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Pamätná dvojeurová minca
k 30. výročiu
vlajky Európskej únie

Dagmar Flaché
Národná banka Slovenska
V septembri 2015 vydáva Národná banka Slovenska pamätnú dvojeurovú mincu k 30. výročiu
vlajky Európskej únie, ktorá je oficiálnym symbolom Európskej únie od roku 1985. Pamätná
minca bola pripravená a realizovaná z iniciatívy Európskej komisie a jej vydanie všetkými devätnástimi krajinami eurozóny v priebehu druhého polroku 2015 bolo schválené na rokovaní
ECOFIN (Rada Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti) v decembri 2014.

Na grafický výtvarný návrh národnej strany
spoločnej pamätnej mince vyhlásila Európska
komisia vo februári 2015 súťaž, ktorej sa zúčastnili
mincovne krajín eurozóny. Termín jej uzávierky
bol v marci 2015. Následne Európska komisia
vybrala zo všetkých predložených návrhov päť
najlepších, o ktorých bola vyhlásená verejná
anketa. Obyvatelia krajín Európskej únie mohli
hlasovať za najkrajší návrh od 20. apríla do
27. mája 2015 prostredníctvom internetu. Do
ankety sa zapojilo viac ako 100 000 respondentov.
Výsledky hlasovania zverejnila Európska komisia
28. mája 2015. Víťazom súťaže sa stal dizajnér
Bank of Greece (Gréckej centrálnej banky) George
Stamatopoulos. Autor na svojom návrhu použil
ako ústredný motív zobrazenie vlajky Európskej
únie, okolo ktorej je v neuzavretom kruhu
stvárnených dvanásť postáv občanov Európskej
únie. Elektronickú podobu návrhu zaslala všetkým
príslušným mincovniam Bank of Greece. Podľa
tohto návrhu vyrazili pamätné mince všetky
krajiny eurozóny. Na národných stranách mincí sa
na určenom mieste mení len názov vydávajúcej
krajiny uvedený v príslušnom jazyku.
Spoločnú pamätnú mincu vydávajú všetky krajiny eurozóny po štvrtýkrát v histórii. Prvú vydali
v roku 2007 pri príležitosti 50. výročia podpísania
Rímskej zmluvy, druhú v roku 2009 k 10. výročiu
hospodárskej a menovej únie a tretiu v roku 2012
pri príležitosti 10. výročia zavedenia hotovostnej
meny euro. Od roku 2009, v ktorom bola na Slovensku zavedená eurová mena, sa k spoločným
projektom pripojila aj Slovenská republika.
Aj pamätné dvojeurové mince sú určené pre
obeh. Majú rovnaké technické parametre a rovna-

kú spoločnú stranu ako bežné dvojeurové mince
a sú zákonnými platidlami vo všetkých krajinách
eurozóny. Sú v prevažnej miere emitované za ich
nominálnu hodnotu, preto sú prístupné pre široký okruh záujemcov a stali sa predmetom veľkého
záujmu zberateľov.
Minca k 30. výročiu vlajky Európskej únie so slovenskou stranou bola vyrazená v Mincovni Kremnica v počte milión kusov.
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