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Prvého mája 2004 sa k Európskej únii pripojilo 
desať krajín – Cyprus, Česká republika, Estónsko, 
Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Poľsko, Sloven-
sko a Slovinsko. Také masívne rozšírenie rodiny 
európskych krajín bolo bezprecedentnou udalos-
ťou v európskych dejinách a možno ho považo-
vať za zánik umelého rozdelenia Európy, ktoré po 
druhej svetovej vojne symbolizovala železná opo-
na. V roku 2007 vstúpilo do EÚ Bulharsko a Ru-
munsko a v roku 2013 Chorvátsko, čím sa počet 
jej členov zvýšil na 28.

Desať rokov členstva v Únii je významným míľ-
nikom v krátkej novodobej histórii samostatnej 
Slovenskej republiky. Otvorilo jej nové možnosti, 
zvýšilo jej dôveryhodnosť a pomohlo jej nado-
budnúť rešpektované postavenie. Slovensko zís-
kalo aj mnohé ekonomické výhody, ktoré sa ešte 
znásobili vstupom do Schengenského priestoru 
a do eurozóny. Členstvo v Únii znamená pre ob-
čanov Slovenska aj možnosť voľne cestovať, žiť, 
študovať a pracovať v jednom z najbohatších re-
giónov sveta.

Na výtvarný návrh pamätnej mince pripomínaj-
úcej 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do 
Európskej únie vyhlásila Národná banka Sloven-
ska verejnú anonymnú súťaž. Bolo do nej pred-
ložených 24 výtvarných riešení národnej strany 
mince od 11 autorov. Komisia guvernéra NBS na 
posudzovanie výtvarných návrhov slovenských 
eurových mincí ich hodnotila v máji 2013. Jej od-
borným poradcom bol Mgr. Peter Beňo, zástupca 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych zále-
žitostí Slovenskej republiky. 

Na realizáciu národnej strany mince schválila 
Banková rada NBS, v zmysle odporučenia od-
bornej komisie, návrh výtvarníčky Márie Poldau-
fovej, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Komisia pri 
hodnotení vzala do úvahy jeho prehľadnú a čistú 
kompozíciu, ktorej dominujú písmové znaky EÚ 
a štátny znak Slovenskej republiky. Vyzdvihla naj-
mä skutočnosť, že použitá symbolika je namode-
lovaná tak, aby bola zreteľná aj na malej ploche 
pamätnej mince. Návrh jasne symbolizuje vstup 
Slovenskej republiky do Európskej únie a názna-
kom symbolu eura odráža aj vstup Slovenska do 
eurozóny. 

Autorka Mária Poldaufová získala v súťaži aj 
druhú cenu. Bola jej udelená za premyslene vy-
pracovaný návrh s viacerými symbolmi vzťahu 
Slovenska k Európskej únii. Komisia ocenila vtipný 
nápad s pečatidlom so štátnym znakom, ktorým 
Slovensko vtláča svoju pečať do knihy histórie 
Európskej únie. 

Nová pamätná dvojeurová minca
Pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie vydáva 
Národná banka Slovenska v apríli 2014 pamätnú dvojeurovú mincu.

Tretia cena bola udelená Branislavovi Ronaiovi. 
Jeho návrh vhodne akcentuje skutočnosť, že do 
Európskej únie prvého mája 2004 vstúpilo súčas-
ne desať nových krajín (desať hviezd EÚ) vrátane 
Slovenska, ktoré je reprezentované najväčšou 
hviezdou a mapou. 

Pamätná minca bola vyrazená v Mincovni 
Kremnica v počte 1 000 000 kusov v bežnom vy-
hotovení. Jej hrana je rovnaká ako na všetkých 
ostatných slovenských dvojeurových minciach. 
Je na nej nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Začiatok 
a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, 
medzi ktorými je lipový list.
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