
 Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV– pobočka Bratislava 
 

Vážení členovia, 

 

 na konci roku 2022 Vás chceme informovať o niektorých aktuálnych termínoch a akciách, ktoré sa 

budú viazať na činnosť našej bratislavskej  pobočky v roku 2023. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme 

požiadať, 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 2023 vo výške 21,- EUR je potrebné uhradiť najneskôr do 13. januára 

2023 prevodom na účet spoločnosti v Slovenskej sporiteľni  (IBAN: SK13 0900 0000 0000 1146 6527), 

variabilný symbol: číslo členského preukazu 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 euromincí 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 pamätných a zberateľských euromincí Národnej banky Slovenska predpokladá v roku 

2023 vydanie (nájdete ho tiež na webovej stránke NBS: https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-

mince/emisny-plan/2023-2/ : 

1) SZM 10 €  Krista Bendová - 100. výročie narodenia 

      predpokladaná emisia v mesiaci január 2023 

2) SZM 10 €  Viktor Kubal – 100. výročie narodenia  

      predpokladaná emisia v mesiaci marec 2023 

3) PM 2 €  Prvá transfúzia krvi na Slovensku – 100. výročie 

      predpokladaná emisia v mesiaci marec 2023 

4) SZM 10 €  Spustenie prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava – 150. výročie 

      predpokladaná emisia v mesiaci apríl 2023 

5) SZM 10 €  Začiatok pravidelného vysielania československého rozhlasu - 100. výročie 

      predpokladaná emisia v mesiaci máj 2023 

6) SZM 20 € Chránená krajinná oblasť Vihorlat 

      predpokladaná emisia v mesiaci september 2023  

7) PM 2 € Začiatok pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň -  Bratislava 

  - 200. výročie 

      predpokladaná emisia v mesiaci október 2023 

8) ZZM 100 €  Vznik Samovej ríše – 1 400. výročie 

predpokladaná emisia v mesiaci november 2023 

9) súbor Vznik Slovenskej republiky – 30. výročie - tri vyhotovenia 

10) súbor   Vznik Národnej banky Slovenska – 30. výročie  

      predpokladaná emisia v mesiaci január 2023 

  

Okrem uvedených zberateľských a pamätných euromincí vydá Národná banka Slovenska v roku 

2023 taktiež dva kusy zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 5 eur z bežných kovov (mosadz)  

v tematickom okruhu Fauna a flóra na Slovensku : 

- ZM 5 eur medveď hnedý   predpokladaná emisia v mesiaci jún 2023 

- ZM 5 eur bocian čierny   predpokladaná emisia v mesiaci september 2023 

 

Uvedené zberateľské euromince je možné zakúpiť za ich nominálnu hodnotu (5 eur) v pokladniciach 

ústredia a expozitúr Národnej banky Slovenska v maximálnom množstve 10 kusov z každej emitovanej 
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euromince až do vypredania všetkých zásob. Výbor pobočky, vzhľadom na uvedenú skutočnosť, nebude 

zabezpečovať ich nákup pre svojich členov.   

 

Ide o pokračovanie tematického okruhu Fauna a flóra na Slovensku (v roku 2021 boli emitované 

euromince s tematikou včela medonosná a vlk dravý a v roku 2022 to boli kamzík vrchovský tatranský a rys 

ostrovid). Všetky uvedené päťeurovky je možné zakúpiť v pokladniciach ústredia expozitúr Národnej banky 

Slovenska  v čase ich pokladničných hodín 

 

Dôležitá informácia pre členov, ktorí by sa chceli pozrieť na schválené návrhy na pamätné 

a zberateľské euromince na rok 2023 – tieto nájdete  na webovej stránke NBS:  
https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/aktuality/vysledky-sutazi/ 

 

V roku 2023 budú súbory slovenských obehových euromincí venované nasledovným udalostiam: 

a) s tematikou „Vznik Slovenskej republiky – 30. výročie“ – počet 6 000 kusov vo vyhotovení 

„Špeciálne neobiehajúce“ a 2 800 kusov vo vyhotovení „Proof like“,   

b) s tematikou „Vznik Národnej banky Slovenska – 30. výročie“ – počet 6 000 kusov vo vyhotovení 

„Špeciálne neobiehajúce“, 

 

Predpokladané ceny euromincí a súborov obehových euromincí v jednotlivých vyhotoveniach sú 

nasledovné (v uvedenej výške je potrebné zaslať zálohu podľa objednávaného množstva mincí a súborov): 

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 

3) PM 2 € - bežné vyhotovenie – 2,- eurá/kus – možné predplatiť maximálne 10 kusov 

4a) SZM 10 eur - bežné vyhotovenie – 25,- eur/kus 

4b) SZM 10 eur - vyhotovenie proof – 30,- eur/kus 

5a) SZM 10 eur - bežné vyhotovenie – 25,- eur/kus 

5b) SZM 10 eur - vyhotovenie proof – 30,- eur/kus 

6a) SZM 20 eur - bežné vyhotovenie – 45,- eur/kus 

6b) SZM 20 eur - vyhotovenie proof – 50,- eur/kus 

7) PM 2 € - bežné vyhotovenie – 2,- eurá/kus – možné predplatiť maximálne 10 kusov 

8) ZZM 100 eur – vyhotovenie proof - 600,-eur/kus 

9a) súbor – Vznik SR – 30. výročie – špeciálne neobiehajúce – 25,- eur/kus 

9b) súbor – Vznik SR – 30. výročie – proof like – plexi kazeta - 40,- eur/kus 

9c) súbor – Vznik SR – 30. výročie – proof like – drevená kazeta – 80,- eur/kus 

10)  súbor – Vznik NBS – 30. výročie – špeciálne neobiehajúce – 25,- eur/kus 

 

V roku 2023 bude pokračovať slávnostné verejné uvedenie zberateľských euromincí do predaja a k 

tomuto dňu, podobne ako v roku 2022  Mincovňa Kremnica, š. p. v spolupráci s usporiadateľskými zložkami 

vydá ku každej minci Pamätný list, ktorý graficky spracuje autor návrhu zberateľskej euromince a bude 

podpísaný faksimile autora návrhu, guvernérom Národnej banky Slovenska, riaditeľom mincovne a riaditeľa 

hlavnej usporiadateľskej zložky. Bratislavská pobočka SNS pre svojich členov- predplatiteľov 

zabezpečila možnosť objednať si tento Pamätný list  v množstve maximálne na počet objednaných 

zberateľských euromincí. 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, súborov slovenských 

obehových euromincí a Pamätných listov z emisného plánu NBS na rok 2023. Zároveň upozorňujeme členov 

a záujemcov o odber pamätných a zberateľských euromincí súborov obehových 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 https://nbs.sk/bankovky-a-mince/zmluvni-

partneri-narodnej-banky-slovenska-pre-predaj-numizmatickeho-zberatelskeho-materialu/ za ich ceny, 
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na ktoré Slovenská numizmatická spoločnosť nemá žiaden vplyv.  

 

 Predplatné na požadovaný počet kusov pamätných a zberateľských euromincí, súborov 

slovenských obehových euromincí a pamätných listov je potrebné zaslať prevodom na účet spoločnosti  

(IBAN: SK13 0900 0000 0000 1146 6527), alebo poštovou poukážkou na adresu pobočky za 

objednávaný počet euromincí a súborov najneskôr do 13. januára 2023 !!!  (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) DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Členské schôdze a prednášky v roku 2023 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  2023: 

17. 01. 2023:  Mgr. Vojtech Hami: Mince slovenskej koruny 1993 – 2008 a ich neznáme varianty 

21. 02. 2023:  NBS – 30. výročie menovej odluky  

21. 03. 2023:  Volebná členská schôdza. 

18. 04. 2023:  Mgr. Daniel Haas-Kianička, PhD.: Medaily a žetóny razené pri príležitosti  

  bratislavskej korunovácie uhorského kráľa Karola III. v roku 1712. 

16. 05. 2023:  Mgr. Marek Budaj, PhD.: Výnimočný toliarový nález zo začiatku 18. storočia  

  Pinkových Kračian 

20. 06. 2023: Mgr. Boris Stoklas: Imitovanie a kopírovanie mincí v antickom období – Rímske 

  mince ako predlohy. 

 

 Termíny prednášok a členských schôdzí v II. polroku 2023: 
19. 09. 2023:     

17. 10. 2023:    

21. 11. 2023: 

19. 12. 2023:   

  

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, 
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alebo udaná adresa je zmenená a zmena nebola nahlásená.  

 

E) V dňoch 2. - 3.  júna 2023 sa bude konať Medzinárodný zberateľský veľtrh - Bratislavské 

zberateľské dni v priestoroch výstaviska INCHEBA. 

V dňoch 3. – 5. februára 2023 sa bude konať veľtrh World Money Fair ´23 v Berlíne. 

 
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 2023                                                                                             Výbor pobočky SNS Bratislava 

Informáciu spracovali: Vl. Mráz a St. Suja 

 

 

 


