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REPORTÁŽ
Koncom mája uplynulo
6 0 rokov od peňažnej reformy v roku 1953 . Pamätajú si
na ňu už len najstaršie veko v é s k u p i n y o b č a n o v, k t o r ý c h
zasiahla na prahu dospelost i . Ľ u ďo m s a v r y l a d o p a m ä t i
ako otrasný zážitok a pocit
h l b o k e j k r i v d y. P r e t o n a d l h o
ovply vňovala ich myslenie
a rezonovala v spomienkach
a súkromných rozhovoroch.
Mladším generáciám pravde podobne už nič nehovorí.

Pred šesťdesiatimi rokmi v našich rodinách bolo počuť len nárek a hromženie

Mena peňazí 1953 - grandiózna krádež

Ide však o jednu z kľúčových a zároveň najmenej objasnených udalostí v našich
n o v o d o bý c h d e j i n á c h . M e n u
peňazí – ako ju zv ykneme nazývať – zväčša chápeme ako
jav izolovaný v čase i v priesto re. Najhlbšie korene jej príčin
však siahajú do pr vej polovice
3 0 . r o k o v, k e ď Č e s k o s l o v e n s k o
zasiahli dôsledky hospodárskej krízy a zároveň sa objavi la hrozba nemeckého nacizmu.
Republika sa pripravovala na
obranu. Bohatí Židia zavčasu
v y v á ž a l i k a p i t á l d o b ez p e č n e j
c u d z i n y. P r v á „ r e a k c i a “ v y v o l a la obrovské neproduk tívne inv e s t í c i e , d r u h á s ťa ž o v a l a z o t a v e n i e s a z k r í z y. R o z b i e h a l a s a
riadená inflácia. V Protektoráte
dostávali ľudia za prácu mzdu,
ale jej výsledky si prisvojili Nemci. Z peňazí sa stávali
farebné papieriky s číslami.
Slovensko na tom bolo spočiatku o niečo lepšie, ale koncom
vojny to už neplatilo. Čosi stál
a j p o by t s p o j e n e c k ý c h a r m á d .
Hromadila sa kopa peňazí, za
k t o r é n e b o l o č o k ú p i ť. S i t u á c i a
s i v y ž a d o v a l a r a d i k á l n y r ez ,
ale politici, sprava i zľava, sa
báli o hlasy voličov a riešenie
o d k l a d a l i . R e f o r m u z r o k u 19 4 5
založili na nádeji, že vojnové
škody uhradí ich vinník. Nádej
vš ak b ola skôr i lúzi ou. Reforma bola deravá a do obehu
sa vracalo inflačné obeživo,
ktor ým štát odmeňoval budovateľské nadšenie. Ľudia pracovali, trochu aj sporili, staré problémy však tleli a nové
v z n i k a l i . Ve r c h u š k a v p o l i t b y r e
za č a la c há pa ť, že v neis tote sa
žiť ustavične nedá, že hlavný
vinník nič nezaplatí a že oni
svoju bezmocnosť ani nemôžu
o t v o r e n e p r i z n a ť. R o z h o d l i s a
na rez, ak ý mal prísť krátko po
vojne, keď ho rovnako tvrdo
urobili v západnom Nemecku
či v Rakúsku. Všetko zahalili
do ideologických fráz, medzi
ktor ými zanikli pravé dôvody
i r a c i o n á l n e p r v k y r e f o r m y. J e j
princíp oby vateľom nev ysvetlili. Šokovaní ľudia tak svoje
straty považovali ešte za väčšie, než naozaj boli, a svoj
hnev obrátili proti vykonávat e ľ o m r e f o r m y, k t o r í s í c e s v o j
podiel viny mali, no skutočný
a hlavný vinník bol za kopčekmi.
Výročie reformy je dôvod
nielen na jej pripomenutie si,
ale aj redakčná príležitosť dať
priestor naslovovzatému odb o r n í k o v i I n g . Z by š k o v i Š u s t e k o v i , C S c . , a by č i t a t e ľ o m v n i e koľkých nasledujúcich článkoch
priblížil, čím všetkým a ako sa
u nás platilo v dávnej i nedávnej minulosti.
Zbyšek Šustek ®

Podpísaní: A. Zápotocký, V. Široký, arm. generál Bacílek, arm. generál
Čepička, Kopecký, Novotný, Nejedlý,
Fierlinger...
Všimnite si, že zákon hovorí nie
o pomere, v akom sa budú peniaze
meniť, ale o „základnom pomere“, takže pripúšťal aj pomery „nezákladné“,
teda iné. Zároveň rušil pohľadávky
a záväzky bánk voči vkladom obyvateľov, cenným papierom, poistkám,
štátnym dlhopisom, ktoré ešte krátko
predtým štátna propaganda masívne
núkala obyvateľstvu ako betónovú istotu. Ak sa aj niektoré záväzky zachovali, tak ich banky už ľuďom vyplácali
jedna k päťdesiatim. Ako peniaze, ktoré mi poslal starký k maturite. Šniceľ
a dva streky na osobu.

■ AKCIA GUĽOMET
Predsedníctvo ÚV KSČ nechcelo
pripustiť masové demonštrácie, a preto pripravilo aj náležité opatrenia. Dňa
28. mája vyhlásili akciu Guľomet, ktorá
uviedla do pohotovosti všetky bezpečnostné zložky v krajine – armádu, Zbor
národnej bezpečnosti a ľudové milície.
Milície mali v sobotu ráno nástup, po
ktorom im velitelia prečítali rozkaz :
„Súdruhovia! Príslušníci Ľudových milícií, ozbrojenej päste strany,
postavia sa do bojovej pohotovosti za
presadzovanie uznesenia, ktoré strana
zverejní. Zabezpečte vzorné vykonanie všetkých rozkazov a úloh! Vpred,
vpred, späť ani krok!“
Zamestnanci bánk sa o výmene
dozvedeli v sobotu ráno. Do pondelka
rána, keď mali výmenu začať, museli
na jej hladký priebeh všetko pripraviť.
Do nedele rána, kým rozhlas a noviny
neoznámili, čo sa deje, nesmeli opustiť pracovisko. Domov smeli zatelefonovať, že sa zdržia v práci. Potom im
telefóny odpojili.
Nedeľa bola v znamení krčmových
pijatík. Niekto pil zo zúfalstva, niekto
z hnevu, niekto schuti, ale všetci ľahko prepíjali peniaze, o ktoré mali zajtra
prísť.

■ RUSIZOVANÉ ŠTÁTOVKY
V pondelok stáli pred bankami
a sporiteľňami nekonečné rady ľudí.
Tí, čo vychádzali von, ukazovali zvedavcom „bumašky“, ako sa peniazom
všeobecne hovorilo. Prvé bumašky
priniesli k nám sovietski vojaci, dočasné frontové papierové peniaze otrasnej kvality a podobnej hodnoty. Tieto
sa neveľmi líšili. Všetko bolo iné ako
voľakedy:
– neboli to bankovky, ale štátovky, neboli teda kryté zlatom uloženým
v Štátnej banke československej, ale
garanciou štátu, ktorú mohlo zrušiť či
zmeniť najbližšie plénum ÚV KSČ,
– výtvarné riešenie nezodpovedalo tradíciám československých peňazí,
ani českej a slovenskej grafickej škole,
ktorá mala naozaj svetovú úroveň (Max
Švabinský, Vojtěch Preissig, Koloman
Sokol, Ľudovít Fulla, Vincent Hložník),
bumašky navrhli reprodukční výtvarníci sovietskej tlačiarne cenín GOZNAK
Sergej Pomanskij a Jurij Sokolov,
– ruská bola aj stupnica hodnôt
u nás nezvyklá (povedzme trojkoruny
alebo dvadsaťpäťkoruny) a papierová
forma „malých“ peňazí – jednokorunáčky, trojkorunáčky, päťkorunáčky.
Novú československú menu
a spôsob výmeny starých peňazí za
nové pripravovala skupina sovietskych
odborníkov, štyria pracovníci Štátnej
banky československej a šesť členov
ÚV KSČ, z toho dvaja z bankového
sektoru, dvaja zo zahraničného obchodu a dvaja zo Štátnej bezpečnosti.
Takmer celý čas pracovali mimo nášho

■ KĽÚČE VÝMENY
Hotovosť sa menila v pomere 5 : 1
len do tristo korún na osobu. Od sumy
301 korún sa peniaze menili v pomere
50 : 1. Za tristo korún ste teda dostali
nových 60 korún, ale za tisíc korún –
už len 74 a za desaťtisíc – 254 korún.
Výhodnejšie sa menili peniaze
uložené v bankách. Tam sa zachoval
pomer 5 : 1 do sumy päťtisíc korún, od
päťtisíc do desaťtisíc sa menilo 6,25 :
1, nad desaťtisíc 10:1, nad dvadsaťtisíc
25 : 1 a nad 50 000 30 : 1. Týkalo sa
to však peňazí, ktoré sa vložili do bánk
pred 15. májom 1953, inak sa menili
50:1.
Na prospech štátu prepadli tzv.
viazané vklady, blokované po reforme
v roku 1945 na desať rokov, náhrady za
znárodnený majetok, životné poistky,
ktoré si ľudia roky platili, iné podobné
úspory, napríklad v kremačných spolkoch, keď si ľudia po korunkách platili
budúci posledný výdavok, a päťdesiat
ku jednej sa zmenili aj všetky „peniaze
na ceste“, poslané povedzme poštou.
Ekonómovia po rokoch vyrátali, že
štát vtedy okradol svojich obyvateľov
o 122 až 150 miliárd československých
korún, rátaných v novej hodnote. Nijaká vlaková alebo banková lúpež nesiaha tejto ani po päty.
Prekonala ju až lúpež storočia
o štyridsať rokov – kupónová privatizácia a prideľovanie vlajkových lodí
českého a slovenského priemyslu politickým kamarátom, ktorí v pravú chvíľu
predali národné bohatstvo dravcom zo
zahraničia. To však je už iná história.

Text Ján ČOMAJ – Foto: archív
Bol to šok. V jednu nedeľu ráno pred šesťdesiatimi rokmi priniesla denná tlač (noviny vychádzali aj v nedeľu) a rozhlasové vysielanie dovtedy prísne utajovanú správu: V sobotu 30. mája Národné zhromaždenie
na návrh vlády schválilo opatrenia, podľa ktorých sa 1. júnom 1953 v Československej republike menia
peniaze v pomere jedna k piatim až 1 : 50 podľa výšky sumy, ktorú občan menil, a podľa toho, či ich mal
v hotovosti alebo uložené v banke. Ľudí chytalo zúfalstvo. V nedeľu boli všetky obchody i banky zavreté,
nijaké nákupné centrá nejestvovali, kupovať sa nedalo. Dalo sa ísť nanajvýš do reštaurácie alebo do
krčmy. Doma ženy nariekali, muži pri pive nadávali na režim a politikov.

Peniaze
každodenné...

Akoby sa zrazu z ľudí vytratil
strach, v tých rokoch už zabudovaná súčasť života v ľudovodemokratickom zriadení. Dokonca na mnohých
miestach boli v nasledujúcich dňoch
protestné pochody, búrlivé demonštrácie a v banských oblastiach dokonca
štrajky.
■ MOJE SKLAMANIE
Pár dní predtým, 25. – 28. mája,
sme maturovali. Keď som sa dozvedel
výsledok maturitných skúšok, rýchlo
som poslal telegram starým rodičom.
Starý otec bol sedliak, na samoty ešte
JRD nedorazilo, takže ešte súkromný
gazda, štyri hektáre ornej pôdy, pastviny, lúčky, kúsok vinohradu, aby mal
pohár vína na ráno, kúsok hory, aby
bolo čím kúriť a babka nechodila na
hríby do cudzieho, záhrada za domom,
aby nevesta nemusela šliapať tri kilometre do obchodu, tri-štyri kravičky,
dva kŕmniky, ovečky u obecného baču
a pár parádnych koní. Najstaršiemu
vnukovi sa patrilo dať dar na úrovni
– starký mi k maturite poslal päťtisíc
korún. Poštár mi v pondelok 1. júna
doručil stovku. Nemusel vysvetľovať.
Pomer: jedna k päťdesiatim.
Boli len dve možnosti: buď vás
trafí šľak, alebo zavoláte dvoch kamarátov na obed: tri šnicle a fľaša vína.
S malým tringeltom – akurát stovka.
Hlavnému som zo zvyku podal aj bloček, aby si z neho odstrihol posledné
tri stogramové lístky na mäso, ten mi
však dosť neúctivo povedal, aby som
si ich niekde strčil, že lístky od dnešného dňa už neplatia a môžeme si dať aj
dupľu, ak máme, pravda, ešte jedných
päťtisíc.
■ ZÁSAH DO CHUDOBY
Po znárodnení podnikov v rokoch
1948 – 1950 hlboko klesla úroveň československej výroby a nové priemyselné komplexy sa ešte len stavali. Veľká
časť priemyslu sa orientovala na potreby obrany „tábora socializmu“, neslúžila teda občanom a neodčerpávala ani
ich kúpyschopnosť. Dovoz zahraničného tovaru bol minimálny – nebolo
„tvrdej valuty“, teda obchodovateľných
mien (dolár, libra, západonemecká
marka, švajčiarsky frank a pod.). Tým
sa u obyvateľstva hromadilo tovarom
nekryté obeživo, ako odporne nazývajú peniaze odborníci.
Nepomer bolo najviac cítiť na trhu
s potravinami – násilné združstevňovanie a hlboký úpadok produkcie poľnohospodárstva, zoštátnenie obchodu,
prakticky zákaz voľného predaja gazdovských výrobkov a prídelový systém
základných potravín – predávali sa na
lístky, ktoré domácnosť dostávala na
počet jej členov (lístkový systém tu bol

od konca vojny a ešte stále na mäso,
masť, múku a cukor), vytvárali obrovský nepomer medzi množstvom peňazí
a ponúkaným tovarom, ktorý štát musel nejako riešiť. Okrem toho pretrvávali dôsledky povojnového tzv. čierneho obchodu (s alkoholom, tabakom,
cigaretami, so stavebným materiálom,
s textilom, najmä s vlneným, a so všeličím iným), mestami sa pohybovali vtedajší mafiáni – zbohatlíci na „čiernom
obchode“, keťasi so všeličím možným,
od škridiel po automobily. Tých chcel
štát jedným úderom zlikvidovať. Ibaže
šmelinárov a zbohatlíkov sa výmena peňazí – ako to už býva – dotkla
najmenej, svoj majetok už mali v nehnuteľnostiach, v zlate a v západných
bankách. Opatrenie bolo priamym zásahom do radov obyčajných ľudí.
■ KLAMALI DO KONCA
O možnej výmene peňazí sa hovorilo už rok predtým, ale predstavitelia vedenia komunistickej strany
a československej vlády ubezpečovali
verejnosť, že k ničomu takému nedôjde, že mena v ČSR je pevná, opretá o hospodársku silu „tábora mieru
a socializmu“, dokonca nový prezident
Antonín Zápotocký, ktorý bol v kresle
len dva mesiace, ešte 29. mája večer
vystúpil v rozhlase, že poplašné chýry
o výmene peňazí šíria len nepriatelia
nášho štátu, aby ohrozili národné hospodárstvo ľudovodemokratického Československa.
V sobotu 30. mája sa zišlo mimoriadne zasadanie pléna Ústredného
výboru KSČ a po ňom aj parlamentu.
Prezident Antonín Zápotocký predložil
návrh na zrušenie viazaného trhu, teda
lístkového systému predaja základných
potravín a nedostatkového tovaru.
Posledné dôsledky vojny sú za nami,
povedal na záver. Schválené búrlivým
potleskom. Potom vystúpil predseda
vlády Viliam Široký. Svojou račkujúcou
a maďarónskou výslovnosťou oznámil,
že sme dospeli ku kľúčovému bodu ľudovodemokratického vývoja, keď „odstránime nadbytočné množstvo obeživa
v rukách obyvateľstva, ktoré predstavuje neovládateľnú časť kúpnej sily. Odteraz bude kurz našej ekonomiky pevne
zviazaný so sovietskym rubľom, ktorý je
najpevnejšou menou na svete!“.
Burácajúci potlesk. Manifestačne
sa schválila platnosť zákona
– o mene peňazí v základnom pomere 1:5,
– o zrušení pohľadávok a záväzkov z vkladov, z tuzemských cenných
papierov, z poistenia na život a z dlhopisov, pričom štát vyrovná straty verejným organizáciám a zariadeniam.
Zákon nadobúda platnosť 1. 6.
1953.

územia, úplne odrezaní od sveta.
Okrem nich smeli byť o opatreniach informovaní len členovia predsedníctva
ÚV KSČ, tzv. politbyra.
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O d ko ž uš í n , hr i v i en a d en á r o v, c e z g r o š e , t o l i a r e a z l atk y a ž p o ko r unu

NA MARGO

Platid lá z ús v it u slovensk ých dejí n
(1. časť )
Zbyšek ŠUSTEK - Foto: autor
Keď na územie dnešného Slovenska prišli starí Slováci, možno sa ešte stretávali (vydávali sa a ženili) aj so zvyškami spoločenstiev obyvateľov, ktorí
na tomto území žili už dávnejšie. Medzi nimi sa azda dozvedali aj čo-to o peniazoch, ktoré v týchto enklávach kedysi používali Kelti alebo Rimania.
Alebo o nich mali informácie už vo svojej pravlasti na severovýchod od Karpát, kam rímske mince prenikali. Tak či tak, aj oni si museli medzi sebou
nejakým spôsobom usporiadať vzťahy, lebo aj vtedy platilo – zadarmo ani kura nehrabe a priatelia buďme, dlhy si plaťme. O tom, ako túto výmenu naozaj robili, máme len hmlistú predstavu založenú iba na analógiách zaznamenaných v iných krajinách alebo na interpretácii archeologických nálezov.

Predmincové platidlo - veľkomoravská železná hrivna.

Z neskorších záznamov z prostredia východných Slovanov vieme, že ako
všeobecný ekvivalent hodnoty slúžili
kožušiny zvierat. Židovský kupec Ibrahim Ibn Jákub zaznamenal v 10. storočí
v Prahe platenie kúskami riedkeho plátna, ktoré mali pevnú reláciu k prvým
domácim strieborným minciam. Totožný
základ slov plátno a platiť pri veľkej lexikálnej konzervatívnosti slovanských
jazykov nepriamo naznačuje, že asi mal
pravdu a že to nemuselo byť pražskou
zvláštnosťou. Na veľkomoravskom nálezisku v Starom Meste objavili kus plechu obalený zloženou riedkou tkaninou,
ktorú archeológovia predostreli ako
možný dôkaz používania týchto tkanín
aj v starom moravsko-slovenskom prostredí. Či je táto interpretácia správna,
je otázne. Isté to asi nebude nikdy.
■ PREDMINCOVÉ PLATIDLÁ
Početné nálezy zvláštnych železných predmetov bez zjavného účelu,
ale v približne rovnakých hmotnostných
pomeroch, opatreným uškom umožňujúcim ich nosenie na šnúrke, ktoré sa
nachádzajú v celom priestore Veľkej
Moravy a v oblastiach jej vplyvu, vedú
k názoru, že išlo o vtedajšie predmincové platidlá – ako im dnes hovoríme.
Tento názor podporuje aj to, že podobné železné predmety sa na platenie používali ešte nie tak dávno aj v oblastiach
pôvodných kultúr v Afrike. Isté však je,
že Veľká Morava svoje mince nerazila.
No aspoň jej vládnucim elitám mince
nemohli byť neznáme. Dokonca pri
svojich cestách do dnešného Talianska,
ako sú zaznamenané v Cividalskom
evanjeliári, sa s nimi museli stretávať,
resp. ich tam možno aj používali.
Používanie mincí na Veľkej Morave
naznačuje aj Rafelstedská colná tarifa
zo začiatku 10. storočia. Nálezy vtedajších cudzích mincí na Veľkej Morave
potvrdzujú, že sem naozaj prenikali.
Zriedkavosť týchto nálezov však naopak nijako nedokazuje, že sem prenikali
len ojedinele. Mohli sa používať ako
surovina na výrobu šperkov. Mohli byť
aj ulúpené počas náhleho a nie celkom
jednoznačne objasneného kolapsu Veľkej Moravy, resp. jej veľkých centier
v nive rieky Moravy.
■ NÁVRAT RAZBY
Po vyspelom keltskom mincovníctve sa razba mincí vrátila na územie
Slovenska, resp. Uhorska až za panovania kráľa Štefana na začiatku 11. storočia. Išlo o strieborné denáre razené
spôsobom zavedeným vo Franskej ríši
Karolom Veľkým v rokoch 793 – 794.
Podľa neho sa z jednej hrivny striebra
(asi 408 g) razilo 240 denárov. Boli to
však spočiatku peniaze určené len pre
vládnúce vrstvy, pre ktoré mali najmä
reprezentačný význam a slúžili aj pre
diaľkový obchod s istotne nie bežným
a lacným tovarom. Preto trebárs mince s kruhopisom STEPHANUS REX
a BRESLAVA CIVITAS, o ktorých sa
prijíma názor, že sa razili na území
Bratislavy, sú známe iba z nálezov
v Škandinávii, kam smerovali platby aj
z iných stredoeurópskych štátov
(Poľsko, Čechy). Pre bežných ľudí predstavoval vtedy denár veľkú hodnotu,
rovnajúcu sa mesačným životným nákladom jedného človeka.
Denárový systém nevytváral sústavu platidiel, ktorá by sa dala používať na
WWW.SNN.SK

drobné každodenné nákupy, aké robíme
aj dnes. Len niekedy sa razili poldenáre,
teda obolusy. Väčšie platby sa naopak
uskutočňovali aj nerazeným striebrom.
Zlato v tomto systéme nemalo vôbec
miesto. Denáre prenikali do bežného
života len pomaly. Jeho bežnou súčasťou sa stali vlastne až keď stredovekí
panovníci, hlavy pomazané, „vynašli“
veľmi zvláštny spôsob svojho obohacovania, známy ako „renovatio monetae“,
teda obnova mince, pri ktorej si každý
musel v pravidelných intervaloch svoje
mince vymeniť za nové, navonok rovnakej hodnoty, ale s nižším obsahom
drahého kovu.

Denár Bélu III.

■ TLSTÉ MINCE
Rozvoj hospodárstva a ťažby drahých kovov však spôsobil, že okrem
malých denárov obchod vyžadoval aj
mince vyšších hodnôt, ktoré sa ľahšie rátali. Išlo o trend, ktorý sa prejavil
v rozvinutých oblastiach severného
Talianska a Francúzska, kde sa koncom 13. storočia začali raziť ťažšie
mince ako násobky denárov. Preto sa
nazývali tlsté či hrubé denáre, teda denarii grossi. Prívlastok grossi sa začal
používať ako samostatný názov tohto
nového typu mincí a prenikol do mnohých jazykov. Do slovenského v podobe
groš, do maďarčiny garas. V ukrajinčine
slovo hroši dokonca označuje peniaze
ako také, podobne ako vo francúzštine
slovo argent (striebro). V strednej Európe sa začali groše raziť po roku 1300,
v Čechách, v Míšensku a Poľsku stále,
v Uhorsku len krátko v rokoch 1329 –
1337 za panovania Karola Róberta, potom až za kráľa Mateja Korvína a jeho
nástupcov. Namiesto domácich grošov
sa tu používali groše iných štátov, najmä pražské, ktoré vtedy boli v istom
zmysle medzinárodnou valutou takmer
v celej strednej a východnej Európe.
Okrem toho bohaté zdroje zlata v Uhorsku umožňovali raziť podľa talianskeho
vzoru v dostatočnom množstve zlaté
mince, florény, resp. dukáty, ktoré plnili
úlohu vyššieho nominálu ešte lepšie.
Pravda, opäť skôr v medzinárodných
platbách. Pomer hodnoty dukáta v grošoch a denároch sa časom menil podľa
znehodnocovania strieborných mincí,
no začiatkom 14. storočia bol jeden dukát = 16 grošov a 96 denárov.
■ TOLIAROVÉ OBDOBIE
Dvesto rokov po zavedení grošov
sa situácia zopakovala. Obchod vyžadoval ešte vyššie nominály, no zlaté
mince – rýnsky zlatý či uhorský dukát
(v roku 1469 1 rýnsky zlatý = 3/4 uhorského dukátu) –, ktoré túto úlohu plnili,
nebolo možné raziť v potrebných množ-

stvách pre nedostatok zlata. Riešenie
sa našlo opäť v severnom Taliansku a
na jeho podnet v Tirolsku, ktoré malo
veľmi bohaté zdroje striebra. Začali sa
tu raziť ešte ťažšie strieborné mince
ako groše. Tieto mince nakoniec obsahovali toľko striebra, že sa hodnotou
vyrovnali rýnskemu zlatému. Preto sa
nazývali „zlatý groš“, t. j. Guldengroschen či guldiner. V Kremnici robili pokusy s ich razbou v rokoch 1499 – 1506,
no kremnické guldinery mali skôr reprezentatívny charakter. Razba týchto mincí sa plne rozvinula v oblasti bohatých
strieborných baní na saskej i českej
strane Krušných hôr. Guldengroschen
razený v Jáchymove Šlikovcami, teda
Joachimsthaler Guldengroschen, dal
tomuto typu mincí definitívny názov,
ktorý tiež prenikol do mnohých jazykov,
najmä v oblasti nemeckého kultúrneho
vplyvu. Stala sa ním druhá časť slova
Joachimsthaler (Jáchymovský), t. j.
thaler, teda toliar, talér či dallar. Tým sa
v Európe začína ďalšie menové obdobie, nazývané toliarové. Staršie menové sústavy jednotlivých štátov však dlho
prežívali v jeho rámci. Toliare boli vždy
ťažké mince s hmotnosťou blízkou jednej unci, no ich hodnota nebola všade
rovnaká, už len pre nejednotnosť sústav
mier. Neskôr ich hodnota klesala, takže
nakoniec sa na našom území priblížila
pomeru dvoch toliarov za jeden dukát,
ktorý naopak bol stálym meradlom hodnôt.
■ REFORMNÉ ÚSILIA
Začiatok toliarového obdobia sa
približne kryje so vznikom habsburskej
monarchie tvorenej rakúskymi dedičnými krajinami, krajinami Koruny českej a
krajinami Koruny Svätoštefanskej, t. j.
Uhorskom. Išlo o nesúrodý celok. Každá krajina mala vlastnú menu a právny
systém. Navyše západná časť tohto
celku bola súčasťou Svätej ríše rímskej
národa nemeckého, zatiaľ čo Uhorsko
stálo mimo nej a s ostatnými krajinami
bolo spojené iba osobou panovníka a
spoločným záujmom obrany proti Osmanskej ríši. Prvý spoločný panovník
Ferdinand I. bol aj rímskym cisárom.
Pokúšal sa svoje rozsiahle krajiny menovo zjednotiť na základe mincového
systému, ktorý sa sformoval v Tirolsku
– a to zlatníkom deleným na 60 grajciarov. Unifikačné snahy Ferdinanda I. a
jeho nástupcov narážali na odpor jednotlivých krajín, presadzovali sa neraz
iba dočasne alebo len čiastočne. Týkalo
sa to aj Uhorska. Menová samostatnosť
však Uhorsko ochránila pred zhubnými
dôsledkami činnosti tzv. De Witteho
konzorcia, ktoré s cisárovým súhlasom začiatkom Tridsaťročnej vojny,
v rokoch 1620 – 1623, úplne ožobráčilo
obyvateľov západných častí monarchie.
Toliare sa začali v Uhorsku raziť v roku
1553 za Ferdinanda I., no a grajciare až
v roku 1661.
V tomto období nasledovali dve
veľké menové reformy a unifikačné
kroky. Jedna z roku 1659 stanovila
hmotnosť toliara na 28,82 g s obsahom
25,22 g rýdzeho striebra. Drobnejšie
mince však obsahovali menej striebra,
ako zodpovedali ich nominálnej hodnote. Pri výmene toliara na drobné tak prijímateľ drobných strácal. Sústava mincí
bola veľmi zložitá. Platil pomer 1 dukát
= 2 toliare = 4 zlaté = 240 grajciarov =
300 denárov.
Druhá reforma z roku 1750 znížila
hodnotu toliara tak, že z jednej kolínskej hrivny striebra sa razilo 10 toliarov,
resp. 20 zlatých. Zároveň vyrovnala
obsah striebra v jednotlivých minciach
tak, že 3 grajciare až toliare obsahovali
toľko rýdzeho striebra, koľko zodpovedalo pomeru ich nominálnej hodnoty.
SERIÁL

Prijímatelia drobných mincí, teda najmä
chudobní ľudia, tak prestali byť okrádaní.
Po roku 1753 reformu prijali aj
ďalšie nemecké štáty. Preto sa začala nazývať ako mena konvenčná, t. j.
zmluvná. Tento názov si zachovala aj
po tom, čo od nej ostatné štáty odstúpili
a keď sa z nej opäť stala iba domáca
mena monarchie. V jej rámci sa v roku
1766 prestali raziť medené denáre ako
pozostatok starej uhorskej meny.
■ PAPIEROVÉ PENIAZE
Prvé papierové peniaze sa tu zaviedli v roku 1762. Konvenčná mena
čelila koncom 18. a začiatkom 19.
storočia obrovskému tlaku v dôsledku
vojen s Pruskom a Francúzskom. V najhoršom období napoleonských vojen z obehu takmer vymizli strieborné mince.
Nahradili ich papierové peniaze a medené mince, dokonca veľmi vysokých
nominálnych hodnôt – 6,15 a 30 grajciarov. Predstavovali vlastne druhú súbežnú menu. Všetko vyvrcholilo rakúskym
štátnym bankrotom, pri ktorom stratili
papierové peniaze a medené mince 80
percent svojej hodnoty. Vznikla nová
súbežná papierová mena – viedenská
mena. Jedna zlatka viedenskej meny
sa mala rovnať jednej konvenčnej zlatke, ale nikdy to neplatilo. Ich pomer sa
menil. Až po skončení vojen sa ustálil
na 2,5 viedenskej zlatky = 1 konvenčná.
Náprava meny sa začala v roku 1816
založením Rakúskej národnej privilegovanej banky, obnovou razby konvenčných mincí a ich výmenou za bankovky.
No súbežný obeh konvenčnej a viedenskej meny trval až do roku 1857.
■ MERUÔSME OTRASY
Konvenčná mena čelila ďalšiemu
citeľnému otrasu v rokoch 1848 – 1849.
Vtedy sa dokonca uhorské územie menovo rozdelilo v súvislosti s maďarskou
revolúciou. Všade síce stále platila
konvenčná mena, no revolučná vláda
vydávala aj svoje vlastné papierové platidlá, ktoré neplatili na ostatnom území
monarchie. Razila aj mince konvenčnej
meny s portrétom Ferdinanda V., ale
s maďarským textom.
V roku 1857 po dohode s nemeckými štátmi zanikla konvenčná mena.
Nahradili ju dve meny – spoločná spolková mena a domáca rakúska mena.
Z 500 gramov rýdzeho striebra sa razilo
30 spolkových toliarov. Spolkový toliar
sa rovnal 1,5 rakúskej zlatky, ktorá sa
delila na 100 grajciarov. Konvenčná
zlatka sa rovnala 1,05 rakúskej. Obe
nové meny však nesplnili očakávania.
Rakúsku menu podkopali vojny v severnom Taliansku a ozbrojená neutralita
v Krymskej vojne. Zápas Rakúska s
Pruskom o vplyv v nemeckých štátoch
ukončila porážka Rakúska v roku 1866.
Rakúsko odsunula do druhoradého
postavenia a zároveň ho vylúčila z menovej únie nemeckých štátov. Navyše
rakúska i spolková mena boli kryté
striebrom, v protiklade k tendencii iných
štátov zaviesť zlaté meny. Vypomstilo
sa to v 70. rokoch 19. storočia po poklese hodnoty striebra. Rakúsko začalo
dobiehať zmeškaný vlak. Najprv pokusom o vstup do Latinskej menovej únie
a potom hľadaním vlastných riešení,
ktoré otvorili cestu ku korune. Medzitým však jeho obyvatelia zažili ešte
dva šoky. Burzová kríza z roku 1873
mnohých ožobráčila. Zavedenie metrickej sústavy v roku 1876 im zasa úplne
rozvrátilo hlboko zakorenené meradlá
hodnôt peňazí a tovaru.
Autor je pracovník SAV a predseda Slovenskej numizmatickej spoločnosti.

Dejinami peňazí
Akademik Ľudovít Weisman raz na schôdzi nášho
ústavu povedal, že za 50 miliónov korún ústav nevybuduješ, ale za 50 ho rozbiješ.
N a r á ž a l t ý m n a n e v r a ž i v o s ť,
ktorú vy volávali drobné rozdiely v platoch a odmenách.
Dokonale tým charakterizo val úžasnú moc, akú majú nad
ľuďmi peniaze, bez ohľadu
na množstvo. Naozaj, máločo
o d r á ž a v z ťahy me dzi ľuďmi
tak citlivo ako peniaze.
Psychologický román, báseň či pieseň treba najpr v nap í s a ť a v y d a ť. P e n i a z e v š a k
reagujú okamžite. V dobrom
i zlom odrážajú výkyvy nálad,
strach i nekritické nadšenie
j e d n o t l i v c o v. S p r á v y o n á l a dách všemocných a tajomných
f i n a n č n ý c h t r h o v, k t o r é d n e s
opanovali všetko mysliteľné,
nie sú často ničím iným ako
ukážkou úplnej iracionálnosti, chorobného klebetníctva,
manipulácie vedomím a dav o v e j p s y c h ó z y. Č l o v e k u s a
c hc e k r i č a ť, par afr ázujúc tr i
uväznené ruské rebelky: Pane
Bože, osloboď nás od finančných trhov! Ale ani jednotlivci, dokonca vzdelaní, sa často
nesprávajú lepšie. Prečo to tak
j e? Va r i p r e t o , ž e p e n i a z e n i e
sú iba „všeobecný ek vivalent
hodnoty a nástroj na jej uchovanie“, ako tvrdí definícia, ale
aj akýsi zhmotnený symbol
a regulátor neviditeľných to kov energie medzi ľuďmi, ktorú síce „ zadarmo“, ale zavše
neľahko získavame v prírode.
Naše inštink ty nám velia získať k nej čo najlepší prístup
a šetriť ňou, lebo o chvíľu už
k nej prístup nemusíme mať
a naopak ju budeme musieť
o d o v z d á v a ť. A n a v š e t k o , č o
konáme, či sa trápime alebo
radujeme, bavíme sa alebo
pracujeme, energiu, teda peniaze, potrebujeme.
Preto tá silná moc závisti naznačená v úvode metaforou akademika Weismana.
Peniaze svojou formou i správaním verne odrážajú všetko,
čo sa v dejinách udialo. Mnohé z toho aj vysvetľujú. Ich
dejinám, tak ako žiaľ dejinám
vôbec, ľudia venujú málo pozornosti. Preto sa niekoľkými
článkami pokúsime zopako vať si kľukatú cestu, na k torej
nás peniaze sprevádzali minulosťou. Pozornosť upriamime
najmä na najnovšie obdobia,
ktoré nás stále priamo ovplyvňujú. V pr vom pokračovaní
nášho seriálu o vý vine peňazí
a o ich pôsobení v spoločnosti sa v r ýchlosti presunieme
z na js tar šíc h dejín až do 19.
storočia.
Zbyšek ŠUSTEK
Na fotografii platidlo groš.
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Kedy v znikla mena , ktor ú u nás nahradilo až euro ?

Od striebornej zlatky k zlatej korune
II. ČASŤ
Zbyšek ŠUSTEK – Foto: archív autora
Hospodárstvu habsburskej monarchie 19. storočie príliš nežičilo. Dôsledky napoleonských vojen viedli v marci 1811
k štátnemu bankrotu a ťažko doľahli na bedrá všetkých vrstiev obyvateľstva. Napriek svojej drastickosti bankrot
desaťročia hromadené problémy nevyriešil, resp. v daných podmienkach ani vyriešiť nemohol. Preto aj ľudom, ktorí
v čase jeho vyhlásenia ešte ani neboli na svete, ho pripomínali aj v ich v zrelom veku ceny v dvoch rôznych menách, zlatých konvenčnej alebo viedenskej meny, a obeh dvojakých peňazí s rôznou hodnotou.

Zmätky
a zmätky
Premeny menového systému
v habsburskej monarchii v druhej polovici 19. storočia nikomu nespôsobili
nijaké veľké straty. Zato však narobili
kopu ťažkostí pri platení. Po menovej
reforme v roku 1857 sa ľudia, medzi
ktorými bolo veľa analfabetov, museli
orientovať v mäteži mincí s hodnotou,
ktorá sa líšila od vyznačenej nominálnej hodnoty.
Na toliarových minciach konvenčnej meny a tzv. krížových, teda korunných toliaroch, ktoré boli hodnotnejšie ako
konvenčné, hodnota nebola vyznačená
vôbec. Mätež spestrovali osobitné mince
razené v rámci konvenčnej meny pre severotalianske časti monarchie. Strieborné
grajciarové mince konvenčnej meny vychádzali zo šesťdesiatkovej sústavy, zatiaľ
čo nové grajciarové mince rakúskej meny
z desatinnej. Ich prepočty predstavovali
neokrúhle čísla. Platenie sa tak menilo na
náročné cvičenie z aritmetiky. Kto ju neovládal, mohol ľahko banovať.
Konvenčná zlatka, teda poltoliar, sa
rovnala jednej rakúskej a piatim novým
rakúskym grajciarom, no krížový poltoliar
jednej rakúskej zlatke a dvanástim novým
grajciarom. Staršie konvenčné dvadsaťgrajciare sa rovnali tridsiatim štyrom
rakúskym grajciarom. Novšie konvenčné
grajciare s vyššou rýdzosťou striebra, ako
aj konvenčné líry mali hodnotu tridsiatich piatich rakúskych grajciarov. Všetky
konvenčné desaťgrajciare mali hodnotu
sedemnástich nových grajciarov a konvenčné päťgrajciare alebo konvenčné
štvrťlíry mali hodnotu 8,5 rakúskeho grajciara. No konvenčné trojgrajciare a núdzové šesťgrajciare z rokov 1848 a 1849
mali stanovenú hodnotu piatich nových
rakúskych grajciarov.
Myslíte, že grajciar sem, grajciar
tam. Omyl! Rakúsky grajciar mal hodnotu asi dnešných deviatich eurocentov.
A to nie je všetko. V roku 1876 zaviedli
metrickú sústavu. Takže si predstavte, že
vás otec pošle v nedeľu po dva litre piva
obedu. Koľko vám krčmár vydá rakúskych
grajciarov, keď viedenský máz piva stojí
päť konvenčných grajciarov a otec vám dá
krížový štvrťtoliar?
(zš)

PONUKA PRÁCE
O PAT R O VAT E Ľ K A P R E
KLIENTOV V RAKÚSKU
Ponúkame pracovnú pozíciu pre zdravotné sestr y
a opatrovateľky s licenciou
alebo s ukončeným stredo školským vzdelaním s maturitou pre náročných klientov
v Rakúsku. H ľadáme k valif iko vané, komunikatívne a zodpo vedné pracovné sily na opatrovanie 24 hodín denne. Práca
vyžaduje ovládanie nemeckého jazyka. Výhodné finančné
ohodnotenie.
Svoje žiadosti a životopis posielajte na email:
arkada-ela@gmx.com.
R - 2 013 0 2 9
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Výsledky dlhoročného úsilia o zahladenie dosahu napoleonských vojen
na menu zmaril v rokoch meruôsmych
výbuch vlny revolúcií, ktoré opakovane
zachvátili Viedeň, v júni vzbĺkli v Prahe a
v Uhorsku a v severotalianskych provinciách monarchie prerástli do vojny za národné oslobodenie Maďarov a Talianov.
Náklady na potláčanie revolučných hnutí
riešila monarchia vydávaním zúročiteľných poukážok s percentnou mierou,
a samozrejme deficitným hospodárstvom.
Okrem toho, ako to v revolučných časoch
býva, na samotnom začiatku revolúcie
sa v marci 1848 prevalilo, že Rakúska
privilegovaná národná banka v minulosti
poskytovala v rozpore so svojím štatútom
rakúskemu štátu rozsiahle úvery. Z obavy,
že jej bankovky nie sú preto dostatočne
kryté striebrom, začali ľudia banku žiadať
o výmenu bankoviek za strieborné mince. Banka sa snažila situáciu upokojiť a
žiadateľom spočiatku vyhovovala. No zásoby strieborných mincí sa jej rýchlo vyčerpali. Preto musela výmenu obmedziť
a nakoniec zastaviť.
■ BACHOV ABSOLUTIZMUS
Po potlačení revolučných vĺn nastala
paradoxná situácia. Politický systém sa
vrátil do starých koľají a v Uhorsku zaviedli tvrdý okupačný režim. No na čele vlády
stál aktívny účastník viedenskej revolúcie
Alexander Bach, ktorý pod kepienkom
neoabsolutizmu umožnil uskutočňovať
pokrokové zmeny v hospodárstve. Patril
k nim aj zámer zaviesť menu založenú
na stabilnejšom zlatom krytí a zároveň na
podporu rozvoja hospodárstva menovo
zjednotiť Rakúsko s ostatnými, ekonomicky vyspelejšími nemeckými štátmi.
Tento zámer presadzoval už v roku 1849
hlavný mincmajster Johann von Hassenbauer a po ňom ministri financií Andreas
von Baumgartner a Ludwig von Bruck.
Bruck zašiel dokonca tak ďaleko, že na
presvedčenie svojich nemeckých partnerov nechal na ukážku vyraziť odrazky
zlatých mincí novej meny. Tento v danom
čase pokrokový a ako ukázala budúcnosť
aj veľmi prezieravý zámer stroskotal pre
odpor Pruska. Bruck pritom myšlienke
zlatej meny nadradil menové zjednotenie
Rakúska a nemeckých štátov.
Uskutočnilo sa menovou reformou
v roku 1857, ktorú v Rakúsku umožnila aj
úspešná konsolidácia hospodárstva v prvej polovici 50. rokov 19. storočia. V jej

rámci boli v celom „nemeckom“ priestore zavedené nové meny založené na
striebre, vychádzajúce z colnej (metrickej!)
libry striebra (500 g). Spoločnú menu
predstavovali iba dve mince – spolkové
toliare a dvojtoliare (z jednej colnej libry
sa razilo tridsať toliarov a pätnásť dvojtoliarov). Ostatné mince si každý štát razil
podľa svojej predstavy, no musel dodržať zásadu, že jeho strieborné mince sa
musia ľahko preratúvať na spolkové toliare. V Rakúsku bola podľa tejto zásady
zavedená nová mena označovaná ako
rakúska mena. Z colnej libry sa razilo
štyridsaťpäť zlatiek, resp. zodpovedajúce
množstvo dvojzlatiek a štvrťzlatiek. Jeden
a pol zlatky sa rovnalo spolkovému toliaru a tri zlatky dvojtoliaru. Všetky členské
štáty sa ďalej zaviazali dodržať zameniteľnosť svojich bankoviek za strieborné
mince. Ako ústupok rakúskemu zámeru
zaviesť zlatú menu sa začali raziť zlaté
spolkové polkoruny a koruny. Boli to iba
obchodné mince (1 koruna obsahovala
11,11 gramu zlata rýdzosti 900/1000),
ktoré stáli bokom nového menového systému. Neboli zákonným platidlom. Slúžili
iba tým, ktorí sa na platbe v zlate dohodli.
Okrem toho Rakúsko mohlo naďalej raziť
ako obchodné mince tradičné dukáty, ktoré plnili rovnaký cieľ, len viacej zodpovedali domácim zvyklostiam.
■ DEKADICKÝ ZÁKLAD
Novinkou bolo, že rakúska mena bola
už postavená na dekadickom základe, t. j.
rakúska zlatka sa delila na sto (nových)
grajciarov a na tisíc bližšie neoznačených
a do života nikdy neuvedených jednotiek.
Stará konvenčná zlatka sa rovnala 1,05
novej rakúskej zlatky. V priebehu roku
1858 sa stiahli všetky papierové peniaze
znejúce na konvenčnú alebo viedenskú
menu a staré medené mince. Strieborné
konvenčné mince však platili ďalej a obiehali až do roku 1893.
Nádejný vývoj opäť zhatili vojny.
V roku 1859 to bola prehra vo vojne so
Sardíniou, ktorú podporovalo Francúzsko.
Okrem územných strát stála Rakúsko 84
miliónov zlatých. Na jej financovanie vydali v rozpore so štatútom banky i dohodou
o spolkovej mene drobné papierové peniaze (jednozlatky a päťzlatky). Formálne
to boli bankovky, no reálne išlo o štátovky,
t. j. zjednodušene povedané peniaze bez
kovového krytia s núteným obehom, vydané na úhradu štátneho dlhu. Ľudia opäť
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strácali dôveru k mene a začali skrývať
strieborné mince. Dôsledkom toho bolo,
že ak niekto chcel získať nejakú sumu
v strieborných minciach, musel okrem rovnakej sumy v papierových peniazoch ešte
priplatiť určitý príplatok (ážio) v papierových peniazoch. Namiesto chýbajúcich
drobných strieborných mincí preto museli byť znova vydané drobné „mincové“
poukážky, ktoré umožňovali vyrovnávať
malé cenové rozdiely. Na druhej strane,
zlú menovú situáciu pomáhali riešiť tzv.
Plenerove akty, teda zákon z roku 1862,
ktorý umožnil banke obchodovať s drahými kovmi a budovať tak svoj kovový poklad, pričom bankovky vydávané nad limit
200 mil. zlatých mohli byť odteraz kryté aj
zlatom. Bolo to teda nesmelé vykročenie
k uskutočneniu zmareného zámeru vybudovať zlatom krytú menu. Štát mal pritom
svoj dlh spôsobený prehratou vojnou splatiť do roku 1867.
V roku 1866 však nasledovala vojna
s Pruskom, de facto hlavným členským
štátom menovej únie. Rakúsko ju prehralo. Prišlo tak o svoj mocenský vplyv v nemeckých štátoch a zároveň bolo vylúčené
z menovej únie nemeckých štátov. Prehralo aj vojnu v severnom Taliansku, kde
stratilo posledné územia. Na financovanie
oboch vojen boli postupne vydané štátovky v hodnote 412 mil. zlatých.
■ PREHRATÉ VOJNY
Boli to na takmer celé polstoročie
posledné vojny vedené habsburskou
monarchiou. Porážka a s ňou spojené
straty však na druhej strane pôsobili ako
stimul k návratu na krivolakú cestu nápravy menového systému. Dlhý mier na to
poskytoval podmienky. Vylúčenie z menovej únie umožnilo vrátiť sa k myšlienke zlatej meny a k zapojeniu monarchie,
teraz už Rakúsko-Uhorskej, do nejakého
väčšieho menového zoskupenia, ktoré by
uľahčovalo zahraničný obchod. Bola ním
krátko predtým založená Latinská menová únia tvorená Francúzskom, Talianskom, Belgickom, Švajčiarskom a neskôr
aj Srbskom a dvoma neformálnymi členmi
(Bulharskom a Rumunskom). Ich menový
systém bol založený na pevnom pomere
ceny zlata a striebra. S francúzskym súhlasom Rakúsko-Uhorsko začalo raziť
nový druh zlatých obchodných mincí s
hodnotou vyjadrenou v zlatkách a vo
frankoch (štvorzlatky, resp. desaťfranky
a osemzlatky, resp. dvadsaťfranky). Predpokladalo sa, že po tom, čo si monarchia
vytvorí predpoklady na zavedenie riadnej
zlatej meny, sa stanú zákonnými peniazmi
a podľa nich sa upraví aj definitívna sústava platidiel. No ani tento zámer nevyšiel.
Začiatkom 70. rokov 19. storočia
totiž prudko klesla a zároveň sa rozkolísala cena striebra oproti zlatu. Príčinou
bol najmä objav bohatých ložísk striebra
v Amerike. Striebro preto nemohlo naďalej plniť úlohu menového kovu. Nemecko,
ktoré niekoľko rokov predtým zavedeniu
zlatej meny zabránilo, na ňu prešlo v roku
1871 a štáty Latinskej menovej únie v roku
1873.
Rakúsko-Uhorsko si samotné tento
krok ešte dovoliť nemohlo. Štátny dlh bol
ešte privysoký. Jediným dôsledkom poklesu ceny striebra bolo to, že hodnota plnohodnotných mincí rakúskej meny klesla
pod ich nominálnu hodnotu. Za strieborné
mince sa prestalo platiť ážio, hodnota mincí sa vyrovnala s hodnotou papierových
peňazí a mena sa istým spôsobnom stabilizovala. Na rakúsku menu a hospodárstvo monarchie však v tom čase dopadla
iná pohroma. Po roku 1871, keď zjednotené Nemecko získalo od Francúzska obrovské vojnové reparácie, v Nemecku sa
začala veľká hospodárska konjunktúra,
ktorá pre tesné vzťahy priaznivo ovplyvnila aj Rakúsko-Uhorsko. Zároveň vyvo-

lala obrovskú špekulačnú vlnu s akciami
na Viedenskej burze. Jej bublina praskla
9. mája 1873 krátko po otvorení veľkolepej
svetovej výstavy vo Viedni. Dôsledkom
bol hlboký a dlhodobý prepad hospodárstva, krachy bánk a mnohých podnikov,
pokles výroby, zastavenie investícií a
nezamestnanosť. Prvý raz sa ukázalo,
že neregulovaná liberálna ekonomika so
svojou „neviditeľnou rukou trhu“ nielenže
nezaručuje prosperitu, ale že môže byť aj
zdrojom vážnych hospodárskych porúch
a nešťastia ľudí.
■ ZLATÁ MENA
Štát zachraňoval, čo sa dalo. Pomáhala mu v tom aj Rakúska národná privilegovaná banka, ktorá sa prezieravo do
pochybných burzových špekulácií nezapojila. Na skoré zavedenie zlatej meny za
týchto okolností nebolo pomyslenia. Riešenie následkov krízy umožnilo prekonať
spor oboch častí dualistickej monarchie
o budúcnosti jej menového usporiadania.
Maďarskí politici totiž v tejto situácii rýchlo
opustili myšlienku vlastnej emisnej banky,
lebo pochopili, že Rakúska privilegovaná
banka aj im pomáha znášať následky
burzového krachu, a ochotne súhlasili
s jej premenou na spoločný emisný ústav
– Rakúsko-Uhorskú banku. Okrem toho
banka pomaly a isto budovala svoje zlaté
rezervy. Vytvárala tak predpoklady na naliehavo potrebný prechod k zlatej mene.
Od roku 1889 sa obom častiam monarchie darilo dosahovať vyrovnanú platobnú
bilanciu. Bola aj dobrá úroda obilia, ktorá posilnila export. To prechod na novú
menu uľahčovalo.
Prikročilo sa k nemu v roku 1892
z iniciatívy uhorského ministra financií
Sándora Weckerleho. V marci 1892 sa
uskutočnila odborná anketa, ktorá vyjasnila predstavy o podobe budúcej meny.
Vychádzalo sa pritom z dávnejšieho
pokusu nadviazať menu v monarchii na
menu Latinskej menovej únie a z priemerných kurzov zlatej dvadsaťfrankovej mince
v rokoch 1879 – 1891. Nový „zlatý v zlate“
sa mal rovnať 2,10 francúzskeho franku.
Zároveň vznikla otázka názvov nových
menových jednotiek, ktoré by umožnili odlíšiť starú menu od novej a boli aj jazykovo
vhodnejšie ako ťažkopádny „zlatý v zlate“.
Vznikla aj námietka, že zlatý predstavuje
príliš veľkú hodnotu a že nová menová
jednotka by mala mať nižšiu hodnotu.
■ HISTÓRIA KORUNY
Výsledkom bolo rozhodnutie, že
nová menová jednotka sa bude nazývať
koruna a bude sa deliť na sto halierov. Koruna bola azda reminiscenciou na spolkové koruny, halier sa v strednej Európe
používal ako názov drobných mincí už v
stredoveku. Mala obsahovať 0,300487
gramu rýdzeho zlata. Zo zlata sa mali reálne raziť iba desaťkorunáky a dvadsaťkorunáky. Jednokorunáky mali byť síce
strieborné, no obsahovali menej striebra,
ako by zodpovedalo ich hodnote. Boli to
teda už len drobné mince, hoci ešte s určitou vnútornou hodnotou. Halierové mince
mali byť z čistého niklu (desaťhalierniky
a dvadsaťhalierniky) a z bronzu (jednohalierniky a dvojhalierniky). Jeden starý
zlatý sa rovnal dvom korunám a jeden
grajciar dvom halierom. Tento pomer však
platil len pre prepočty starej meny na novú
a pre pomer hodnoty papierových peňazí
a drobných mincí. Plnohodnotné strieborné zlatníky sa rovnali 2,10 koruny. Zákon
o novej mene bol schválený cisárom Františkom Jozefom I. 2. augusta 1892 a 11.
augusta nadobudol platnosť.
Samotné zavedenie korunovej meny
však pozostávalo z postupných krokov
rozložených na dvanásť rokov. V roku
1893 sa stiahli z obehu strieborné mince
konvenčnej meny. Pomaly sa dávali do
obehu halierové a strieborné jednokorunové mince a v malom množstve aj zlaté
desaťkorunáky a dvadsaťkorunáky. Prvé
bankovky korunovej meny – desaťkorunáčky a dvadsaťkorunáčky – sa dostali
do obehu až v auguste 1901 po tom, čo
bolo vyrazené zodpovedajúce množstvo
zlatých mincí, a tým splatená podstatná
časť štátneho dlhu. Až od roku 1900 bolo
nariadené povinné počítanie v korunách,
ktoré sa nedodržiavalo a muselo sa opakovať. Obeh papierových platidiel rakúskej meny sa skončil až koncom roku 1904.
Strieborné zlatky boli zákonným platidlom
dokonca ešte v 20. rokoch, i keď po vypuknutí prvej svetovej vojny sa v obehu
neobjavovali.
WWW.SNN.SK
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Od kožušín, hrivien a denárov, cez groše, toliare a zlatky až po korunu a euro

Koruna vo virvare prvej svetovej vojny
III. ČASŤ
Zbyšek ŠUSTEK - Ilustrácie: archív autora

Nákupy za lístky

V polovici prvého desaťročia 20. storočia bola korunová mena z hospodársko-menového hľadiska dobudovaná. Štát
splatil Rakúsko-Uhorskej banke všetky svoje dlžoby. Inak povedané, až v tomto momente boli z menového hľadiska
odčinené všetky hriechy rakúskych snáh o mocenskú expanziu a vojenské neúspechy, ktoré sa hromadili od konca
18. storočia. Korunová mena začala spoľahlivo plniť svoju funkciu. Stala sa aj akýmsi symbolickým zavŕšením nezvyčajne dlhého obdobia mieru a do značnej miery aj hospodárskej prosperity a rastu blahobytu.

xxx
Každá vojna prináša
najviac utrpenia tým, čo ju
nevyvolali. V lepšom prípade bol vojnový konflikt spojený s drahotou, v horšom
s rabovaním, hladomorom
a vyľudnením postihnutého územia. Vojská – „priateľské“ aj „nepriateľské“
– nemali dostatočne vybudovaný systém zásobovania. Velitelia sa preto mus e l i s p o l i e h a ť, ž e s a v o j a c i
„nejako“ uživia z „miestnych zdrojov“.
Pre postihnuté obce či
oblasti to bola nesmierna záťaž. Za napoleonských vojen
obce, ktoré museli poskytnúť
svoje zásoby potravín nejakej
armáde, získali aspoň možnosť svoje dodávky spísať
a žiadať dodatočnú finančnú
náhradu. Za pr vej svetovej
vojny však bola podstatne
odlišná situácia. Bojujúce
štáty mali hustú železničnú
sieť, k torá umožňovala záso by r ýchlo prevážať z vnútrozemia takmer až na frontovú
líniu. Vojská tak mohli by ť
zásobované prevažne zo zázemia. Mobilizácia zásob potravín a ľudskej i zvieracej
pracovnej sily v poľnohospodárstve sa však prejavila nedostatkom potravín v zázemí.
Fungovanie zázemia však vyžadovalo, aby si každý mohol
kúpiť aspoň minimálne množstvo potravín bez ohľadu na
to, či je chudobný alebo boha t ý.
Prvý raz v histórii sa objavil prídelový či lístkový systém – racionácia. V RakúskoUhorsku ho zaviedli v apríli
1915 .
Najprv
na
chlieb
a múku, v ďalších rokoch postupne na ďalšie základné potr av i ny. V Pr ed l i tavs ku ten to
systém centrálne organizovali jednotlivé korunné krajiny alebo významné priemyselné oblasti. V Zalitavsku,
t. j. v Uhorsku, vydávalo svoje lístky každé väčšie mesto.
Dávky však boli hlboko pod
kalorickou potrebou a systém
fungoval nespoľahlivo. Preto
sa ľudia často k svojmu prídelu nedostali. Na druhej strane roľníci museli podstatnú
časť úrody odpredávať štátu.
Polícia pravidelne prehľadávala gazdovstvá a hľadala aj
za bavova l a u k r y té p o tr av i ny,
ner az na u d a n ie sus e d ov...
V monarchii sa šíril hlad
a prepukávali hladové vzbur y.
(zš)
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A to napriek tomu, že v porovnaní
s podobami dnešného kultu plytvania
väčšina obyvateľov skôr trela biedu s núdzou. No oproti každodennej
realite prvej polovice 19. storočia to
bol ohromný rozdiel. Objavili sa bohato ilustrované katalógy so širokou
ponukou rozličného tovaru rôznych
cenových úrovní, neraz vyčíslených
aj v menách iných štátov. Stránky
novín zaplnili reklamy na potrebné
aj úplne zbytočné veci. Práve vtedy
centrá veľkých miest dostali tvár, akú
majú dodnes. Široké triedy vyhovujú
aj dnešnej prehustenej premávke. Ulice ozdobili výstavné paláce s veľkými presklennými výlohami luxusných
obchodov, zasahujúcich neraz cez
dve podlažia, a to nielen vo Viedni či
v Budapešti, ale občas aj v provinčných mestách.
■ CENGOT MINCÍ
Bankovky niesli hrdú klauzulu,
že hlavné ústavy Rakúsko-Uhorskej
banky vo Viedni a Budapešti ich komukoľvek na požiadanie ihneď zamenia
za zákonné kovové, t. j. zlaté peniaze.
Bol to však iba typicky marketingový
klam, lebo banka ich v skutočnosti menila len málokedy a iba vo väčších sumách. Keďže však banka mala
dôveru a zlaté mince v obehu naozaj
boli – dostávali sa doň vo výplatách
vyššie postavených úradníkov – nikto
si nad tým hlavu nelámal. Zlaté mince
neboli dokonca ani veľmi obľúbené,
lebo boli príliš malé, mohli sa ľahko
stratiť v záhyboch šiat alebo peňaženiek. Bankovkami sa platilo jednoznačne pohodlnejšie. Aj preto zachované
exempláre rakúsko-uhorských mincí
zväčša vyzerajú tak, akoby práve vyšli
z mincovne...
Aj keď korunová mena už fungovala, sústava jej platidiel sa stále budovala. Veľké strieborné päťkorunáky, ktoré
svojím úctyhodným priemerom 36 milimetrov nápadne pripomínali voľakedajšie toliare, boli vydané až v roku
1900. Ale dokonca až v roku 1912 – to
znamená dvadsať rokov po zavedení
korunovej meny – sa objavili aj strieborné dvojkorunáky, ktoré nahrádzali
stále ešte platné zlatky. Tiež až koncom prvého desaťročia sa objavili zlaté
stokorunáky, úctyhodná minca s hmotnosťou takmer 34 gramov a priemerom
37 milimetrov.
Rakúska verzia halierových mincí
vzhľadovo pripomínala rokokové medené mince zo 60. rokov 18. storočia.
Uhorská verzia halierových mincí zasa
bola iba variáciou stereotypu mincí,
aké od polovice 19. storočia dodnes
obiehajú v mnohých štátoch – na líci
štátny znak či panovník, na rube veniec
z dubových, vavrínových či palmových
ratolestí a v ňom vyznačená hodnota,
prípadne aj rok razby. Z tejto schémy

vybočovali iba pamätné mince, kde sa
naopak prejavil vplyv secesie, ktorá
v tom čase vrcholila. Boli vydané k maďarskému miléniu, k 40. výročiu uhorskej korunovácie Františka Jozefa I.
a 60. výročiu jeho panovania.
■ KRITIKA NA BANKOVKY
Prvé dve bankovky z roku 1901
boli výtvarne vlastne iba núdzovým
riešením – v ateliéri tlačiarne povymetali kúty a upravili nepoužité návrhy
Gustava Klimta z 80. rokov 19. storočia, z jeho predsecesného tvorivého
obdobia. Rovnako vznikla aj päťdesiatkorunáčka z roku 1902. Ich vzhľad
vyvolával kritiku výtvarnej obce a pri
dvadsaťkorunáčke boli dokonca vyslovené obvinenia z plagiátorstva. Výtvarne originálne boli až stokorunáčka
a tisíckorunáčka z roku 1902. Vzory
bankoviek sa však rýchlo obmieňali. Z technického hľadiska boli novšie
bankovky nielen kvalitné, ale aj inovatívne. Výtvarne a ideovo ich však nemožno hodnotiť dobre. Pozoruhodnou
výnimkou bola iba secesná stokorunáčka z roku 1910 od Kolomana Mosera, člena skupiny viedenských secesných umelcov Wiener Werkstätte.
Idylu začiatku 20. storočia symbolicky ukončilo niekoľko výstrelov v Sarajeve. Samozrejme, atentát na následníka trónu nebol skutočnou príčinou
svetového požiaru. Pri troche rozvahy
by sa bol dal riešiť inak. Ale pre isté
kruhy bol vítanou a celý júl 1914 systematicky rozdúchavanou zámienkou na
riešenie úplne iných problémov.
■ NÁSLEDKY VOJNY
Pre korunovú menu mala vojna
katastrofálne následky. Okamžite po
jej vyhlásení bolo „pozastavené“ dlho
a namáhavo budované nezávislé postavenie Rakúsko-Uhorskej banky. Tá
sa tým zmenila, tak ako aj pred rokom
1848, na nástroj financovania štátu,
resp. štátom vedenej vojny. Banka
prestala zverejňovať o svojom hospodárení pravidelné mesačné správy,
ktoré uvádzali, okrem iného, aj množstvo peňazí v obehu a hodnotu jej
zlatého pokladu, a tým aj mieru krytia
rakúsko-uhorskej koruny. Na financovanie vojny sa začali viac-menej nútene upisovať vojnové pôžičky. Mali dlhú
splatnosť a lákavý úrok, no zároveň
boli rafinovaným nástrojom rozmnožovania obeživa. Mohli sa nimi ešte pred
lehotou splatnosti platiť dane alebo sa
mohli eskontovať, t. j. dávať bankám
ako záloha za pôžičku hotovosti. Zlatý poklad banky začal slúžiť na nákup
surovín na zbrojenie. Zlaté krytie koruny kleslo koncom vojny z úctyhodných
74,6 percenta z 23. júla 1914 iba na
jedno percento.
Oveľa závažnejším problémom
ako zlaté krytie však bola hospodárska
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izolácia Centrálnych mocností. Silnejšie Nemecko síce Rakúsko-Uhorsku
pomáhalo (samozrejme nie nezištne),
ale to nemohlo stačiť. Vojna rakúskouhorské hospodárstvo rýchlo vyčerpávala. Chýbajúce zdroje farebných
kovov nahrádzali zabavovaním kostolných zvonov. Okrem toho do armády
odviedli prevažne mužov, ktorí boli
rozhodujúcou pracovnou silou v poľnohospodárstve. Chýbal aj ťažný dobytok. Kone zrekvírovala armáda. Kravy
a voly ich nemohli plnohodnotne nahradiť a iný poťah nebol. Výroba potravín
tak spočívala čoraz viac na bedrách
žien, detí a starcov a prirodzene klesala. Zároveň sa Rakúsko-Uhorsko
muselo podľa medzinárodných zmlúv
starať zhruba o dva milióny zajatcov.
Zajatých obyčajných vojakov síce bolo
možné prideľovať na vidiek na rôzne
práce, ale tí svojou pracovnou morálkou, nezodpovedajúcou kvalifikáciou
alebo celkom inými skúsenosťami nemohli nahradiť odvedených domácich
pracovníkov. Všeobecne sa zhoršoval
zdravotný stav ľudí a veľa ľudí trpelo
podvýživou.
■ HROMADENIE OBEŽIVA
Od vypuknutia vojny vzrástol peňažný obeh v celej monarchii z 3,4
mld. koruny na 42,6 mld. Za každý rok
vojny sa zhruba zdvojnásobil. Úmerne
tomu rástli ceny. Potraviny a bežné životné potreby stáli koncom roku 1918
tri- až desaťkrát viac ako v roku 1914.
Napríklad chlieb 78 halierov oproti 27
halierom, kilogram hovädzieho 13 korún oproti 1,80, kilogram cukru 3,60
koruny oproti 86 halierom, kilogram
mydla 5,04 koruny oproti 80 halierom.
Koncom roku 1918 už peňažné
ústavy ani príliš nestáli o to, aby si
u nich občania ukladali peniaze. Za
vklady ponúkali úroky iba medzi 0,5
percenta až jedným percentom.
Takisto na zahraničných burzách,
vtedy prevažne švajčiarskych, kurz
koruny klesal. Hodnota 100 korún vo
švajčiarskych frankoch klesla z 89 SFr
koncom roku 1914 na 30 SFr koncom
roku 1918. Jeho momentálne výkyvy
pritom citlivo odrážali to, na čiu stranu
sa práve prikláňalo vojnové šťastie.
K rozmnožovaniu obehu prispievalo aj to, že Rakúsko-Uhorsko používalo spočiatku na obsadených územiach,
t. j. najmä v Srbsku, vlastnú menu so
všetkými záväzkami, ktoré z toho mohli v budúcnosti vyplynúť. Bol to úplne
opačný prístup, než malo Nemecko,
ktoré si za vojny svoju menu chránilo tým, že na obsadených územiach
vydávalo osobitné okupačné platidlá,
ktoré mali na obsadenom území nútený obeh. Boli síce formálne kryté
nemeckými markami, deponovanými
v ríšskej banke, ale v prípade straty
tohto územia nemeckú Ríšsku banku
k ničomu nezaväzovali. Obyvateľom,
ale aj rôznym podnikom na stratených
územiach by za tovar alebo služby poskytnuté nemeckej armáde boli ostali
v rukách iba potlačené papiere. Až
v druhej polovici vojny, od roku 1917,
Rakúsko-Uhorsko participovalo na vydávaní nemeckých okupačných mien
v Rumunsku a Poľsku, resp. nakoniec samé dve okupačné meny, ale tiež
s nemeckou účasťou, v roku 1917
v Čiernej Hore a na jar 1918 v severnom Taliansku.
■ NÁHRADY KOVOVÝCH MINCÍ
Vojna zasiahla aj do štruktúry
obeživa. Ešte do roku 1916 sa síce
razili strieborné koruny, no naopak už
21. augusta 1914, t. j. iba tri týždne po
vyhlásení vojny, boli vydané vo veľmi

núdzovej úprave dvojkorunové bankovky. Ich úlohou bolo nahradiť práve
drobné strieborné mince, jednokorunáky, dvojkorunáky a päťkorunáky,
a predchádzať tomu, aby sa tieto mince
v rukách zajatých rakúsko-uhorských
vojakov dostávali do rúk nepriateľa.
Zároveň nahrádzali aj strieborné mince, ktoré ich majitelia napriek výzvam,
aby tak nerobili, zadržiavali doma
z obavy pred znehodnotením meny.
V roku 1916 boli z rovnakého dôvodu
vydané jednokorunáčky a v roku 1917
nová, o niečo dokonalejšia verzia dvojkorunáčok. V samotnom závere vojny,
v októbri 1918, sústavu mincí doplnili
aj bankovky dvoch nezvyčajných hodnôt: dvadsaťpäťkorunáčky a dvestokorunáčky. Obe boli jednostranné
a ich vzhľad jednoznačne prezrádzal
hospodársku vyčerpanosť monarchie. Znehodnotenie meny ukazovalo
koncom roku 1918, teda ešte počas
platnosti rakúsko-uhorskej korunovej
meny vo všetkých nástupníckych štátoch, aj vydanie desaťtisíckorunáčky.
Československo a Kráľovstvo Srbov,
Chorvátov a Slovincov však jej obeh
na svojom území zakázali.
Od roku 1915, resp. 1916, sa halierové mince začali raziť namiesto
z medi alebo niklu, potrebných na výrobu zbraní, z lacnejších materiálov – desaťhalierniky z alpaky, dvojhalierniky
a dvadsaťhalierniky zo železa. Aby železné mince nehrdzaveli, mali zvláštnu
úpravu nazývanú šerardizácia. Spočívala v tom, že sa kotúčiky na ich razbu pražili v otáčajúcich sa bubnoch
v zmesi piesku a práškového zinku.
Tým na ich povrchu vznikala ochranná
tmavosivá až čierna ochranná vrstva.
■ ZAJATECKÉ PENIAZE
Prvá svetová vojna priniesla aj
celkom nový druh peňazí – osobitné
platidlá používané v zajateckých táboroch. Dôvodom ich vydania bolo to,
že zajatci mali vo všetkých bojujúcich
štátoch nárok na žold, ktorý mal podľa
medzinárodnej dohody zodpovedať
žoldu domácich vojakov v rovnakých
hodnostiach (dôstojníci 4 – 10 korún
denne, mužstvo a poddôstojníci 6 halierov až 4 koruny). Mnohí zajatci mali
pri sebe v čase zajatia aj peniaze svojich vlastných krajín, ktoré sa im potom
menili za domáce meny, aj keď v nevýhodných pomeroch. Okrem toho mali
zajatci nárok na to, aby im príbuzní
z domovskej krajiny pravidelne posielali peniaze prostredníctvom Červeného
kríža. V zajateckých táboroch museli
byť zriadené kantíny, kde bolo možné
nakupovať potraviny a iné potreby.
V niektorých táboroch fungovali aj
pošty. Správy zajateckých táborov sa
však snažili zajatcov čo najviac izolovať od civilného obyvateľstva. Vydanie
zajateckých peňazí sťažovalo prípadné kšeftovanie so všeličím. Výrazne to
aj zhoršovali prípadné úteky z táborov,
lebo za zajatecké peniaze utečencom
nikto nič nepredal, resp. ich používaním by sa hneď prezradili.
V Rakúsko-Uhorsku mal svoje
zajatecké peniaze od roku 1916 každý
tábor, na Slovensku napr. v Šamoríne
alebo Dunajskej Strede. Boli to papierové poukážky, zvyčajne v nominálnych hodnotách od jedného haliera do
dvadsať korún. Mali aj pomerne atraktívnu úpravu. Ich sady sa dokonca
predávali civilnému obyvateľstvu ako
upomienkový predmet. Prostriedky
získané ich predajom sa používali na
vydržiavanie zajateckých táborov.
Špecifickým prejavom vojny, hoci
v dejinách monarchie vôbec nie novým, bolo aj vydávanie núdzových platidiel niektorými firmami alebo mestskými radami. Sčasti slúžili ako miestna náhrada za chýbajúce drobné mince, ale sčasti boli prejavom obyčajnej
špekulácie, lebo ich vydavatelia rátali
s tým, že sa im časť vydaných núdzových platidiel nevráti a bude predstavovať ich zisk.
Koniec korunovej meny bol neradostný a pre nástupnícke štáty bola
otázka stabilizácie meny veľmi náročnou úlohou. Viac-menej úspešne ju
zvládlo Československo, Taliansko,
Rumunsko a Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov. Naopak Rakúsko,
Maďarsko a Poľsko nedokázali zabrániť veľmi silnej inflácii.
WWW.SNN.SK
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Od kožušín, hrivien a denárov, cez groše, toliare a zlatky až po korunu a euro

Medzi menovou odlukou a rozlukou
IV. časť
Text a foto: Zbyšek ŠUSTEK

Historický
paradox
Dnes sa ne raz st retávame
s idealizáciou života v Ra kúsko - Uhorsku. Realita však
idylická ne bola. Preto pád mo narchie nasledovala aj snaha
odstráni ť všetko, čo ju pripo mínalo. V Prahe z valili M arián sk y stĺ p, v B ratislave odst ránili
sochu M árie Te rézie či milénio v ý pamätník na D evíne , pre menúvali sa ulice. Aj M asar yk
velil: „ M usíme odrakoušt ět!“
Rozchod s monarchiou mala
v yjadr i ť aj zmena názvu menovej
jednotk y. Namiesto kor uny rezo novali názv y sokol alebo rašín,
namiesto halierov stotiny, br ká
č i káňata. O f iciálnejš ie pozadie
mali úvahy o zavedení franku.
Postaral sa o to minister Rašín
svojimi prednáškami, kde ako
príklad r iešenia stabilizácie meny
rozoberal prechodný obeh dvoch
súbežných mien – starej kor uny
a nového (hodnotného) franku.
B ola to iba teoretická úvaha. No
chy tili sa jej niek torí v ý t var níci
a pr ipravili návr hy mincí s hod notou vo frankoch. Rovnako aj
majitelia graf ick ých závodov,
dokonca zahrani č ných, ponúkali
pr imitívne a reálne nepoužite ľné
nátlač k y papierov ých platidiel,
tiež s hodnotou vo frankoch. Iš lo
im o získanie š tátnej zákazk y,
ale zároveň prezrádzali, že vlastne nerozumeli tomu, č o mal Rašín
na mysli. To, že si Českosloven sko na rozdiel od iných nástup níck ych š tátov zachovalo kor uny
a haliere, je však v ýsledkom toho,
že sa menu síce s ťažkos ťami,
no predsa podar ilo stabilizova ť
na slušnej úrovni. Preto nebolo
treba odlíš i ť staré znehodnotené
peniaze od nov ých. D ôležitej š ie však boli iné starosti. Azda
iš lo aj o zv yk. Pekne to vo svo jej uč ebnici z roku 1917 v ystihol
prof. Engliš: „ Ak naš inec príde
do Nemecka č i Francúzska, hneď
ráta na mark y č i frank y. U nás už
máme 25 rokov kor uny, no mno hí stále rátame na zlatk y.“ Tak že
možno práve koncom pr vej sveto vej vojny sa kor una v žila nato ľ ko,
že sa ňou napokon nik to nechcel
lúč i ť. Aj vo v ý t var nom st vár není
platidiel sa stretávali prekonané
koncepcie
rakúsko - uhorsk ých
š tátoviek z poslednej tretiny 19.
storoč ia s moder nými a or iginál nymi r iešeniami mincí.
Z byšek ŠUSTE K

LÚN

Pripravované vytvorenie československého štátu kládlo pred exilových i domácich politikov a národohospodárov aj otázku menovej budúcnosti nového štátu. Vzhľadom na inflačnú politiku Rakúsko-Uhorskej
banky i na rozloženie hospodárskeho potenciálu na území monarchie bolo zrejmé, že napriek možnosti
vytvoriť spoločný hospodársky priestor nemeckého Rakúska, Maďarska a Československa, teda jadra bývalej monarchie zmenšenej o územia pripojené k susedným, už pred vojnou etablovaným štátom (Taliansko, Srbsko, resp. po vojne Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, Rumunsko) a k obnovenému Poľsku,
bude v danej situácii nevyhnutné sa od zvyšku monarchie čo najskôr oddeliť a vybudovať si vlastnú menu.

R u b s t o kko r un á č k y o d M a xa Š vvaa b i n s ké
k é h o z r o k u 19
1 9 31.
31 .

Ako to urobiť – tajne sa radili
predstavitelia veľkých pražských bánk
a českí politici už koncom leta 1918
na pravidelných dôverných schôdzkach. Riaditeľ Mestskej sporiteľne
Vilém Pospíšil navrhol uskutočniť
menovú odluku okolkovaním rakúskouhorských bankoviek obiehajúcich na
území budúceho Československa.
Jeho návrh schválili predstavitelia
domáceho a zahraničného odboja na
svojej schôdzke v Ženeve v októbri
1918 krátko pred vyhlásením samostatnosti. Keď po jej vyhlásení pripadla funkcia ministra financií Dr. Aloisovi
Rašínovi (sám chcel byť ministrom
vnútra), stal sa uskutočňovateľom
tohto návrhu on. S jeho menom sa aj
kolkovanie spája. Skutočný autor originálnej myšlienky ostal skrytý.
■ MENA V ČSR
Kým však ku kolkovaniu došlo,
stretli sa dve protichodné koncepcie
menovej politiky. Dr. Rašín sa usiloval zvýšiť hodnotu novej meny na
predvojnovú úroveň rakúsko-uhorskej
koruny. Predstavoval si, že to dosiahne mechanickým uplatnením klasickej
kvantitatívnej teórie peňazí, teda zadržaním značnej časti obeživa. Jeho
oponent, ekonomicky široko vzdelaný
prof. Karel Engliš naopak navrhoval
zachovať hodnotu meny a vzťahy cien
a miezd na úrovni, aká sa vytvorila
počas vojny. Stabilizáciu chcel dosiahnuť pomocou dobrovoľnej štvorpercentnej štátnej pôžičky, ktorá by
motivovala ľudí na ukladanie rakúskouhorských bankoviek v peňažných
ústavoch. Na ich miesto mali nastúpiť
provizórne platidlá, zameniteľné za tieto
bankovky. Vydanie týchto platidiel sa
malo uskutočniť aj v prípade, že by
v Československu prípadne nastal nedostatok obeživa. O ich vydaní už 19.
novembra 1918 prijali zákon. Vydaním
bola poverená Zemská banka Kráľovstva českého. Pripravovali sa ich
výtvarné návrhy a dve najnižšie hodnoty, desaťkorunáčky a dvadsaťkorunáčky, sa začali tlačiť sériovo. Engliš
Rašínovi vyčítal, že odluku pripravuje bez hlbších ekonomických analýz
a ostro s ním polemizoval v tlači.
Odluka sa však nakoniec pripravovala v Rašínovej réžii. Rašín
na jednej strane dosiahol povýšenie
pražskej pobočky Rakúsko-Uhorskej
banky na jeden z jej hlavných ústavov,
no na druhej obmedzil jej činnosť na
území republiky. Zakázal jej eskontovať vojnové pôžičky, nedovolil obeh
nových bankoviek, ktoré banka vydala
po 28. októbri 1918, a peniaze mohla
vydávať iba na platy zamestnancov firiem. Na druhej strane sa mu nepodarilo dosadiť do vedenia banky československého zástupcu, ktorý by mohol
kontrolovať celú jej činnosť. To bolo aj
motívom na urýchlenie príprav odluky.

■ ŠIKOVNÉ CUKRÁRKY
Začiatkom januára 1919 Rašín
objednal tlač kolkov, ktoré sa v jednej
z poverených tlačiarní Českej grafickej únie v Prahe tlačili súbežne s novými fiškálnymi kolkami. Takže ani
personálu nebolo zrejmé, na čo ktoré
kolky budú slúžiť. Súčasne Rašín pracoval na návrhu zákona o odluke. Navrhoval dočasne zadržať 80 percent
bankoviek formou nútenej štátnej pôžičky, ktorá bola zúročiteľná jedným
percentom, veritelia ju nesmeli vypovedať, no štát by mohol majiteľom
peniaze kedykoľvek vrátiť. Pripravoval
aj rozsiahle zdanenie majetku získaného počas vojny, t. j. majetku, ktorý
vznikol „nepoctivo“ výrobou pre vojenské ciele, čiernym obchodom a pod.
Naopak, majetok nadobudnutý pred
vojnou nemal byť dotknutý. Za okolkovanie bankoviek sa platil poplatok jedno percento ich hodnoty. Parlament
Rašínov návrh zákona schválil v noci
25. februára 1919, a to s jedinou, no
zásadnou zmenou – pripustil dočasne zadržať iba 50 percent hotovostí.
Všetky finančné záväzky, ceny a platy
ostali zachované.
Ihneď po schválení zákona boli,
až na výnimky, uzavreté hranice
a rozbehli sa prípravy kolkovania. Vykonávalo ich 13 hlavných (na Slovensku 4) a 410 okresných komisariátov
a 1 500 výmenných miest. Kolkovanie sa začalo 3. marca. V Čechách
a na Morave sa skončilo 9. a na Slovensku 12. marca. Na Slovensku sa
kolkovanie uskutočnilo zväčša výmenou už okolkovaných bankoviek za
dvojnásobnú sumu nekolkovaných.
Okolkované bankovky boli dovezené
z Prahy. Jediné slovenské stredisko
na lepenie kolkov organizátori zriadili v bratislavskej firme Stolwerk
(dnešné Figaro). Vybrali ju na tento
cieľ preto, lebo očakávali, že ženy,
ktoré tam ručne balili cukríky, budú
najzručnejšími lepičkami kolkov. Naopak v Čechách a na Morave ľudom
väčšinou vrátili bankovky v hodnote
polovice predloženej sumy, na ktoré
dostali potrebné kolky. Ľudia si ich
lepili sami.
■ NÁKUPNÉ HORÚČKY
Správu o kolkovaní prijali ľudia
záporne. Obávali sa, že zadržanie
polovice hotovostí bude definitívne.
Niektoré denníky dokonca strašili, že
jedna koruna bude znehodnotená na
päťdesiat halierov. Obavy vyvolávali
nákupné horúčky. Ľudia sa pokúšali
zbavovať peňazí nákupom akéhokoľvek dostupného tovaru. Zvlášť
záporné postoje ku kolkovaniu boli
vo všetkých okrajových častiach republiky, kde sa národnostné menšiny
nestotožňovali s príslušnosťou svojich
miest či oblastí k Československu.
Dnes už len ťažko posúdime,
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ako k tejto atmosfére prispel Rudolf
Schmaus, expert na poznávanie falzifikátov pražskej pobočky, resp. v tom
čase už hlavného ústavu RakúskoUhorskej banky, ktorý vo februári
1919 pohotovo vydal, dokonca vlastným nákladom, dvanásťstranový pamflet Neudržitelnost a nedozírné následky kolkování peněz s podtitulom
Bezpečný a jedině spravedlivý způsob
nápravy měny. V úvode varoval: „Zadržte s kolkováním bankovek ... jest
jisto, že tento pokusný skok do tmy
dobře neskončí ... drobné lidi zachvátí
děs, jakého není příkladu, vždyť jde
o peníze, bez nichž ani chvilku existovať nelze...“ I keď nešetril ostrými
slovami, nadriadení prijali jeho počin
s nadhľadom. Pán Schmaus pokračoval vo svojej práci až do odchodu na
dôchodok.
Súčasne so začatím kolkovania
v Prahe a v ďalších mestách Ministerstvo financií prevzalo pod svoju správu pobočky Rakúsko-Uhorskej banky.
Tie začali fungovať v rámci novo zriadeného Bankového úradu Ministerstva financií, ktorý bol poverený riadením meny.
Okolkovanie bankoviek spôsobilo
rýchly a výrazný vzrast kurzu československej koruny oproti švajčiarskemu franku a korune na ostatnom
území bývalej monarchie. Jej kurz vyvrcholil v júni 1919 na úrovni 34 centimov. Potom klesal až do 5. februára
1921, keď sa ho podarilo odpútať od
kurzu nemeckej marky, ktorý československá koruna kopírovala kvôli
tesným hospodárskym väzbám. No aj
v čase najhlbšieho poklesu bola československá koruna najmenej dvakrát
hodnotnejšia ako rakúska či maďarská.
■ FALŠOVANIE KOLKOV
Vysoký kurz koruny mal navonok
bezpochyby veľký prestížny význam,
no v hospodárskej oblasti, ktorá je
hlavnou oporou hodnoty meny, prinášal naopak ťažkosti. Viedol k poklesu
výroby, k nezamestnanosti a ku krachom podnikov i bánk.
Okrem toho nízka kvalita a premenlivosť kolkov priam lákala na ich
falšovanie. V malom falšovali kolky
ľudia, ktorí si z nejakého dôvodu nenechali okolkovať časť bankoviek.
Vo veľkom ich falšovali špekulanti
v zahraničí (Maďarsko, Rumunsko,
Poľsko), kde stále obiehali neoznačené bankovky. Falšovanie kolkov im
prinášalo značný zisk. Falšovanie využívala aj zahraničná iredenta, najmä
maďarská. Výskyt bankoviek s falošnými kolkami bol taký častý, že dobová tlač prinášala správy o ich zistení
každé dva až tri dni. Bankovky s falošnými kolkami vyvolávali poruchy
v obehu peňazí. Ľudia nemali možnosť pravosť kolkov overovať. Niektoré falzifikáty boli dokonca vzhľadovo
dokonalejšie ako pravé kolky. Budili
tak väčšiu dôveru ako pravé, no nedokonalé. Ľudia preto okolkované bankovky neradi prijímali.
Okamžite po okolkovaní bankoviek vznikol silný tlak, vo veľkej miere zo strany slovenských poslancov
v parlamente, na výplatu zadržaných
hotovostí najchudobnejším. Preto sa
od 15. marca začali ľuďom vracať
sumy do výšky 250 korún a od 4.
augusta 1919 do 1 000 korún, resp.
2 000 korún na domácnosť. Bol to
prejav sociálnej ohľaduplnosti, no na
druhej strane sa tým začal rozplývať očakávaný efekt zadržania časti

peňazí. Navyše obchodníci si začali
kompenzovať nedostatok hotových
peňazí zdražovaním tovaru. Takže
napriek očakávaniam ministra Rašína
sa československá mena začala prepadávať do inflácie. V porovnaní so
susednými štátmi miernej, no zavše
citeľnej.
■ PODPORA MENY
Na podporu meny bola vypísaná
zbierka zlata a valút a zároveň vnútorná valutová pôžička. Kurz koruny
podporovala aj zahraničná pôžička vo
výške 3,3 mil. libry a 14 mil. dolárov.
Siedmeho júla 1919 bolo vydané
prvé československé, formálne správne platidlo – stokorunová štátovka. Do
leta 1920 sa stiahli aj všetky kolkované bankovky. Problém falšovania to
však nevyriešilo. Štátovky, okrem desaťkorunáčky a tisíckorunáčky, museli
byť stiahnuté pre falšovanie v priebehu 2 – 4 rokov. Na falšovaní stokorunáčok a päťstokorunáčok vzoru 1919
mala leví podiel maďarská iredenta.
Minister Rašín prišiel o svoju
funkciu 8. 7. 1919 (opäť ju vykonával
od 9. 10. 1922 až do atentátu 5. 1.
1923), no aj ďalšie vlády pokračovali
v deflačnej politike. Na jednej strane
tým bránili zničujúcemu vývoju príznačnému pre susedné štáty, no na
druhej strane výkyvy kurzu koruny
spôsobovali hospodárske straty, lebo
dovozy tovaru sa objednali v čase
vyššieho kurzu, no zaplatiť zaň bolo
treba v čase nižšieho kurzu. K podobným stratám dochádzalo aj pri exporte. Na Slovensku situáciu zhoršovalo
prerušenie tradičných hospodárskych
väzieb v rámci Uhorska, pričom budovaniu nových väzieb s Moravou a Čechami prekážali nevýhodné železničné tarify a pre nové pomery nevhodné
smerovanie tratí.
V rokoch 1925 – 1931 bol ministrom financií prof. Engliš. Svojou menovou politikou potvrdil stabilizáciu
koruny na úrovni 15,64 švajčiarskeho
centima, teda na dve tretiny jej hodnoty v čase kolkovania. Vďaka tomu
nastalo aj hospodárske oživenie. To
otvorilo cestu na založenie Národnej
banky československej, ktorá začala
svoju činnosť 1. 1. 1926. Od roku 1929
koruna obsahoval 44,58 miligramu
rýdzeho zlata. V roku 1929 boli zrušené posledné valutové obmedzenia.
■ NÁSTUP KRÍZY
Nádejný vývoj ukončila svetová
hospodárska kríza. Na Československo dopadla oneskorene až v roku
1931, no trvala až do roku 1936. Vyvolala prepad výroby, nezamestnanosť, zväčšila rozdiely medzi západom
a východom republiky a napätie medzi
vnútrozemím a Sudetami. V dôsledku krízy korunu dvakrát devalvovali
(v roku 1934 na 37,15 miligramu zlata a 1936 na 31,31 miligramu zlata).
Spor o udržanie zlatého krytia koruny
a príslušnosť Československa k tzv.
zlatému bloku, teda k skupine štátov
na čele s Veľkou Britániou, ktorá sa
snažila o udržanie mien krytých zlatom, viedol aj k zmene guvernéra národnej banky. Viléma Pospíšila v roku
1934 vystriedal Karel Engliš, ktorý
podporoval voľnejšiu menovú politiku.
K dosahu krízy sa pridružili aj
dôsledky nástupu nacistov k moci.
Bohatí židovskí občania začali
presúvať do bezpečia finančný kapitál, ktorý potom chýbal pri riešení
následkov krízy. Pre hrozbu nemeckej agresie muselo Československo od roku 1935 zvýšiť výdavky
na obranu či už priamo na vlastnú
výzbroj a systém opevnení alebo
nepriamo na úvery na výzbroj pre
svojich spojencov v Malej dohode. Ľudom to síce prinieslo prácu,
ale boli to neproduktívne výdavky.
V roku 1938 bolo treba uhradiť aj
náklady na dve mobilizácie a starostlivosť o utečencov z pohraničia.
Výsledkom bol rast obeživa na 250
percent, zmenšenie jeho krytia zlatom a tzv. riadená inflácia. V tomto
stave si v marci 1939 rozdelili československú menu oba nástupnícke
štátoprávne útvary – Slovenský štát
a Protektorát Čechy a Morava. V ich
prostredí sa mena vyvíjala v značne
rozdielnych podmienkach.
WWW.SNN.SK
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Od kožušín, hrivien a denárov, cez groše, toliare a zlatky až po korunu a euro

Prvé naozaj slovenské peniaze
V. ČASŤ
Text a ilustrácie Zbyšek ŠUSTEK
V marci 1939 sa začala dramatická, protirečivá, no zavše pozoruhodná etapa slovenských dejín. V plnom
rozsahu to možno povedať aj o mene a peniazoch. Prvé kroky k menovému osamostatneniu mali administratívny charakter. Smerovali k obmedzeniu platieb medzi Slovenskom a Čechami a Moravou. K budovaniu
vlastnej meny však Slovensko mohlo prikročiť až po vyjasnení jeho budúceho postavenia vo vzťahu k Nemecku uzavretím tzv. Ochrannej zmluvy 18. 3. 1939.
októbra 1939 aj dvadsaťkorunovú striebornú pamätnú mincu. Vďaka vyrazeniu
2 miliónov kusov ju mohol mať takmer
každý občan.

Národný chlieb
a odberné knižky
Neistá atmosféra v marci
1939 v y volala mie stami zá s o b o v a c i e p o r u c h y, l e b o ľ u d i a s i u r o b i l i z á s o b y. N o p o
stabilizácii situácie sa všetko r ýchlo vrátilo do star ých
koľají. Keď 1. septe mbra 193 9
vypukla vojna, v Nemecku
hneď zaviedli prídely na potr a v i n y, o b u v a o š a t e n i e .
Protek torát
nasledoval
Nemecko 2. ok tóbra a r ýchlo
p o ň o m a j ď a l š i e š t á t y. V l e t e
19 4 0 f u n g o v a l o n o r m á l n e z á s o bovanie už iba na Slovensku.
A to vďaka tomu, že po strate úrodného juhu boli zavčasu
osiate plochy vo v yš ších po l o h á c h . V r o k u 19 4 0 s a v š a k
v c e l e j E u r ó p e u r o d i l o a s i o 16
percent obilia menej. Neúrodu
p r i z n a l a j p r ez i d e n t T i s o n a d o žinkových slávnostiach. Tlač
v š a k u b ez p e č o v a l a , ž e p r i r o zumnom hospodárení Slovensko do ďalšej úrody v ydr ží.
Lenže už v ok tóbri sa predaj
cukru obmedzil na jeden kilogram na osobu a mesiac, objavili sa vyhlášky stanovujúce
maximálne a čoraz nižšie zásoby p o t r a v í n v d o m á c n o s t i a c h .
Upozor ňovalo sa aj na možnosť domových kontrol. Konc o m z i m y s a z i s t i l o , ž e z á s o by
chlebového obilia prestávajú
s t a č i ť. O b m e d z i l o s a p e č e n i e
bieleho pečiva a do chleba sa
začala pridávať jačmenná múka
a z e m i a k y. P r e d á v a l s a p o d n á zvom Národný chlieb. Iný sa
p i e c ť n e s m e l . N a j a r 19 41 z a č a l i
noviny psychologickú prípravu
na zavedenie prídelového systému aj na Slovensku. Spustil
s a 1. j ú l a O d b e r n ý m i l i s t a m i n a
múku a pečivo. V septembri ich
nahradili Odberné knižky a legitimácie. Každý si ju prihlásil
u svojho obchodníka, a ten mu
d o n e j z a z n a m e n á v a l n á k u py.
V ok tóbri sa prídelový systém
r o z š í r i l n a ď a l š i e p o t r a v i n y. N a
rozdiel od Protek torátu to však
b o l s y s t é m n e d ô s l e d n ý a ťa ž š i e
k o n t r o l o v a t e ľ n ý. Vď a k a v y s o k é m u p o d i e l u v i d i e c k e h o o by v a teľst va, k toré si časť potravín
dorábalo samé, dopadol aj na
menší počet ľudí. Fungoval až
d o k o n c a v o j n y, n o p o p r e c h o d e
frontu a v yrabovaní mnohých
dedín sa takmer zrútil najmä
na severov ýchodnom Slovensku, ktoré sa dostalo na pokraj
hladu.
Zbyšek ŠUSTEK
LÚN

Od tohto momentu dokonca samotní Nemci na zavedenie vlastnej meny na
Slovensku naliehali a ponúkali pri ňom
technickú pomoc. Nakoniec však súhlasili s tým, že sa menová odluka Slovenska od Protektorátu Čechy a Morava
uskutoční s pomocou Národnej banky
pre Čechy a Moravu. Slovenská mena
vznikla de jure 4. apríla 1939 vládnym
nariadením č. 45. Nariadením ministra
financií č. 52 zo 6. apríla 1939 sa slovenské pobočky Národnej banky československej podriadili Slovenskej národnej banke so sídlom v Bratislave. Jej
guvernérom sa na podnet Dr. J. Tisu (a
so súhlasom Dr. Osuského v Paríži) stal
prof. Imrich Karvaš. Nová koruna slovenská mala rovnakú hodnotu ako koruna
československá a teoreticky aj rovnaký
obsah zlata. To však bolo svojím spôsobom zlé, lebo vo vzťahu k ríšskej marke
na základe zlatej parity československej
koruny po jej druhej devalvácii v roku
1934 stanovili tzv. klíringový kurz koruny
k marke 11,42 Ks = 1 RM. Tým bola slovenská koruna hlboko podcenená oproti
jej reálnej hodnote (6 – 7 korún). Bola to
aj fikcia, lebo Slovenská národná banka
v čase svojho vzniku nijaký zlatý poklad
nemala, Nemci jej odmietli podiel na
menovom zlate Národnej banky československej, ktorého sa navyše sami postupne zmocnili. Pritom ani Ríšska banka nemala takmer žiadne zlaté rezervy,
resp. takmer všetko, čo v tom čase mala,
bolo ulúpené zlato Rakúskej národnej
banky a československé zlato.
Stanovením klíringového kurzu ríšskej marky a slovenskej koruny nastal aj
protirečivý pomer vo vzťahu k protektorátnej korune. Nemci nariadili 16. marca
1939 pomer protektorátnej koruny k marke na 10 K = 1 RM. Tým bola navonok
slovenská koruna znehodnotená aj voči
protektorátnej korune. Tak sa to objavuje i v kurzovom lístku Národnej banky pre Čechy a Moravu 1 Ks = 0,86 K.
Podstatou toho bolo, že aj pomer 10 : 1,
ktorý svojou elegantnou jednoduchosťou umožňoval početne bezproblémový
súbežný obeh mariek a korún, napriek
formálnemu zhodnoteniu protektorátnej
koruny korunu v skutočnosti silne podhodnocoval (reálne 6 – 7 K za 1 RM),
aby Nemcom uľahčoval hospodárske
koristenie v Protektoráte. Bez ohľadu
na tento kurz si Nemci svoje koristenie
v Protektoráte zabezpečili aj tak, že marky, ktoré tam utratili, musela Národná
banka sťahovať a odovzdávať bez reálnej náhrady Ríšskej banke. Teda každý
nemecký výdavok zaplatil Protektorát
emisiou nekrytých korún. Kurzový rozdiel bol pre Nemcov len akýmsi bonusom
či zálohou...
V reálnom hospodárskom styku Slovenska nielen s Protektorátom, ale aj so
Sudetami však tvorilo Slovensko až do
jesene 1940 colnú úniu, v rámci ktorej sa
používal reálny pomer 1 K = 1 Ks. Pozoruhodné je, že niektorí dnešní českí publicisti bez znalosti veci sa s neskrývaným

dešpektom vyjadrujú, že okamžite po
svojom osamostatnení Slovensko muselo devalvovať menu...
■ NOMINÁLY PLATIDIEL
O podobe novej sústavy platidiel
panovali nejasnosti. Ministerstvo financií
sa 4. apríla 1939 vzdalo emisie štátoviek, no už 23. mája oznámilo ich emisiu
do výšky 100 miliónov Ks. Najvyššou
bankovkou mala byť pôvodne iba päťstokorunáčka, no nakoniec sa ňou stala
tisíckorunáčka.
Provizórne fyzické oddelenie oboch
mien sa čiastočne uskutočnilo označením bankoviek v hodnote sto, päťsto
a tisíc korún pretlačou SLOVENSKÝ
ŠTÁT v ornamentálnom gilošovom štítku.
Pretlač mala jeden tvar, líšila sa iba farbou, ktorá kontrastovala s vedúcou farbou bankovky. Tento spôsob označenia
bankoviek navrhol guvernér Národnej
banky pre Čechy a Moravu Dr. Dvořák,
lebo ho po skúsenostiach s falšovaním
bankovkových kolkov v rokoch 1919 –
1920 považoval za bezpečnejší. O rok
sa ukázalo, ako sa mýlil...
Od polovice apríla tlačiareň bankoviek v Prahe dodávala na Slovensko
pretlačené bankovky. Vďaka tomu všetky dovtedajšie päťsto-, tisíc- a päťtisíckorunáčky boli stiahnuté do 27. apríla
(stokorunáčky do 6. júna1939) a nahradené pretlačenými. Mince a drobnejšie
papierové peniaze obiehali ďalej.
Slovenská mena sa stala vnútornou
a nezameniteľnou menou. Slovenské peniaze bolo zakázané vyvážať a dovážať
do zahraničia. Cestujúci mohli mať pri
sebe najviac 100 Ks v minciach a štátovkách po 10 a 20 Ks. Na jej podporu bola
vyhlásená aj zbierka na zlatý poklad.
Mala však hlavne mobilizačný a morálny význam. V prvej etape vyniesla
10 747 688 Ks, v druhej 4 505 062 Ks
a v tretej 90 213 Ks, čo z hľadiska celého
hospodárstva bolo takmer zanedbateľné.
■ PRVÁ MINCA
Dňa 26. júla 1939 bola vydaná aj
prvá slovenská minca – päťkorunák. Navrhli ho Anton Hám a Andrej Peter. Hoci
bol určený do bežného obehu, zobrazením portrétu Andreja Hlinku, koncepciou
výtvarného riešenia i kontextom doby
mala charakter pamätnej mince, čo zvýraznilo aj to, že pre členov vlády ju vyrazili aj v striebre a pre Dr. Tisa a ministra
financií Pružinského dokonca v zlate.
O vyrazenie zlatého odrazku na vlastný účet dodatočne požiadalo aj mesto
Kremnica pre svoje múzeum (dnes NBS
Múzeum mincí a medailí). V októbri 1939
nasledovalo vydanie štátoviek po 10 a 20
Ks a desaťhaliernikov. Obe štátovky boli
navrhnuté v tlačiarni bankoviek v Prahe
na základe jedného z rezervných návrhov na desaťkorunáčku z druhej polovice 30. rokov. Líce desaťkorunáčky je
s ním takmer zhodné, dvadsaťkorunáčka
je z neho odvodená. Na pamiatku zvolenia Dr. J. Tisu za prezidenta vydali 26.
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■ SÚŤAŽ NA BANKOVKY
Slovenská národná banka 12. marca 1940 vyhlásila anonymnú súťaž na
návrhy svojich bankoviek. Mala obrovský
ohlas, návrhy zaslalo 32 uchádzačov.
Žiaľ, dnes sú z nich známe iba štyri súbory návrhov. Komisia totiž vybrala ako
použiteľné len návrhy Aurela Kajlicha
a Štefana Bednára a ako rezervu návrhy
Jozefa Kubalu. Ostatné vrátila uchádzačom. Z nich sa nedávno objavili návrhy
kremnického učiteľa Pavla Kováča. No
žiaľ zasa zmizli, najskôr v rukách nejakého „investora“. Nuž, v takých časoch
teraz žijeme...
Sústava mincí bola dobudovaná
v roku 1940 a bankoviek v roku 1942 (okrem päťstokorunáčky, ktorú v definitívnej
podobe vydali až 26. októbra 1944).
Všetky sa vyznačovali dôrazom na národné a historické motívy a dobrým technickým a výtvarným spracovaním. Unikátna je rubová strana tisíckorunáčky,
navrhnutá po viacerých úpravách v ateliéri Tlačiarne bankoviek v Prahe Jindrom
Schidtom. Je výtvarne najinvenčnejším
použitím Orlovej zbernej kníhtlače.
V lete 1940 boli zachytené stokorunáčky s falošnou pretlačou slovenský štát. Prvé falzifikáty boli primitívne.
Vyrobil ich niekto, kto sa takto pokúsil
„zachrániť“ zabudnuté československé
bankovky. Obežníkom boli o nich informované pošty, colníci dostali príkaz
kontrolovať cestujúcich z Protektorátu, no celá vec sa inak na príkaz SNB
utajovala. No počet bankoviek s falošnou pretlačou rástol, objavili sa aj
päťsto- a tisíckorunáčky a prevažovali
nebezpečné, profesionálne vyrobené
falzifikáty. Nápadné je, že verejnosť
bola s ich výskytom zoznámená až
27. februára 1941, teda v čase, keď sa
schyľovalo k útoku na Juhosláviu, čo by
uzavrelo cesty, ktorými z Protektorátu
cez Slovensko odbojári utekali na Západ. Isté je, že v súvislosti s ich výrobou
s cieľom financovať emigráciu v Prahe
gestapo zatklo maliara Vojtěcha Preissiga. Rozsiahle vyšetrovanie prebiehalo
aj v tlačiarni Vojtěcha Hrdinu v Prahe na
Smíchove, no v jej prípade vzhľadom na
iné falšovateľské aféry tejto tlačiarne
boli motívy skôr čisto kriminálne a špekulačné. I keď, ktovie – trest za samotné
falšovanie by bol miernejší ako za podporu odboja... Jeden z dvoch najnebezpečnejších typov falzifikátov pretlačí na
stokorunáčkach protektorátna polícia
zachytila v Brne, čo môže, ale nemusí súvisieť s miestom ich výroby. Na
Slovensku bola väčšina stokorunáčok
s falošnou pretlačou objavená dokonca
až po ich stiahnutí z obehu v septembri
1941. Ostatné bankovky, ak boli zachytené, nakoniec SNB takmer všetkým
majiteľom nahradila. Po roku 1941 ich
prílev klesol, resp. pokračoval zo špekulačných dôvodov falzifikátmi biednej
úrovne iba na moravsko-slovenskom
pomedzí. Ponúka sa otázka, či tolerovanie obehu bankoviek s falošnou pretlačou a benevolentný prístup k občanom,
u ktorých boli zachytené, nebol jednou
z foriem účasti prof. Karvaša na odboji
proti Nemcom? To sa však z pochopiteľných dôvodov nikdy nedozvieme.
■ ŠIKOVNÍ FINANČNÍCI
Slovensko zdedilo po ČSR približne
13-percentnú infláciu, ktorá zhruba v rovnakom tempe pokračovala až do leta
1944. Prejavilo sa to cenovým nárastom,
ktorý dosiahol v roku 1945 približne 250
percent úrovne z marca 1939. Pre zdražovanie museli byť v roku 1940 zvyšo-

vané platy štátnych zamestnancov. Cenový rast však mal jeden klad. Udržiaval
rovnováhu medzi príjmami a výdavkami
obyvateľstva a nehromadila sa nerealizovateľná kúpna sila. Na trhu napriek
prídelovému systému či „prísnemu obhospodarovaniu zásob“, ako ho nazýval
Imrich Karvaš, zavádzanému v druhej
polovici roku 1941, bolo na Slovensku aj
za vojny lepšie zásobovanie ako inde. To
sa prejavilo aj tým, že sa zo Slovenska
do Protektorátu pašovali potraviny.
Napriek nevýhodnému klíringovému
kurzu slovenskí národohospodári dokázali riadiť obchod s Ríšou tak, že nevznikali voči nej také vysoké pohľadávky ako
v Protektoráte. Koncom vojny išlo asi o
7 miliárd Ks, podľa niektorých údajov
však len o 2,5 mld. Pomáhal tomu systém „skladačiek“. SNB s ich pomocou
dovoľovala vývoz tovaru do Ríše, iba ak
už bol dovezený iný tovar v adekvátnej
hodnote. Skladačky vyplácala dodatočne a len z protihodnoty dovezeného
tovaru.
Inflačný tlak predstavovalo zamestnávanie slovenských občanov v Ríši.
Dostávali mzdu v markách, ktoré museli
sčasti utratiť na mieste za stravu a ubytovanie, no zvyšok mohli doma zameniť
v klíringovom kurze za koruny. Keďže
v Ríši boli vyššie platy ako na Slovensku,
bolo to výhodné a krátkodobo si polepšili, lenže ich peniaze sa prelievali do obehu a rozrieďovali menu.
Na hospodárstvo zle pôsobila vynútená účasť vo vojne. Odčerpávala pracovnú silu doma a stála nemalé náklady.
Podobný dosah mal i odsun Židov. V roku
1944 sa prejavili hospodárske ťažkosti aj
tým, že chýbali také jednoduché potreby
na údržbu poľnohospodárskeho vybavenia ako ráfové železo a koža na postroje.
Katastrofálny vplyv na hospodárstvo a menu mala nemecká okupácia.
Pre potrebu okupačnej armády vydávala
od septembra 1944 do marca 1945 SNB
na základe zmeniek Ministerstva financií
okolo miliardy Ks mesačne. Dva prechody
frontu – pri potláčaní SNP a pri oslobodzovaní – znamenali ničenie, rabovanie,
vypaľovanie domov, odvážanie strojov,
zásob potravín a dobytka. Príchod Červenej a Rumunskej armády a Čsl. armádneho zboru znamenal ďalšie rozmnoženie
obeživa inváznymi poukážkami. Následkom toho, ako aj pre náklady na obnovu
zničenej infraštruktúry a výmenu maďarských peňazí za koruny na južnom Slovensku stúpol peňažný obeh o ďalších 5
mld. Ks a v októbri 1945 dosiahol 16 mld.
Ks. Zároveň sa prudko zhoršilo zásobovanie najmä na severovýchode, čo hodnote
meny nepridávalo...
Slovenská národná banka sa
zrýchľujúcu infláciu pokúsila v lete tlmiť kolkovaním bankoviek a inváznych
poukážok v hodnote sto, päťsto a tisíc korún. Pri kolkovaní sa majiteľom
vracali iba hotovosti do dvetisíc korún.
Zvyšok sa ukladal na viazané vklady, uvoľňovali ich len na odôvodnenú
žiadosť. Zároveň tým SNB zabránila
dovozu inváznych poukážok z Moravy
a Čiech alebo dovozu slovenských peňazí, ktoré vyviezli utečenci a nemeckí
vojaci na Západ.
V lete 1945 však už prebiehali rokovania o zjednotení meny v obnovenom
Československu, na ktorých experti
SNB, najmä Július Pázmán, predkladali racionálne predstavy o riešení tejto
otázky a ochrane slovenských hospodárskych záujmov.

Ku
u rzz slo
s lo
o ve
vens
nss ke
kejj kko
o ru
runy
nyy.

WWW.SNN.SK



8.STRANA

SERIÁL

Od kožušín, hrivien a denárov, cez groše, toliare a zlatky až po korunu a euro

Štát a úspory počas menových reforiem
VI. časť
Text a ilustrácie Zbyšek ŠUSTEK
V lete 1945 sa začala obnova československej meny. Pozostávala z viacerých krokov. Prvým bolo menové
zjednotenie území odtrhnutých v roku 1938 s vnútrozemím. V Čechách a na Morave to vyriešili takmer úplným znehodnotením nemeckých mariek. Nemcom menili na osobu v pomere 10 : 1 za koruny 30 RM, osobám
slovanskej národnosti 100 RM. Na Slovensku za 1 pengő vyplácali 2 Ks, no len do 2 000 Ks. Výmena sa
netýkala mincí a v niektorých oblastiach sa ani neuskutočnila. V Devíne a Petržalke sa na osobu menilo
najviac 500 Ks v pomere 1 RM = 50 halierov. Zvyšok sa konfiškoval.

Lupičské reformy
O o b o c h m e n ov ýc h r e f o rm á c h s a z väč š a p í š e o d d e l e n e .
J e t o m e t o d i c ká c hy b a , l e b o s ú
l e n m í ľn i k m i n á p r av y m e ny p o
vo j n e . Úzko sú vi si a , b e z j e d n e j
n e p o c h o p í m e d r uh ú. S p áj a i c h
aj m o r á l ny a s p e k t . A u t o r i p r ve j
r e f o r my ve d e l i , že s t o j a p r e d
r oz v r á t e n o u m e n o u , v k t o r e j s ú
v y j a d r e n é n i e l e n ús p o r y v y t vo rené naozaj osožnou prácou,
a l e aj ús p o r y, k t o r é v zn i k l i p r á c o u , p l o d y k t o r e j b o l i zn i č e n é
a l e b o ul ú p e n é o k u p a n t m i , p r í p a d n e p r a m e n i l i zo š m e l i ny a
z u d ava č s t va .
Ľ u d i a i c h v š a k c há p a l i a ko
svo j le g i tím ny ma jetok a ná r oko va l i s i i c h v p l nej ho d n o te. N epr i pú š ťa l i jej p ok les . B o l i d va s p ô s oby, a ko i c h ná r ok y us p oko j i ť.
Pr v ý – donú ti ť okupantov vš etko
vr áti ť. B o l o by to s pr áv ne, len
a ko na to? D r u hý – d o nú ti ť ľu dí,
a by pr ác ou za sy m b o l i c kú ob m e nu vr á ti l i ús p or á m svo j i c h s p o lu ob č a n ov h o d n o tu . J e d na k r i vd a
by p l o d i la d r u hú.
Reá l ny m r i e š ením b o l o zis ti ť pr eby tok pe ň azí a a nu l ova ť
ho alebo nec ha ť vo ľne r ás ť c eny
a ž d o v zn i ku r ov n ová hy m e dzi mas ou p e ň azí a m n ožs t vo m
a š tr u k tú r ou i c h pr o ti ho d n o t y, t.
j. s pus ti ť i nf lác iu. Š i kov ní, s d ob r ý m i s t y k m i by s a o b o ha ti l i a na o pa k . Refor ma z r oku 19 4 5 b o la
č a ka ním na pr ílež i to s ť us p oko j i ť
ná r ok y na ú č et okupanta . M edzi t ý m, ke ď s a u káza l o, že ta ká pr í l ež i to s ť nepr íd e, jed en z jej au tor ov u c hvá ti l m o c a v r oku 19 5 3
s a n es ko r o, a l e p r e d s a o d vá ž i l
pr eby tok pe ň azí zis ti ť a a nu l o va ť. Pr i to m as p o ň s č as ti o c hr á n i l d r o b nýc h s p o r i te ľov, za tia ľ č o
pä ť r okov pr ed t ý m zá pa d o nem ec ká r efor ma s ko s i la 9 3 ,5 p er c en ta
ús p or ka žd ému.
KS Č o r efor m e a n i nem o h la
c h la ps k y p oveda ť pr avdu. M usela
by pr izna ť, že Č S R pr ehr a la m i er,
že s p o jenec – ZS S R , ned ovo lí
s p l á c a ť p o h ľa dáv k y a n i z N D R
a že ju d ob eho l jej v las tný p o pu l izmus , k tor ý m o s em r okov ma ľo va la fa l o š né ná d eje. Kor ek tní n i e
sú a n i d ne š ní ko m en tá tor i. N ac is ti c kú lú p ež v y k r es ľu jú a ko lú p ež
ko mu n is ti c kú. Va r i z kor ek tn o s ti
k d ne š ný m s p o jenc o m? M ož n o
na s k r y tie g r a nd i óznyc h lú p eží
p o č as pr i va tizác i e...
Z á pa d o nem ec ká r efor ma má múzeu m
a jej au tor u l i c u. N á m zo s táva
ve č ná tr au ma .
Z by š e k Š U ST E K

Zložitejšie bolo zjednotiť Slovensko
s Čechami a Moravou. Sedem rokov
vývoja v odlišných podmienkach spôsobilo, že na Slovensku síce stúpli úradné
ceny oproti roku 1939 viac ako v Protektoráte (cenové indexy 2,52 a 1,65),
ale mena si zachovala reálnejšiu kúpnu
silu. Čierne ceny na Slovensku vzrástli maximálne 5-krát, no v Protektoráte
40 – 2 000-krát. Určiť podľa toho reálny pomer oboch korún bolo ťažké.
Na oboch územiach vzrástol objem
obeživa takmer rovnako, asi 11-krát, len
s rôznou dynamikou. V absolútnom vyjadrení však v Protektoráte vznikla oveľa
väčšia masa peňazí ako na Slovensku –
262 : 23,8 mld. koruny. Existoval aj obrovský nepomer protektorátnych a slovenských pohľadávok voči Nemecku –
135 : 2,8, resp. 7 mld. korún. Údaje sa líšia podľa toho, kedy a ako boli vyrátané,
no rozdiel je aj tak jasný. Slovom – slovenská mena bola zdravšia.
■ NEVYSLYŠANÁ PRAVDA
Možným riešením bolo anulovať
nadbytočnú peňažnú masu a v obehu
ponechať iba množstvo nevyhnutné
pre chod hospodárstva. Tento spôsob
navrhol v dvoch číselne odlišných, no
obsahom zhodných modeloch Ing. Július Pázmán zo SNB. Potrebné množstvo peňazí odporúčal odhadnúť podľa
predvojnového stavu a rozdeliť ho v pomere 3 : 1 na česko-moravský a slovenský kontingent, za ktorý by sa zvlášť vymenili všetky protektorátne a slovenské
peniaze. Jeho návrh neprijali azda aj
preto, lebo by sa 1 Ks rovnala 2,33, resp.
3,35 K. Jeho návrh umožňoval vyriešiť
menový problém aj z hľadiska psychologickej prijateľnosti v oveľa vhodnejšom
čase ako v roku 1953.
Ako riešenie sa presadila úplne
protichodná koncepcia. Jej tvorcovia
vyhlásili, že nikto nesmie o svoje peniaze prísť. S falošným pocitom víťaza,
resp. skôr toho, kto iba stál na strane
víťazov, dúfali, že Nemecko svoje dlžoby a spôsobené škody zaplatí, čím sa
vráti znehodnoteným peniazom ich hodnota. Ďalšie zdroje krytia meny hľadali
bez ohľadu na ich reálnosť. Dobre sa to
počúvalo. Predpoklad bol eticky oprávnený, nie však nereálny. Nechajme však
prehovoriť najpovolanejšieho kritika –
prof. Engliša: „Dlh sa nesplatí tým, že ho
premeníme na iný; majetok nezvýši svoju hodnotu zmenou majiteľa; všetci sa
správame, ako keby sme veľmi zbohatli,
zatiaľ čo sme nesmierne ochudobneli.“
Je to krutá pravda o menovej reforme
z roku 1945. Nikto ju však nepočúval.
Ako teda reforma vyzerala?
■ KURZOVÁ ROŠÁDA
Nová Kčs sa z politických dôvodov
menila v pomere 1 Kčs = 1 Ks = 1 K.
Mince ostali v platnosti. Papierové peniaze sa do 15. 11. 1945 skladali na
viazaný vklad. Všetky vklady a účty sa
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zablokovali a prestali úročiť. Z viazaných vkladov mohli fyzické osoby vybrať
v nových platidlách 500 Kčs a podniky
sumu rovnú mzdám vyplateným za
predchádzajúci mesiac a na zamestnanca ešte 500 Kčs. Ceny a mzdy sa zvýšili
na trojnásobok predvojnovej úrovne, t. j.
zhruba na slovenskú úroveň. Z vyššie
uvedených cenových indexov vyplýva,
že protektorátna koruna stratila asi polovicu hodnoty. Inak povedané – tichučko
sa uznalo, že slovenská koruna bola najmenej 1,52-krát hodnotnejšia. Z taktických dôvodov to však nikto otvorene nepovedal. Ľudia túto „rošádu“ nepostrehli.
Česi a Moravania boli spokojní a Slováci
považovali pomer 1 : 1 : 1 za krivdu, ktorá rezonuje dodnes.
Obeh peňazí po reforme klesol na
18,5 mld. Ale! Zákon o reforme mal štyri
diery – § 11, 13, 14 a 15. Podniky si mohli
uvoľniť ďalšiu sumu vo výške mzdových
nákladov za október 1945 a ďalšie peniaze na nákup surovín. Občania mohli
uvoľňovať peniaze na výživu, štúdium,
náhradu vojnových škôd, svadbu, založenie domácnosti či pohreb. Vklady sa
uvoľňovali na poštách, kde mnohí mali
„tetu“. Už koncom roku 1945 obeh stúpol
na 30 mld. Kčs. V roku 1947 prekročil 70
mld. Kčs. Analýzy národnej banky konštatovali: „Stojíme pred novou menovou
reformou, stará inflácia sa prelieva do
novej.“ V roku 1950 obeh dosiahol 77,8
mld. Kčs. Prevažne sa doň preliali viazané peniaze z Protektorátu.
V rokoch 1946 – 1947 sa objavil návrh vyplatiť z viazaných vkladov asi 30
mld. Kčs a zvyšok anulovať. Stroskotal
však na odpore politických strán, ktoré
nechceli stratiť voličov. Najmä KSČ namietala, že by ľudia tento asociálny krok
nepochopili.
■ ZMRAZENÉ NÁDEJE
V roku 1947 správou viazaných
vkladov poverili Likvidačný fond menový. Bol navonok oddelený od národnej
banky, no v skutočnosti s ňou bol personálne i priestorovo previazaný. Mal za
úlohu nájsť za viazané vklady úhradu.
Z vnútorných zdrojov republiky to však
urobiť nemohol. Studená vojna ukončila aj sny o získaní náhrady z Nemecka.
Bolo by to možné iba v rámci mierovej
zmluvy, ale tá s Nemeckom nie je uzavretá dodnes. Autori reformy si tiež neuvedomovali, aké obrovské problémy mali
okupačné mocnosti v Nemecku hoci aj
s minimálnym zásobovaním obyvateľov.
Prídely potravín tam nekryli ani polovicu
základnej kalorickej potreby. Navyše aj
ony si chceli svoje škody nahradiť. A tie
boli oveľa väčšie ako naše.
Proti inflácii sa urobilo viacero opatrení. Vydávali sa obligácie splatné do
roku 1989! Od leta 1947 podniky nesmeli uvoľňovať viazané vklady a sprísnilo sa ich uvoľňovanie občanom. V roku
1949 vznikol súbežný „voľný“ trh, ktorý
ponúkal tovar nad rámec prídelov za 2 –
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9-krát vyššie ceny. Štát ním odčerpával
prebytočnú kúpnu silu približne za ceny,
ktoré ľudia platili na čiernom trhu, ktorý
národná banka priebežne sledovala. Iba
na voľnom trhu bolo dovolené nakupovať ľuďom, ktorí zamestnávali iné osoby.
Očakávalo sa, že nízke „viazané“ a vysoké „voľné“ ceny časom splynú, čierny
trh tým zanikne a po dosiahnutí cenovej
rovnováhy sa prídelový systém zruší.
Obe cenové hladiny sa naozaj zbližovali.
V apríli 1949 vznikol ešte štvrtý trh – za
valuty (Darex).
Naopak infláciu zvyšovali iné faktory. Ľudia unavení rokmi obmedzovania
či živorenia túžili žiť lepšie. Podniky
im vychádzali v ústrety štedrou mzdovou politikou. Štát spúšťal veľké stavby
s dlhou lehotou návratnosti. Mzdy sa
vyplácali, no tovar chýbal. V princípe
správna, no nevhodne uskutočňovaná
kolektivizácia rozvracala poľnohospodárstvo a znižovala výrobu potravín. Ani
znárodňovanie drobných podnikov neprispelo k rastu výroby. Studená vojna
nútila zvýšiť výdavky na obranu. Zlý dosah mala náhrada skúsených vedúcich
pracovníkov politicky spoľahlivými, no
nekvalifikovanými ľuďmi. Československo sa dostávalo aj do hospodárskej
izolácie.
■ INFLAČNÁ PASCA
Inflačné tendencie a ich príčiny boli
zjavné. Verejne ich najviac kritizoval Antonín Zápotocký, ktorého osud 29. mája
1953 paradoxne postavil pred úlohu
strápniť sa prejavom o pevnosti meny.
V tajnosti minister obrany A. Čepička
varoval: „Nesmieme sa nechať uzbrojiť.“
Faktom však je, že napriek všetkému od
roku 1950 do polovice mája 1953 obeh
peňazí klesol na 63 mld. Kčs.
V roku 1951 sa začali úvahy o zrušení prídelového systému. Malo byť postupné, spojené so zvýšením cien a ich
neskoršou kompenzáciou zvýšením
miezd. Konkrétnejšie podoby dostávali
v lete 1952, keď prevážil zámer zrušiť
lístky bez menovej reformy. Všeobecne
sa prijíma názor, že menovú reformu
vrátili do hry v roku 1952 sovietski poradcovia, ktorí mechanicky prenášali
skúsenosti z menovej reformy v ZSSR
v roku 1947, ktorá nesplnila svoj cieľ,
lebo jej pravidlá boli vyzradené a uvažovalo sa o jej zopakovaní, ako aj z reforiem, ktoré v roku 1952 preukázateľne presadili v Rumunsku a Bulharsku.
Vplyv poradcov však preceňujeme.
Nejaká forma menovej úpravy sa totiž
priam núkala sama, lebo po zvýšení
cien by strácalo zmysel delenie koruny
na haliere. Boli by potrebné bankovky
vysokých hodnôt a účtovalo by sa s nepohodlne vysokými číslami. Preto aspoň
zvýšenie hodnoty koruny (denominácia)
sa javilo ako vhodné, najmä ak si ľudia
ešte pamätali číselne oveľa nižšie ceny
z prelomu 30. a 40. rokov.
Tragédiou menovej reformy z roku
1953 je, že spojila tri súbežné opatrenia, ktoré mali zložité pravidlá, boli zle
vysvetlené a nevierohodne, frázovito
zdôvodnené. Ľudia im nerozumeli a
reagovali v šoku. Ako stratu vnímali aj
tie dôsledky, ktoré stratu neprinášali, a
ozajstné straty vnímali ako väčšie, než
boli.
■ REFORMNÝ ŠOK
Prvým opatrením bola denominácia
koruny v pomere 5 : 1, ktorou sa ceny
a mzdy priblížili predvojnovým. Denomináciou však nikto nič nestratil ani nezískal.
Druhým opatrením bola diferencovaná likvidácia prebytočnej kúpnej
sily. Nerozlišovala však, či pramenila
z uvoľnených viazaných vkladov, nad-

hodnotených miezd alebo zo ziskov na
čiernom trhu. Hotovosť do 300 starých
Kčs v rukách osôb, ktoré mali nárok na
lístky, svoju hodnotu nestratila. Prerátala sa v denominačnom pomere 5 : 1 na
60 nových Kčs. Slúžila na preklenutie
obdobia do prvej výplaty v novej mene.
Ostatné hotovosti sa znehodnotili v pomere 10 : 1, t. j. stratili 90 percent hodnoty. Z toho po zarátaní denominačného
pomeru 5 : 1 vyšiel známy pomer 50 : 1.
Vklady závodného a školského
sporenia hodnotu nestratili. Prerátali sa
v denominačnom pomere 5 : 1. Ostatné vklady sa preratúvali podľa pásiem
stanovených ako násobky priemerného
mesačného platu 5 000 starých Kčs.
Prvý ušetrený plat hodnotu nestratil
(číselne 5 : 1, reálne 1 : 1), druhý stratil
20 percent (číselne 6,25 : 1, reálne 1,25
: 1), ďalšie dva stratili 50 percent (číselne 10 : 1, reálne 2 : 1), ďalších šesť
stratilo 80 percent (číselne 25 : 1, reálne
5 : 1), úspory nad desať priemerných
platov stratili 83,3 percenta (číselne 30
: 1, reálne 6 : 1). Vklady na knižkách
založených po 15. máji, počas nákupnej
horúčky pred reformou, sa preratúvali
ako hotovosť, teda stratili 90 percent
hodnoty. Ale ak niekto aj po 15. 5. uložil
peniaze na staršiu knižku, prerátali sa
ako normálne vklady. Straty z prepočtu
jednotlivých vkladov boli individuálne
podľa ich výšky (obr. 1). Priemerná strata z prepočtu všetkých vkladov bola 28
percent, t. j. priemerný vklad bol 20 188
starých Kčs, resp. štyri mesačné platy.
Celková strata z výmeny peňazí bola na
hlavu 1 183 nových Kčs, teda asi jeden
priemerný plat.
Tretím opatrením bola reforma cien
a miezd. Nové jednotné ceny tovaru,
ktorý do reformy podliehal prídelovému
režimu, boli vyššie ako na lístky, ale
nižšie ako na voľnom trhu – potraviny
priemerne 69 percent cien voľného trhu,
spotrebný tovar 63 percent cien voľného
trhu. Detské ošatenie ostalo na úrovni
viazaných cien. Ostatné ceny sa nezmenili alebo klesli o 7 percent. Zvýšenie
cien sa kompenzovalo zvýšením platov,
dôchodkov a príspevkov na deti. Zhruba
krylo zvýšenie cien potravín v rozsahu nákupu mesačného prídelu na máj
1953. Nové ceny boli stanovené vyššie,
aby zabránili návalom po uvoľnení predaja. Po upokojení situácie sa v októbri
1953 znížili. Mnohé ceny potravín z októbra 1953 sa nezmenili do roku 1991.
Ceny priemyselného tovaru sa znižovali
ešte viackrát až do roku 1960.
Reforma anulovala zvyšok viazaných vkladov (80 mld. starých Kčs)
a predvojnové poistky. Najviac poškodila tých, ktorí predali nehnuteľnosť alebo
hodnotnú vec a včas nepoužili peniaze
na iný účel. Ich kupci naopak zarobili.
Zle dopadol ten, kto držal väčšiu hotovosť, napr. trafikanti, ktorí operatívne
potrebovali peniaze na nákup tovaru.
Reforma im zobrala zdroj obživy. Chybou bolo, že reforma vopred nepamätala
na osobitné prípady, ktorým štát musel
dodatočne pomôcť. Išlo o rodiny, ktoré
nestačili použiť mladomanželské pôžičky, a Oravcov, ktorí za náhradu za dom
zaplavený priehradou, vyplatenú pred
reformou, nestačili kúpiť nový. Chybou
bola revalvácia novej Kčs o 38 percent
k doláru. Spôsobovala ťažkosti až do 90.
rokov.
Okrem tragických prípadov, keď ľudia na reformu reagovali samovraždou
alebo boli potrestaní za verejné protesty
proti reforme, sa obyvatelia s jej dosahom vyrovnávali asi pol roka. Poklesol
počet sobášov. V októbri však už v sporiteľni prevažovali vklady nad výbermi.
Skrytým dlhodobým dosahom bol pokles cien nehnuteľností na 1/5, ktoré sa
ešte v 60. rokoch oceňovali podľa tabuliek z roku 1939 a vyrátané ceny sa delili
denominačným pomerom 5 : 1.
Reforma však vytvorila stabilný menový systém, ktorý po prepade v 90. rokoch a prevode na euro funguje dodnes.
Kritizovať možno štýl jej vykonania, nie
samotný obsah. Na Západe mali po vojne aj tvrdšie reformy.

WWW.SNN.SK
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Od kožušín, hrivien a denárov, cez groše, toliare a zlatky až po korunu a euro

Československá mena 1953 – 1993
VII. časť
Zbyšek ŠUSTEK – Foto: archív autora
Menová reforma z roku 1953 mala na väčšinu ľudí traumatizujúci účinok. Ale niekomu paradoxne aj
pomohla. Boli to zv yšk y bur žoáznych živlov, proti k tor ým bola, podľa ideologick ých fráz , k tor ými
režim reformu odôvodňoval, namierená. Práve ich zbavila cenovo diskriminujúceho zásobovania na
voľnom trhu a znížila im životné náklady, zatiaľ čo svojej najv yššej opore, dôstojníkom armády, k torí
mali na lístk y zvlášť v ysoké prídely potravín, uškodila. Pre svoje v ysoké plat y totiž nemali nárok na
kompenzačné príplatk y.

Napriek určitým stratám však už
pol roka po reforme boli ľudia schopní
sporiť si, aj kumulovať úspory. Keď sa
o štyri roky neskôr začali vyrábať spartaky a dovážať wartburgy, mali niektorí
už toľko peňazí, že si túto radosť za
zhruba dvadsať priemerných platov
mohli dožičiť. Pravda, iba na poradovník
alebo osobitný poukaz za odmenu od
zamestnávateľa. Životná úroveň ľudí napriek mnohým ťažkostiam a nevyužitým
možnostiam viditeľne stúpala. Do konca
50. rokov prostredníctvom mierneho rastu príjmov, ale aj opakovaných vĺn dosť
razantného zlacňovania tovaru. Neskôr
už len pozvoľným rastom reálnych príjmov. Reforma bola pre vládnucu moc
aj určitou spätnou väzbou. Prehodnotila
svoju hospodársku politiku. Jej ciele sa
zreálnili a zamerala sa viac na výrobu
pre spotrebu.
■ BOJ O VZHĽAD PLATIDIEL
To, že reforma vytvorila v podstate
stabilný a fungujúci systém, vidieť z toho,
že celých štyridsať rokov je chudobných
na nejaké prevratné menové udalosti. Je
však bohatých na zápasy o vonkajšiu podobu platidiel. Ale tie prebiehali skryto,
bežného života sa netýkali a verejnosť
o nich netušila.
V roku 1956 začali zodpovedné
miesta chápať dôsledky závažnej koncepčnej chyby menovej reformy – nerealisticky vysokého kurzu koruny. Štátu
začali citeľne chýbať valuty, dokonca
tržby od cudzích zastupiteľských úradov
v Prahe nevykrývali náklady na udržiavanie našej zahraničnej služby. Príčinou
bolo, že pri aktuálnom kurze bolo pre diplomatov výhodnejšie chodiť na nákupy
do Viedne ako za roh v Prahe. Takisto
československí emigranti prestali svojim
príbuzným posielať peňažité dary. Dokonca aj obdarovávaní ich prosili, aby
posielali radšej nejaké veci. Podobne
občania, ktorí legálne pracovali v zahraničí, si za zarobené peniaze radšej niečo
priviezli.
Prvé riešenie bolo bojazlivé. Boli
to poukážky na služby v ČSR, ktoré sa
ponúkali v zahraničí cudzincom za úradný kurz plus 200-percentnú prémiu. Mali
ich prilákať na cestu do ČSR. Používali
sa do roku 1957. Vo februári 1957 sa však
stalo niečo nečakané. V ZSSR si uvedomili chybu formálneho zvýšenia zlatého
obsahu rubľa v roku 1957 a zaviedli
dvojzložkový kurz so 100-percentnou
prémiou a prirážkou. Vlk nažratý a koza
celá. Bola to vlastne skrytá devalvácia.
V máji ju urobilo Rumunsko a v júni Československo. Dolár tak vlastne stál 14,40
Kčs – zhruba toľko, koľko by mal stáť
podľa kurzu dohodnutého s medzinárodným menovým fondom v roku 1945
a po zohľadnení devalvácie viacerých
WWW.SNN.SK

■ VZNIK TUZEXOV
Ešte predtým, od zimy 1957, sa
pripravovalo ďalšie opatrenie. Aby sa
zachránili valuty vyplácané pracovníkom
zastupiteľských úradov ako plat, zriadili
sa pri úradoch predajne, ktoré ponúkali
za valuty potraviny a iné potreby dovezené do Československa. Dostali názov
„malý“ Tuzex. Súčasne sa však chystal
aj „veľký“ Tuzex. Len sa riešilo, či to
nemá byť iba diplomatická predajňa za
valuty a s nižšími cenami ako na vnútornom trhu alebo či bude prístupný všetkým, čo nejaké valuty budú mať. Napriek
vcelku rozumným, ba až prorockým varovaniam z prezidentskej kancelárie, ktorá sa k tomu vyjadrovala, zvíťazila druhá
alternatíva. A tak už v júli aj Bratislavský
večerník víťazoslávne hlásil: „Bol Darex,
bude Tuzex, na Tobruckej ulici sa už veselo predáva.“
Ak niekto nejaké valuty načierno
schovával, bolo mu odpustené, ak si ich
v Štátnej banke zamenil za bony. Ale až
také jednoduché to nebolo. Bony mali
hodnotu vyjadrenú v Kčs, no nebola to
obyčajná Kčs. Valuty sa na bony premieňali podľa oficiálneho kurzu, no bony na
normálnu Kčs so 100-percentnou prémiou, teda jedna tuzexová Kčs bola aj
úradne dve normálne Kčs. Lenže v Tuzexe bolo výhodné nakupovať kávu, alkohol a čokoládu, ktoré boli na vnútornom
trhu zaťažené mimoriadne vysokou spotrebnou daňou a boli teda veľmi drahé.
Takže podľa toho vznikol ďalší – čierny
kurz, ktorý sa pohyboval väčšinou okolo
päť normálnych Kčs za jednu tuzexovú.
Na bony sa dali meniť všetky západné
devízy, ale pri prevodoch zo zahraničia
bola výmena spočiatku obmedzená
podľa množstva a sociálneho postavenia ich prijímateľa. Spočiatku sa za bony
vymenilo iba 60 percent sumy, zvyšok za
oficiálny kurz za Kčs.

Kčs. V roku 1981 sa v tichosti bony stali
aj úradne akceptovanou súbežnou menou, lebo z nich zmizla klauzula o zákaze predaja na území ČSSR. Teda čo nie
je zakázané, je dovolené, teda – „bony
a klid“...
Samotný Tuzex už v polovici 60. rokov ponúkal namiesto lepšieho domáceho tovaru prevažne dovážaný západný
tovar. Jeho obrat rástol až do ukončenia
činnosti v júni 1992.
Začiatkom 60. rokov sa vyčerpali
možnosti extenzívneho rastu hospodárstva a objavili sa aj ťažkosti, ktoré viedli
k nesmelým ekonomickým reformám.
Reformné snahy vyvrcholili v roku 1968,
keď bol vytýčený aj cieľ pomerne rýchlo
zaviesť konvertibilitu koruny. Ak by sa
to bolo podarilo, bolo by to len 5 – 10
rokov neskôr ako v blízkych západných
štátoch.
Hospodárske ťažkosti sa začiatkom
60. rokov prejavili šepkanými chýrmi
o novej menovej reforme. Nakoľko boli
opodstatnené, nevieme. Po auguste
1968, keď sa opäť vyskytli obavy z reformy, priniesol časopis Život rozhovor
s ministrom financií Bohumilom Suchardom, ktorý sa významne podieľal na príprave menovej reformy v roku 1953. Na
priamu otázku priamo odpovedal: „Teda
toto je cesta. Nie peňažná reforma.“
No bez vetra sa ani lístok nepohne.
V marci 1961 ZSSR uskutočnil dlho odkladané opakovanie nepodarenej menovej reformy z roku 1947. Z hľadiska obyvateľov sa však obmedzila len na zmenu
meradla cien a miezd v pomere 10 : 1.
Skryto však zahŕňala devalváciu rubľa
o 56 percent, ktorú pred ľuďmi, ktorí
nevedia rýchlo z hlavy rátať trojčlenku,
vydávali za zvýšenie zlatého obsahu
rubľa... V roku 1962 to urobilo aj Bulharsko a v roku1964 Albánsko. Už len to
mohlo provokovať fantáziu. Existujú však
dokumentmi síce nepodložené, no dosť
dôveryhodné náznaky, že sa niečo také
pripravovalo aj u nás a že tomu zabránili
obavy z negatívnej reakcie verejnosti.

■ EXISTENCIA BONOV
Postupne sa režim výmeny uvoľňoval. Bony sa úradne nepovažovali za peniaze, ale za „tovarové poukážky“. Bolo
zakázané ich predávať. Ale zákaz bol
ďaleko od reality. Ihneď sa s nimi rozvinul
čierny trh a bony vytvorili druhú súbežnú
menu. Jej význam narastal a vyvrcholil
v 80. rokoch. Rast jej významu ukazovala aj deklarovaná platnosť bonov, spočiatku tri mesiace, potom šesť mesiacov
a neobmedzená platnosť bonov po 0,50
– 5 Kčs a nakoniec jeden rok, pri zachovaní neobmedzenej platnosti drobných.
Bol to však marketingový strašiak. Bony
sa dali kedykoľvek vymeniť za dvojnásobok nominálnej hodnoty za normálne

■ DEVÍZOVÉ PRÍSĽUBY
Jiří Pekárek, legendárna osobnosť
Kabinetu a skúšobne platidiel Štátnej
banky, začiatkom 90. rokov pred autorom článku spomínal, ako jeho bývalý
kolega Július Sém sa po vydaní nových
desaťkorunáčok a stokorunáčok v roku
1961 a 1962 rozčuľoval, že pre neurobenú denomináciu bude ťažké a nákladné tlačiť také dokonalé bankovky v oveľa
väčších množstvách.
Rok 1965 priniesol uvoľnenie pravidiel pre súkromné cesty do zahraničia.
Finančné krytie ciest do socialistických
štátov vyriešili ich banky vzájomnou
výmenou svojich inak nezameniteľných
platidiel. Vďaka tomu si ľudia mohli za-

významných mien v roku 1949. Bola to
neskorá náprava chyby, navyše ľuďom
ťažko vysvetliteľná.
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meniť na pobyt dostatok peňazí v kurze
zodpovedajúcom úrovni cien i platov.
Horšie to však bolo pri cestách na Západ. Rýchlo sa ukázal nedostatok valút
na tento cieľ. Riešilo sa to zavedením
devízových prísľubov Štátnej banky, ktoré každoročne rozdelili určitý kontingent
valút vyčlenených na turistiku. Kto ho
získal, mohol si vymeniť malé množstvo
dinárov alebo dolárov za kurz, ktorý bol
súčtom úradného kurzu a 100-percentnej prirážky, zvýšeného o ďalších 125
percent „na vyrovnanie cenových hladín
a podporu turistiky“. A tak sa na dovolenku cestovalo s kufrom konzerv... Z takto
vyrátaného kurzu sa sformoval aj známy
„vekslácky“ kurz.
Reformné hnutie v roku 1968 a úvahy o federalizácii viedli aj k myšlienke
vytvorenia dvoch emisných bánk – slovenskej a českej. Ostali však len na
papieri. Snahy o hospodárske reformy
a väčšiu autonómiu podnikov sa prejavili aj voľnejšou tvorbou cien a emisnou
politikou, čo v rokoch 1968 –1969 vyvolalo asi 10-percentnú infláciu. Tá však
nezasiahla ceny základných životných
potrieb.
■ NOVÉ TRENDY
Štyridsať rokov po menovej reforme
sa vyznačuje sústavnou snahou o zmenu vonkajšej podoby peňazí a štruktúru
obeživa. Peniaze vydané pri reforme
boli technicky i výtvarne provizóriom,
i keď za daných okolností boli dosiahnuteľným maximom. Preto už krátko po
reforme sa uvažovalo o vydaní nových
platidiel. Keď sa ukázalo, že papierové peniaze sovietskej proveniencie sa
nedajú upraviť pre techniku hĺbkotlače,
začali sa od roku 1956 pripravovať nové
peniaze. Jediným úspechom bola korunová minca od Vlasty Kučovej z roku
1957 a dvadsaťpäťkorunáčka od Karla
Svolinského z roku 1958. Výtvarné návrhy ďalších platidiel neboli schválené
z ideologických dôvodov. Ich prípravu
narušila aj zmena štátneho znaku v roku
1960. Ideologické zásahy najviac postihli
prípravu novej päťdesiatkorunáčky, ktorá
s výtvarnou kvalitou klesnutou na úroveň
reportážnej fotografie vyšla až v roku
1965 a uzavrela prvú etapu výmeny
obeživa. V polovici 60. rokov boli ešte
vydané výtvarne hodnotné trojkorunáky
a päťkorunáky, ktoré naznačili začiatok
iného nazerania na výtvarné stvárnenie
a ideovú náplň peňazí. To podnietilo
v roku 1968 zámer vydať nové bankovky úplne inej ideovej koncepcie. V roku
1969 na ne vypísali výtvarnú súťaž. Jej
výsledkom je iba dvadsaťkorunáčka
z roku 1970 a päťstokorunáčka z roku
1973. Vydanie ďalších nominálov stroskotalo na zamietnutí víťazného návrhu
desaťkorunáčky po tom, čo sa zistilo,
že jeho autor Oldřich Kulhánek sedí vo
väzení za svoje prejavy proti okupácii.
V prvej polovici 70. rokov sa podarilo
vydať aj drobné halierové mince podľa
návrhu Františka Davida a dvojkorunák
Josefa Nálepu. Tým sa podarilo nahradiť
„trojkové“ a dvadsaťpäťkové“ nominály
vhodnejšími, „dvojkovými“ a dvadsaťkovými“.

NA MARGO
Menovou reformou v roku
1953 sa začalo obdobie, ktoré
nielen svojou dĺžkou pripomína
biblických štyridsať rokov blúdenia Židov po vyhnaní z Egypta.
Charakterizuje ho totiž názorové
blúdenie či doslova tápanie a ostré zápasy o vonkajšiu podobu platidiel, ktoré viedli výtvarníci a odborníci s diletantmi z ústredných
orgánov.

Desaťročia
blúdenia
Vydanie
päťdesiatkorunáčky
Cyrila Boudu, ktorá už bola pripravená do tlače, stroskotalo na tom, že
A. Novotný považoval požiarnu vežu
a Mestský hrad v Banskej Bystrici za
kostoly. Máriu Medveckú donútili nad
Oravskú priehradu nakresliť veselé
obláčiky namiesto búrkových mračien, typických pre horskú prírodu.
Podobne sa prerábala aj panoráma
Hradčian. Albín Brunovský na pôvodnom návrhu rubu dvadsaťkorunáčky
zobrazil svoje dcéry – vytkli mu ich
neslovanský výzor. Na jeho tisíckorunáčke zasa hľadali skrytý význam
v zobrazení konvaliniek.
Kameňom úrazu bolo nariadenie zachovať motívy z bankoviek
z roku 1953 aj na nasledujúcej emisii.
Amatérsky kresliar František Heřman
zvládol tému zväzku robotníkov a roľníkov na stokorunáčke tak, že nikomu
neprekážala ani vo vyhrotenej atmosfére roku 1989 po tom, čo obnovili
jej tlač po vzbure proti stokorunáčke
s Gottwaldom. Naopak téma oslobodenia a bratstva so ZSSR bola nezvládnuteľná, najmä pre výraz tvárí
červenoarmejca i partizána.
Pozoruhodný je osud zámeru
zobraziť na bankovkách K. Gottwalda. Návrhy z prelomu 40. rokov zavrhol on sám. Pokusu Ing. Suchardu
o jeho návrat na stokorunáčku z roku
1953 zabránil tlak času. Znova sa
vrátil v 70. rokoch, dokonca s možnosťou jeho zobrazenia na všetkých
bankovkách!
Zásahy moci do výtvarných
návrhov bankoviek vyvrcholili v roku
1966 tým, že umelci si sami zorganizovali nezávislú súťaž, a to s pozoruhodným výsledkom. V tom čase sa
podaril aj skrytý žartík, ktorý asi unikol pozornému oku. Na rube päťdesiatkorunáčky na lipovej ratolesti,
prekrývajúcej kosák a kladivo, sedí
ukrytá lienka.
Zbyšek ŠUSTEK

■ BRUNOVSKÉHO BANKOVKY
V prvej polovici 70. rokov sa začala príprava bankoviek ďalšej koncepcie.
Ich sústavu rozšírili o tisíckorunáčku, čo
bola takmer polovica priemerného platu.
No pre stále ideologické spory sa ich
vydanie odložilo na druhú polovicu 80.
rokov. Ich autorom bol Albín Brunovský.
Ale aj túto emisiu narušila politika. Stokorunáčku s portrétom K. Gottwalda si verejnosť vynútila predčasne stiahnuť. Pre
zmenu štátneho znaku sa ani nezačala
tlač výtvarne azda najlepšej bankovky
tejto emisie – päťstokorunáčky.
Zmena politického systému v roku
1989 zásadne zmenila podmienky pre
obeh peňazí. Spúšťané hospodárske
reformy viedli k liberalizácii a ku skokovému rastu cien, za ktorým pomaly nasledovalo zvyšovanie rast platov.
Začali sa pripravovať aj nové peniaze zodpovedajúce novým štátoprávnym pomerom i nárokom na ochranu
proti falšovaniu. Do rozdelenia štátu sa
však zmenil iba štátny znak na minciach
a z niektorých sa odstránili socialistické
symboly. Okrem toho boli vydané nové
desaťkorunáky, každý rok s iným portrétom. Naozaj nové peniaze prišli na svet
až po rozdelení federácie v roku1993.
CWIWUV
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Cesta slovenskej koruny po euro
VIII.

VII. záverečná časť

Zbyšek ŠUSTEK – Foto: autor
Dlhodobo neuspokojivé usporiadanie vzťahov medzi česk ým centrom a ostatnými časťami Česko slovenska viedlo začiatkom 90. rokov nielen na Slovensku, ale aj na Morave k snahám o ich nápravu.
S niek tor ými cudzími záujmami v pozadí nakoniec v ý voj dospel k rozdeleniu federácie. Slovensko tak
už druhý raz v svojej novodobej histórii stálo pred úlohou r ýchlo v ybudovať vlastnú menu. Začiatok
tohto procesu predurčila dohoda o menovej únii. Umožňovala zachovať všetk y hospodárske väzby,
k ým oba štát y technick y nepripravia rozdelenie meny.
Česko a Slovensko vopred upravili legislatívu tak, že od 1. januára 1993
začali príslušné pobočky Štátnej banky
československej hladko fungovať ako
pobočky Národnej banky Slovenska
alebo Českej národnej banky. Na fungovanie únie dozerala rada zložená zo
zástupcov oboch bánk. Menová únia
však trvala len krátko. Oba štáty si
z obavy, že druhá strana dohody poruší,
objednali v zahraničí bankovkové kolky
pre prípad, že menu bude potrebné rozdeliť skôr. K dispozícii boli už koncom
roka 1992. Pražské peňažné ústavy začali bankovky kolkovať hneď po Novom
roku 1993 a správa o tom prenikla do
tlače. Zároveň Česká národná banka
začala dočasne presúvať zásoby valút
inam a presuny účtovne vykazovala ako
ich úbytok. Umelo tým vytvárala jeden
z dôvodov na zrušenie menovej únie,
t. j. pokles valutových rezerv. V tomto ovzduší sa už začalo kolkovať vo
veľkom na oboch stranách. Rada menovej únie na svojom druhom zasadnutí
25. 1. 1993 rozhodla menu rozdeliť k 31.
1. 1993.
■ LEPKAVÉ BANKOVKY
Podľa zákona z 13. 1. 1993 slovenská mena vznikla 7. 2. 1993 o 0.00
hodine. Od 3. 2. sa medzi oboma štátmi
prerušilo posielanie peňazí poštou a vyplácanie vkladných knižiek vydaných
v druhej republike. Od 4. do 6. 2. si ľudia mohli vymeniť kolkované bankovky
do hodnoty 4 000 Kčs. Zvyšok si mohli
zložiť na účet alebo poslať poštou. Pri
odluke boli vydané aj prvé definitívne
platidlá samostatných mien. Na Slovensku desaťkorunák a v ČR dvestokorunáčka. Novú slovenskú menu mala
podporiť zbierka na Národný poklad,
vyhlásená z iniciatívy Matice slovenskej
31. januára v Slovenskom národnom divadle. Tak ako v 40. rokoch mala však
iba morálny a stmeľujúci význam.
Obe meny mali spočiatku kurz 1 :
1, ale zmenárne si pri výmene účtovali
maržu. Preto výmenou klient strácal.
Viaceré zmenárne v ČR maržu rozširovali tak, aby znehodnocovala slovenskú
korunu. Robili to do tej miery, že to v ČR
vyvolalo nedostatok slovenských korún.
Do leta 1993 sa však dalo takejto výmene vyhýbať pomocou desaťkorunáčok
a mincí, ktoré ďalej platili v oboch štátoch. Ľudia si pomáhali aj odlepovaním
kolkov z dvadsaťkorunáčok a päťdesiatkorunáčok, ktoré v ČR obiehali bez kolku. Niektorí to robili dokonale, iní len
strhli papier kolku, ale lepidlo dokonale
neodstránili. Bankovka bola potom lepkavá a miesto, kde bol predtým umiestnený kolok, sa špinilo. Tým sa celý fígeľ vyzradil. Podľa odhadov boli takto
pozmenené bankovky v hodnote vyše
miliardy korún.
Po rozluke sa z rôznych skrýš
doma i v zahraničí vynorila kopa nekolkovaných bankoviek. Obe banky ich
síce v odôvodnených prípadoch dodatočne menili, no nie každú žiadosť
schválili, najmä ak išlo o veľké sumy.
Tak prišli na rad staré recepty – podsunúť niekomu nekolované bankovky
alebo falšovať kolky. Veľa ľudí tým utrpelo škodu. Zvlášť nepríjemné to bolo
na poštách pri príjme tržieb. V balíčkoch bankoviek sa falošné kolky ľahko
skryli a na kontrolu každého kolku nebol
čas ani technické možnosti. Pravosť sa
preverovala až dodatočne. Nález falošného kolku sa zosobňoval. V súvislosti
s falošnými kolkami sa udiala aj nečakaná aféra – 17. októbra oznámili hrozbu
dovozu veľkého množstva tisíckorunáčok s falošnými kolkami a nariadili do
piatich dní stiahnuť všetky tisícovky
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z obehu. Polícia neskôr do NBS bez vysvetlenia dodala niekoľko kotúčov xeroxových kópií kolkov. Pravdepodobne
išlo akúsi spravodajskú hru s nejasným
výsledkom.
■ ŠÍRENIE NEDÔVERY
K takýmto zákulisným ťahom sa
ešte pridružovalo aj zámerné šírenie
nedôvery z rôznych strán. Špekulovalo
sa o 5 – 60-percentnej devalvácii. Napokon 9. júla 1993 prišla 10-percentná
devalvácia. Denník SME jasal. Už je to
tu...
Obe koruny neboli zameniteľné
a ani jedna strana nemala dostatočné
devízové rezervy. Obchodné platby
medzi oboma republikami sa preto riešili klíringom v zúčtovacom ECU, v rámci
ktorého si poskytli 5-percentný úver 130
mil. ECU, ktorý sa vyrovnával do 15.
dňa nasledujúceho mesiaca alebo po
tejto lehote s 15-percentným úrokom.
Spočiatku bolo Slovensko veriteľom,
no druhá strana svoje dovozy rýchlo
obmedzovala a zo Slovenska sa stával
dlžník. Česká republika platobnú dohodu vypovedala 8. 6. 1995 s platnosťou
od 30. 9. s odvolaním na zámer vstúpiť
do OECD a zaviesť vonkajšiu konvertibilitu. Slovensko však 20. 9. 1995
zmenilo devízový zákon a tiež zaviedlo
vonkajšiu konvertibilitu. t. j. garantovalo
tretím stranám, že od nich vždy odkúpi
akékoľvek množstvo svojej meny.
Nová mena sa formovala v nežičlivej situácii. Slovensko strácalo trhy na
Východe. Maďarsko, Poľsko a Rumunsko prežívali ešte hlbší hospodársky
rozvrat a v Juhoslávii zúrila občianska
vojna. Slovensko bolo geograficky ďalej
od vyspelých európskych krajín ako západ bývalej federácie a malo s nimi len
krátku hranicu s jediným železničným
a dvoma cestnými prechodmi takmer na
jednom mieste. Sťažovalo to hľadanie
nových obchodných partnerov a viedlo
k pasívnej platobnej bilancii. Na udržanie platobnej bilancie musela byť 21. 7.
1997 zavedená dovozná prirážka, ktorá
umožnila vyhnúť sa ďalšej devalvácii
koruny. Zrušili ju až 2. 1. 2001. Tlak na
slovenskú menu pokračoval a udržanie
kurzu presiahlo sily NBS. Preto 26. 9.
1998 prešla na plávajúci kurz voľne
utváraný trhom. Najhlbšie kurz koruny
klesol v júni 2001.
■ DOSAH PRIVATIZÁCIE
Negatívne na menu vplýval aj spôsob privatizácie. Podniky sa dostávali
do nezodpovedných rúk a štát ich potom musel za veľkú cenu zachraňovať.
Obraz vládnej garnitúry v zahraničí odrádzal investorov.
Slovensko zažilo v 90. rokoch rozsiahle prerozdelenie majetku aj formou
inflácie a krachmi menších komerčných
bánk rozkradnutých ich vedením. Výška
obeživa vzrástla v rokoch 1993 – 2007
z približne 20,4 mld. Sk na 155 mld., zatiaľ čo jeho hodnota v bežných cenách
iba na 50 mld. Sk.

Situácia sa zlepšila až začiatkom
nového tisícročia. V polovici júna 2003
mohla vláda SR schváliť stratégiu prijatia eura s výhľadom, že pri splnení
maastrichtských prístupových kritérií
v roku 2007 bude vstup do eurozóny
možný k 1. januáru 2009. V rámci toho
koruna 28. 11. 2005 opustila voľne plávajúci kurz a vstúpila do mechanizmu
výmenných kurzov ERM II, od ktorého
sa nesmela odchýliť dva roky viac ako
o 15 percent od dohodnutej centrálnej parity. Do zavedenia eura sa však
centrálnu paritu podarilo dvakrát znížiť
z východiskovej hodnoty 38,455 Sk za
euro na výsledných 30,126 Sk z 28.
mája 2008.

■ KAMPAŇ ZA EURO
Zavedeniu eura predchádzala
mohutná informačná kampaň. Každý
dostal na prepočet aj špeciálnu kalkulačku. Od 24. augusta 2008 nastala
povinnosť uvádzať ceny v oboch menách. Tým sa malo predísť skrytému
zdražovaniu. Obchodníci sa však ako
vždy vynašli. Zdraželi krátko predtým,
a to neraz tak, že novú cenu prerátali
na eurá, výsledok ešte zaokrúhlili nahor
a potom spätne prerátali na koruny. Slovom, obyčajný človek vždy vyjde na psí
tridsiatok.
Pri budovaní novej meny v roku
1993 i pri zavedení eura v roku 2009
malo Slovensko na vytvorenie sústavy
mincí vynikajúce zázemie v Mincovni
Kremnica. Už v lete 1992 mincovňa pohotovo pripravila kresbové návrhy mincí
v niekoľkých tematických radoch, z ktorých bol prijatý rad zobrazujúci významné míľniky dejín územia Slovenska od
kamennej doby (Magna mater z Nitrianskeho hrádku na dvojkorunáku), keltské
osídlenie (keltská tetradrachma s nápisom BIATEC na päťkorunáku), obdobie
kristianizácie (kaptorga na desaťkorunáku), stredoveké umenie (Kremnická
Madona na korunovej minci), staroslovanskú tradíciu (vežička z hradu Devín),
národné symboly (Kriváň) a ľudové
umenie (zvonička zo Zemplína z Východoslovenského múzea v Košiciach).
Tlač slovenských bankoviek však
bolo možné zabezpečiť iba v cudzine.
Ako podklad na vybudovanie ich sústavy dostalo už v druhej polovici roku
1992 bratislavské ústredie Štátnej banky k dispozícii návrhy troch bankoviek,
ktoré akademický maliar Jozef Bubák
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vytvoril v detailnej podobe pre užšiu
súťaž na federálnu dvesto-, päťsto- a tisíckorunáčku, teda tri nominály bankoviek, ktoré z hľadiska ochrany proti falšovaniu bolo potrebné vydať čo najskôr.
S týmito návrhmi sa umiestnil tesne za
českým majstrom Oldřichom Kulhánkom, ktorého návrhy boli prijaté na realizáciu. Z týchto troch návrhov bola s malými úpravami použitá päťstokorunáčka,
ktorá mala slovenský motív. Ostatné
návrhy vznikli v rovnakej grafickej koncepcii. Z pôvodného libreta federálnych
bankoviek sa použil motív Cyrila a Metoda, Pribinu a M. R. Štefánika, lenže na
iné hodnoty. Ďalšie námety (Levočská
madona, A. Bernolák, A. Hlinka) boli
vybrané v úzkom kruhu zasvätených
na Ministerstve financií SR. Zo sústavy bankoviek sa vypustila dvetisíckorunáčka. V Štátnej banke však vznikol
návrh na dva ďalšie tematické rady
s osobnosťami z novšieho obdobia, vrátane variantu zahŕňajúceho ženy. Jeho
realizácia však z časových dôvodov
neprichádzala do úvahy. Schvaľovanie
návrhov na najviac potrebné nominály bankoviek prebiehalo od novembra
1992 do januára 1993. Prvú slovenskú
bankovku – päťdesiatkorunáčku – vydali 28. augusta 1993. Budovanie sústavy
mincí a bankoviek sa uzavrelo 15. 11.
1993 vydaním päťstokorunáčky. V roku
1995 boli doplnené ešte dvestokorunáčky a päťtisíckorunáčky a v roku 1995 aj
päťdesiathaliernik menších rozmerov
a inej farby kovu, aby sa nemýlil s dvojkorunákom. Do roku 2009 boli niektoré
bankovky ešte upravované. Pre lepšiu
rozpoznateľnosť sa čiastočne zmenili
farby stokorunáčky a päťstokorunáčky
a na iné bankovky sa dopĺňali ochranné
prvky, neraz stvárnené ako dekoračný
prvok obohacujúci pôvodnú grafickú
kompozíciu bankovky.
■ NAŠE EUROMINCE
Zavedenie eura nevyžadovalo
nové návrhy bankoviek, lebo tie majú
v celej eurozóne jeden tvar, resp. líšia
sa iba sériovým písmenom označujúcim
každý členský štát (písmená sú pridelené tak, že pôvodné členské štáty EÚ
sa zoradili podľa názvu v národnom jazyku, prvý – Belgicko – dostal písmeno
Z a posledný – Spojené kráľovstvo – má
rezervované J, novým členom dávajú
nepoužité písmená, napr. Slovensku
písmeno E) a skrytými údajmi o tlačiarni.
Naopak, príprave slovenských
eurových mincí sa venovala veľká pozornosť už od prijatia strategického
plánu na zavedenie eura. NBS vyhlásila anonymnú verejnú súťaž na námety
ich slovenskej strany. Prišlo 64 návrhov so 658 námetmi. Z nich sa v marci
2005 vybralo 17 a v ďalšom kole 10.
Tie v novembri 2005 NBS predložila
verejnosti na posúdenie. Zvíťazili tri námety – silueta Kriváňa (cent, dvojcent
a päťcent; Drahomír Zobek), panoráma
Bratislavského hradu (desať-, dvadsaťa päťdesiatcent; Ján Černaj a Pavol
Károly) a štylizovaný štátny znak (euro
a dvojeuro; Ivan Řehák). Verejnosť ich
dostala do rúk v predstihu – 1. decembra 2008 v tzv. štartovacích balíčkoch
s 38 mincami v hodnote 500 Sk.
Fyzicky sa euro zaviedlo počas 16
dní súbežného obehu oboch mien. Koruny sa prijímali pri všetkých platbách,
ale ľuďom sa vracali iba eurá. Niektoré
obchody prijímali koruny aj neskôr. Prechod uľahčilo ukladanie peňazí na účty
po celý rok 2008, na jeho konci klesol
hotovostný obeh na 77,7 mld. Sk. Zabudnuté korunové bankovky a pamätné
mince mení NBS neobmedzene, drobné
mince (okrem desaťhaliernikov a dvadsaťhaliernikov) iba do 31. 12. 2013.
Prechod na euro je úspechom Slovenska, ktorý vyniká najmä v porovnaní
s jeho východiskovou pozíciou po menovej rozluke. Uľahčilo platby s cudzinou.
Prinieslo však aj sklamania. Ukázalo
sa, že prísne prístupové kritériá platili
iba pre niekoho, že banky uprednostňujú zisk pred stabilitou meny, že za
márnotratnosť bohatých ručia chudobní
a že krízy sa riešia tlačením bankoviek
ako už veľakrát v minulosti. História
nepozná experiment. Preto môžeme
iba špekulovať, či bolo lepšie zachovať
národnú menu. Ani susedné štáty, ktoré
ju ešte majú, zatiaľ jasnú odpoveď nedávajú.

NA MARGO
Slovensko prežilo v uplynulých deväťdesiatich št yroch
rokoch tri rozchody s meno v ým systémom, k torého bolo
súčasťou, dve etapy budovania
vlastného systému a dva vstupy do väčšieho menového zo skupenia. Dovedna št yri zásadné zmeny, jedna priemerne za
št vr ťstoročie. Každá generácia – pokiaľ išlo o menu – zažila
aspoň jednu takúto podstatnú
zmenu.

Vrece
s blchami
Vlastná mena sa tradične
považuje za významný atribút
štátnej suverenity. Ak dobre funguje, je aj zdrojom hrdosti občanov. Ale platí to neobmedzene?
Už zo stredoveku poznáme úsilia
zjednotiť rôzne rozdrobené územia do väč ších celkov tak, aby
sa obchod mohol riadiť jednotným
meradlom všetkých hodnôt. Príliš
sa to nedarilo ani v rámci súštátí spojených osobou jedného panovníka. Domáce zvyklosti bý vali
silnejšie a menoví zjednotitelia
nie vždy nezištní. V rokoch 1621
– 1923 odpor proti zjednocovacím
snahám Habsburgovcov dokonca
ochránil Uhorsko proti činnosti
tzv. de Witteho konzorcia – bandy zločincov, k torí s požehnaním
najvyšších miest rozvrátili menu
v západných častiach monarchie.
Menové únie zvyčajne fungovali do najbližšej vojny. Aj keď
členovia latinskej či škandinávskej menovej únie stáli po pr vej
svetovej vojne na strane víťazov,
úniu už obnoviť nedokázali. Menová odluka nových štátov od jadra Rakúska- Uhorska bola pre ne
spásou. Podobne aj v Juhoslávii
a ZSSR. Kto z nich zavčasu utiekol, vyhral. Samozrejme, menová
suverenita má veľa výhod. Ale
svet sa zmenil. Peniaze sa odtrhli od hospodárstva. Žijú vlastným
životom. Splnili sen alchymistov
vyrobiť zlato. Nevznikajú však
destiláciou tajomných substancií
v sklených krivuliach a nádobách,
ale prelievaním čísiel medzi virtuálnymi účtami. Nijaký malý štát
dnes nie je taký silný, aby mohol
vzdorovať špekulantom, k torí, ak
sa im zachce, zakrátko zrútia jeho
menu tak, ako to raz len vlastnými silami urobil s britskou librou
George Sörös. V súčasnosti len
menová integrácia posky tuje akútakú ochranu. Ale aj dnes sa môže
stať prekliatím. Riadiť menovú
úniu je horšie ako strážiť deravé
vrece s blchami.
(zš)
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