústavy
mincí pokračujú 
� 23. októbra 1990. Vy‰iel nov˘
10-korunák ako prvá minca z pri-
pravovaného radu obehov˘ch mincí
s veºmi flexibiln˘m tematick˘m za-
meraním. Tieto 10-korunáky sa ma-
li kaÏd˘ rok raziÈ na pamiatku inej
osobnosti z politického Ïivota prvej
âSR. ·tátna banka t˘m nasledovala
príklad in˘ch ‰tátov, kde sa vzhºad

vybran˘ch mincí menil takmer kaÏ-
doroãne a pripomínal rozliãné aktu-
álne udalosti, v˘roãia a pod. 

Nové 10-korunáky stáli medzi obe-
hov˘mi a pamätn˘mi mincami z dra-
h˘ch kovov. Technicky predstavovali
zaãiatok novej sústavy obehov˘ch
mincí. Mali zníÏiÈ aj náklady na tlaã
10-korunáãok a uºahãiÈ platby v auto-
matoch. Razili sa z hliníkového bron-
zu s priemerom 24,5 mm. Nezvyãaj-
ná amálo praktická bola v‰ak ich veºká
hrúbka. ·lo o prvé mince v na‰ej his-
tórii, na ktor˘ch je hodnota vyznaãe-
ná aj Braillov˘m písmom.

PREHªAD

Návrat k tradiãn˘m ‰tátnym sym-
bolom vzhºadu pamätn˘ch mincí
veºmi neprospel. Z reverzu mincí
zmizli v˘roãia robotníckeho hnu-
tia a KSâ, priãom ich v men‰ej
miere nahradili náboÏenské témy
(AneÏka âeská, 1990, Bfievnovsk˘
klá‰tor, 1993). V˘tvarn˘m prístu-
pom autorov tieto platidlá pokra-
ãovali v dovtedaj‰ej línii. Vyboãili
z nej len dvaja z nich – Jifií Harcu-
ba dynamickou skratkou portrétu
Antonína Dvofiáka na 100-koru-
náku a Karel Zeman spojením
symbolu moravskej ‰tátnosti, kul-
túrnej a náboÏenskej tradície na
100-korunáku vydanom k 175. v˘-

roãiu vzniku Moravského muzea.
Posledné tri pamätné mince, plá-
nované na r. 1993, vy‰li v predsti-
hu deÀ pred zánikom federácie.
Pokiaº ide o slovenskú tematiku na
pamätn˘ch minciach, pre obdobie
do r. 1968 je charakteristické, Ïe
slovenské motívy prenikli z celko-
vého poãtu 16 mincí na ‰tyri, z to-
ho tri pripomínali v˘roãia SNP,
chápané v‰ak skôr ako celo‰tátna
politická téma, privlastnená stra-
níckou historiografiou. Vo fede-
rácii sa uplatili na 22 minciach,
priãom sa darilo eliminovaÈ ideo-
logické námety. Z celkového poãtu
95 pamätn˘ch mincí vydan˘ch

Prvé signály 
rozpadu federácie
� 1991. Búrlivé diskusie o podobe
ãesko-slovenského spolunaÏívania
v spoloãnej federácii, rokovania re-
prezentácií obidvoch republík na tú-
to tému, vzostup vplyvu politick˘ch
aj spoloãensk˘ch zoskupení usilujú-
cich sa o dosiahnutie zvrchovanosti
Slovenska a radikalizácia nacionalis-
tick˘ch skupín, ktoré sa netajili
úmyslom rozbiÈ âSFR, to v‰etko na-
vy‰e zneuÏívané v zápasoch politic-
k˘ch strán naznaãovalo, Ïe rozpad
spoloãnej republiky je ãoraz reálnej-
‰í. Preto sa praÏské ústredie ·BâS za-
ãalo jednostranne pripravovaÈ na
menovú odluku a objednalo v Po‰-
tovej tlaãiarni cenín v Prahe kolky
v hodnotách 10, 20 , 50, 100, 500
a 1 000 Kãs, zodpovedajúce hodno-
tám obiehajúcich bankoviek. Navo-
nok malo ísÈ o kolky pre potreby ku-
pónovej privatizácie. Ich tlaã zistilo
Ministerstvo spojov pri náhodnej
kontrole a guvernér ·BâS Josef To-
‰ovsk˘ napokon ich skutoãn˘ úãel
priznal. Premiér âalfa dal vytlaãené
kolky zniãiÈ. Únik tejto informácie
v‰ak v kaÏdom prípade prispel k ìal-
‰iemu vyhroteniu situácie.

KURIOZITA

Od r. 1953 sa akosi nedarilo dostaÈ
portrét Klementa Gotwalda na
bankovku (za jeho Ïivota preto, le-
bo si to v˘slovne neÏelal). Napo-
kon ho v‰ak na 100-korunáãku 
Albína Brunovského pretlaãilo de-
formované politické myslenie 70.
a 80. rokov. Bankovka v‰ak mala

krátky Ïivot – od samého uvedenia
do obehu v októbri 1989 naráÏala
na tak˘ odpor verejnosti, Ïe ju na
konci decembra 1990 museli 
stiahnuÈ. O tom, ako si z nej ºudia
v âeskoslovensku robia posmech,
referovali aj rakúske noviny Arbei-
terzeitung...

Averz mince s portrétom T. G. Masaryka
a mince s portrétom M. R. ·tefánika
navrhla Jarmila Truhlíková-Spûváková,
reverz Miroslav Ronai, averz mince
s portrétom Aloisa Ra‰ína navrhla Jarmila 
Truhlíková-Spûváková, reverz Josef Úprka.

Z nov˘ch ãs. mincí, ktoré sa mali dostaÈ
do obehu r. 1993, najìalej pokroãila
príprava 50-haliernika Josefa Prádlera.

Z Gottwalda mimozemšťan

Pamätné mince vydané v období ČSFR

Príklady tematického zamerania a v˘tvarného stvárnenia pamätn˘ch mincí âSFR z rokov 1990 – 1992: 100-korunák 
Jarmily Truhlíkovej-Spûvákovej k 100. v˘roãiu konsk˘ch dostihov Veºká pardubická z r. 1990, 100-korunák Jifiího Harcubu
k 150. v˘roãiu narodenia Antonína Dvofiáka, 100-korunák Karla Zemana k 175. v˘roãiu vzniku Moravského zemského 
muzea v Brne a 100-korunák Jarmily Truhlíkovej-Spûvákovej k 100. v˘roãiu zaloÏenia Slovenskej muzeálnej spoloãnosti

v rokoch 1954 – 1992 slovenská te-
matika tvorila o ãosi viac ako ‰tvrti-
nu. ëal‰ie dve témy – Veºká Mora-
va a ãs. federácia – sa Slovenska
priamo dot˘kajú. âesk˘ch námetov
bolo 41, moravské iba tri.
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Vnútorná
konvertibilita koruny 
� 28. novembra 1990. Federálne
zhromaÏdenie schválilo devízov˘ zá-
kon ã. 528 Zb., ktor˘ v istej miere
uvoºnil devízové hospodárstvo a vy-
tvoril právne predpoklady tzv. vnú-
tornej zameniteºnosti Kãs od 1. ja-
nuára 1991. Bol to prv˘ krok
k zavedeniu úplnej konvertibility ko-
runy a liberalizácii hospodárskych
vzÈahov so zahraniãím, teda predpo-
kladov trhového hospodárstva. 

Vnútorná konvertibilita spoãívala
v tom, Ïe v‰etci tzv. devízoví tuzemci,
t. j. právnické a fyzické osoby s trva-
l˘m sídlom (bydliskom) v âSFR, bo-
li povinní v stanovenej lehote previesÈ
v‰etky svoje príjmy získané v zahrani-
ãí do ãs. devízov˘ch bánk. Banky 
neskúmali ich pôvod ani dodrÏanie
stanoven˘ch lehôt. Naopak, boli po-
vinné predaÈ právnick˘m osobám de-
vízové prostriedky za denn˘ kurz na
krytie ich hospodárskej ãinnosti alebo
záväzkov voãi cudzine. Fyzické osoby
získali právo vlastniÈ a vyváÏaÈ valuty
do protihodnoty 5 000 Kãs bez deví-
zového povolenia. Nad túto sumu
mohli vyváÏaÈ ìal‰ie valuty kúpené
v devízovej banke napr. na turistiku.
Zákon umoÏÀoval bankám, aby po-
skytovali aj ìal‰ie úºavy, a, naopak,
cudzincom obmedzoval právo naku-
povaÈ nehnuteºnosti. Dôsledkom za-
vedenia vnútornej konvertibility bola
o. i. strata funkcie Tuzexu (� 1. júla
1957), ktor˘ sa navy‰e dostal do
rozporu so zákonom ã. 22/1992
o ·BâS. Podºa tohto zákona totiÏ je-
din˘m platidlom na území âSFR sú
mince a bankovky vydané ·tátnou
bankou. Tuzex v júni 1992 prestal pre-
dávaÈ za bony a r. 1998 zanikol. Zvy-
‰ok hotovostí v tuzexov˘ch korunách
obchodné banky menili za koruny
alebo za konvertibilné valuty v pome-
re 5,20 TK za 1 DM.

PREHªAD

·tátna banka ãeskoslovenská ãeli-
la otvorenému prepuknutiu skry-
tej inflácie z konca 80. rokov re-
‰triktívnou menovou politikou.
V súvislosti s liberalizáciou cien
a vplyvom hlbokej devalvácie na
vnútornú cenovú hladinu musela
predov‰etk˘m zabrániÈ voºnému
rozkrúcaniu inflaãnej ‰pirály. Da-
rilo sa jej to len s ÈaÏkosÈami. Ro-
ku 1991 intervenovala proti ìal-
‰iemu znehodnocovaniu koruny,
neskôr musela tlmiÈ rast peÀaÏ-
ného obehu zv˘‰ením diskontnej
sadzby. Inflaãné tlaky boli v‰ak
silnej‰ie – r. 1990 ceny stúpli 
o 9,9 percenta, r. 1991 o 56,7 per-
centa a r. 1992 o 11,1 percenta.
Objem nesplaten˘ch úverov sa
zv˘‰il z 62,6 mld. Kãs v decembri
1990 na 170,2 mld. v decembri
1992. Pri poklese hrubého domá-
ceho produktu (r. 1991 o 6,6 per-
centa) mnoÏstvo obeÏiva rástlo.
Prehlbovala sa pasívna platobná
bilancia. Svojvoºné zvy‰ovanie -
cien v záujme okamÏitého zv˘-
‰enia príjmov prudko stupÀovalo
tempo inflácie.

Pomal‰í a opatrnej‰í postup,
postupná legalizácia obchodu 
s ãs. korunou, disciplinovanej‰í
prístup obyvateºstva a jeho väã‰ia
ochota krotiÈ v prechodnom ob-
dobí svoj konzumn˘ hlad by prav-
depodobne umoÏnili predísÈ ta-
kému prehlbovaniu inflácie.

Napriek tomu v‰ak stále po-
merne slu‰né zásobovanie základ-
n˘mi potrebami zabránilo, aby sa
ãs. a po r. 1993 slovenská a ãesko-
moravská mena prepadla tak hl-
boko ako meny in˘ch b˘val˘ch
socialistick˘ch ‰tátov.

Menový vývin 
na začiatku 90. rokov

Malá a veľká privatizácia
� 11. novembra 1991. Zaãala sa re-
gistrácia kupónov˘ch kniÏiek veºkej
privatizácie. Prevod majetku ‰tátu,
resp. národného majetku súkrom-
n˘m osobám sa uskutoãÀoval dvoma
formami. V rámci tzv. malej privati-
zácie sa predávali drobné podniky vo
verejn˘ch draÏbách. Dovedna 9 500
podnikov s úãtovnou cenou 12 mld.
Kãs sa predalo za 14 mld. Kãs. V rám-
ci tzv. veºkej privatizácie sa previed-
lo veºk˘ch 678 podnikov v hodnote
169,1 mld. Kãs formou kupónovej
privatizácie na obãanov, prevodom
na obce alebo priamym prevodom
nov˘m majiteºom. Prevod takého
rozsiahleho majetku do súkromn˘ch
rúk jeho predajom domácim záu-
jemcom nebol v‰ak v danej situácii
moÏn˘, lebo takmer nikto z ãs. ob-
ãanov nemal také obrovské finanãné
zdroje. Priamy predaj solventn˘m
zahraniãn˘m záujemcom bol v danej
situácii zrejme politicky neobháji-
teºn˘, práve tak ako prevod majetku
do rúk vedúcich pracovníkov podni-
kov. Preto sa pouÏil rafinovan˘ a na
prv˘ pohºad lákav˘ spôsob rozdele-
nia ‰tátneho majetku medzi veº-
k˘ poãet drobn˘ch majiteºov fak-
ticky „zadarmo“ formou fiktívnej 
draÏby. 

V systéme veºkej privatizácie kaÏ-
d˘ obãan mohol za 35 Kãs získaÈ ku-
pónovú kniÏku s 1 000 bodmi. Pri
registrácii sa do kupónovej kniÏky
lepila známka, ktorá stála 1 000 Kãs
(vtedy asi tretina priemerného pla-
tu)... V zozname privatizovan˘ch
podnikov si obãan vybral urãit˘ po-
ãet akcií niektorého podniku a odo-
vzdal za ne stanoven˘ poãet bodov.
Svoje body v‰ak nemusel investovaÈ
sám, ale mohol svoju kniÏku vloÏiÈ
do niektorého investiãného fondu.
Stal sa tak jeho podielnikom, no
stratil akúkoºvek kontrolu nad v˘-
berom akcií a nakladaním s nimi. 
Teoretická priemerná hodnota akcií,
ktoré sa dali získaÈ za jednu kupó-
novú kniÏku, bola asi 10 000 Kãs,
teda zhruba trojnásobok priemerné-
ho mesaãného platu.

Na prvej vlne kupónovej privati-
zácie sa r. 1992 zúãastnilo pribliÏne
8,5 mil. ºudí, z toho 2,6 mil. zo Slo-
venska. Dovedna 72 percent bodov
vloÏili ºudia do niektorého zo 426
investiãn˘ch fondov, z toho 167 slo-
vensk˘ch. Tak sa veºká ãasÈ ‰tátneho
majetku rozdrobila medzi milióny
drobn˘ch vlastníkov. Získali ilúziu
bohatstva – so získan˘mi akciami

mohli obchodovaÈ, speÀaÏiÈ ich 
alebo, naopak, nakupovaÈ ìal‰ie
a ‰pekulovaÈ s rastom ich ceny. Len-
Ïe pre svoj zanedbateºn˘ podiel
a zväã‰a aj úplnú neodbornosÈ ne-
mohli „vlastnen˘“ podnik vonkon-

com ovplyvÀovaÈ. VytúÏen˘ch di-
vidend alebo rastu ceny akcií sa
doãkal len málokto. Dividendy, ak
sa vôbec vyplácali, ãasto nedosaho-
vali ani cenu po‰tovného. Podniky
vyuÏívali vytvoren˘ zisk zväã‰a na
obnovu svojich v˘robn˘ch zariadení
alebo z neho splácali star‰ie dlÏoby.
Mnohé privatizované podniky skra-
chovali.

ZároveÀ sa zaãal proces sústre-
ìovania akcií v rukách úzkych sku-
pín. Prvú fázu predstavovalo uÏ vkla-
danie cel˘ch kupónov˘ch kniÏiek 
do investiãn˘ch fondov, ìal‰ia fáza
zah⁄Àala dobrovoºné predaje akcií
drobn˘ch drÏiteºov. V tretej fáze väã-
‰inoví vlastníci odkupovali akcie za
stanovenú cenu. ·tvrtá fáza sa skon-
ãila anulovaním akcií alebo vylú-
ãením z trhu s cenn˘mi papiermi.
Akcie strácali cenu aj krachom ãi
„vytunelovaním“ firiem.

Vyššie ceny, platy aj inflácia 
� 1. januára 1992. Uskutoãnila sa
liberalizácia cien ako jeden z pred-
pokladov trhového hospodárstva.
Vyvolala skokov˘ rast cien, najmä
potravín, takmer na dvojnásobok.
Doãasn˘ zisk z nej mali najmä ob-
chodné organizácie. Jej vplyv na re-
álne príjmy obãanov s oneskorením
kompenzovalo zvy‰ovanie platov.
T̆ m sa spustila uÏ otvorená inflácia
dosahujúca v prvej polovici 90. ro-
kov desiatky percent. Jej zmierÀo-

vanie trvalo celé desaÈroãie, ale na
rozdiel od in˘ch b˘val˘ch socialistic-
k˘ch ‰tátov, najmä Rumunska, Bul-
harska, ZSSR a Juhoslávie, nepre-
rástla ani na Slovensku, ani v âeskej
republike do zniãujúcej hyperin-
flácie. Vìaka tomuto v˘voju sa ne-
musela zmeniÈ hodnotová sústava
platidiel, stanovená r. 1990. 5 000-
-korunáãka ako najvy‰‰ie nominále
ostala aj ìalej pri beÏn˘ch platbách
privysoká.

Pred registraãn˘mi strediskami stáli
v radoch stovky ºudí.

Kupónová kniÏka prvej vlny veºkej
privatizácie s registraãnou známkou
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