
Na líci mince je zobrazená československá zá-
stava, ktorá sa v oblúkovitej kompozícii mení  
na slovenskú zástavu, čo symbolicky vyjadruje 
vznik Slovenskej republiky. Nad slovenskou zásta-
vou je Bratislavský hrad. V spodnej časti oblúka je 
zobrazený Karlov most a vrch Kriváň ako symboly 
Česko-Slovenska. Vo vnútri oblúka je v dvoch 
riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince 
25 EURO. Pri spodnom okraji mince je v opise  
názov štátu SLOVENSKO a za ním letopočet 2018.

Na rube mince sú zobrazené mapa Slovenskej repub-
liky, symbolická brána do Európskej únie a znak eura 
s časťou hviezd Európskej únie, čo vyjadruje začle-
nenie Slovenskej republiky do Európskej únie a eu-
rozóny. V spodnej časti mincového poľa je v opise 
nápis 25 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Letopočet 
vzniku Slovenskej republiky 1. 1. 1993 je pod mapou 
Slovenskej republiky. Nad ním sú umiestnené značka 
Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky autora 
výtvarného návrhu mince Pavla Károlyho PK.

    Údaje o minci

Nominálna hodnota: 25 eur

Materiál: Ag 999/1000

Hmotnosť: 31,10 g (1 oz)

Priemer: 40 mm

Hrana: reliéfne prvky čičmianskeho ornamentu

Náklad: limitovaný náklad v bežnom 

 a proof vyhotovení 11 000 ks

Autor návrhu: Pavel Károly

Rytec: Dalibor Schmidt 

Výrobca: Mincovňa Kremnica

Bratislavský hrad so zástavami SR a EÚ

Euro bolo na Slovensku prijaté 1. januára 2009
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http://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/zberatelske

25. výročie vzniku 

Slovenskej republiky

 Strieborná zberateľská minca

Významným míľnikom v krátkej histórii samostatnej  
Slovenskej republiky je rok 2004, keď sa Slovensko stalo 
členom Európskej únie. Členstvo v EÚ krajine otvorilo nové 
možnosti, zvýšilo jej kredibilitu a pomohlo nadobudnúť 
rešpektované postavenie. Slovensko získalo mnohé eko-
nomické benefity, ku ktorým patrí aj prístup k čerpaniu 
eurofondov. Tieto sa ešte znásobili vstupom do Schen-
genského priestoru v roku 2007 a do eurozóny v roku 
2009. Vytvorili sa podmienky na odstránenie obchodných 
prekážok a vznikli nové príležitosti na podnikanie a vstup  
zahraničného kapitálu. Členstvo v EÚ tiež znamená aktív-
nu účasť na moderných procesoch v spoločenstve krajín, 
ktoré tvoria jeden z najbohatších regiónov sveta. V súčas-
nosti patrí Slovenská republika k najdynamickejšie sa rozví-
jajúcim krajinám Európy.



 Po páde komunistického režimu v novembri 1989 sa 
otvoril priestor na rokovania o zriadení funkčného federálneho 
usporiadania štátu, ktoré by nahradilo dovtedajšiu formálnu 
federáciu. Keď ani po voľbách v roku 1992 sa vzájomnú do-
hodu nepodarilo nájsť, tak aj napriek odporu nezanedbateľnej 
časti verejnosti v oboch častiach republiky sa začali pripravo-
vať kroky na vytvorenie dvoch samostatných štátov. Slovenská 
národná rada prijala 17. júla 1992 Deklaráciu o zvrchovanosti 
Slovenskej republiky a následne 1. septembra 1992 schválila 
Ústavu Slovenskej republiky.

 Proces konštituovania Slovákov ako moderné-
ho európskeho národa vyvrcholil 1. januára 1993 
vznikom samostatného štátu – Slovenskej republiky. 
Definitívne sa tak naplnili snahy národnej emanci-
pácie Slovákov, ktoré sa naplno rozvinuli aktivitami 
štúrovskej generácie a pokračovali memorandovým 
hnutím z roku 1861, politickými aktivitami reprezen-
tantov Slovákov v mnohonárodnostnom Uhorsku 
a politickými a kultúrnymi počinmi Slovákov v novo-
vytvorenej Československej republike po roku 1918.

 Slováci sa stali rovnocenným partnerom ostatným kraji-
nám. Od prvých dní existencie Slovenskej republiky bolo po-
trebné riešiť zložité ekonomické problémy vrátane zavedenia 
novej meny, vybudovania ekonomických a politických inštitúcií 
a zakotvenia nového štátu na medzinárodnej scéne. Už v roku 
svojho vzniku sa Slovenská republika stala členom Organizácie 
Spojených národov, Rady Európy a podpísala dohodu o pridru-
žení k Európskym spoločenstvám. V roku 2000 sa stala členom 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

 Predovšetkým v zahraničí je dodnes vysoko oceňova-
ný pokojný spôsob, ktorým k rozdeleniu česko-slovenského 
štátu prišlo. Zásadným spôsobom sa odlišoval od prakticky 
v rovnakom čase prebiehajúceho rozpadu Juhoslávie, ktorý 
vyústil v dlhotrvajúci vojnový konflikt, či od krvavých národ-
nostných konfliktov vo viacerých zväzových republikách bý-
valého Sovietskeho zväzu.

 

Ústava Slovenskej republiky prijatá 1. septembra 1992 Podpis zmluvy o  výrobe slovenských bankoviek vo februári 1993

Slávnostná ceremónia z podpísania Ústavy SR 3. septembra 1992 Prvé slovenské korunové mince

Oslava vzniku SR 1. januára 1993 na Námestí SNP v Bratislave Sídlo prezidenta Slovenskej republiky


