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EUROVÉ BANKOVKY A MINCE 
 
Eurové bankovky a mince sú súčasťou každodenného života viac ako 329 miliónov ľudí v eurozóne. Táto 
prezentácia zobrazuje sedem eurových bankoviek a osem eurových mincí. 
 
Bankovky – inšpirované architektonickými štýlmi siedmich kultúrnych epoch európskej histórie – sú rovnaké 
v celej eurozóne. Mince majú „európsku“ a „národnú“ stranu, pričom motív národnej strany je v každej krajine 
iný. Okrem krajín eurozóny vydáva eurové mince aj Monacké kniežatstvo, Sanmarínska republika a Vatikánsky 
mestský štát. 
 
Každá z týchto krajín môže tiež raz za rok vydať pamätnú mincu v hodnote 2 eurá so špeciálnym národným 
motívom. Tieto mince majú rovnakú európsku stranu ako bežné dvojeurové mince a sú vyrobené z rovnakého 
materiálu. Sú zákonným platidlom na celom území eurozóny. To znamená, že sa môžu používať 
 – a musia akceptovať – ako všetky ostatné mince. 
 
Všetky eurové mince i eurové bankovky platia v celej eurozóne. 
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EUROVÉ BANKOVKY  
 
Bankovky – inšpirované architektonickými štýlmi siedmich kultúrnych epoch európskej histórie – sú rovnaké 
v celej eurozóne. 
 
5 € 
Rozmery: 120 x 62 mm 
Farba: sivá 
Architektonický štýl: klasika 
 
10 € 
Rozmery: 127 x 67 mm 
Farba: červená 
Architektonický štýl: románsky sloh 
 
20 € 
Rozmery: 133 x 72 mm 
Farba: modrá 
Architektonický štýl: gotika 
 
50 € 
Rozmery: 140 x 77 mm 
Farba: oranžová 
Architektonický štýl: renesancia 
 
100 € 
Rozmery: 147 x 82 mm 
Farba: zelená 
Architektonický štýl: barok a rokoko 
 
200 € 
Rozmery: 153 x 82 mm 
Farba: žltohnedá 
Architektonický štýl: architektúra železa a skla 
 
500 € 
Rozmery: 160 x 82 mm 
Farba: purpurová 
Architektonický štýl: moderná architektúra 20. storočia 
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EUROVÉ MINCE 
 
V obehu sú eurové mince ôsmich rôznych nominálnych hodnôt, od 2 eur až po 1 cent. Každá má „európsku“ 
a „národnú“ stranu. Na európskej strane je zobrazená buď Európska únia pred jej rozšírením v máji 2004, alebo 
geografický motív Európy. Národná strana zobrazuje symboly alebo motívy typické pre krajinu, ktorá príslušnú 
mincu vydala. Eurové mince vydávajú členské štáty eurozóny a tiež Monacké kniežatstvo, Sanmarínska republika 
a Vatikánsky mestský štát. Všetky eurové mince platia v celej eurozóne. 
 
EURÓPSKA STRANA 
 
2 € 
Priemer: 25,75 mm 
Hrúbka: 2,20 mm 
Hmotnosť: 8,50 g 
Farba: 

vonkajšia časť: strieborná 
vnútorná časť: zlatá 

Zloženie:  
vonkajšia časť: medinikel 
vnútorná časť: z troch vrstiev: niklová mosadz, nikel, niklová mosadz 

Hrana: jemné vrúbkovanie s vyrazeným nápisom 
 
1 € 
Priemer: 23,25 mm 
Hrúbka: 2,33 mm 
Hmotnosť: 7,50 g 
Farba: 

vonkajšia časť: zlatá 
vnútorná časť: strieborná 

Zloženie: 
vonkajšia časť: niklová mosadz 
vnútorná časť: z troch vrstiev: medinikel, nikel, medinikel 

Hrana: tri jemne vrúbkované a tri hladké úseky 
 
50 CENTOV 
Priemer: 24,25 mm 
Hrúbka: 2,38 mm 
Hmotnosť: 7,80 g 
Farba: zlatá 
Zloženie: severské zlato 
Hrana: hrubé vrúbkovanie 
 
20 CENTOV 
Priemer: 22,25 mm 
Hrúbka: 2,14 mm 
Hmotnosť: 5,74 g 
Farba: zlatá 
Zloženie: severské zlato 
Hrana: hladká so siedmimi zárezmi (tzv. španielsky kvet) 
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10 CENTOV 
Priemer: 19,75 mm 
Hrúbka: 1,93 mm 
Hmotnosť: 4,10 g 
Farba: zlatá 
Zloženie: severské zlato 
Hrana: hrubé vrúbkovanie 
 
5 CENTOV 
Priemer: 21,25 mm 
Hrúbka: 1,67 mm 
Hmotnosť: 3,92 g 
Farba: medená 
Zloženie: oceľ pokovaná meďou 
Hrana: hladká 
 
2 CENTY 
Priemer: 18,75 mm 
Hrúbka: 1,67 mm 
Hmotnosť: 3,06 g 
Farba: medená 
Zloženie: oceľ pokovaná meďou 
Hrana: hladká s ryhou po obvode 
 
1 CENT 
Priemer: 16,25 mm 
Hrúbka: 1,67 mm 
Hmotnosť: 2,30 g 
Farba: medená 
Zloženie: oceľ pokovaná meďou 
Hrana: hladká 
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NÁRODNÉ STRANY  
 

 BELGICKO (Belgique/België)  
Belgické mince zobrazujú kráľa Alberta II. a jeho monogram – veľké písmeno „A“ umiestnené pod korunou. 
Motív je obklopený dvanástimi hviezdami Európskej únie. 
 

 NEMECKO (Deutschland) 
Na minciach 2 € a 1 € je zobrazená orlica, tradičný symbol nemeckej zvrchovanosti. Mince 50, 20 a 10 centov 
zobrazujú Brandenburskú bránu ako symbol rozdelenia a znovuzjednotenia Nemecka. Na minciach 5, 2 a 1 cent je 
zobrazená dubová vetvička, ktorá pripomína motív z pôvodných nemeckých fenigových mincí. 
 

 ÍRSKO (Éire)  
Írske mince majú rovnaký národný motív – keltskú harfu, ktorá je tradičným symbolom Írska. Názov Írska je 
uvedený v írskom jazyku (Éire). 
 

 GRÉCKO (Ελλάδα) 
Na dvojeurových minciach je scéna z mozaiky v Sparte zobrazujúca Európu – postavu z gréckej mytológie, po 
ktorej je pomenovaný náš kontinent. Motív sovy na jednoeurových minciach je prevzatý zo starovekej aténskej 
tetradrachmy. Mince 50, 20 a 10 centov nesú portréty popredných gréckych osobností zo začiatku 20. storočia a z 
19. a 18. storočia. Na päťcentových minciach je námorný tanker, na dvojcentových korveta a na jednocentových 
minciach aténska triéra. 
 

 ŠPANIELSKO (España) 
Mince 2 € a 1 € nesú portrét kráľa Juana Carlosa I. de Borbón y Borbón. Portrét otca španielskej literatúry 
Miguela de Cervantesa na minciach 50, 20 a 10 centov vyjadruje univerzálnosť jeho osobnosti a práce. Mince  
5, 2 a 1 cent zobrazujú katedrálu v Santiago de Compostela, jednom z najznámejších pútnických miest vo svete. 
 

 FRANCÚZSKO (France) 
Na minciach 2 € a 1 € je zobrazený strom, ako symbol života, kontinuity a rastu. Okolo stromu je heslo republiky 
– „sloboda, rovnosť, bratstvo“. Mince 50, 20 a 10 centov nesú klasický motív rozsievačky a mince 5, 2 a 1 cent 
zdobí mladá Marianne, ktorá je symbolom Francúzskej republiky. 
 

 TALIANSKO (Italia) 
Dvojeurové mince nesú Raphaelov portrét Danteho Alighieriho. Na jednoeurových minciach je kresba od 
Leonarda da Vinciho zobrazujúca ideálne proporcie ľudského tela. Päťdesiatcentové mince zobrazujú  sochu 
cisára Marka Aurélia Antonina, dvadsaťcentové sochu od Umberta Boccioniho a na desaťcentových minciach je 
Botticelliho „Zrodenie Venuše“. Na ďalších minciach je znázornené Koloseum (5 centov), veža Mole 
Antonelliana (2 centy) a hrad Castel del Monte (1 cent). 
 

 CYPRUS (Κύπρος/Κıbrıs) 
Na minciach 2 € a 1 € je zobrazená modla v tvare kríža z medenej doby (3000 rokov pred n. l.). Tento typický 
príklad cyperského prehistorického umenia vyjadruje postavenie Cypru v centre civilizácie. Na minciach 50, 20 
a 10 centov sa nachádza kyrénska obchodná loď zo štvrtého storočia pred naším letopočtom. Symbolizuje 
námornú históriu ostrova a jeho kľúčovú úlohu v obchodnej výmene. Spoločným motívom mincí 5, 2 a 1 cent je 
muflón – druh divej ovce, ktorá je typickým predstaviteľom cyperskej fauny. 
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 LUXEMBURSKO (Lëtzebuerg) 
Luxemburské mince nesú portrét Jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henriho. Názov Luxemburska je uvedený 
v luxemburskom jazyku (Lëtzebuerg). 
 

 MALTA 
Na minciach 2 € a 1 € sa nachádza osemcípy maltézsky kríž. Na minciach 50, 20 a 10 centov je zobrazený štátny 
znak Malty – štít s heraldickou podobou maltskej štátnej vlajky. Na minciach 5, 2 a 1 cent je zobrazený oltár 
z prehistorického chrámu Mnajdra, ktorý bol postavený okolo roku 3600 pred n. l. na miernej vyvýšenine nad 
morom. 
 

 HOLANDSKO (Nederland) 
Na holandských minciach sú dva rôzne motívy, pričom obidva zobrazujú profil kráľovnej Beatrix. Na minciach 
2 € a 1 € sú napravo od profilu uvedené slová „Beatrix, holandská kráľovná“ v holandskom jazyku. Na minciach 
50, 20, 10, 5, 2 a 1 cent je ten istý nápis po obvode mince. 
 

 RAKÚSKO (Österreich) 
Dvojeurové mince nesú portrét pacifistky Berthy von Suttnerovej. Na jednoeurových minciach je portrét 
Wolfganga Amadea Mozarta, slávneho rakúskeho hudobného skladateľa. Mince 50, 20 a 10 centov zobrazujú 
známe viedenské stavby – secesnú budovu (50 centov), palác Belvedere (20 centov) a katedrálu sv. Štefana (10 
centov). Na päťcentových minciach je alpská prvosienka, na dvojcentových plesnivec a na jednocentových 
minciach horec. 
 

 PORTUGALSKO (Portugal) 
V strede mincí sú zobrazené kráľovské pečate prvého portugalského kráľa Doma Afonsa Henriquesa a nápis 
„Portugal“. Na minciach 2 € a 1 € je pečať z roku 1144, na minciach 50, 20 a 10 centov pečať z roku 1142 a na 
minciach 5, 2 a 1 cent pečať z roku 1134. Okolo pečatí sú znázornené hrady a erby, ktoré obklopuje dvanásť 
hviezd Európskej únie.  
 

 SLOVINSKO (Slovenija)  
Dvojeurové mince zobrazujú portrét básnika Franceho Prešerena. Na jednoeurových minciach je portrét Primoža 
Trubara, autora prvej knihy vydanej v slovinčine. Mince 50 centov zobrazujú vrch Triglav, na minciach 20 centov 
sú lipicanské kone. Desaťcentové mince znázorňujú nezrealizovaný projekt budovy slovinského parlamentu od 
architekta Jožeho Plečnika. Päťcentové mince nesú motív rozsievača, dvojcentové mince zobrazujú tzv. kniežací 
kameň, ktorý sa používal pri dosadzovaní korutánskych vojvodov na trón, a na jednocentových minciach je 
bocian. 
 

 SLOVENSKO (Slovenská republika) 
Na minciach hodnoty 2 € a 1 € je zobrazený dvojkríž na trojvrší, ktorý je v štátnom znaku Slovenskej republiky. 
Mince v hodnote 50, 20 a 10 centov zobrazujú Bratislavský hrad a štátny znak Slovenskej republiky. Na minciach 
hodnoty 5, 2 a 1 centov je tatranský štít Kriváň, symbol zvrchovanosti slovenského národa, a štátny znak 
Slovenskej republiky. 
 

 FÍNSKO (Suomi/Finland)  
Na minciach 2 € sú zobrazené plody a kvety moruše, na minciach 1 € je motív dvoch letiacich labutí. Na minciach 
50, 20, 10, 5, 2 a 1 cent je zobrazený heraldický lev. 
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 MONAKO (Monaco) 
Mince 2 € a 1 € zobrazujú portrét kniežaťa Alberta II. Na minciach 50, 20 a 10 centov je jeho monogram. Mince 5, 
2 a 1 cent zobrazujú erb monackého kniežacieho rodu. 
 

 SAN MARÍNO (San Marino)  
Na minciach 2 € je zobrazená vládna budova (Palazzo Pubblico), na minciach 1 € štátny znak. Na minciach  
50 centov sú zobrazené tri veže: Guaita, Cesta a Montale. Námetom portrétu sv. Marína na dvadsaťcentových 
minciach je plátno pochádzajúce z Guercinovej školy. Na desaťcentových minciach je znázornená bazilika  
v San Maríne. Na päťcentových minciach je zobrazená veža Guaita, na dvojcentových Socha slobody a na 
jednocentových minciach veža Montale. 
 

 VATIKÁN (Città del Vaticano) 
Všetky mince nesú portrét Jeho Svätosti Benedikta XVI. a nápis „CITTÀ DEL VATICANO“.  
 


