Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV– pobočka Bratislava
Vážení členovia,
na konci roku 2020 Vás chceme informovať o niektorých aktuálnych termínoch a akciách, ktoré sa
budú viazať na činnosť našej bratislavskej pobočky v roku 2021. Prosíme Vás, aby ste si tieto informácie
ponechali a termíny zapísali do kalendárov, mobilov a podobných záznamníkov, aby ste mali prehľad o
stretnutiach pobočky.
A) Členský príspevok na rok 2021 vo výške 21,- EUR je potrebné uhradiť najneskôr do 5. januára
2021 prevodom na účet spoločnosti v Slovenskej sporiteľni č. 11466527/0900 (IBAN: SK13 0900 0000
0000 1146 6527), alebo poštovou poukážkou na adresu pobočky pre poštový styk, ktorá je uvedená
nižšie. Členskú prihlášku si záujemcovia o vstup do numizmatickej spoločnosti môžu stiahnuť z
internetovej stránky alebo si ju vyžiadať od funkcionárov pobočky na stretnutiach, termíny ktorých
sú uvedené nižšie. Zároveň je potrebné s prihláškou doručiť fotografiu s rozmermi 3 x 4 cm. Noví
členovia platia okrem členského príspevku aj zápisné 1,00 €.
Upozorňujeme, že členovia, ktorí nebudú mať zaplatené členské príspevky v príslušnom roku,
strácajú nárok na predplatenie pamätných a zberateľských mincí prostredníctvom numizmatickej
spoločnosti.
Ďalej upozorňujeme členov, ktorí doteraz nedodali fotografiu na novú členskú legitimáciu, že
táto im bude vydaná až po dodaní fotografie.
B) Emisný plán zberateľských euromincí v roku 2021 podľa Národnej banky Slovenska predpokladá
vydanie :
1) SZM 10 € Janko Matúška - 200. výročie narodenia
predpokladaná emisia v mesiaci január 2021
2) SZM 10 € Vznik Speváckeho zboru slovenských učiteľov – 100. výročie
predpokladaná emisia v mesiaci marec 2021
3) SZM 10 € Uvedenie do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici – 100. výročie
predpokladaná emisia v mesiaci apríl 2021
4) SZM 20 € Objavenie Demänovskej jaskyne slobody – 100. výročie
predpokladaná emisia v mesiaci jún 2021
5) SZM 10 € Zdolanie prvej osemtisícovej hory (Nanga Parbat) slovenskými horolezcami – 50. výročie
predpokladaní emisia v mesiaci júl 2021
6) ZZM 100 € Nehmotné kultúrne dedičstvo SR – FUJARA, hudobný nástroj a jeho tvorba
predpokladaná emisia v mesiaci október 2021
7) PM 2 € Alexander Dubček – 100. výročie narodenia
predpokladaná emisia v mesiaci november 2021
8) SZM 10 € Alexander Dubček – 100. výročie narodenia
predpokladaná emisia v mesiaci november 2021
Predpokladané ceny euromincí v jednotlivých vyhotoveniach sú nasledovné (v uvedenej výške je
potrebné zaslať zálohu podľa objednávaného množstva mincí):
1a) SZM 10 eur – bežné vyhotovenie – 25,- eur/kus
1b) SZM 10 eur – vyhotovenie proof – 30,- eur /kus
2a) SZM 10 eur – bežné vyhotovenie – 25,- eur/kus
2b) SZM 10 eur – vyhotovenie proof – 30,- eur /kus
3a) SZM 10 eur - bežné vyhotovenie – 25,- eur/kus
3b) SZM 10 eur - vyhotovenie proof – 30,- eur/kus
4a) SZM 20 eur - bežné vyhotovenie – 45,- eur/kus
4b) SZM 20 eur - vyhotovenie proof – 50,- eur/kus
5a) SZM 10 eur - bežné vyhotovenie – 25,- eur/kus
5b) SZM 10 eur - vyhotovenie proof – 30,- eur/kus
6) ZZM 100 eur – vyhotovenie proof - 550,-eur/kus

7) PM 2 € - bežné vyhotovenie – 2,- eurá/kus – možné predplatiť maximálne 10 kusov
8a) SZM 10 eur – bežné vyhotovenie – 25,- eur /kus
8b) SZM 10 eur - vyhotovenie proof – 30,- eur/kus
V roku 2021 bude pokračovať slávnostné verejné uvedenie zberateľských euromincí do predaja a k
tomuto dňu, podobne ako v roku 2020 Mincovňa Kremnica, š. p. v spolupráci s usporiadateľskými zložkami
vydá ku každej minci Pamätný list, ktorý graficky spracuje autor návrhu zberateľskej mince a bude
podpísaný autorom návrhu euromince, guvernérom Národnej banky Slovenska, riaditeľom mincovne a
riaditeľom hlavnej usporiadateľskej zložky. Bratislavská pobočka SNS pre svojich členov- predplatiteľov
zabezpečila možnosť objednať si tento Pamätný list v množstve maximálne na počet objednaných
zberateľských mincí. Priemerná cena Pamätného listu je 5,00 €/kus pre každú zberateľskú mincu.
Samostatne sa nedá objednať.
Nakoľko od roku 2013 Slovenská numizmatická spoločnosť neodoberá euromince cez
Národnú banku Slovenska, ale priamo z Mincovne Kremnica š. p. vzhľadom na potrebu dodržiavania
termínov pri preberaní euromincí podľa zmluvy s Mincovňou Kremnica, š.p. vytvárame priestor pre členov
pobočky na predplatenie požadovaného počtu pamätných a zberateľských euromincí a Pamätných listov
z emisného plánu NBS na rok 2021. Zároveň upozorňujeme členov a záujemcov o odber pamätných a
zberateľských euromincí, ktorí si ich nepredplatia cestou našej pobočky, budú mať možnosť si ich zakúpiť
prostredníctvom zmluvných partnerov NBS (zoznam je uvedený na internetovej stránke NBS
www.nbs.sk/Bankovky a mince/Zmluvní partneri NBS) za ich ceny, na ktoré Slovenská numizmatická
spoločnosť nemá žiaden vplyv.
Predplatné na požadovaný počet kusov pamätných a zberateľských euromincí a Pamätných
listov je potrebné zaslať prevodom na účet spoločnosti č. 11466527/0900 (IBAN: SK13 0900 0000 0000
1146 6527, alebo poštovou poukážkou na adresu pobočky za objednávaný počet mincí najneskôr
do 5. januára 2021 !!! (nezabudnite uviesť, resp. poslať rozpis objednávaných euromincí !!!!). Okrem
iného NEZABUDNITE UVIESŤ VARIABILNÝ SYMBOL, KTORÝM JE VAŠE EVIDENČNÉ
ČLENSKÉ ČÍSLO (máte ho uvedené vo Vašej členskej legitimácii), aby sme mohli identifikovať Vašu
platbu !!!!
Po uvedenom termíne spoločnosť zabezpečí členom bratislavskej pobočky dodanie Vami
predplatených euromincí len v rámci možností, ktoré spoločnosti vytvorí Mincovňa Kremnica, š.p. a v poradí
v akom budú jednotlivé úhrady pripísané na účet pobočky SNS. Členovia iných pobočiek sa riadia pokynmi,
ktoré pripravili ich pobočky.
C) Spôsob výroby súborov obehových euromincí od ročníka razby 2004 sa zmenil v tom zmysle, že od
uvedeného ročníka zabezpečuje ich výrobu Mincovňa Kremnica a tá zabezpečuje zároveň aj predaj vo
svojej podnikovej predajni (MINC ART, Štefánikovo nám. 28/30, 967 15 Kremnica, tel. č. 045/6787875
(www.mint.sk ), v predajni BARASA, Májková č.2 (Avion) v Bratislave, tel. č. 02/55424647, alebo 0903
790999, e-mail: barasa@upcmail.sk (www.gallys.sk/barasa), resp. v predajni EURONUMIS, Miletičova
68, Bratislava http://www.euronumis.eu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, nezabezpečuje spoločnosť
ich distribúciu členom. Súbory obehových euromincí si členovia môžu zakúpiť priamo na uvedených
predajných miestach alebo objednať na adrese mincovne shop@mint.sk. Na uvedených adresách si môžete
objednať i balenie pamätných 2 € mincí v coincarde. Po dohode s pánom Morávkom si tieto súbory môžete
u neho objednať.
V roku 2021 budú súbory obehových euromincí venované nasledovným udalostiam:
1) „100. výročie začatia razby československých mincí“ vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ a „proof
like“
2) „Štefan Boleslav Roman – 100. výročie narodenia vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“
3) „Hrady a zámky na Slovensku – Bojnický zámok“ vo vyhotovení „Špeciálne neobiehajúce“
4) „Majstrovstvá Európy vo futbale“ vo vyhotovení „Špeciálne neobiehajúce“
5) „Svetové vynálezy slovenských vynálezcov – Jozef Murgaš – priekopník bezdrôtovej telekomunikácie“
vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“
6) „Alexander Dubček – 100. výročie narodenia – s pamätnou 2€ mincou“ vo vyhotovení „špeciálne
neobiehajúce“

D) DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Členské schôdze a prednášky v roku 2021 sa budú konať každý
tretí utorok v mesiaci v budove NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA, Imricha Karvaša 1, Bratislava,
kongresová sála, prízemie vpravo od recepcie vždy od 16,00 max. do 18,00 hod.
Termíny prednášok a členských schôdzí v I. polroku 2021:

19. 01. 2021: Mgr. Vladislav Mráz: Historické zmenky s pohľadu zberateľa.
16. 02. 2021: Mgr. Martin Furman, PhD., Krajský pamiatkový ústav, Žilina,
Mgr. Marek Budaj, PhD., SNM - Historické múzeum, Bratislava: Ján Zápoľský a
poklad mincí z Likavky z roku 1916
16. 03. 2021: Výročná členská schôdza.
20. 04. 2021: Ing. Zbyšek Šustek, CSc.: Ochrana dokumentov a papierových platidiel v infračervenom
spektre v minulosti a dnes

18. 05. 2021: PhDr. Ján Hunka: Zlatý seredský poklad z roku 1916
15. 06. 2021: Mgr. Daniel Haas-Kianička, PhD.: Medaily a žetóny razené pri príležitosti
bratislavskej korunovácie uhorského kráľa Karola III. v roku 1712
Termíny prednášok a členských schôdzí v II. polroku 2021:
21. 09. 2021:
19. 10. 2021:
16. 11. 2021:
14. 12. 2021:
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

D)Knižničný fond spravuje člen výboru bratislavskej pobočky Ing. Vladimír Bušša. Vypožičiavanie
jednotlivých publikácií členmi pobočky je viac ako ojedinelé. Záujemcovia o zapožičanie numizmatickej
literatúry sa môžu obrátiť na Ing. Buššu a dohodnúť si spôsob výpožičky. Knižnica je v súčasnosti
umiestnená v priestoroch Encyklopedického ústavu SAV na Bradáčovej ulici v Petržalke. Kontakt na Ing.
Buššu: mobil +421 905 651 009, e-mail: vladimir.bussa@gmail.com .Zoznam literatúry je na našej
internetovej stránke v oddelení O NÁS, str. 2.
Vo Vašom vlastnom záujme Vás žiadame, aby ste hlásili akúkoľvek zmenu, hlavne čo sa týka adresy –
pri písomnom styku s nami používajte svoje evidenčné číslo. Pokiaľ ste doteraz neposkytli svoje
kontaktné údaje (telefón alebo e-mail), prosíme, aby ste tak urobili oznamom na poštovú adresu
pobočky alebo na jej elektronickú adresu numizmatici@snsblava.sk
Pokiaľ ste v tomto roku
nedostali e-mailové alebo písomné informácie znamená to, že ste neposkytli pobočke svoju správnu adresu,
alebo udaná adresa je zmenená a zmena nebola nahlásená.
E) Vzhľadom na nepredvídateľnosť epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVIT 19
a následných opatrení, Vám v súčasnosti nevieme s istotou oznámiť termín konania 17. Medzinárodného
zberateľského veľtrhu - Bratislavské zberateľské dni v priestoroch výstaviska INCHEBA, ako aj
Výmenných stretnutí zberateľov v roku 2021 v Dome kultúry Kramáre, Bratislava.
DVE PERCENTÁ: Blíži sa obdobie na ktoré sa „teší“ každý občan – podávanie daňového priznania.
Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste už v predstihu mysleli na svoju numizmatickú spoločnosť a
zabezpečili pre jej činnosť svoje dve percentá z daní. Budeme radi, ak zabezpečíte tento príspevok i od
Vašich príbuzných a známych. Ďakujeme.

November 2021
Informáciu spracovali: Vl. Mráz a St. Suja

Výbor pobočky SNS Bratislava

