
Tlačová správa 

Začiatok predaja suvenírovej eurobankovky  

MATÚŠ ČÁK TRENČIANSKY 

 

 

Pri príležitosti 700. výročia úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho vydalo Trenčianske múzeum         

v Trenčíne zberateľskú suvenírovú eurobankovku MATÚŠ ČÁK TRENČIANSKY.  

 

Predaj bankovky s podobizňou Matúša Čáka Trenčianskeho, s hradom z obdobia Matúšovho 

vládnutia a jeho rodinným erbom bude prebiehať v piatok 30. apríla 2021 v čase od 9:00 – 16:00 h.      

na Trenčianskom hrade v amfiteátri na dolnom nádvorí.  

Bankovka sa bude predávať za cenu 3 €, pričom kúpa eurobankovky bude podmienená 

zakúpením vstupenky na Trenčiansky hrad. Platba bude možná len v hotovosti.  

 

V ďalších dňoch bude suvenírová eurobankovka dostupná v pokladniach na Trenčianskom hrade 

(v pokladni od centra mesta, v pokladni od lesoparku Brezina a v objekte kasárne) až do vypredania 

zásob. 

 

Predaj eurobankoviek bude výlučne priamy, t.j. bankovka sa nebude dať rezervovať ani poslať 

poštou či na dobierku.  

 

Informácie o predaji - zhrnutie: 

Čas predaja:     30. apríl 2021  od  9:00 hod. – 16:00 h. 

Miesto predaja / prvý deň:  Trenčiansky hrad / amfiteáter 

Miesto predaja / ostatné dni:  Trenčiansky hrad /pokladňa od centra mesta / pokladňa od lesoparku  

Brezina / Kasáreň 

Cena eurobankovky: 3,00 €/ks  

 

Vstupenky na Trenčiansky hrad v termíne od 30.04. do 02.05.2021 budú zvýhodnené nasledovne: 
 

Cenník vstupného "malý prehliadkový okruh (bez sprievodcu)" Cena 

Dospelí (18 a viac rokov) 5,00 € 

Dôchodcovia 4,00 € 

Deti od 6 rokov, študenti do 26 rokov 2,50 € 

Deti od 3 do 6 rokov 0,50 € 

ŤZP, ŤZP-S 0,50 € 

Deti do 3 rokov zdarma 

  Cenník vstupného "dolné nádvorie" Cena 

Dospelí (18 a viac rokov) 1,50 € 

Deti od 3 do 18 rokov 0,50 € 

Deti do 3 rokov zdarma 
Vstupenky na dolné nádvorie sa predávajú hodinu pred uzatvorením pokladne – od 17:45 h. 

 



Návštevníkom, ako aj záujemcom o eurobankovku, odporúčame zakúpiť si vstupenku vopred 

prostredníctvom online formulára na webstránke Trenčianskeho múzea www.muzeumtn.sk.  

 

Podmienky predaja: 

Do predaja sa dostane 9 200 ks. Vybraných 300 ks si ponechá múzeum ako budúce zbierkové predmety, 

suveníry, darčeky a reklamné predmety pre partnerov a pre výhercov v súťažiach.  

 

Predaj začne od čísla 101 a počet kusov bankoviek bude limitovaný nasledovne: 

 čísla od 101 do 1000 - limit max. 5 kusov k 1 vstupenke na Trenčiansky hrad 

 čísla od 1001 do 8000  - neobmedzene s výnimkou:  

o ročníkových čísiel od 1901 do 2020 - max. odber 1 ks k 1 vstupenke na hrad 

 anniversary 2020 dizajn - čísla od 8001 do 10 000 - max. odber 2 ks k 1 vstupenke na hrad 

 

UPOZORNENIE!  Suvenírové eurobankovky budú až na vyššie uvedenú výnimku (ročníkové čísla) 

predávané zaradom, bez možnosti výberu konkrétneho čísla. Záujemcov o bankovky súčasne prosíme, 

aby si pre plynulosť predaja vopred pripravili presnú hotovosť.  

 

Poradové čísla pripomínajúce dôležité dátumy súvisiace s históriou Trenčianskeho hradu, ako aj 

zaujímavé čísla (napr. 1, 3, 7, 1260, 1321, 2021, a pod.) budú ponúkané v online dražbe, o ktorej Vás 

budeme informovať. 

 

Veríme, že touto bankovkou potešíme nielen zberateľov a nadšencov z oblasti numizmatiky        

a notafílie, ale aj turistov, obdivovateľov a návštevníkov Trenčianskeho hradu. Príjem z predaja bude 

využitý na rekonštrukciu a údržbu objektov Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktoré je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

-------- 

Spracovala:  Ing. Radovana Keliarová  

 tel.: +421 901 918 858, e-mail: radovana.keliarova@muzeumtn.sk 

oddelenie marketingu a komunikácie, Trenčianske múzeum v Trenčíne 
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