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Nová národní strana euromincí určených k oběhu
(2008/C 273/06)
Rada Evropské unie dne 8. července 2008 rozhodla, že Slovenská republika splňuje podmínky, které jsou
nezbytné k tomu, aby dne 1. ledna 2009 přijala euro (1).
Slovenská republika bude tedy od 1. ledna 2009 vydávat euromince, pokud ECB schválí objem emise (viz čl.
106 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství).
Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny status zákonného platidla. Za účelem informování
široké veřejnosti a všech, kdo v rámci své profesní činnosti přicházejí do styku s mincemi, zveřejňuje Komise
vzory všech nových euromincí (2).
Slovenská republika vydá mince v hodnotě 10, 20 a 50 centů a 1 a 2 EUR, které budou mít novou
společnou stranu euromincí (3). Mince s nejnižší hodnotou (1 cent, 2 centy a 5 centů) budou vydány
s původní společnou stranou, protože u těchto mincí nebyla společná strana doposud upravena.

Vydávající stát: Slovenská republika
Zahájení emise: Leden 2009
Popis vzorů:
1 EURO CENT, 2 EURO CENT, 5 EURO CENT

Ve střední části mince je zobrazen tatranský vrchol Kriváň. Pod horou je vyryt název země „SLOVENSKO“
a letopočet. Pod letopočtem je umístěn státní znak Slovenska, po jehož levé straně se nachází znak
mincovny a po pravé straně iniciála „Z“, jež označuje rytce Drahomíra Zobka. Motiv je lemován dvanácti
hvězdami evropské vlajky.
(1) Rozhodnutí Rady ze dne 8. července 2008 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni
1. ledna 2009 (Úř. věst. L 195, 24.7.2008, s. 24).
(2) Vzory ostatních euromincí naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s.1, Úř. věst. C 254, 20.10.2006, s. 6 a Úř. věst. C
248, 23.10.2007, s. 8.
(3) Viz Úř. věst. C 225, 19.9.2006, s. 7.
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10 EURO CENT, 20 EURO CENT, 50 EURO CENT

Ve střední části mince je zobrazen Bratislavský hrad a v popředí po levé straně státní znak Slovenska. Pod
hradem je vyobrazen letopočet. Do polokruhu ve spodní části motivu je vyryt název země „SLOVENSKO“.
Po levé straně znaku lze spatřit znak mincovny, vpravo pak iniciály JČ a PK výtvarníků Jána Černaje a Pavla
Károlyho. Motiv je lemován dvanácti hvězdami evropské vlajky.
1 EURO, 2 EURO

Ve středovém poli mince je vyobrazen dvojitý kříž na třech pahorcích (podle vyobrazení ve státním znaku
Slovenska) na pozadí stylizovaných skal. Podél levého resp. pravého okraje středového pole je vyryt letopočet
a název země „SLOVENSKO“. Po stranách spodní části dvojitého kříže je zobrazen znak mincovny a iniciály
IŘ výtvarníka Ivana Řeháka.
Mezikruží mince je lemováno dvanácti hvězdami evropské vlajky.
Vlys hrany dvoueurové mince: SLOVENSKÁ REPUBLIKA, následováno třemi symboly (hvězda – lipový
list – hvězda).
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