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Národná banka Slovenska
20. výročie vzniku 

Strieborná zberateľská minca

    Údaje o minci

Nominálna hodnota: 10 eur

Materiál: Ag 900/1000

 Cu 100/1000

Hmotnosť: 18 g

Priemer: 34 mm

Hrana: nápis do hĺbky: 

NBS – CENTRÁLNA BANKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Náklad: limitovaný náklad v bežnom 

                 a proof vyhotovení 20 000 ks

Autori návrhu: averz: PhDr. Kliment Mitura

          reverz: Mgr. art. Roman Lugár

Rytec: Dalibor Schmidt

Výrobca: Mincovňa Kremnica

Na líci mince je zobrazený štylizovaný symbol eura € 
doplnený v hornej časti mincového poľa časťou glóbu-
su a časťou mapy Európy, ktoré vyjadrujú začlenenie 
NBS do Eurosystému. Symbol eura je v spodnej časti 
doplnený grafom. Napravo od neho je sedem hviezd 
a vľavo od nich je štátny znak Slovenskej republiky. 
Názov štátu SLOVENSKO je v opise pri pravom okraji 
mince a vľavo od neho je letopočet 2013. Štylizované 
iniciálky mena a priezviska autora lícnej strany mince 
PhDr. Klimenta Mituru KM sú umiestnené pod grafom.

Na rube mince je zobrazené logo Národnej banky  
Slovenska doplnené dvojkrížom a dekoratívnymi  
prvkami na pozadí. V hornej časti mincového poľa je  
v opise nápis NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. Pri spod-
nom okraji mince je označenie jej nominálnej hodnoty 
10 EURO. Letopočty 1993 a 2013 sú po oboch stranách 
nominálnej hodnoty. Značka Mincovne Kremnica MK 
je umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované 
iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu 
rubovej strany mince Mgr. art. Romana Lugára RL sú  
v spodnej časti mincového poľa. 

 Logo NBS

Logo Národnej banky Slovenska symbolizuje historické  
a hospodárske tradície Slovenska. Námetom pre motív loga 
boli najstaršie mince dokázateľne razené na  slovenskom 
území. Boli to keltské mince s nápisom Biatec, s vyobraze-
ním jazdca na koni s ratolesťou v ruke. Súčasne bol použitý 
aj námet sokoliara zo  striebornej plakety z  druhej polovi-
ce 9. storočia, ktorá sa našla pri  archeologickom výskume  
staroslovanských usadlostí. Tým sa prepojili dve historicky 
významné obdobia Slovenska – keltské a veľkomoravské.



Národná banka Slovenska (NBS) vznikla 1. januára 
1993 po rozdelení Česko-Slovenska ako centrálna 
banka Slovenskej republiky. Počas svojej 20-ročnej 
histórie zohrávala významnú úlohu vo všetkých 
zásadných menových a  hospodárskych udalos-
tiach našej krajiny a podieľala sa na formovaní jej 
dnešného postavenia v  spoločnom európskom 
dome.

 
 V  prvých rokoch svojej existencie sa Národ-
ná banka Slovenska usilovala o  zabezpečenie 
stability novej slovenskej meny. Rýchla menová 
odluka znamenala, že výmena peňazí kolkova-
ním prebehla za rekordne krátky čas štyroch dní. 
Celkovo bolo okolkovaných a  daných do obehu  
76 miliónov kusov bankoviek, ktoré boli vtedy 
v  zásobách Národnej banky Slovenska. Následná 
príprava a tlač nových slovenských bankoviek  
trvala len niekoľko mesiacov, hoci v  štandard-
ných podmienkach sú potrebné roky. Prvá  
slovenská minca v  hodnote 10 Sk bola daná  
do obehu 8. februára 1993, v prvý deň po ukončení 
menovej odluky, a prvá slovenská bankovka 50 Sk  
30. augusta 1993. Do konca roka 1993 boli dané  
do obehu všetky korunové mince a bankovky 20 Sk, 
100 Sk, 500 Sk a 1000 Sk. Rad slovenských bankoviek 
bol uzavretý v roku 1995 emisiou bankoviek 200 Sk 
a 5 000 Sk.   

 NBS ako centrálna banka SR prispela výraznou mierou 
k ekonomickej stabilizácii našej mladej republiky. Menový 
vývoj, predovšetkým v prvých rokoch po vzniku republiky, 
vyžadoval zásadné a rozhodujúce opatrenia, ktoré určovali 
smerovanie na celé nasledujúce obdobia. Už od svojho 
vzniku vykonávala aj dohľad nad bankami a  pobočkami  
zahraničných bánk a zohrávala významnú úlohu pri  
utváraní slovenského finančného sektora v  nových  
sociálno-ekonomických podmienkach. V  období prvých 
desiatich rokov prispela k  ozdraveniu bankového sek-
tora, čo spolu s  ekonomickým rastom a  aproximačnými  
úpravami slovenského právneho poriadku vytvorilo nevy-
hnutné predpoklady pre vstup SR do Európskej únie. NBS si 
tak už v prvých rokoch svojej existencie vybudovala vysokú 
dôveryhodnosť nielen doma, ale aj v zahraničí.

 Dôležitú úlohu zohrávala NBS pri zavedení eura.  
Už niekoľko rokov pred jeho zavedením sa podieľala na 
plnení ekonomických a  právnych kritérií potrebných  
na jeho prijatie, pripravovala slovenské eurové mince, 
poskytovala informácie a podporu bankám, pobočkám 
zahraničných bánk, veľkým spoločnostiam i malým pod-
nikateľom a  rok pred zavedením eura zabezpečovala  
informačnú kampaň pre verejnosť. Aj to prispelo k tomu, 
že zavedenie eura na Slovensku 1. januára 2009 bolo 
plynulé a bez problémov. NBS na prechod na euro za-
bezpečila 188 miliónov kusov bankoviek a 500 miliónov 
kusov mincí. Počas 16 dní duálneho obehu sa zamenili  
slovenské koruny za eurá v hodnote 325 miliónov eur.

 Od roku 2009, keď bolo na Slovensku prijaté euro, 
je NBS súčasťou Eurosystému. Spolu s ostatnými cen-
trálnymi bankami krajín eurozóny, sa spolupodieľa  
na príprave menovopolitických rozhodnutí Európ-
skej centrálnej banky a zodpovedá za výkon menovej  
politiky na Slovensku.

Hlavným cieľom NBS je udržiavanie cenovej stability. 
S tým sú spojené mnohé jej funkcie a aktivity. Okrem 
implementovania menovej politiky ECB spravuje deví-
zové rezervy a vykonáva devízové operácie, zodpove-
dá za platobný styk, vydáva eurové bankovky a mince 
a zabezpečuje plynulosť peňažného obehu. Nemenej 
dôležitými sú jej úlohy v oblasti výskumu, zberu a spra-
cúvania štatistických údajov,  poskytovania informácií 
pre rozhodovanie vlády a parlamentu a zastupovanie 
SR v medzinárodných finančných inštitúciách.

 V oblasti finančného trhu prispieva NBS k sta-
bilite finančného systému ako celku, ako aj k bez-
pečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu  
v záujme udržiavania jeho dôveryhodnosti, ochra-
ny klientov a rešpektova-
nia pravidiel hospodárskej 
súťaže. Od roku 2006 do-
hliada nad činnosťou všet-
kých subjektov finančného 
trhu v  Slovenskej republike.  
Od začiatku roka 2011 je NBS 
súčasťou novovzniknutého 
Európskeho systému finanč-
ného dohľadu.

 Guvernéri NBS

Vladimír Masár, v rokoch 1993 – 1999

Marián Jusko, v rokoch 1999 – 2004
 
Ivan Šramko, v rokoch 2005 – 2010 

Jozef Makúch od roku 2010

Kolkovanie česko-slovenských bankoviek Národná banka Slovenska – pôvodná budova Ukladanie bankoviek do prepravného obalu


