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Zlatá zberateľská eurominca
na pripomenutie veľkomoravského
kniežaťa Mojmíra I.
Zlatá zberateľská eurominca vydaná na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.
je piatou zlatou mincou z tematického okruhu pripomínajúceho najvýznamnejšie osobnosti
Veľkomoravskej ríše, ktoré v nej vládli pred viac ako jedným tisícročím. Národná banka
Slovenska si v predchádzajúcich rokoch v rámci tohto tematického okruhu pripomenula
postupne veľkomoravských panovníkov Svätopluka (1994), Mojmíra II. (2006), Pribinu (2011)
a Rastislava (2014).

Zlatá zberateľská eurominca realizovaná podľa návrhu MgA. Miroslava Schovanca, DiS

2. cena
Mária Poldaufová

3. cena
Miroslav Rónai

Mojmír I. je prvým známym kniežaťom z rodu
Mojmírovcov, ktorý vládol na Morave. Nie je známe, kedy sa narodil, ani kedy sa stal kniežaťom.
Je však známe, že v roku 831 pasovský biskup
Reginhar pokrstil Mojmíra, jeho rodinu, kniežaciu
družinu a významných Moravanov. Mojmírovo
kniežatstvo susedilo na východe s Nitrianskom,
ktorému vládol knieža Pribina. V roku 833 Mojmír I. vyhnal Pribinu z Nitry a Nitriansko pripojil
k Morave. Upevnil tak kniežaciu moc nad vtedajšou spoločnosťou a zjednotené kniežatstvá,
Moravské a Nitrianske, otvoril kristianizácii. To bol
rozhodujúci vývojový krok na ceste od kmeňového zriadenia k štátu, v ktorom mal hlavné slovo
panovník. Veľká Morava bola najstarším štátom
v našich národných dejinách. Vláda Mojmíra I. sa
skončila v roku 846.
Na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur vyhlásila Národná banka Slovenska v júni 2018 verejnú anonymnú súťaž, do ktorej bolo predložených dvanásť
výtvarných prác od deviatich autorov. Komisia na
posudzovanie výtvarných návrhov pamätných
mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v no-

vembri 2018. Jej odborným poradcom v procese
hodnotenia bol zástupca Historického ústavu SAV
Ján Steinhübel, CSc.
Odborná komisia odporučila na udelenie prvej
ceny a na realizáciu výtvarný návrh MgA. Miroslava Schovanca, DiS. Na návrhu ocenila viditeľnú
kompozičnú súhru medzi výtvarným riešením
averzu a reverzu, ktorú podporuje použitie zhodných ornamentálnych motívov.
Druhú cenu udelila komisia výtvarníčke Márii
Poldaufovej, na ktorej návrhu tiež vyzdvihla kompozičnú súhru oboch strán mincového poľa. Spojovacím kompozičným prvkom je použitie architektonického prvku oblúka.
Tretiu cenu získal výtvarník Miroslav Rónai.
Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur má priemer 26 mm a hmotnosť
9,5 g. Bola vyrazená zo zlata s rýdzosťou 900/1000
v Mincovni Kremnica v počte 4 100 kusov v proof
vyhotovení. Jej hrana je vrúbkovaná. Národná
banka Slovenska ju vydala 18. novembra 2019.
Hana Janíková
Foto: Kristína Poláčeková Cinková

