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Na líci mince sú vyobrazené časti národných 
strán slovenských obehových euromincí so 
všetkými tromi používanými motívmi – dvoj-
krížom na trojvrší, Bratislavským hradom 
a tatranským štítom Kriváňom. Štátny znak 
Slovenskej republiky je v ľavej časti mincové-
ho poľa. Názov štátu SLOVENSKO je v opise 
pri pravom okraji mince. Označenie nomi-
nálnej hodnoty mince 10 EURO je v spodnej 
časti mincového poľa. Pod ním je letopo-
čet 2019. Značka Mincovne Kremnica MK 
a štylizované iniciálky autora výtvarného ná-
vrhu mince akad. soch. Zbyňka Fojtů ZF sú 
nad štátnym znakom Slovenskej republiky.

Na rube mince je vyobrazená mapa Sloven-
skej republiky v kompozícii so znakom eura. 
V hornej časti mincového poľa je dátum zave-
denia eura v Slovenskej republike 1. 1. 2009. 
V opise je nápis ZAVEDENIE EURA V SLOVEN-
SKEJ REPUBLIKE. Zavedenie eura 

v Slovenskej republike

Strieborná zberateľská minca

Nominálna hodnota: 10 eur

Materiál:  Ag 900/1000, Cu 100/1000  

Hmotnosť: 18 g

Priemer: 34 mm

Hrana: hviezdy

Náklad: limitovaný, maximálne 11 000 ks v bežnom 

             a proof vyhotovení

Autor návrhu: akad. soch. Zbyněk Fojtů

Rytec: Filip Čerťaský

Výrobca: Mincovňa Kremnica

   Údaje o minci

Mapa krajín eurozóny k januáru 2019

Zavedením eura v roku 2009 sa zavŕšila úplná in-
tegrácia Slovenska, ktorá sa začala v roku 2004 vstupom 
do Európskej únie a pokračovala vstupom do Schengen-
ského priestoru v roku 2007. Slovenská republika sa sta-
la súčasťou najužšej rodiny európskych národov, čo Slo-
vensku prinieslo množstvo výhod. Za jednu z najväčších 
môžeme považovať voľný pohyb osôb, tovaru, služieb 
a kapitálu.  Zjednodušenie obchodovania so zahraničím 
a príchod nových zahraničných investorov  vedie k eko-
nomickému rastu krajiny. Nezanedbateľnou výhodou je 
aj možnosť pracovať, študovať a podnikať v krajinách 
Európskej únie a eurozóny. Cestovanie do zahraničia 
je ľahšie bez pasových kontrol na hraniciach. Spoločná 
eurová mena je stabilná a medzinárodne akceptovaná. 
Eurové bankovky majú veľmi vysokú úroveň ochrany 
proti falšovaniu. Európska centrálna banka a národné 
banky krajín eurozóny sa neustále snažia udržiavať krok 
s najnovším technologickým vývojom, aby sa najvyššia 
kvalita udržala a ľudia mohli bankovkám plne dôverovať. 



Európska komisia a Európska centrálna banka 
vo svojich pravidelných konvergenčných správach v máji 
2008 potvrdili, že Slovensko je pripravené prijať euro od 
1. januára 2009. Výmenný konverzný kurz bol stanovený 
v júli 2008 na 30,126 Sk za 1 euro. Prechod sa uskutočnil 
formou tzv. „veľkého tresku“ – naraz v bezhotovostnom 
aj hotovostnom platobnom styku, s krátkym 16-dňovým 
obdobím duálneho obehu slovenskej koruny aj eura.

Slovenská republika sa 1. mája 2004 stala čle-
nom Európskej únie. Je to jeden z najdôleži-
tejších míľnikov ekonomickej a spoločenskej 
transformácie po revolúcii v roku 1989. Neod-
deliteľnou súčasťou prístupovej zmluvy bol aj 
záväzok zaviesť spoločnú európsku menu euro. 
Po splnení nevyhnutných, tzv. maastrichtských 
konvergenčných kritérií sa krajina stala plnohod-
notným členom Hospodárskej a menovej únie.

Prípravy na zavedenia eura sa začali už 
pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Ná-
rodná banka Slovenska v spolupráci s Minister-
stvom fi nancií SR pripravili Stratégiu prijatia eura 
v Slovenskej republike, ktorú schválila vláda v júli 
2003. Podrobné postupy v procese zavedenia eu-
rópskej meny boli rozpracované v Národnom plá-
ne zavedenia eura, ktorý bol schválený 6. júla 
2005 uznesením vlády SR č. 525. Plán obsahoval 
jednotlivé kroky, ktoré bolo potrebné uskutoč-
niť pre bezproblémové a úspešné zavedenie eura.
Národná banka Slovenska začala bezprostredne po 
vstupe Slovenska do Európskej únie s  prípravou ná-
rodných strán slovenských eurových mincí, ktorá vyvr-
cholila v decembri 2005. Jej  výsledkom  boli tri víťazné 
návrhy, ktoré výstižne symbolizujú kultúrne a histo-
rické tradície a bohaté prírodné dedičstvo Slovenska.

Významným dátumom na ceste k slovenským euro-
vým minciam bol 15. jún 2007, kedy bolo podpísané 
Memorandum o dohode medzi Slovenskou republi-
kou, členskými štátmi eurozóny a Európskou komisiou 
o začatí výroby eurových mincí a o prípravných prácach 
pred spustením ich výroby. Komplexným zabezpeče-
ním všetkých prípravných prác bola poverená Mincovňa 
Kremnica, š.p. Do konca roka 2007 uskutočnila skúšob-
né razby všetkých nominálnych hodnôt eurových min-
cí. Po potvrdení vstupu Slovenskej republiky do euro-
zóny sa 19. augusta 2008 začala sériová razba mincí. 

Eurovú menu tvorí v súčasnosti sedem ban-
koviek a osem mincí. Eurové bankovky sú rovnaké 
vo všetkých krajinách. Ich motívom sú architektonic-
ké štýly rôznych kultúrnych epoch európskej histórie. 
Eurové mince majú jednu stranu spoločnú – je na nich 
vyobrazená jedna z podôb mapy Európy, dvanásť hviezd 
európskej vlajky, nominálna hodnota a názov menovej 
jednotky. Druhá strana je národná, s vlastnými motív-
mi štátov eurozóny. Pri slovenských eurových minciach 
je to dvojkríž na trojvrší (mince v nominálnej hodnote 
1 euro a 2 eurá), Bratislavský hrad (mince v nominál-
nej hodnote 10, 20 a 50 centov) a vrch Kriváň (min-
ce v nominálnej hodnote 1 cent, 2 centy a 5 centov).

Víťazné návrhy národných strán slovenských euromincí 
z roku 2005

Mincovňa v Kremnici, založená v roku 1328, v ktorej boli vy-
razené slovenské eurové mince 

21. september 2008 – guvernér NBS  Ivan  Šramko s prezi-
dentom ECB Jean-Claude Trichetom na otvorení Výstavy 
o eure v NBSEurópska centrálna banka vo Frankfurte nad Mohanom


