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Na líci mince je v hornej polovici mincového poľa zobra-
zený najvyšší vrch Nízkych Tatier Ďumbier. Vpravo pod 
ním sú kvety soldanelky karpatskej a vľavo je názov štá-
tu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a štátny znak. Letopočet 
2008 je pri spodnom okraji mince. 

Na rube mince je uprostred porastu kosodreviny zobra-
zený medveď hnedý, ktorý je aj symbolom národného 
parku. Vpravo od neho je označenie nominálnej hod-
noty mince 500 Sk, vľavo je uvedený názov národné-
ho parku NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY, pod ktorým 
sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora vý-
tvarného návrhu mince Karola Lička a značka Mincov-
ne Kremnica.

Údaje o minci
Nominálna hodnota: 500 Sk
Materiál: Ag 925/1000, Cu 75/1000
Hmotnosť: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: reliéfny nápis OCHRANA PRÍRODY 
 A KRAJINY, pred ktorým je deliaca 
 značka v tvare štylizovaného kvetu 
Náklad: limitovaný maximálne 9 500 ks
Autor návrhu: Karol Ličko
Rytec: Dalibor Schmidt
Výrobca: Mincovňa Kremnica

Vydra riečna Večernica slovenská

Horec bodkovaný

Tetrov hlucháň

Horcokvet Clusiov Ľalia cibuľkonosná Orol krikľavý

Plesnivec alpínsky



Masív Nízkych Tatier sa svojimi prírodnými 
a krajinárskymi hodnotami radí k najvzácnejším 
horským celkom Slovenska. Na ochranu tohto 

územia bol 14. júna 1978 vyhlásený Národný park Nízke 
Tatry (NAPANT). Je naším druhým najväčším národným 
parkom s výmerou takmer 73 000 ha. Spolu s ochranným 
pásmom tvorí najrozsiahlejšie chránené územie na Slo-
vensku s výmerou približne 183 000 ha.

Jadrom národného parku je takmer 100 km dlhý hre-
beň Nízkych Tatier. Sedlo Čertovica ho delí na západnú 
ďumbiersku a východnú kráľovohoľskú časť. Najvyšším vr-
chom pohoria je Ďumbier (2 043 m n. m.). Pohorie vzniklo 
koncom druhohôr a začiatkom treťohôr počas alpínskych 
horotvorných procesov. Po obvode kryštalického jadra sa 
nachádzajú sedimentárne horniny zložené najmä z vápen-
cov a dolomitov, v ktorých sa formovali rozsiahle systémy 
podzemného i povrchového krasu. K najvýznamnejším 
krasovým oblastiam patria Jánska a Demänovská dolina. 
Erózna činnosť vody v nich vytvorila najhlbší jaskynný 
systém na Slovensku (jaskyňa Starý hrad je hlboká 495 m) 
a svetoznámy Demänovský jaskynný systém dlhý viac ako 
35 km. Pre verejnosť sú sprístupnené štyri jaskyne Bys-
trianska, Važecká, Demänovská jaskyňa slobody a Demä-
novská ľadová jaskyňa. Pozostatkom z čias doby ľadovej je 
najväčšie prirodzené nízkotatranské jazero Vrbické pleso.

Pestrá geologická stavba, členitý reliéf a rôznorodý 
charakter prírodných podmienok podmieňujú výskyt 
mnohých biotopov. Veľké rozpätie nadmorskej výšky 
umožňuje výskyt dubových až smrekových lesov, ko-
sodreviny a alpínskych lúk. Každý vegetačný stupeň je 

charakteristický zastúpením osobitných rastlinných i ži-
vočíšnych spoločenstiev, v ktorých sa nachádza mnoho 
vzácnych a ohrozených druhov.

Živočíšna ríša je zastúpená takmer všetkými západo-
karpatskými horskými druhmi. Tu žijúce populácie med-
veďa hnedého (ktorý je aj symbolom národného par-
ku), vlka dravého, rysa ostrovida, orla skalného, tetrova 
hoľniaka, tetrova hlucháňa, jariabka hôrneho, kuvika 
vrabčieho či kuvika kapcavého sú kľúčové pre ich trvalú 
existenciu na Slovensku. Územie parku má mimoriad-
ny význam aj pre ochranu svišťa vrchovského, kamzíka 
vrchovského tatranského, murárika červenokrídleho, 
vrchárky červenkastej, bociana čierneho, sokola sťaho-
vavého, orla krikľavého, jasoňa červenookého či fúzača 
karpatského.

Z množstva druhov rastlín vyskytujúcich sa v Nízkych 
Tatrách patria k najhodnotnejším endemické druhy, ktoré 
nikde inde na svete nerastú, napr. mach ochyrea tatran-
ská či večernica slovenská. Lomikameň pozmenený, ku-
čeravec čiarkovitý a niekoľko ďalších druhov nájdeme na 
Slovensku len v Nízkych Tatrách. Do skupiny endemitov 
Západných Karpát zaraďujeme aj soldanelku karpatskú, 
rozšírenú najmä v horských polohách. Pozornosť náv-
števníkov pútajú svojou krásou horcokvet Clusiov, horec 
bodkovaný, plesnivec alpínsky, poniklec slovenský, prvo-
sienka najmenšia i viaceré druhy orchideí.

V Nízkych Tatrách sa nachádzajú významné zdroje 
pitnej vody zásobujúce regióny Liptova, Pohronia a Hor-
ného Spiša. Pod legendárnou Kráľovou hoľou (1948 m) 
pramenia najznámejšie a najväčšie rieky Slovenska – Váh, 
Hron, Hornád a Hnilec. Výsledkom cirkulácie vody zloži-
tým systémom puklín a hlbinných zlomov v podzemí je 
množstvo minerálnych prameňov.
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