
Nowe narodowe rewersy obiegowych monet euro

(2008/C 273/06)

W dniu 8 lipca 2008 r. Rada Unii Europejskiej uznała, że Republika Słowacka spełnia warunki konieczne do
przyjęcia euro z dniem 1 stycznia 2009 r. (1).

Od dnia 1 stycznia 2009 r. Republika Słowacka będzie zatem emitować monety euro, z zastrzeżeniem
zgody Europejskiego Banku Centralnego co do wielkości emisji (zob. art. 106 ust. 2 Traktatu ustanawiają-
cego Wspólnotę Europejską).

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformo-
wania podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności, a także ogółu społeczeństwa
Komisja ogłasza wszystkie nowe wzory monet euro (2).

Emitowane przez Republikę Słowacką monety o nominałach 10, 20 i 50 centów oraz monety o nominałach
1 i 2 euro będą miały nowe wspólne awersy (3). Monety o najmniejszych nominałach (1, 2 i 5 centów) będą
emitowane z oryginalnymi wspólnymi awersami, gdyż wspólne awersy dla tych nominałów nie zostały
zmienione.

Państwo emitujące: Republika Słowacka

Początek emisji: styczeń 2009 r.

Opis motywów:

1 EURO CENT — 2 EURO CENT — 5 EURO CENT

Pośrodku wewnętrznej części monety widnieje Krywań, szczyt w Tatrach Wysokich. Poniżej wygrawerowano
nazwę kraju („SLOVENSKO”) oraz rok emisji. Pod rokiem emisji monety widnieje godło państwowe Słowacji,
a obok niego znak mennicy oraz inicjał „Z” grawera Drahomíra Zobka, odpowiednio po lewej i prawej
stronie. Motyw jest otoczony przez dwanaście gwiazd flagi europejskiej.
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(1) Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w
dniu 1 stycznia 2009 r. (Dz.U. L 195 z 24.7.2008, s. 24).

(2) Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001 s. 1, Dz.U. C 254 z 20.10.2006, s. 6 oraz Dz.U. C 248 z 23.10.2007, s. 8 zawierające
odniesienia do pozostałych monet euro.

(3) Zob. Dz.U. C 225 z 19.9.2006, s. 7.



10 EURO CENT — 20 EURO CENT — 50 EURO CENT

Pośrodku wewnętrznej części monety widnieje zamek z Bratysławy, a na pierwszym planie, po lewej stronie,
godło narodowe Słowacji. Rok emisji został umieszczony pod zamkiem. Nazwa kraju „SLOVENSKO” została
wygrawerowana w formie półokręgu w dolnej części motywu. Po lewej stronie godła widnieje znak mennicy,
a po prawej — inicjały JČ i PK należące do twórców projektu monety, Jána Černaja i Pavla Károlego. Motyw
jest otoczony przez dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

1 EURO — 2 EURO

Wewnętrzna część monety przedstawia podwójny krzyż na trójwzgórzu (motyw ten pochodzi z godła
państwowego Słowacji), na tle stylizowanych skał. Wzdłuż krawędzi środkowego okręgu wygrawerowano
nazwę kraju „SLOVENSKO” i rok emisji, odpowiednio po lewej i po prawej stronie. Obok podstawy podwój-
nego krzyża widnieją z jednej strony znak mennicy, a z drugiej strony inicjały IŘ twórcy projektu monety,
Ivana Řeháka.

Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety.

Napis na krawędzi monety o nominale 2 euro: SLOVENSKÁ REPUBLIKA; po napisie następują trzy
symbole (gwiazda — liść lipy — gwiazda).
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