Slovenské eurové mince
Dvojkríž na trojvrší (mince v nominálnej hodnote 1 euro
a 2 eurá). Dvojkríž na trojvrší na pozadí reliéfu štylizovaných skál
vyjadruje stálosť a pevnosť štátu. Autorom výtvarného návrhu
je akademický sochár Ivan Řehák z Bratislavy.

€ Slovensko bude potrebovať približne 188 miliónov kusov eurových bankoviek v hodnote 7 miliárd eur.
€ Tieto bankovky by vytvorili pás dlhý 25 000 kilometrov.
€ Bankovky poukladané vedľa seba by pokryli plochu 450 futbalových ihrísk.
€ Slovenských eurových mincí bude 400 miliónov kusov v hodnote viac než 140 miliónov eur.
€ Poukladané mince by 2,5-krát pokryli železničnú sieť Slovenska.
€ Ak by sme mince chceli naraz previezť, potrebovali by sme
79 kamiónov, každý s nosnosťou 24 ton.

Bratislavský hrad (mince v nominálnej hodnote 10, 20
a 50 centov). Bratislavský hrad je charakteristickou dominantou
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Je národnou
kultúrnou pamiatkou. Autormi výtvarného návrhu sú Ján Černaj
a Pavel Károly z Kremnice.

Kriváň (mince v nominálnej hodnote 1 cent, 2 centy a 5 centov). Tatranský štít Kriváň je spätý s významnými udalosťami
slovenského národa. Je symbolom ochrany jeho svojbytnosti
a historického územia. Autorom výtvarného návrhu je Drahomír Zobek z Kremnice.

€ Tieto kamióny zoradené za sebou by vytvorili kolónu dlhú
1,5 kilometra.
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Slovensko by malo 1. januára 2009 prijať euro a stať sa tak v poradí šestnástou krajinou eurozóny. Našou národnou menou sa
stane spoločná európska mena, ktorú používa vyše 320 miliónov Európanov.

História vzniku slovenských eurových mincí
Mesiac po vstupe Slovenska do Európskej únie vyhlásila Národná banka Slovenska verejnú súťaž na návrhy na slovenské eurové mince. Do súťaže bolo prijatých 658 návrhov.
K užšiemu výberu 10 návrhov sa mohli vyjadriť vo verejnej
ankete aj občania. V ankete bolo prijatých viac ako 140 tisíc
hlasov. K výsledkom ankety prihliadala Banková rada Národnej banky Slovenska, ktorá vybrala národné strany slovenských eurových mincí. Tri námety, ktoré získali v ankete
najviac hlasov, sa stali oﬁciálnymi námetmi na slovenské strany
eurových mincí.

Euro, naše peniaze
Eurové bankovky sú rovnaké vo všetkých krajinách. Sú na nich
zobrazené okná, brány a mosty, aké sa stavali na území Európy
od antických čias po súčasnosť. Sedem bankoviek reprezentuje sedem architektonických slohov, s ich typickými prvkami
a technikami. Na Slovensku, vďaka jeho bohatej histórii, sa nachádzajú mnohé stavby zodpovedajúce týmto vyobrazeniam.
A tak, hoci na bankovkách nie sú zobrazené konkrétne stavby,
pri pohľade na ne budú mať mnohí Slováci pocit, že sú to okná
a brány z našich chrámov, kaštieľov či moderných stavieb a že
zobrazené mosty sa klenú nad slovenskými riekami.
Eurové bankovky majú nielen krásny dizajn, ale aj najmodernejšie ochranné prvky, čo ich radí medzi bankovky najlepšie chránené proti falšovaniu.
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Vyhlásenie anonymnej verejnej
súťaže na graﬁcké návrhy slovenských strán eurových mincí

Slovensko bude pri zavedení eura potrebovať približne 188 miliónov bankoviek. Národná banka Slovenska si celé množstvo
požičia z Eurosystému prostredníctvom Rakúskej centrálnej
banky.
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Národná banka Slovenska schválila
motívy na slovenské strany eurových
mincí a ich výtvarné stvárnenie

Anketa slovenskej
verejnosti o návrhoch

Jednotní v rozmanitosti
Každá krajina Európskej únie má svoje kultúrne a historické špeciﬁká, ktoré obohacujú zjednotenú Európu a vytvárajú unikátne európske spoločenstvo. Tento fakt sa premieta ako princíp
do podoby eurových mincí, ktoré majú jednu stranu spoločnú
a druhú národnú.
Na spoločnej strane mincí je označenie hodnoty mince a jedna
z troch podôb mapy Európy. V pozadí sú hviezdy z európskej
vlajky. Mapa na minciach 1 cent, 2 centy a 5 centov zobrazuje
pozíciu Európy vo svete a na minciach 10, 20 a 50 centov, 1 euro
a 2 eurá je mapa Európy bez hraníc.
Motívy na národné strany si každá krajina vstupujúca do eurozóny vyberá sama. Aj počet motívov je ľubovoľný – niektoré
krajiny majú rovnaký motív na všetkých ôsmich minciach, iné
sa rozhodli použiť až osem rôznych motívov. Spolu tak obiehajú
eurové mince so 78 národnými stranami a pripravené sú ďalšie
tri motívy, ktoré si zvolilo Slovensko. Všetky eurové mince sú
platné na území celej eurozóny, bez ohľadu na to, ktorá krajina
ich vydala.
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Razenie slovenských
eurových mincí
v Mincovni Kremnica

2009
Plánovaný vstup Slovenska
do eurozóny – slovenské eurové
mince platia v celej eurozóne

Na zabezpečenie prechodu na novú eurovú menu bude potrebných približne 400 miliónov kusov slovenských eurových mincí.
Razba mincí začne hneď po rozhodnutí o prijatí Slovenska do
eurozóny. Mince sa budú raziť v Mincovni Kremnica, ktorá je
najstaršou nepretržite fungujúcou mincovňou v Európe.
Jej príbeh sa začal v roku 1328, keď uhorský kráľ Karol Róbert
z Anjou povýšil Kremnicu na slobodné kráľovské mesto. Zároveň
jej pridelil privilégium na prevádzkovanie mincovne. Kremnické
dukáty sa vyznačovali vysokou a stálou rýdzosťou zlata, vďaka
čomu sa v stredoveku považovali za najtvrdšiu menu v strednej
Európe. V Kremnici ich za celú históriu vyrazili 21,5 milióna kusov. Ich celková hodnota by pri dnešných cenách zlata predstavovala jednu miliardu dolárov.
V súčasnosti je Mincovňa Kremnica modernou mincovňou, ktorá spĺňa všetky technické požiadavky na razbu eurových mincí. Mince s hodnotou 1 eura a 2 eurá sú dvojfarebné, zložené
z dvoch rôznych kovov a ich stred je magnetický. Pri ich výrobe
sa používa moderná sendvičová technológia. Mince s hodnotou 1 cent, 2 centy a 5 centov sú vyrobené z ocele pokovenej
meďou a sú tiež magnetické. Mince 10, 20 a 50 centov sú zo špeciálnej zliatiny, tzv. severského zlata. Táto zliatina sa ťažko taví
a používa sa výlučne na výrobu mincí. Eurové mince obsahujú
aj ochranné prvky, ktoré dokážu spoľahlivo rozoznať mincové
automaty a ďalšie zariadenia na spracovanie peňazí.
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