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Odôvodnenie

Všeobecná časť

Národná banka Slovenska od začiatku svojej činnosti v roku 1993 
v súlade s § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. 
o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z.z. vydáva pamätné mince, ktoré sú zákonnými peniazmi. Ich vydávaním postupne pripomína významné osobnosti, udalosti 
a lokality Slovenska. 

Národný park Muránska planina sa nachádza na rozhraní stredného a východného Slovenska v západnej časti Slovenského Rudohoria. Patrí k mimoriadne vzácnym prírodno-krajinným oblastiam, relatívne málo postihnutým civilizačnými vplyvmi. Zachovalosť prírody, bohatosť a pestrosť povrchových i podzemných krasových javov boli podnetom pre vyhlásenie územia za národný park. Národný park Muránska planina bol vyhlásený 
od 1. októbra 1997 a má výmeru 20 318 ha. 

Na území národného parku sa stretávajú štyri geomorfologické celky: Veporské vrchy, Spišsko-gemerský kras, Slotické vrchy a Horehronské podolie. Dôsledkom toho je veľmi pestrý krasový aj nekrasový reliéf. Vo vodami nahlodaných vápencoch a dolomitoch vznikli hlboké doliny, akými sú Furmanecká, Hrdzavá a pôsobivá Javorníková dolina s viacerými vodopádmi. Okrem nich sa na jeho území nachádza viac ako 250 jaskýň, 
15 priepastí, vyše 50 ponorov a vyvieračiek a množstvo povrchových krasových javov 
– škrapy, krasové jamy, tiesňavy, skalné veže, ihly a brány. Najvyšší vrch je Fabova hoľa 
– 1 439 m n.m., najhlbšia priepasť je Michňová – 105 m, najrozsiahlejší jaskynný systém tvorí Bobačka, ktorého dĺžka je 3 000 m. Asi 86 % územia je zalesneného. Na území je 
11 národných prírodných rezervácií, 13 prírodných rezervácií, 1 chránený areál 
a 1 národná pamiatka.

Flóra národného parku je pestrá a dúhovo bohatá, hojne zastúpené sú alpínske aj subalpínske druhy, ale aj náročnejšie teplomilné druhy. Najtypickejšou rastlinou je lykovec muránsky, ktorý je endemitom Muránskej planiny a nerastie nikde inde na svete. Zároveň patrí medzi treťohorné relikty, čo znamená, že tu pretrval milióny rokov a odolal aj zaľadneniu. Je najvýznamnejšou rastlinou oblasti a jedným zo symbolov národného parku.

	V nadväznosti na vývoj rastlinstva sa vytvorili aj podmienky pre pestré zastúpenie živočíšstva. Zistených bolo 1 500 druhov bezstavovcov, vyskytujú sa zástupcovia všetkých piatich tried cicavcov, množstvo vtákov, plazov, obojživelníkov a rýb. Typickým je polodivoký chov koní na Veľkej lúke, ktoré sa od mája do októbra voľne pasú. Pôvodne sa chovali čistokrvné hucule, neskôr však krížením vzniklo nové plemeno koní – norik muránskeho typu.

	Minulosť pripomínajú zrúcaniny kedysi slávneho Muránskeho hradu s povestným bralom Cigánka, ktoré sa týči nad obcou Muráň. Cigánka patrí medzi významné botanické, zoologické, historické, archeologické i turistické lokality Slovenska a roku 1984 bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu.


	Na vytvorenie výtvarného návrhu na pamätnú striebornú mincu vypísala Národná banka Slovenska verejnú anonymnú súťaž s uzávierkou 7. februára 2005. Do súťaže bolo predložených 9 výtvarných návrhov od 8 autorov. Súťaž vyhodnotila Komisia guvernéra Národnej banky Slovenska na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí na zasadnutí 16. februára 2005. Ako najvhodnejší na realizáciu vyhodnotila výtvarný návrh autora Karola Lička, ktorý v súťaží získal zníženú prvú cenu. Komisia ocenila kompozičný súlad medzi averznou stranou a reverznou stranou návrhu, ako aj zastúpenie najcharakteristickejších atribútov národného parku; zrúcaniny Muránskeho hradu a kvet lykovca muránskeho na averze a vyobrazenie páru koní, norika muránskeho typu, v pozadí 
s krajinným motívom na reverze návrhu. Odporučenie komisie schválil guvernér Národnej banky Slovenska rozhodnutím č. 16 z 28. februára 2005.

Vydávanie zákonných peňazí do obehu sa môže uskutočniť len na základe všeobecne záväzného právneho predpisu. Preto Národná banka Slovenska v súlade s čl. 56 Ústavy Slovenskej republiky a § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z.z. vypracovala návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras. Návrh vyhlášky je vypracovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z.z., na vykonanie ktorého je navrhovaná.

Emisia zákonných peňazí nie je podľa súčasného právneho stavu regulovaná smernicami Európskej únie. V zmysle prílohy č. 1 k legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky je vypracovaná doložka zlučiteľnosti.

Náklady na emisiu päťstokorunáka budú hradené z rozpočtových prostriedkov Národnej banky Slovenska, nevyžiadajú si nároky na štátny rozpočet Slovenskej republiky a razba mincí nebude mať vplyv na iné verejné financie, obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, na životné prostredie a nebude mať vplyv na zamestnanosť.


Osobitná časť

K § 1
Ustanovenie § 1 upravuje technické parametre, zloženie kovu a výrobné tolerancie päťstokorunáka. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti sa nezačala sériová razba mincí hrúbka mince je v návrhu vyhlášky uvedená orientačne. Po schválení razby mincí bude pred publikovaním vyhlášky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uvedená skutočná hrúbka mince.

K § 2
Ustanovenie § 2 obsahuje popis lícnej strany, rubovej strany a hrany mince. Súčasťou návrhu vyhlášky je tiež grafické vyobrazenie päťstokorunáka.

K § 3
Navrhuje sa, aby vyhláška nadobudla účinnosť 1. marca 2006.


