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Spoločnú hotovostnú eurovú menu zaviedlo od 
1. januára 2002 dvanásť členských krajín Európ-
skej únie – Belgicko, Nemecko, Írsko, Grécko, Špa-
nielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Ho-
landsko, Rakúsko, Portugalsko a Fínsko. Postupne 
sa ich počet rozrastal o ďalšie krajiny – Slovinsko 
(2007), Cyprus a Malta (2008), Slovensko (2009) 
a Estónsko (2011). V súčasnosti tvorí eurozónu 
sedemnásť krajín a eurovú menu v nich používa 
332 miliónov ľudí.

Na výtvarný návrh spoločnej pamätnej mince 
vyhlásila Európska komisia v apríli 2011 súťaž, na 
ktorej sa mohli zúčastniť všetci občania krajín 
eurozóny starší ako 12 rokov. Každý mohol do 
súťaže zaslať jeden grafický návrh v elektronickej 
forme. Termín uzávierky súťaže bol v máji 2011. 
Z viac ako 800 predložených výtvarných návrhov 
vybrala odborná porota päť najlepších, o ktorých 
hlasovali od 6. júna do 24. júna prostredníctvom 
internetu občania krajín eurozóny. Do hlasovania 
sa zapojilo takmer 35 tisíc osôb. Ich hlasy rozhodli 
o víťazovi súťaže, ktorým sa stal dizajnér rakúskej 
mincovne Helmut Andexlinger. V strede svojho 
návrhu stvárnil glóbus so znakom eura „€“. Po 
obvode ho doplnil zobrazením viacerých oblastí, 
v ktorých euro zohráva významnú úlohu. Skupina 
obytných domov a mávajúca rodina symboli-
zujú život ľudí, oblasť obchodu predstavuje loď, 
bankovníctvo budova Európskej centrálnej ban-
ky, energetiku vyjadrujú dve veterné elektrárne 
a priemysel predstavuje továrenská budova. Pod-
ľa tohto návrhu vyrazili pamätné mince všetky 
krajiny eurozóny. Na ich národných stranách je 
rovnaký motív, mení sa len názov vydávajúcej kra-
jiny uvedený v príslušnom jazyku.

Doteraz boli vydané tri spoločné pamätné dvoj-
eurové mince pripomínajúce udalosti celoeuróp-
skeho významu. Prvá z nich bola emitovaná v ro-
ku 2007 pri príležitosti 50. výročia Rímskej zmluvy, 
zakladajúcej zmluvy Európskeho hospodárskeho 
spoločenstva, druhá bola emitovaná v roku 2009 

k 10. výročiu hospodárskej a menovej únie a tre-
ťou je aktuálne vydávaná minca. Po zavedení eu-
rovej meny, t. j. v rokoch 2009 a 2011, sa k spoloč-
ným projektom pripojila aj Slovenská republika.

Aj pamätné dvojeurové mince sú určené do 
obehu. Majú rovnaké technické parametre a rov-
nakú spoločnú stranu ako bežné dvojeurové 
mince a sú zákonnými platidlami vo všetkých kra-
jinách eurozóny. Sú v prevažnej miere emitované 
za ich nominálnu hodnotu, preto sú prístupné ši-
rokému okruhu záujemcov a stali sa predmetom 
veľkého záujmu zberateľov.
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V januári 2012 emitovala Národná banka Slovenska pamätnú dvojeurovú mincu k 10. výro-
čiu zavedenia hotovostnej eurovej meny – eurových bankoviek a eurových mincí. Pamätná 
minca bola pripravená a realizovaná v rámci spoločného projektu všetkých krajín eurozóny 
a so slovenskou stranou bola vyrazená v počte milión kusov v Mincovni Kremnica.




