Údaje o minci
Nominálna hodnota: 10 eur

Predsedníctvo má silný propagačný a prezentačný
potenciál. Je príležitosťou na prezentáciu Slovenska
ako krajiny s bohatou kultúrou, tradíciami, ale aj ako moderného a dynamického člena
EÚ. Rovnako je impulzom
na vnútornú slovenskú
diskusiu o európskych
témach.

Materiál: Ag 900/1000, Cu 100/1000
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis do hĺbky: 1. JÚL 2016 – 31. DECEMBER 2016
Náklad: limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení 11 000 ks
Autor návrhu: akad. mal. Vladimír Pavlica
Rytec: Filip Čerťaský
Výrobca: Mincovňa Kremnica

Na líci mince je v centrálnej kompozícii dominantne zobrazený štátny znak Slovenskej republiky
s dostredivými dynamickými líniami na pozadí, čo
znázorňuje postavenie a význam Slovenskej republiky počas jej predsedníctva v Rade Európskej únie.
Vpravo od štátneho znaku je letopočet 2016. Pri
okraji mince je v opise názov štátu SLOVENSKÁ
REPUBLIKA, ktorý je grafickými značkami oddelený od označenia nominálnej hodnoty 10 EURO.
Značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince akademického maliara Vladimíra Pavlicu VP sú umiestnené
v spodnej časti kompozície.
Na rube mince je v centrálnej kompozícii zobrazená silueta Bratislavského hradu s vlnami znázorňujúcimi rieku Dunaj a dostredivými dynamickými
líniami na pozadí. Pri okraji mince je v opise nápis
PREDSEDNÍCTVO, ktorý je grafickými značkami
oddelený od nápisu SR V RADE EÚ.
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Prvé predsedníctvo
Slovenskej republiky
v Rade Európskej únie
Strieborná zberateľská minca

Predsedníctvo v Rade Európskej únie je význam-

Jednou z hlavných tém pre slovenské predsedníctvo je migračná kríza, ktorá predstavuje celoeurópsky problém. Dôležitými témami sú aj prípadný
odchod Veľkej Británie z EÚ a postoj členských krajín
ku krízam v Sýrii a na Ukrajine. Výkon predsedníctva
tiež  dáva predsedajúcemu štátu príležitosť upriamiť
pozornosť celej Európskej únie na otázky a témy dôležité z pohľadu vlastných národných záujmov, resp.
záujmov príslušného regiónu a  presadiť ich v rámci
politík a smerovania EÚ.

nou súčasťou inštitucionálneho rámca Európskej únie a z pohľadu členského štátu je jednou
z najdôležitejších a najnáročnejších úloh vyplývajúcich z členstva v Európskej únii.
Predsedníctvo vykonávajú na rotačnom princípe
vopred určené skupiny troch členských štátov – tzv.
predsednícke trio – počas obdobia 18 mesiacov. Skupiny štátov sú vytvorené s prihliadnutím na ich rozmanitosť a geografickú rovnováhu v rámci Európskej
únie. Poradie predsedníctiev stanovila Rada Európskej únie v decembri 2004.
Slovenská republika predsedá Rade Európskej
únie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016.
Je súčasťou predsedníckeho tria spolu
s Holandskom a Maltou. Ide o historicky prvé slovenské predsedníctvo, ktoré je dôležitou politickou
výzvou pre celú krajinu.

Hlavnou úlohou Slovenska dovnútra Rady EÚ je hľadať kompromisy medzi členskými štátmi v európskych
politikách a zastupovať ich vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám. Samotný výkon predsedníctva spočíva
najmä v predsedaní prípravným orgánom Rady – pracovným skupinám a výborom. Súčasťou výkonu však je aj
predsedanie jednotlivým formáciám Rady EÚ a vedenie
rokovaní o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Bratislava a jej blízke okolie sa stane
počas šiestich mesiacov dejiskom približne dvadsiatich
neformálnych zasadnutí ministrov a ministerských konferencií a aj takmer dvesto podujatí na expertnej a pracovnej úrovni.

