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Tlačová správa
STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM SPÚŠTA 16. MÁJA PREDAJ
0 € BANKOVKY S MOTÍVOM MATEJOVHO DOMU

Banská Bystrica, 12. mája 2020
Pri príležitosti opätovného sprístupnenia Matejovho domu spúšťa Stredoslovenské múzeum
v sobotu 16. mája 2020 predaj 0 € bankovky s motívom jednej zo svojich troch expozícií. Okrem
samotnej historickej budovy z banskobystrického hradného areálu je na 0 € bankovke zobrazená aj
akvamanile – jeden z najvzácnejších predmetov zo zbierkového fondu Stredoslovenského múzea.
Stredoslovenské múzeum je najstaršou muzeálnou inštitúciou v Banskej Bystrici a druhou
najstaršou v Banskobystrickom kraji. V uplynulom roku oslávilo 130. výročie svojho vzniku. Prvá
expozícia vtedajšieho Mestského múzea bola otvorená 17. októbra 1889 v Matejovom dome, ktorý po
rekonštrukcii opäť otvoril svoje brány pre verejnosť. Pri tejto príležitosti vydáva Stredoslovenské múzeum
v spolupráci so spoločnosťou NUNOFI svoju prvú pamätnú 0 € bankovku. Práve ňou začína plánovaná
séria, ktorá bude pokračovať zobrazením ďalších objektov múzea: Thurzovho domu na Námestí SNP
a Tihányiovského kaštieľa v Radvani
Na lícnej strane 0 € bankovky je zobrazená silueta Matejovho domu, národnej kultúrnej pamiatky,
ktorej história siaha až do roku 1476. Dnes v ňom sídli stála expozícia Stredoslovenského múzea História
mesta Banská Bystrica. Ako jeden z najvzácnejších predmetov zo zbierok múzea bola na bankovku zvolená
akvamanile, ktorá je vyobrazená aj na logu samotného Matejovho domu. Ide o liturgický predmet
používaný v kostoloch pri rituálnom umývaní rúk. Bronzová akvamanile znázorňuje jazdca na koni spolu
zo psom pri love. Na hlave koňa je otvor, ktorý sa uzatváral záklopkou. Cez tento otvor sa akvamanile
plnila vodou. Nádoba bola nájdená pri ruinách kostola neďaleko obce Veľká Čalomija v okrese Veľký
Krtíš v roku 1947.
0 € bankovku bude možné zakúpiť v pokladniach Stredoslovenského múzea:
Matejov dom (Nám. Š. Moyzesa 20, Banská Bystrica)
- bankovky 101 až 1000, maximálne 5 ks po sebe nasledujúcich čísel
- bankovky 1001 až 3000, neobmedzené množstvo po sebe nasledujúcich čísel
- výročné bankovky 1920 až 2020, maximálne 1 ks z čísel podľa poradia
- špeciálna edícia bankoviek 8001 až 10 000, maximálny počet 5 ks po sebe nasledujúcich čísel
- otváracie hodiny: utorok – piatok od 9:00 do 17:00, sobota a nedeľa od 13:00 do 17:00
Thurzov dom (Nám. SNP 4, Banská Bystrica)
- bankovky 3001 až 4900, neobmedzené množstvo po sebe nasledujúcich čísel
- otváracie hodiny: utorok – piatok od 9:00 do 17:00, sobota a nedeľa od 13:00 do 17:00
Tihányiovský kaštieľ (Radvanská 27, Banská Bystrica)
- bankovky 5001 až 8000, neobmedzené množstvo po sebe nasledujúcich čísel
- otváracie hodiny: utorok – piatok od 9:00 do 17:00, nedeľa od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
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„Som veľmi rád, že na obľúbený formát, akým je 0-eurová eurosouvenir bankovka, sa dostali také
skvosty nášho múzea, mesta i kraja, akými sú národná kultúrna pamiatka Matejov dom v hradnom areáli
v Banskej Bystrici i akvamaile, jeden z našich najvzácnejších zbierkových predmetov. Pre všetkých
záujemcov bude predaj prebiehať v našich troch domoch – Matejovom, Thurzovom i v Tihányiovskom
kaštieli. Mimochodom, okrem zberateľského suveníru máme už aj otvorené,“ uviedol PhDr. Marcel Pecník,
riaditeľ Stredoslovenského múzea.
Počas víkendu 16. až 17. mája bude spustený predaj 0 € bankovky v Matejovom dome
a Thurzovom dome od 10:00 do 16:00 a v Tihányiovskom kaštieli v nedeľu 17. mája od 10:00 do 16:00.
Jednotná cena eurosouvenir 0 € bankovky s vyobrazením Matejovho domu je 3,00 €. V priestoroch múzea
je potrebné dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia, t. j. vstup len s rúškom alebo inou
ochranou horných dýchacích ciest, povinná dezinfekcia rúk, dodržiavanie bezpečného rozstupu
a maximálneho počtu návštevníkov (usmernenie v jednotlivých expozíciách). 0 € bankovky sa budú
predávať zaradom v poradí podľa postupnosti čísiel a v určených objemoch. Stredoslovenské múzeum
negarantuje dostupnosť všetkých konkrétnych čísiel.
Traja šťastlivci, ktorí sa od stredy 13. mája zapoja do súťaže na Facebooku a Instagrame
Stredoslovenského múzea, budú môcť vyhrať 0 € bankovku s motívom Matejovho domu s číslami 1111,
2222 a 3333. Budúci týždeň budú do súťaže zaradené ďalšie dve špeciálne 0 € bankovky z výročnej edície
s číslami 8888 a 9999.
Všetky informácie o predaji 0 € bankovky sú dostupné aj na webovej stránke Stredoslovenského
múzea: https://ssmuzeum.sk/predaj-0-e-bankovky/.

Mgr. Martina Saktorová
PR manažér Stredoslovenského múzea
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