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Úřední věstník Evropské unie

Nová národní strana euromincí určených k peněžnímu oběhu
(2011/C 5/06)

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k peněžnímu oběhu a vydávané Slovenskem
Euromince určené k peněžnímu oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. Za účelem
informování široké veřejnosti a všech, kdo v rámci své profesní činnosti přicházejí do styku s mincemi,
zveřejňuje Komise popis vzorů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února
2009 (2) se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu se Společenstvím, na
jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince
určené k peněžnímu oběhu, jde-li pouze o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají tytéž
technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní vzor, jenž má
z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.
Vydávající stát: Slovensko
Připomínaná příležitost: 20. výročí založení Vyšehradské skupiny
Popis vzoru:
Na vnitřním poli mince je zobrazena mapa čtyř zemí, které tvoří Vyšehradskou skupinu, tj. Polské republiky,
České republiky, Slovenské republiky a Maďarské republiky. Mapu doplňuje stylizovaná zkratka „V IV“. Ve
spodní části vnitřního pole je vpravo uvedeno jméno vydávající země – „SLOVENSKO“ –, vlevo rok „2011“.
Kolem motivu je po obvodu vnitřního pole uvedeno slovní spojení „VYŠEHRADSKÁ SKUPINA • VISE
GRAD GROUP“ a datum založení Vyšehradské skupiny „15.2.1991“. Pod jménem vydávající země jsou
iniciály autora návrhu Miroslava Rónaie „MR“ a značka kremnické mincovny „MK“.
Vnější obvod mince lemuje dvanáct hvězd vlajky Evropské unie.
Objem emise: 1 milion mincí
Datum emise: leden 2011

(1) Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, viz Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.
(2) Viz závěry Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne
19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu
(Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).
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