
 Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV– pobočka Bratislava 
 

Vážení členovia, 

 

 dovoľujeme si Vás informovať o niektorých aktuálnych termínoch a akciách, ktoré sa budú viazať na 

činnosť našej bratislavskej  pobočky v 2 polroku 2022. Prosíme Vás, aby ste si tieto informácie ponechali a 

termíny zapísali do kalendárov, aby ste mali prehľad o stretnutiach pobočky. 

 

  

 

1) Emisný plán zberateľských euromincí v druhom polroku 2022 podľa Národnej banky Slovenska 

predpokladá vydanie : 

1) ZZM 100 €  Bratislavské korunovácie - 450. výročie korunovácie Rudolfa 

predpokladaná emisia v mesiaci júl 2022 

2) SZM 10 €  Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto - 650. výročie 

      predpokladaná emisia v mesiaci august 2022 

3) ZM 5 € rys ostrovid   predpokladaná emisia v mesiaci august 2022 

4) SZM 10 €  Začiatok osídľovania Kovačice Slovákmi - 220. výročie 

      predpokladaná emisia v mesiaci september 2022 

5) PM 2 €  Zostrojenie prvého parného stroja na odčerpanie vôd z baní v kontinentálnej Európe – 

300. výročie   predpokladaní emisia v mesiaci október 2022 

 

  

 

V roku 2022 budú súbory obehových euromincí venované nasledovným udalostiam: 

a) s tematikou „XXIV. Zimné olympijské hry – Peking 2022“ – počet 6 000 kusov vo vyhotovení 

„Špeciálne neobiehajúce“ a 1 900 kusov vo vyhotovení „Proof like“,   

b) s tematikou „Hrady a zámky na Slovensku – Spišský hrad“ – počet  

3 000 kusov vo vyhotovení „Špeciálne neobiehajúce“, 

c) s tematikou „Erasmus program – 35. výročie“ – počet 2 000 kusov vo vyhotovení „Špeciálne 

neobiehajúce“, 

d) s tematikou „Velikáni slovenského maliarstva – Ladislav Medňanský“ – počet 3 000 kusov vo 

vyhotovení „Špeciálne neobiehajúce“. 

 

2) DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Členské schôdze a prednášky sa od druhého polroku 2020 konajú v 

staronových priestoroch budovy Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava, v kongresovej 

sále od 16,00 max. do 18,00 hod.. 

 

 

Termíny prednášok a členských schôdzí v II. polroku  2022: 

20. 09. 2022:  Anton Fiala: Politika a umenie sovietskych, ruských predstaviteľov v drobnej  

  plastike Československa a Slovenska v 20. storočí. 

18. 10. 2022:  Mgr. Daniel Haas-Kianička, PhD.: Medaily a žetóny razené pri príležitosti  

  bratislavskej korunovácie uhorského kráľa Karola III. v roku 1712 

15. 11. 2022: Mgr. Boris Stoklas: Rímske cisárske denáre na území európskeho barbarika 

20. 12. 2022:  Ing. Zbyšek Šustek, CSc.: Ochrana dokumentov a papierových platidiel v infračervenom 

  spektre v minulosti a dnes 

 

Vzhľadom na nepredvídateľnosť súčasnej pandemickej situácie a následných opatreniach hlavného 

hygienika SR sa môžu termíny jednotlivých prednášok upraviť.  



  

Adresa  pobočky pre poštový kontakt: 

                        Slovenská numizmatická spoločnosť 

   pobočka Bratislava 

   Poštový priečinok 103 

   814 99  Bratislava 1 

Elektronická adresa:   numizmatici@snsblava.sk  

web pobočky:                            www.snsblava.sk 

 

 
 Na najbližšej schôdzi pobočky, ktorá sa koná 20. septembra 2022  si môžete u hospodára pobočky 

Mgr. Pôbiša vybaviť svoje platby ako aj vyzdvihnúť si členské známky na rok 2022. Nezabudnite si 

prísť prevziať objednané mince emitované v roku 2022 a staršie., ktoré si môžete vyzdvihnúť u          

p. Suju a p. Morávka 

Značné percento členov pobočky si doteraz nevyzdvihlo nielen posledné číslo časopisu Numizmatika 

č.30/2020, ale aj predošlé čísla. Preto by sme chceli poprosiť členov ktorý majú záujem prevziať si 

jednotlivé čísla, aby kontaktovali predsedu pobočky na mail mraz.vladislav@gmail.com a dohodli si 

prípadne prevzatie publikácie.  

 

 

 

 

 

august 2022                                                                                             Výbor pobočky SNS Bratislava 

Informáciu spracovali: V. Mráz a S. Suja 
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