
EXKURZIA V KREMNICI A V BANSKEJ BYSTRICI 

 

Dňa 9.10.2014 sa vybraní študenti 2. ročníka  poznávacej a vzdelávacej exkurzie do 
Mincovne v Kremnici a Pamätníka SNP v Banskej Bystrici. Odchádzali sme objednaným 
autobusom  zo Žiliny a prvou zastávkou bola Kremnica. 

Mincovňa Kremnica patrí medzi najstaršie nepretržite pracujúce podniky na území 
Slovenskej republiky,  ktorej história siaha až do 14. Storočia. Takmer sedem storočí 
nepretržite vyrábajú minciarske produkty, ktoré patrili a aj dnes patria medzi špičku vo svete 
(od roku 1329). Kremnická mincovňa je od roku 1955 chránená ako národná kultúrna 
pamiatka. Obdobie najväčšej slávy kremnickej mincovne sprevádzalo používanie 
vretenového raziaceho stroja – balanciéra, ktorý mali možnosť vidieť naši študenti v starej 
časti prevádzky. Na takomto stroji bolo možné raziť mince na tzv. moderný spôsob, 
ktorý sa používa dodnes. Kremnica sa tak stala prvým miestom použitia balanciéra na razbu 
mincí v strednej Európe. Dodnes sa na tomto stroji razia odznaky, „vstupenky“ do mincovne, 
pamätné mince a plakety a rôzne iné výrobky. V expozícií podniku majú návštevníci 
jedinečnú šancu spoznať dejiny peňazí na Slovensku od najstarších čias až po dnešok, 
samozrejme s dôrazom na produkciu slávnej kremnickej mincovne. My sme videli ukážky 
z celej produkcie podniku – zahraničné mince, pamätné medaily, odznaky, v novej časti aj 
razbu zahraničnej meny – paraguajske mince. 

Jeden z historických raziacich strojov, ktorý 
sa dnes používa iba ako atrakcia pre 

návštevníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolvovali sme aj ukážku razby mincí na 
tomto historickom stroji 



 

 

Druhou časťou exkurzie bola návšteva Banskobystrického pamätníka SNP. Expozícia 
s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-
1945“ prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska 
v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948. Je tematicky, obsahovo aj materiálovo 
najrozsiahlejšou expozíciou Múzea SNP. Expozícia je rozdelená do 
trinástich tematických celkov, z ktorých každý prezentuje inú kapitolu historického vývoja 
slovenských a svetových dejín. Študenti mali možnosť sami si pozrieť historické artefakty 
ako: mapky názorne zobrazujúce dané obdobie, počítače s databázou autentických 
fotografií, viažucich  sa k jednotlivým dejinným obdobiam, so stručnými popismi , ktoré boli 
doplnené odborným lektorátom. Najzaujímavejšou časťou bola samostatná expozícia pod 
názvom  Víťazstvo , do ktorej boli zapožičané  výstavné predmety zo štátov bývalého 
Sovietskeho zväzu, z ktorých snáď najväčšiu pozornosť vzbudila uniforma maršala  
Malinovského, či G. K. Žukovova, uniformy a osobné predmety dvojnásobného hrdinu 
Sovietskeho Zväzu maršala tankových vojsk P. S. Rybalkova a dvojnásobného hrdinu 
Sovietskeho Zväzu V. I. Čujkova a biele sako Adolfa Hitlera. „Ešte počas vojny vytvorila 
sovietska armáda takzvanú „údernú trofejnú brigádu“ zloženú z odborníkov, ktorí kontrolovali 
ukoristené vzácne predmety a urobili o nich i písomné záznamy. Následne všetky predmety previezli v 
špeciálnych vojenských lietadlách do tohto múzea, ktoré bolo založené v roku 1919. V jeho depozitoch 
sú uložené dodnes. Exponáty buď vôbec alebo len veľmi zriedka opúšťajú územie Ruska, pretože podľa 
vyjadrení historikov múzea „získať ich stálo milióny životov“. Zbierkové predmety, ktoré sú súčasťou 
výstavy, v takomto komplexnom rozsahu ešte nikdy neopustili priestory depozitov moskovských 
múzeí. Vystavené boli len jednotlivo, v americkom Washingtone a vo francúzskom Cannes.“ – uvádza 
oficiálna stránka Múzea SNP a my sme túto skvelú príležitosť využili. 

 



 

Spoločná fotografia žiakov v areáli Múzea SNP 

 

 

       Vypracovala: PhDr. Zuzana Čičmancová 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


