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Abstract: History of enterprises or so-called short history becomes the centre of attention 
just these days. So it was with the Kremnica Mint which rightly belongs to the phenomena 
not so common in the world. That is a reason why it is necessary to work on a 
comprehensive work dedicated to the whole history and gradually fill in the empty 
spaces. Relatively short period of the Slovak State had brought a large number of events 
that had changed the functioning of the mint for a long time, e.g. involvement in the SNU, 
evacuation of metals and the destruction of the mint and Kremnica in 1945. Beside these 
important events, it is necessary to point out the position of various nations in the 
enterprise and the behavior towards them. An interesting chapter describes the influence 
of the state on the mint and the involvement of Imrich Karvaš, who was important for 
several plans to prepare the economic side of the SNU, where the mint played a key role.  
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Históriu mesta a mincovne začal písať Karol Róbert. Ten dňa 17. 
11. roku 1328 povýšil osadu Stará Kremnička na banské mesto 
Kremnica. Mesto bolo priamo lokalizované na kremenných žilách 
plných zlata. Panovník dal navyše podnet na výstavbu mincovne, ktorá 
v počiatkoch svojej existencie mala stabilizovať monetárnu sústavu 
Uhorska, a to prinieslo krajine prosperitu. Postupom času produkuje 
mincovňa rôzne druhy platidiel. Spomenúť možno mince, počnúc od 
slávnych dukátov, denárov, grošov až po  korunovú menu.  Po prvej 
svetovej vojne sa Kremnica spolu s mincovňou stáva súčasťou 
novovzniknutého Československa. Prvé roky sa niesli v znamení 
možného zrušenia alebo presunutia časti výroby do Prahy. To 
sa odôvodňovalo historickou tradíciou mincovne v Prahe. Tá však bola 
značne zveličená. Najmä vďaka veľkej snahe zamestnancov podniku, 
meste Kremnica a intervencii niektorých politikov sa podarilo zastaviť 
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pripravované plány na odsunutie mincovne z Kremnice. Je však 
potrebné povedať, že niektoré argumenty štátu, ako napríklad 
neefektívnosť niektorých častí výroby alebo predimenzovanosť 
mincovne len pre potreby ČSR, boli na mieste.1, 2 

Obdobie od leta 1938 postupne prinieslo množstvo politických 
zmien, za najväčšiu možno považovať Mníchovskú dohodu, tie sa 
neodzrkadlili len na zmene hraníc a politickej scény, ale mali dopad aj 
na hospodárstvo. Mnoho podnikov štát stratil, celkovo až 39,7 
%, navyše prišiel aj o strategických dodávateľov niektorých nerastných 
surovín. Ďalšiu stratu územia priniesla Viedenská arbitráž, kde už 
z okliešteného územia ČSR bolo odstúpené ďalšie územie v prospech 
Poľska a Maďarska. V týchto častiach krajiny bol priemysel zastúpený 
v menšej miere, ako v priestore Sudet, poväčšine sa jednalo o podniky 
naviazané na poľnohospodárstvo. Uvedené zmeny na mape strednej 
Európy postupne vyústili až do zmeny v štátoprávnom usporiadaní 
krajiny. 
Obdobie rozpadu ČSR a jeho dopad podnik 
 
                                                           
1 O Kremnickej mincovni vyšlo viacero kníh. Možno spomenúť GOLHA, Jozef: Kremnická štátna 
mincovňa 1328 – 1561 – 1961. Toto dielo podáva minimálny pohľad na obdobie rokov 1939 – 1944. 
Značná pozornosť sa venuje SNP a obdobiu okupácie mincovne. Celkovo však toto dielo ponúka len 
okrajový pohľad na situáciu v mincovni a venuje sa skôr výrobe mincí. Podobne sú na tom ďalšie diela, 
napríklad od Jána Horáka: Kremnická mincovňa. Toto dielo patrí dodnes k neprekonaným publikáciám 
o mincovni od jej vzniku až po rok 1965. Okrem tohto diela je potrebné spomenúť dielo od toho istého 
autora Kremnické dukáty, venujúce sa razbe zlatých mincí. Jedno z najnovších diel je CHLAPOVIČ, 
Gejza: Kremnická mincovňa. História razby československých a slovenských mincí 1921 – 1992. Pri 
tomto diele je však potrebné povedať, že kniha v niektorých momentoch ponúka nepravdivé informácie. 
Tie by bolo potrebné pri ďalšom vydaní poopraviť. Mincovňa sa spomína aj v množstve numizmatických 
diel, ako napríklad v diele od Evy Kolníkovej a kol.: Kronika peňazí na Slovensku, ktoré vo viacerých 
kapitolách spojených s mincami okrajovo spomína aj mincovňu. Pri všetkých spomenutých dielach je 
však potrebná verifikácia s prameňmi, preto je možné literatúru považovať len za doplnok pri písaní 
takéhoto typu práce. 
2 K najnovším prácam zaoberajúcim sa obdobím hospodárstva Slovenského štátu možno zaradiť 
monografie a štúdie: Hospodárska politika Slovenského štátu: Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska 
v rokoch 1938 – 1945 a Nemecký finančný kapitál a stredné Slovensko od Petra Mička. Taktiež štúdie od 
Ľudovíta Hallona a Miroslava Sabola Zlaté roky hospodárskeho vývoja Slovenskej republiky 1940 – 1943 
a ďalšie. Ucelený pohľad na hospodársku situáciu SNP ponúka dielo Samuela Cambela Hospodárske 
pomery v Slovenskom národnom povstaní, Slovenská dedina 1939 – 1945. Pohľad na vývoj infraštruktúry 
ponúka dielo Miroslava Sabola  Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938 – 
1948. Z ďalších diel možno spomenúť diela Ľudovíta Hallona Industrializácia Slovenska 1918 – 38 
(rozvoj alebo úpadok) a Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka. České diela poväčšine 
neponúkajú veľký pohľad na Slovensko, ale dvojzväzkové dielo od Václava Průchu Hospodářské 
a sociálni dejiny Československa 1918 – 1992 ponúka ucelený pohľad na problematiku a tým je doposiaľ 
najlepším komplexným dielom. 
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V auguste roku 1938 bola mincovňa plne zamestnaná razbou 
mincí pre potreby ČSR. Tento stav zapríčinila veľká nárazová 
objednávka ČSNB enormného množstvo päť halierových mincí. 
Dôvodov bolo viacero. Prvým bolo, že v krajine prišlo k stiahnutiu 
dvojhalierových mincí,3 druhým prišlo k navýšeniu cien. Päťhaliernik sa 
stáva potrebnejší ako plánovaný dvadsaťpäťhalier. Navyše sa táto 
atypická hodnota v obehu vôbec neosvedčila.4 Okrem toho mincovňa do 
konca roka vyprodukuje 20 miliónov päťkorunových mincí z niklu. Štát 
ich potrebuje ako náhradu za strieborné mince tej istej nominálnej 
hodnoty, ktorých postupné sťahovanie z obehu malo trvať do konca 
roka 1938. V správe pre mincovňu sa uvádza, že boli veľakrát 
poškodené, a práve pre to ich je potrebné zameniť za päťkorunové 
mince z omnoho  tvrdšieho niklu.5 Veľa mincí bolo síce poškodených 
obehom, ale je potrebné poukázať na fakt, že štát potreboval toto 
striebro ako spôsob na doplnenie štátnej rezervy drahých kovov. Okrem 
stiahnutia strieborných minci prichádza 1. 11. 1937 do platnosti zákaz 
predaja štátnych drahých kovov. Toto rozhodnutie sa taktiež negatívne 
dotklo mincovne, tá prichádza o viacero lukratívnych zákaziek, 
z ktorých mohli plynúť nemalé finančné  prostriedky. Tým pádom 
prišlo k zmene objednávkového systému a medaile si mohli objednať 
súkromné osoby len vtedy, ak vopred dodali mincovni drahé kovy a 
uhradili manipulačný poplatok. Až následne došlo k razbe mincí alebo 
medailí. Celkovo tak mincovňa vyrobí zo zlata v roku 1938 len 99 kusov 
medailí a mincí pre súkromných odberateľov. Tento stav sa štát snaží 
kompenzovať veľkými objednávkami medailí z obecných kovov ako 
hliník a meď pri príležitosti viacerých historických  udalostí, ktoré si 
v tomto roku ČSR pripomína. Za tú najdôležitejšiu bolo určite právom 
považované dvadsiate výročie vzniku ČSR. To si štát aj uvedomoval 
a mincovňa už od marca 1938 postupne pripravovala razbu pamätných 
dvadsať a päťdesiatkorunových mincí.67 Prvá sa mala vyraziť 
dvadsaťkorunová minca, kde sa plánovalo využiť časť striebra zo 
stiahnutých päťkorunových mincí. Národná banka si 9. 9. 1938 

                                                           
3 Slovenský hlas. roč. 1, č. 15, 20. 1. 1938, s. 9. 
4 Slovenský denník. roč. 21, č. 99, 29. 4. 1938, s. 4. 
5 AMK-1276/38, Archív mincovne Kremnica SD 664. 
6 Slovenský denník. roč. 21, č. 149, 29. 6. 1938, s. 6. 
7 Dokonca sa plánovala aj razba zlatých mincí. 
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v mincovni objednala celkovo 2,5 milióna kusov tejto mince. Rovnaký 
počet sa plánoval aj pri päťdesiatkorunovej minci, ktorá mala byť 
pokračovaním série pamätných mincí k spomínanému výročiu. Prvé 
mince sa mali podľa plánu dostať do obehu 28. 10. 1938.8 Okrem 
pripravovaných mincí vyprodukovala mincovňa veľké množstvo 
odznakov a medailí, ktoré ale ani z ďaleka nevykryli stratu z predaja 
medailí a mincí z drahých kovov pre súkromných odberateľov. Po 
strate viacerých území po Mníchovskej dohode a následne Viedenskej 
arbitráži štát ruší objednávky na razbu pripravovaných pamätných 
mincí pri príležitosti dvadsiateho výročia ČSR. Pre mincovňu to 
znamenalo ďalšiu stratu očakávaných príjmov. Dodnes sa dochovalo len 
pár skúšobných razieb dvadsaťkorunovej mince, pri päťdesiatkorunovej 
minci sa nezachoval ani návrh. Okrem straty lukratívnej zákazky sú 
v mincovni zakázané turistické prehliadky z dôvodu obáv o cielené 
poškodenie tohto podniku. Toto sa stretlo zo strany mesta Kremnice 
s veľkou nevôľou. Mesto malo eminentný záujem o sprístupnenie týchto 
priestorov pre domácich ale najmä zahraničných turistov, v ktorých  
mesto videlo veľký ekonomický potenciál. Toto rozhodnutie sa nepáčilo 
aj  Slovako-touru, ktorý sa snažil u príslušných ministerstiev vybaviť 
úpravu predpisov, čo by umožnilo sprístupnenie mincovne a ostatných 
zaujímavých miest v Kremnici. Ministerstvo si uvedomovalo dôležitosť 
cestovného ruchu,9 no obavy nedovolili umožniť úplný vstup do 
niektorých strategických miest podniku. Vstup bol dovolený len 
občanom Československa. Tento stav pretrvával aj v roku 1939, teda po 
vzniku Slovenského štátu. V novinách sa dočítame o veľkej kritike štátu. 
Tá pochádzala od rozhorčenej anglickej skupiny, ktorej bola odopretá 
návšteva mincovne a miestnej hydrocentrály, nachádzajúcej sa 
v banskom diele pod mestom. Skupina po negatívnej skúsenosti ihneď 
opustila krajinu. Štát tým nepriamo prišiel o financie, ktoré mohli 
plynúť z ich pobytu na Slovensku. Medzi ľuďmi sa navyše šírili 
nepravdivé informácie, že vláda Slovenského štátu v priestoroch 
mincovne zriadila zbrojovku a mnohé ďalšie nepravdivé fámy.10 Je 
potrebné zdôrazniť, že mincovňa bola od nepamäti chápaná ako 

                                                           
8 Slovenský hlas. roč. 1, č. 168, 27. 6. 1938, s. 10. 
9 Slovenský denník. roč. 21, č. 274, 26. 11. 1938, s. 4. 
10 Slovák. roč. 21, č. 112, 14. 5. 1939, s. 12. 
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strategický podnik a štát si v danom období jasne uvedomoval jej 
dôležitý význam. Zákaz predaja drahých kovov a upravený vstup pre 
turistov do mincovne znamenalo stratu prímov a  dobrého mena 
podniku. Je potrebné povedať, že tieto opatrenia  nemali doposiaľ vážny 
dopad na fungovanie podniku. Na rok 1939 bola naplánovaná veľká 
rekonštrukcia. Tá mala z mincovne spraviť podnik, ktorý dokáže 
komplexne produkovať mince od spracovania kovov až po samotnú 
razbu. Archív ponúka z tohto obdobia presné plány na obnovu celého 
podniku. Žiaľ, pod vplyvom rozpadu republiky už k rekonštrukcii 
nedošlo. Vypracované plány boli použité pri obnove mincovne až 
v období rokov 1947/48. Až po komplexnej obnove je mincovňa 
konkurencieschopná pri razbe medailí a mincí. 
 
Obdobie rozpadu ČSR 
 

V rokoch 1938/1939 je okrem plánovanej obnovy jasné vidieť 
eminentný záujem o mincovňu zo strany štátu. Tá mala z pohľadu štátu  
znížiť cenu mincí, a tým navýšiť zisk, z ktorého časť plynula do štátnej 
pokladnice. Do mincovne je ešte koncom roka 1938 namontovaný 
redukčný a rycí stroj, čím sa uľahčila a zefektívnila práca. Veľkou 
novinkou je výroba smaltovaných odznakov, ktoré sa tešili veľkej 
obľube najmä v štátnej správe, ale aj u politických strán, objednávané 
boli rádovo v stovkách kusov. Neúspechom bolo, že mincovňa stratila 
možnosť raziť mince pre Grécko. Tento stav nespôsobila priamo 
mincovňa, ale zmluvný dodávateľ, zbrojovka Brno, ktorá kládla 
neúmerné požiadavky pri spracovaní kovov. To by enormne predražilo 
výrobu mincí pre Grécko. Tento stav napomohol mincovni a tá 
adresovala ostrú kritiku na svojho dodávateľa kovov a okrem toho 
opätovne apelovala, aby došlo k prestavbe a vynoveniu podniku. 
V tomto období jej chýbajú finančné prostriedky z nerealizovaných 
zákaziek, ktoré mali byť podľa plánov použité na už spomínanú obnovu 
podniku, ale aj na výstavbu zázemia pre zamestnancov. Za  negatívny 
stav môže z časti aj samotný štát, nakoľko jeho objednávky sú často 
nárazové a žiada od mincovne v krátkom čase dodanie veľkého 
množstva medailí alebo mincí. Celkovo je teda mincovňa nútená 
zamestnávať krátkodobo veľké množstvo zamestnancov, kedy ich počet 
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v priebehu roka 1938 kolíše. Mincovňa v auguste prijíma a po 
odpracovaní prepúšťa dokonca až 88 robotníkov. Také veľké množstvo 
pracujúcich mincovňa nedokáže nájsť len v priestore Kremnice 
a priľahlých obcí, preto je nútená hľadať aj ďalej. Mincovňa však 
častokrát nemala dostatočne veľké ubytovacie kapacity pre 
dochádzajúcich robotníkov. Aj napriek týmto negatívnym okolnostiam 
dokázala mincovňa v roku 1938 vyprodukovať zisk až 3 milióny Kč. Ten 
sa plánoval použiť pri obnove podniku na budúci rok. 
 
Vznik ,,Samostatného“ štátu 
 

Žiaľ, rozpad republiky zhatil grandiózne plány prestavby 
mincovne na sebestačný podnik bez závislosti od cudzích dodávateľov, 
ktorý veľakrát predražovali výrobu, respektíve ju nezmyselne 
predlžovali, čím bola mincovňa nútená čakať na dodanie materiálov. 
Vznik nového štátu prečkala mincovňa bez  akýchkoľvek škôd a bola 
plne pripravená na razbu mincí a medailí pre novovzniknutý Slovenský 
štát.11 Už 14. 3. 1939 bratislavská vláda zastavuje akúkoľvek 
manipuláciu s majetkom podniku.12 Týkalo sa to aj už zabalených 
výrobkov pripravených na expedíciu. Po vytriezvení z prvých dní 
samostatnosti si vedenie podniku uvedomuje, že stratilo veľké 
množstvo odberateľov z Čiech. Nová hranica priniesla colnú povinnosť, 
ktorá neúmerne predražila výrobky, preto sa mnohí odberatelia obrátili 
na nemeckú stranu, ktorá ponúkala omnoho lepšie cenové ponuky, 
avšak za menej kvalitné výrobky. Tým mincovňa stratila veľké 
množstvo finančných prostriedkov a bolo najmä na Slovenskom štáte, 
ako sa vyrovná  s výpadkami vo výrobe. Ten má eminentný záujem 
o zachovanie produktivity mincovne, preto sa snaží objednávať rôzne 
výrobky. Prvou veľkou dlhodobou objednávkou bolo vypracovanie 
návrhov pre výrobu štátnych znakov a pečatí. Štát taktiež kládol dôraz 
na urýchlenú razbu mincí. Bolo potrebné čo najskôr zmeniť celú 
peňažnú sústavu aby nedošlo k inflácií a ďalším negatívnym dopadom 
na ekonomiku. Okrem plánovanej razby pre Slovenský štát, mincovňa 

                                                           
11 Autor v texte po 21. 7. 1939, kedy došlo k zmene názvu štátu neustále používa pôvodný názov 
Slovenský štát. 
12 AMK-1123/39, Archív mincovne Kremnica SD 665. 
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naďalej produkuje mince bývalého Československa. Tie sa používajú na 
území Protektorátu Čiech a Moravy, ktorý vznikol po rozpade ČSR. 
Nemecká strana v prvom roku nerátala so zmenou meny v protektoráte. 
Tento stav vyhovuje mincovni, čím získala možnosť odpredať veľké 
množstvo už nepotrebných mincí, ktoré im zostali na skladoch po 
rozpade ČSR. Už pripravené strižky mali inú hranu, ako nové slovenské 
mince. Postupom času však nemecká strana v roku 1940 vybuduje 
v továrni Vychr Praha stroje na razbu mincí zo zinku, čím Kremnická 
mincovňa stráca veľkého odberateľa. 
 
Prísaha vernosti novému štátu a zmena zamestnaneckej základne 
 

Ku koncu marca prebehla v mincovni prehliadka priestorov 
spojená s inventúrou zariadení a drahých kovov vykonaná Dr. 
Alexandrom Hrnčárom. Hlavný dôraz sa kládol na inšpekciu drahých 
kovov a platidiel v mincovni. Kontrola nezistila žiadne nedostatky, ale 
preukázala, že mincovňa je po technickej i materiálnej stránke 
pripravená na razbu mincí a medailí.13 Okrem kontroly podniku prišli 
na rad aj zamestnanci Tí mali podľa nariadenia vlády Slovenského štátu 
z 15. 3. 1939 č. 6, Slovenského zákona, odprisahať novú služobnú 
prísahu, tú museli vykonať do mesiaca od nadobudnutia platnosti tohto 
nariadenia. Text tejto prísahy znel nasledovne: ,,Prisahám na Boha živého, 
že vždy budem verný Slovenskému štátu a poslušný jeho vláde, prisahám, že 
budem zachovávať všetky zákony a nariadenia, že budem usilovne, svedomite a 
nestranne plniť svoje úradné nariadenia, že úradné tajomstvo neprezradím, že 
budem poslušný svojim predstaviteľom a budem sa starať v každom svojom 
počínaní o prospech Slovenského štátu a o záujmy služby. Tak mi Boh 
pomáhaj.“14 

Túto prísahu zložilo celkovo šesť štátnych, dvaja zmluvní 
a tridsaťštyri stálych zamestnancov. Riaditeľ podniku Ing. Július Jureň 
sa mal k vykonaniu služobnej prísahy dostaviť do Turčianskeho Svätého 
Martina.15 Z mincovne bolo v priebehu roka prepustených dvadsaťšesť 
robotníkov českej národnosti. Tento krok poukazuje na náhlu zmenu 

                                                           
13 AMK-1276/39, Archív mincovne Kremnica SD 665. 
14 AMK-1437/39, Archív mincovne Kremnica SD 665. 
15 AMK-1489/39, Archív mincovne Kremnica SD 665. 
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pohľadu na Čechov. Prepúšťanie sa samozrejme týkalo len robotníkov, 
ktorí mohli byť nahradení nezamestnanými Slovákmi. Vyšších 
úradníkov, resp. skúsených majstrov, si mincovňa nemohla dovoliť 
prepustiť zo dňa na deň. Je však potrebné povedať, že prepúšťanie sa 
netýkalo len českých zamestnancov.16 Čo sa týka Židov, tí v mincovni 
v danom období nepracovali. K 18. 3. 1939 zamestnávala mincovňa až 
128 zamestnancov. Ministerstvo si od mincovne vyžiadalo ich presný 
výkaz a pracovnú náplň. Na základe tohto dokumentu boli určení 
nevyhnutní zamestnanci ako napríklad strážnici, zamestnanci 
v kanceláriách, majstri a obsluha strojov. Menej potrební zamestnanci 
boli na krátky čas ponechaní doma alebo boli z podniku prepustení.17 
Veľkým plusom pre zamestnancov bolo zriadenie bratskej pokladnice 
minciarov, ktorá bola nositeľom nemocenského a starobného poistenia 
svojich stálych zamestnancov. Tým pracovníci získali aspoň nejakú 
ochranu a aké také finančné krytie. Spomenúť možno jednorazový 
príspevok pri úmrtí zamestnanca, kde bratská pokladnica doplácala 100 
korún k 700 korunám, ktoré by poskytla mincovňa. Je potrebné 
povedať, že 800 korún ledva pokrylo náklady na pohreb.18 

Už v období vzniku Slovenského štátu sa objavujú ponuky zo 
strany Nemecka, ktoré hovorili o možnosti razby mincí pre Slovenský 
štát. Je zrejmé, že nemecká strana chcela postupne ovládnuť mnohé 
strategické odvetvia hospodárstva Slovenského štátu. Mnoho ľudí na 
Ministerstve financií privítalo túto ponuku s nadšením. Dôvodom bola 
snaha o postupné zlepšovanie vzťahov s Nemeckom. Razba mincí pre 
Slovenský štát ich mohla len posilniť, no budúcnosť mincovne by bola 
tým pádom ohrozená. Mincovňa preto apeluje na štát a spomína nielen 
to, že razí mince takmer nepretržite od roku 1328, ale že zamestnáva aj 
veľké množstvo ľudí v tomto regióne. Ako tromf z pohľadu mincovne 
sa spomína oddelenie elektrolýzy zlata a striebra, kde sa spracovávalo 
vyťažené elektrum z Kremnických baní alebo zlatonosný kal 
z banskoštiavnického regiónu. Tieto kovy  bolo potrebné spracovať 
a následne pretaviť do zlata a striebra požadovanej rýdzosti. Oddelenie 
bolo otvorené len v roku 1935 a disponovalo na danú dobu 

                                                           
16 AMK-1672/39, Archív mincovne Kremnica SD 666. 
17 AMK-1190/39, Archív mincovne Kremnica SD 665. 
18 AMK-1550/39, Archív mincovne Kremnica SD 665. 
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najmodernejším zariadením.19 Ak by prišlo k zrušeniu mincovne, štát by 
musel za spracovanie kovu platiť nemalú čiastku a navyše by zahodil 
potenciál aký ponúkala mincovňa. Mincovňa si možnosť jej zrušenia 
veľmi dobre uvedomovala, preto spisuje list, v ktorom žiada 
Ministerstvo financií, Ministerstvo hospodárstva a Slovenskú národnú 
banku, aby zastavili dovoz medailérskych produktov z Nemecka. 
Najväčšou kritikou na tento list odpovedalo Ministerstvo hospodárstva. 
V liste píše, že mincovňa má na voľnom trhu bojovať kvalitou a dobrou 
cenou a nemá sa spoliehať na pomoc štátu. Z tejto odpovede je jasne 
vidieť, že v tomto období si nikto nemohol dovoliť urobiť takéto 
reštriktívne opatrenia voči Nemecku. Navyše sa v ďalšej korešpondencii 
mincovňa informovala, respektíve dožadovala, aby ju štát prezentoval, 
že je plne pripravená na razbu pre iné krajiny. Odvoláva sa na príklad 
Rakúska, ktoré po Anschlusse razí mince pre Nemecko. Celkovo boli 
prvé dva mesiace po rozpade ČSR veľmi chaotické a štát a ani mincovňa 
poriadne nevedeli, čo sa bude diať.20 
 
Razba prvých mincí 
 

Našťastie mincovňa toto obdobie prežila a návrhy o jej zrušení 
sú rýchlo zamietnuté Zlomom v tomto období je 21. 6. 1939, kedy 
Kremnická mincovňa začína  s razbou prvej mince Slovenského štátu. 
Už pri prvej razbe sa ukázal výrobný potenciál mincovne. Celý proces 
výroby mince sa od jej návrhu až po razbu realizoval priamo v priestore 
podniku. Návrh dvoch modelov v podobe sadrových odliatkov bol 
predstavený v Bratislave už v polovici júna. Ten bol schválený 
a vyžadovala sa len úprava štátneho znaku.21 Tým pádom mohla 
mincovňa začať razbu mincí, ktorej sa zúčastnil minister financií Dr. 
Mikuláš Pružinský.22 Na pamiatku razby bolo prvých päť kusov 
zaslaných do Národného múzea v Bratislave a na raziaci stroj, ktorý 

                                                           
19 AMK-1495/39, Archív mincovne Kremnica SD 665. 
20 AMK-1190/39, Archív mincovne Kremnica SD 665. 
21 Archív Národnej banky Slovenska (ďalej ANBS), fond Slovenská národná banka (ďalej f. SNB), 
Hlavný úrad Bratislava – štátna mincovňa Kremnica – korešpondencia, spisový dokument (ďalej 
SD) 2317. 
22 NĚMEČKOVÁ, Věra: Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938 – 1947. Praha : Libri, 2008, s. 
38-39. 
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vyprodukoval tieto mince bola osadená pamätná tabuľka.23,24 Razba bola 
realizovaná na niklové platničky z továrne Sandrik v Dolných 
Hámroch. Mincovňa dokázala cenu jednej mince udržať na dohodnutej 
sume šesťdesiat halierov za kus.25 Do konca júla bol vyrazený celý 
objednaný náklad a mincovňa ho podľa rozdeľovníka SNB rozdelila 
nasledovne: 4,5 mil. kusov do jednotlivých filiálok Národnej banky; 
zvyšných 500 tisíc kusov bolo ponechaných ako rezerva, pre potreby 
SNB.26 Okrem mincí z niklu mincovňa vyrazila dva zlaté odrazky 
v rýdzosti 987/1000 o váhe 14g určené pre ministra financií 
Pružinského. Tá mu bola odovzdaná v pamätný deň zahájenia razby 
mincí. Druhá minca bola určená pre ministerského predsedu Dr. Jozefa 
Tisa. Okrem zlatých mincí mincovňa vyrazila aj štrnásť kusov 
strieborných mincí v rýdzosti 987/1000 o váhe 7 gramov, ktoré boli 
určené pre ministrov a vysokých pohlavárov štátu.27 Tieto mince boli 
zvlášť vyfakturované objednávateľovi, ktorým bola SNB. Tá len 
previedla drahé kovy na mincovňu zo svojich zásob.28 Počas tejto razby 
pracovalo v mincovni nárazovo až 232 zamestnancov, veľká časť z nich 
boli nestáli zamestnanci. Okrem razby pre SNB sa realizovala razba pre 
Protektorát a výroba medailí a odznakov pre súkromný sektor. Výroba 
týchto výrobkov zamestnávala mincovňu, tým pádom bola neustále 
nútená prijímať a prepúšťať nestálych zamestnancov. To sa časom 
ukázalo ako problém, nakoľko po odchode zamestnancov českej 
národnosti z mincovne, sa síce uvoľnili pracovné miesta, ale bolo ich 
málo a len na veľmi špecifických pracovných pozíciách. Navyše 
mincovňa zápasila s tým, že mnoho žiadateľov nemalo zručnosti a ani 
vedomosti o práci na strojoch a preto boli pripustení len k manuálnej 
práci, ako napríklad balenie mincí a triedenie kovov.29 

Mincovňa svojou dlhodobou snahou prezentovať sa rôznymi 
výrobkami, či už pri ministerstvách, respektíve v súkromnom sektore, 
postupne získavala veľké objednávky. Prvou z nich bola zákazka od 

                                                           
23 AMK-2079/39, Archív mincovne Kremnica SD 666. 
24 Tabuľka je dnes uložená v Múzeu mincí a medailí v Kremnici. 
25 AMK-2080/39, Archív mincovne Kremnica SD 666. 
26 AMK-3006/39, Archív mincovne Kremnica SD 666. 
27 AMK-2227/39, Archív mincovne Kremnica SD 666. 
28 AMK-2555/39, Archív mincovne Kremnica SD 666. 
29 AMK-1998/39, Archív mincovne Kremnica SD 666. 
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SNB na výrobu päťdesiattisíc kusov prsteňov s nápisom „Slovenský štát 
ďakuje“ v rôznych veľkostiach. Tie mali byť vyrobené z čistého niklu za 
výrobnú cenu 2 Ks za kus, bez dopravných nákladov. Prstene boli 
určené ako dar pre donorov, ktorí prispeli do zbierky na štátny poklad 
minimálne sumou 100 korún.30 Mincovňa sa však pri tejto výrobe 
dopustila viacerých chýb, spomenúť možno napríklad nedodržanie 
dodacích lehôt alebo zlá distribúcia. Tu SNB udáva, ich filiálka v Nitre 
dostala len veľké prstene a v Prešove ich mali enormný prebytok. Pod 
váhou týchto skutočností žiadala SNB začiatkom roka 1940 o zastavenie 
distribúcie z mincovne. Zvyšné prstene sa mali odoslať do Bratislavy.31 
Nasledujúce udalosti v republike dovolia mincovni reprezentovať svoje 
výrobky. Mincovňa ešte v predstihu prejavila iniciatívu pre prípravy 
medailí a mincí pri príležitosti voľby prvého prezidenta Slovenského 
štátu. Už v predstihu žiadajú prezidentskú kanceláriu o zaslanie 
fotografií, v tomto čase ešte ministerského predsedu Dr. Jozefa Tisa. 
Mincovňa po odsúhlasení SNB vyprodukuje sadrové modely, ktorých 
autormi sú Andrej Peter a Anton Hám. Ministerstvo spolu s bankou 
žiadalo, aby sa najneskôr do 2.10. 1939 začalo s prípravou na razbu. Plán 
bol nastavený tak, aby si ich mohol každý občan zameniť v pobočkách 
SNB začiatkom novembra. Tieto pamätné dvadsaťkorunové mince mali 
byť razené zo striebra v rýdzosti 500/1000. Ministerstvo navyše 
objednalo razbu mincí zo striebra 987/1000.32,33 Tieto boli určené pre 
predsedu a členov vlády. Následne 28. 10. 1939 došlo k razbe 
najvzácnejšej mince Slovenského štátu, ktorá je dodnes opradená 
rúškom tajomstva. Išlo o dvadsaťkorunovú mincu vyrazenú v zlate pre 
novozvoleného prezidenta Dr. Jozefa Tisa o hmotnosti 27,2 gramu, 
o rýdzosti zlata 986/1000. Mincu vyrazila mincovňa zo zlata z vlastných 
zdrojov.34 Po vyrazení bola minca zabalená do škatuľky a odnesená na 
železničnú stanicu do Kremnice, odkiaľ putovala do Žiliny, kde ju 
prevzal prednosta stanice a následne bola doručená do Bratislavy, kde 

                                                           
30 Dôvodom tejto zbierky bol nedostatok zlata a drahých kovov, ktoré mali poslúžiť ako rezervy pre 
štát, štát však veľké množstvo kovov nezískal celkovo prispelo štátu až 90 tisíc darcov. 
31 KOLNÍKOVÁ, Eva a kol.: Kronika peňazí na Slovensku. Bratislava : Fortuna Libri, 2009, s. 189. 
32 Tieto mince boli opatrené puncom mincovne Kremnica, aby náhodou nedošlo k ich zameneniu 
pri výrobe. 
33 AMK-4656/39, Archív mincovne Kremnica SD 667. 
34 AMK-4557/39, Archív mincovne Kremnica SD 667. 
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ju prevzal Dr. Alexander Hrnčár. O ďalšom osude zlatých mincí žiaľ po 
vojne nie sú žiadne správy. Množstvo dvadsaťkorunových mincí sa 
objavilo v poslednom období. Sú to falzifikáty, ktoré vznikli pozlátením 
bežných strieborných mincí. Pravá minca v zlate bola o takmer 12 
gramov ťažšia.  Koniec roka priniesol razbu poslednej plánovanej 
mince. Tou bola desaťhalierová minca z mosadze (meď/zinok). Tým 
mincovňa splnila všetky úlohy stanovené SNB na rok 1939.35 Mincovňa 
preto nemá prácu pre veľké množstvo nestálych zamestnancov, 
dochádza k postupnému prepúšťaniu a z 234 zamestnancov v auguste 
koncom roku v mincovni ostáva len 178. Nárazová výroba je v tomto 
období najväčším problémom. Na začiatku novembra sa pracuje na 
trojzmennej prevádzke a o dva týždne neskôr už mincovňa nerazí nič. 
Tento fakt jasne poukazuje na predimenzovanosť mincovne pre malý 
trh Slovenského štátu. Spomínaný problém tu bol aj počas ČSR. 
Nasledujúci rok mincovňa vyrazila ďalšie mince podľa plánu SNB. Boli 
to dvadsaťhalierové mince z mosadze (meď/zinok), päťdesiat halier zo 
zliatiny medi a niklu a jednokorunové mince z toho istého materiálu. 
Návrh na prvú z týchto mincí predložila mincovňa omnoho skôr ako 
bolo vôbec realizované výberové konanie.36 Tieto snahy odzrkadľujú 
obavu mincovne z ďalšieho prepúšťania v podniku. Ministerstvo 
financií spolu s SNB razbu odobrí, a  mincovňa  mala čo najskôr zahájiť 
razbu dvadsaťhalierových mincí.  Na toto rozhodnutie sa vzniesla 
kritika zo strany slovenskej umeleckej obce. Kritika neušetrila ani 
predchádzajúce súťaže, kde mala mincovňa poväčšine navrch.37 
Mincovňa vydáva správu, že väčšina návrhov od súkromných umelcov 
sú síce spracované na vysokej  umeleckej úrovni, ale po technickej 
stránke razbu nie je možné realizovať, najmä z dôvodu príliš veľkého 
množstva detailov v návrhu. Pod váhou mnohých sťažností sa 
Ministerstvo školstva a osvety rozhodne vyhlásiť anonymnú verejnú 
súťaž. Do tejto súťaže sa prihlásilo až dvanásť súťažných návrhov. Aby 
nedošlo k ďalšej kritike mincovne a SNB, je do poroty pozvaný aj 
zástupca spolku slovenských umelcov a zástupca Matice Slovenskej.38 

                                                           
35 CHLAPOVIČ, Gejza: Kremnická mincovňa. História razby československých a slovenských 
mincí 1921 – 1992. Nitra : Nadácia Antona Točíka, 2000, s. 32. 
36 AMK-138/40, Archív mincovne Kremnica SD 668. 
37 AMK-2187/40, Archív mincovne Kremnica SD 668. 
38 AMK-4852/40, Archív mincovne Kremnica SD 668. 
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Porote boli predložené všetky návrhy anonymne a je potrebné povedať, 
že porota jednohlasne vybrala návrhy pôvodom z Kremnickej 
mincovne. Po vyhlásení výsledkov súťaže vyšlo najavo, že oba 
zadávané návrhy od Andreja Petra a Antona Háma boli zaslané 
z Turčianskeho Svätého Martina a nie z mincovne v Kremnici. Po 
prevalení tohto malého klamstva nastalo v porote nemalé sklamanie, že 
mincovňa opätovne vyhrala. No výsledok to už nezmenilo. Autorom 
boli adresované len malé zmeny, ktoré mali poopraviť a SNB žiadala 
urýchlene začať s výrobou najmä jednokorunových mincí. Tie boli 
potrebné na zamenenie jednokorunových mincí z čias bývalej ČSR. 
Mincovňa sa pri tejto razbe stretáva s problémom tzv. hluchých mincí.39 
Na ich triedení v tomto období pracovali dievčatá z blízkeho okolia. 
Tým však mincovňa musí vytvoriť nový priestor, nakoľko sa tieto 
pracovníčky sťažovali na hluk. Mincovňa sa preto rozhodne prestavať 
časť bytu, ktorý v tomto období nevyužívala. Okrem prestavby bytu sa 
podnik pustil do reštrukturalizácie oddelenia  balenia a expedície, ktoré 
v tomto období nestíhalo baliť a expedovať zásielky. Obe tieto zmeny 
podnik riešil sám z hľadiska financií, ale aj pracovnej stránky, čo 
zdôrazňuje vo svojej správe zo začiatku roka 1941.40 
 
Strata razby mincí pre zahraničie 
 

V polovici roka 1940 mincovňa definitívne prestala raziť mince 
pre potreby Protektorátu. Tým bol podnik nútený hľadať nové 
odbytiská v iných krajinách. Objavuje sa však viacero problémov. 
Prvým z nich bolo odveké  druhoradé postavenie mincovne v strednej 
Európe. Podnik bol vždy v tieni Viedenskej mincovne a tento stav 
pretrvával aj v tomto období.41 Okrem Viedenskej mincovne sa objavuje 
ďalšia veľká konkurencia v podobe mincovní v Nemecku. 

Pretrvávajúcim problémom bola predražená výroba, nakoľko 
mincovňa si bola nútená objednávať drahé strižky mincí, nemala totiž 
zariadenia na ich výrobu. Aj napriek týmto a ďalším negatívnym 
bodom sa mincovni podarí nakontaktovať na bulharskú vládu, ktorá 

                                                           
39 Mince, ktoré nespĺňali požadovanú váhu. 
40 AMK-550/41, Archív mincovne Kremnica SD 672. 
41 AMK-761/41, Archív mincovne Kremnica SD 672. 
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plánovala raziť nové mince. Po predchádzajúcej spolupráci v období 
ČSR sa rozhodne bulharská strana osloviť aj Kremnickú mincovňu. Mali 
eminentný záujem o razbu troch druhov mincí, zo striebra medi a niklu. 
Strižky mali byť podľa ponuky vyrobené z kovov dodaných 
zadávateľom objednávky. Poväčšine sa malo jednať o staré, z obehu 
stiahnuté, bulharské Levy. S týmto však mincovňa rázne nesúhlasila, 
najmä pri strieborných minciach si chcela vyhradiť veľký čas na 
kontrolu rýdzosti striebra. Jej snahou bolo dodržať garantovanú  
kvalitu, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena podniku. Týmto 
bodom zmluvy sa začala plánovaná výroba predražovať. To už 
bulharská strana mincovni a ani SNB nemohla akceptovať, preto 
ponúkli razbu z drahých kovov, ktoré vlastnila mincovňa alebo SNB.  
Za razbu malo Bulharsko poskytnúť slnečnicové semená a kukuricu 
v alikvotnom množstve. Ak by táto zmluva bola podpísaná, mincovňa 
by podľa predbežného plánu pracovala nepretržite približne rok. V tom 
už bola zarátaná aj plánovaná razba mincí pre SNB na rok 1941.42 
Pripravená zmluva sa časom ukázala pre mincovňu ako veľmi 
lukratívna, no jeden z bodov bol pre mincovňu značne nevýhodný. Ak 
by totiž mincovňa v čas nestihla dodať objednané mince, hrozili by 
pokuty a možná strata časti zisku. Postupom času a najmä vývojom 
ekonomickej situácie ovplyvnenej vojnovým stavom Bulharsko v roku 
1943 definitívne upustilo od výberu mincovne na razbu mincí.43 
Mincovňa opätovne zápasila s obrovskou nárazovosťou výroby, pričom 
tento stav negatívne ovplyvňoval zamestnaneckú základňu, ktorej počet 
sa menil zo dna na deň. Pri nestálych zamestnancoch bola stanovená 
denná mzda v závislosti od veku. Do dvadsať rokov bola mzda 
osemnásť korún a pri veku nad dvadsať rokov je mzda o dve koruny 
vyššia. Táto mzda sa vyplácala každý pracovný deň po odpracovaní 
ôsmych hodín. Pri stálych zamestnancoch sa mesačná mzda pohybovala 
v rozmedzí od 1367 až po 1500 Ks v závislosti od odpracovaných rokov 
a pracovnej pozície. Celkovo, až na problémy zo zamestnancami 
a stratou odbytiska v Bulharsku, bol rok 1940 pre mincovňu priaznivý. 
Dokázala napríklad spracovať a následne predať s nemalým ziskom 
veľké množstvo kovov ešte z obdobia ČSR. Navyše  razba pre SNB 

                                                           
42 AMK-5233/40 Archív mincovne Kremnica SD 671. 
43 AMK-1910/43, Archív mincovne Kremnica SD 677. 
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prebiehala plynule bez akýchkoľvek problémov. Mincovni sa  podarilo  
znížiť výrobnú cenu a tak isto ušetriť ďalšie financie používaním 
podzemnej prietokovej elektrárne, ktorá sa dodnes nachádza 245 
metrov pod mestom. Elektráreň je situovaná na najnižšom obzore 
kremnického banského revíru. Pozostáva z troch Peltonových turbín, 
ktoré sú v prevádzke dodnes.44 Mincovňa za odber energie zaplatila 
v roku 1940 len deväťdesiat tisíc korún. Ušetrené financie chcela 
mincovňa využiť na rekonštrukciu podniku. Tieto plány, žiaľ zhatil 
zákon číslo 343/39, ktorý stanovil, že štátne podniky musia odviesť svoj 
zisk do štátnej pokladnice.45 Mincovňa by tým pádom mala za rok 1939 
zaplatiť viac ako milión korún, čo sa samozrejme stretlo v podniku s 
nesúhlasom. Mincovňa argumentovala napríklad finančnými stratami, 
ktoré spôsobil rozpad ČSR a mnohé ochranné opatrenia štátu.46 Ani pod 
váhou týchto správ však nebolo odvedenie zisku mincovni odpustené. 
 
Razba mincí zo striebra pre záchranu štátnych kovov 
 

SNB začiatkom roka 1941 žiadala urýchlene zahájiť razbu 
dvadsaťkorunových mincí zo zliatiny striebra. Táto žiadosť, doručená 
13. 1. 1941, urguje mincovňu, aby sa už 25. 1. začalo s razbou. Tak krátky 
termín poukazuje na veľký záujem SNB o razbu týchto mincí. Dôvodom 
bolo urýchlené stiahnutie meny bývalej ČSR.47 Mincovňa sa po doručení 
cenovej ponuky na striebro rozhodla, že na razbu použije výhradne 
striebro z mincí ČSR, ktoré boli stiahnuté z obehu. Razba týchto mincí 
pokračovala aj v roku 1942, plán razby nebol dodržaný kvôli výrobe 
medailí pre súkromný sektor. K zmene letopočtu na minci však 
neprišlo, aj v roku 1942 sa razili s pôvodným rokom 1941.48 Okrem 
strieborných dvadsaťkorunových mincí, tlačila SNB na mincovňu, aby 
urýchlila razbu päťdesiathalierových mincí, ktoré boli potrebné do 
telefónnych automatov. Okrem SNB apeluje aj ministerstvo dopravy 
a verejných prác, ktoré už plánovalo zmenu mechanizmov 
v telefónnych automatoch z 5Kčs na nové päťdesiathalierniky. 

                                                           
44 AMK-47/41, Archív mincovne Kremnica SD 674. 
45 AMK-6320/40, Archív mincovne Kremnica SD 671. 
46 AMK-4233/40, Archív mincovne Kremnica SD 671. 
47 ANBS, f. SNB, Hlavná pokladnica-korešpondencia so štátnou mincovňou v Kremnici, SD 552a. 
48 AMK-2367/41, Archív mincovne Kremnica SD 674. 
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Spomínaná razba mincí síce zamestná mincovňu, no opätovne sa 
objavuje problém nárazových objednávok. Okrem tohto problému štát 
v polovici roku 1941 zakazuje výrobu medailí z medi a niklu, tieto kovy 
boli potrebné pre zbrojársky priemysel. Mincovňa promptne zareaguje 
a začína produkovať výrobky zo železa a hliníku. Pri iných kovoch bolo 
potrebné získať povolenie od ministerstva financií, tento proces bol 
enormne zdĺhavý, čím zbytočne predlžoval čas výroby. Preto sa 
mincovňa rozhodla realizovať takúto objednávku len vo výnimočných 
prípadoch. Ministerstvo financií si už v tomto období nemohlo dovoliť 
používať drahé kovy v takej miere, pretože ich potrebovalo ako rezervy. 
Okrem už spomínaného zákazu ohľadne kovov, bola mincovňa nútená 
po kritike zo štátneho banského riaditeľstva obmedziť výrobu počas 
niektorých hodín. Kritizovaná bola najmä za nestály odber energie. V tú 
istú sledovanú hodinu za jeden pracovný týždeň kolísal od 10 až po 110 
Kw. Mincovňa v liste vysvetľuje, že výkyvy v spotrebe spôsobilo 
používanie valcového stroja, ktorý kvôli nárazovej výrobe nie je vždy 
potrebný. Banský úrad preto žiadal mincovňu, aby tento stroj používala 
len v čase od 12:00 do 15:00 alebo neskoro v noci. Apeloval, aby bola 
zabezpečená plynulá dodávka energie pre banské závody a iné závody 
v Banskej Hodruši a Kremnici.49 Už v tomto období je jasne vidieť prvé 
problémy súvisiace s vojnou, ktoré však mincovňa dokáže bez veľkých 
strát vykryť aj vďaka úspešnej reklame. Vhodným spôsobom sa zdala 
byť reklama formou filmového záznamu z podniku. Preto bolo 
spoločnosti Wiennfilm povolené filmovanie v podniku. Mincovňa 
povolila filmovať celý priestor podniku okrem detailov pri výrobe mincí 
a medailí. Toto filmovanie sprostredkoval a následne naň dohliadal 
Úrad propagandy. Mincovňu spolu s filmármi navštívil aj nemecký 
vyslanec, ktorý po dvoch hodinách v podniku z neho spokojne odišiel 
a ako opisuje zápisnica, prisľúbil propagáciu podniku aj v Nemecku.50 
Dopĺňanie monetárnej sústavy štátu 
 

SNB mala v roku 1942 plánovanú razbu ďalších mincí 
Slovenského štátu, ktoré mali doplniť monetárnu sústavu. Na tento rok 
boli naplánované dve mince – päťhaliernik a dvojkoruna. Mincovňa 

                                                           
49 AMK-535/41, Archív mincovne Kremnica SD 677. 
50 AMK-2367/41, Archív mincovne Kremnica SD 674 
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plánuje prvý spomínanú nominálnu hodnotu raziť z čistého niklu, no 
toto SNB nepovolí z dôvodu neekonomickosti výroby tejto mince. 
Navyše nazhromaždenie takého množstva niklu by trvalo veľmi dlho. 
Preto mincovňa predstavila dve varianty kovov – prvou je zliatina medi 
a zinku v pomere 92/8, tu sa mal dôraz klásť najmä na čo najnižšiu cenu. 
Druhým kovom bolo železo, ktoré preferovala najmä SNB. Železo by 
enormne predĺžilo plánovanú razbu, nakoľko by ho mincovňa musela 
objednávať ako hotové platničky až z Nemecka. Pri razbe zo železa, 
ktoré je tvrdé, navyše dochádza k veľkému opotrebeniu razníc. Taktiež 
v  tomto období už železo nebolo natoľko dostupné ako keď SNB 
realizovala prieskum trhu.51 Plán na razbu päťhalierových mincí sa zo 
spomenutého dôvodu odsúva začiatkom roka 1942 na neurčito. 
Dôvodom bolo veľké predraženie kovov. Skôr sa začalo uvažovať 
o zmene kovov pri už platných dvadsať a päťdesiathalierových  
minciach vyrábaných z medi a niklu. Najmä mince z medi sa sťahovali 
a následne tavili pre priemysel, čím sa strácalo potrebné obeživo. Preto 
SNB urýchlene žiada zmenu kovu. Pri oboch minciach mincovňa 
odporúča použiť hliník, a tým ušetriť nemalé finančné prostriedky. Túto 
ponuku prijme SNB bez výhrad. Ihneď je vyčlenených 13 056 kg hliníka 
na razbu mincí.52 V tomto období sa plánovala aj zmena výzoru 
desaťhalierovej mince. Tá je v čase plánovej zmeny kovov už v štádiu 
prípravy. Aj tu malo prísť k zmene kovu z medi na  zinok.53 Dôvodom 
plánovanej zmeny bola zaujímavá ponuka firmy Bendofre 
Metalwarenfabrik Arthur Krupp, ktorá ponúkla mincovni už hotové 
strižky z čistého zinku, ten  bol omnoho lacnejší ako meď.54 Mince mali 
niesť jednoduché, nadčasové zobrazenie nominálnej hodnoty. Je 
potrebné povedať, že postupom času sa príprava na razbu mincí 
neustále predlžovala. Spočiatku bol problém s dodaním kovov, 
následne ich kvalitou, preto mincovňa v polovici roka 1943 postupne 
zastaví plány na výrobu týchto mincí. SNB tak isto urgovala spomínanú 
firmu, no odpoveď obom stranám bola vždy rovnaká: ,,Je vojna a musíte 
čakať“. Také dlhé čakanie už SNB nemohla tolerovať a preto bola 
v mincovni objednaná razba desaťhaliernikov z pôvodného kovu, 
                                                           
51 AMK-5412/42, Archív mincovne Kremnica SD 676 
52 AMK-5757/42, Archív mincovne Kremnica SD 676 
53 CHLAPOVIČ, G.: Kremnická mincovňa, s. 34. 
54 AMK-1529/42, Archív mincovne Kremnica SD 675 
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mosadze. Je potrebné povedať, že SNB stále počíta s možnosťou výroby 
mincí zo zinku, tá ale bola len veľmi mizivá. V roku 1944 sa ešte objavila 
korešpondencia o dodaní strížkov do mincovne. Tie boli firmou aj 
zaslané v máji 1944, ale kvôli potvrdeniam na prevoz kovov zo strany 
colnému úradu v Kozárovciach bol vozeň až do 1. 9. 1944 v držaní štátu. 
Po potlačení povstania už nikto neprejavil záujem na razbu nových 
mincí a tým žiaľ prišiel Slovenský štát o množstvo zaujímavých 
platidiel. 
 
Prezentácia mincovne v pozitívnom aj negatívnom zmysle 
 

Koncom roka 1942 sa objavila kritika zo strany Ministerstva 
financií, ktoré dostalo informácie od zubárov, ktorí neboli  spokojní 
s kvalitou zubo-technického zlata z mincovne. Údajne ho museli 
posielať na ďalšie prepracovanie.55 Mincovňa poslala ministerstvu list, 
že od roku 1938 vyrábala zubotechnické zlato o rýdzosti 667 až  
917/1000. Vo výrobe boli vždy použité len kvalitné kovy a aj skúšky 
v mincovni prebehli bez problémov. Navyše  spomínala, že od roku 
1938 nedošlo k navýšeniu ceny pre odberateľov, ale naopak vstupné 
náklady na spracovanie a distribúciu neustále rastú. Okrem listu 
mincovňa pripojila prípis so zoznamom 250 odberateľov zlata, 
z ktorých sa 121 vyjadrilo, že sú nadmieru spokojní s produkciou 
mincovne a len 20 z nich sa vyjadrilo negatívne. Zvyšných 109 
odberateľov do doby odoslania správy nepodalo vyjadrenie.56 Mincovňa 
si po prešetrení negatívnych vyjadrení uvedomila chybu, ktorá vznikla 
pri výstupnej kontrole a ihneď vykonala nápravu.57 Rok 1942 priniesol 
aj možnosť uchádzať sa o razbu mincí pre zahraničie, opätovne 
z Balkánu. Tentokrát sa malo jednať o Rumunsko. Informácie o tejto 
ponuke sprostredkoval bývalý zamestnanec mincovne Ing. Ján Horák.58 

                                                           
55 AMK-1615/43, Archív mincovne Kremnica SD 676. 
56 AMK-1629/43, Archív mincovne Kremnica SD 676. 
57 AMK-2746/42, Archív mincovne Kremnica SD 676. 
58 Ing. Ján Horák. Do mincovne nastúpil 19. 02. 1919, jeho prvou úlohou bolo elektrifikovať celý priestor 
mincovne. Po rozdelení Československa v r. 1939 zostal v mincovni a prebral funkciu riaditeľa po 
odchádzajúcom Ing. Jureňovi na dôchodok. Za razbu beltlerovej medaily pripomínajúcej rozbitie 
Československa sa dostal na zoznam hľadaných osôb a bol nútený pod nátlakom odísť do pobočky 
podniku Sandrik v Bukurešti. Po vojne sa vrátil do Kremnice, kde bol poverený obnovou podniku. 
Nakoľko v päťdesiatych rokoch veľmi vytŕčal, bol veľakrát vypočúvaný a následne zatknutý. V r. 1955 
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Táto objednávka mala podľa prvých výpočtov podniku priniesť veľké 
množstvo financií a navyše by plynule zamestnala mincovňu. 
Rumunská strana plánovala podľa predbežných informácií raziť 
dvadsať, päť a jedno Lei.59 Opätovne, ako aj pri objednávke  pre 
Bulharsko, sa objavujú požiadavky na príliš krátke dodacie lehoty, ktoré 
v období vojny nebolo možné realizovať. Na razbu mincovňa plánuje 
vyčleniť desať raziacich strojov Vulkán a zvyšné štyri mali slúžiť na 
razbu mincí pre SNB a razbu medailí. Razbu mincovňa rozplánovala do 
konca roku 1944, no po informovaní SNB sa opätovne objavujú obavy, 
aby práve razba pre Rumunsko nemala negatívny dopad na dodacie 
lehoty objednávok pre štát.60 V tomto období sú totiž zo strany štátu 
plánované razby minci zo striebra a iných kovov. Po odoslaní cenovej 
ponuky dostala mincovňu správu, že jej ponuka je cenovo najlepšia, no 
žiaľ, Rumunsko prijalo ponuku z Nemecka. Dôvodom bolo odrátanie 
sumy spojenej s výrobou a dodaním mincí z dlhu, ktorý malo Nemecko 
voči Rumunsku. Tým sa definitívne končia akékoľvek pokusy o razbu 
mincí pre zahraničie. Situácia na frontoch a veľké ekonomické problémy 
jasne naznačili, že žiadny štát si už v tomto období nemohol dovoliť 
razbu  takého veľkého množstva mincí. Nerealizovanie razby mincí pre 
zahraničie malo negatívny dopad na mincovňu, ktorá je nútená 
presúvať stálych zamestnancov po jednotlivých oddeleniach a aj 
prepúšťať nestálych zamestnancov. Mincovňa v tomto období žiada, 
aby došlo aspoň k čiastkovej obnove podniku, čím by dala pracovnú 
náplň svojim zamestnancom. Táto obnova sa mala realizovať už na 
prelome rokov 1938/39, no kvôli politickým a štátnym zmenám k nej 
nedošlo. Plánovalo sa rozšírenie raziarne a najmä oddelenia elektrolýzy, 
ktoré pracovalo prakticky nepretržite. Aj Ministerstvo financií si tieto 
fakty veľmi dobre uvedomovalo. V liste, ktorý bol mincovni doručený 
bola jasne spomenutá plánovaná výstavba veľkého závodu na 
elektrolýzu a vyjadrené obavy, že po skončení vojny nebude mincovňa 
tak vyťažená ako v tomto období, keď razila veľké množstvo nových 

                                                                                                                                 
bol Ing. Horák vo vyšetrovacej väzbe skoro rok. Behom jedného roka dostala mincovňa 11 hĺbkových 
kontrol, nič na neho však nenašli. Po prepustení z väzby už nenastúpil  na post riaditeľa, ale odišiel do 
dôchodku. Nezatrpkol na mincovňu, ale začal spisovať svoje vedomosti. Z jeho rúk vychádzajú diela o 
mincovni, ktoré do dnešných dní nie sú prekonané. 
59 AMK-1746/42, Archív mincovne Kremnica SD 676. 
60 AMK-3554/42, Archív mincovne Kremnica SD 676. 
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mincí pre Slovenský štát.61 Druhý bod opisuje obavu, ktorá tu už bola 
od vzniku ČSR, že mincovňa je doslova závislá od razby pre súkromný 
sektor. Na koľko percent bude mincovňa vyťažená bolo z veľkej časti aj 
na politike štátu v tomto období, lebo po zákazoch razby z niektorých 
kovov sa mohol ponúkať pre súkromných odberateľov len hliník alebo 
železo. S týmto sa mnoho z nich neuspokojilo,  preto hľadali iných 
dodávateľov v zahraničí. Celkovo z ekonomického hľadiska bol rok 
končiacej sa hospodárskej konjunktúry pre podnik výborný. Mnohé iné 
priemyselné podniky už v tomto období prepúšťajú, no v mincovni 
k prepúšťaniu stálych zamestnancov nedošlo. Mincovňa pracuje na 
veľkom množstve zákaziek od štátu. Okrem nich možno spomenúť 
razbu veľkého množstva odznakov pre NSDAP Krakow, ktorá 
zamestnala medailérsku dielňu nepretržite na jeden celý mesiac.62 No 
v porovnaní s rokom 1940 bola v tomto roku výroba nižšia až o 40 %. 
Z veľkej časti za tento fakt mohol štát, ktorý zákazom predaja rôznych 
kovov alebo zlou colnou politikou zhatil mnohé objednávky pre 
podnik. 
 
Dopad vojny na podnik a príprava SNP 
 

Až počiatkom roka 1943 mincovňa postupne pociťuje dopady 
vojny. Jedným z prvých problémov bolo nedodanie objednaných 
štyristo litrov benzínu určené pre jednotlivé oddelenia v podniku. 
Najvyšší úrad pre zásobovanie po doručení tejto objednávky promptne 
mincovni oznámil, že také veľké množstvo dodať nemôže a z 
pôvodných tristo litrov, ktoré boli mincovni každoročne dodávané, ešte 
uberie.63 Chýbajúci benzín a následné zhoršené dodávky kovov zatiaľ 
nemali priamy dopad na výrobu v podniku. Avšak postupom času aj 
zamestnanci pocítili problémy so zásobovaním. Bol im znížený prídel 
umelého tuku. Mincovňa sa spočiatku snaží tento fakt vykryť nákupom 
ošípaných, z ktorých dostal každý stály zamestnanec po kile slaniny. 
Podnik žiadal štát, aby zakročil – nie znižoval ale naopak zvýšil denný 
prídel potravín. Ten často nestačil a ako mincovňa v liste opísala, došlo 

                                                           
61 AMK-3467/42, Archív mincovne Kremnica SD 676. 
62 AMK-2828/42, Archív mincovne Kremnica SD 676. 
63 AMK-594/43, Archív mincovne Kremnica SD 677. 
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až k prípadom slabosti a odpadnutia z podvýživy.64 Okrem týchto 
problémov musí mincovňa riešiť úplný zákaz predaja zlata, 
nevynímajúc zubárov a zubných technikov. SNB namiesto zlata preto 
odporúča použitie aurolu.65 Už doručené objednávky zlata mala 
mincovňa preposlať do affinerie Emil Kianička Žilina.66 SNB však o 
tomto zákaze predaja zlata neinformovala všetkých zubárov. Mincovňa 
bola zaplavená listami od zubárov a zubných technikov, ktorí sa 
dožadovali objednaného zlata. Pod váhou týchto listov sa mincovňa 
rozhodla napísať list na vlastné náklady, v ktorom ozrejmila vzniknutú 
situáciu. No ani predaj aurolu nešiel podľa plánu SNB, dokázal pokryť 
len približne 70 % objednávok.67 

Ku koncu roka 1943 prebehlo výberové konanie na razbu 
pamätných mincí pri príležitosti piateho výročia vzniku samostatného 
štátu. SNB uvažovala o razbe päťdesiat a stokorunových mincí zo 
striebra. Objavili sa dokonca aj plány na razbu jednokorunových 
a päťdesiathalierových mincí, tak isto zo striebra. Tieto jasne poukazujú 
na snahu zainteresovaných osôb, ako napr. Imrich Karvaš a ďalší, ukryť 
týmto spôsobom striebro medzi obyvateľmi, aby nepadlo do rúk 
Nemcov. Na stokorunovej minci mal byť použitý portrét prezidenta Dr. 
Jozefa Tisa a na päťdesiat korune portrét kniežaťa Pribinu. Oboma 
návrhmi vyobrazení už mincovňa disponovala a boli pripravené na 
použitie. Cieľom bolo vyraziť mince do 13. 3. 1944, aby boli v pamätný 
deň k dispozícií občanom.68 Ako aj pri prvej pamätnej minci pri 
príležitosti voľby prvého prezidenta Slovenského štátu, aj tu sa 
uvažovalo s razbou do striebra a zlata pre vysokých hodnostárov 
Slovenského štátu. Po vypracovaní kalkulácie však mincovňa narazila 
na veľký problém. Všetky mince by stihli definitívne vyprodukovať až 
koncom apríla roku 1944. Navyše by mincovňa potrebovala veľké 
množstvo striebra, ktorým v tomto období nedisponovala.69 Ak by ho aj 
získala, musela by ho spracovať, čo by ešte viac predĺžilo dobu dodania. 

                                                           
64 AMK-3192/42, Archív mincovne Kremnica SD 677. 
65 Aurol – zliatina striebra a zlata plus ďalších kovov ako meď, ortuť a mnohých ďalších. Boli 
lacnejšie ako čisté zlato. 
66 AMK-810/43, Archív mincovne Kremnica SD 677. 
67 ANBS, f. SNB, Administratívny odbor – Prídel zlata lekárom a zubným technikom, SD 356. 
68 AMK-1583/43, Archív mincovne Kremnica SD 677. 
69 ANBS, f. SNB, Hlavná pokladnica-korešpondencia so štátnou mincovňou v Kremnici, SD 552a. 
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Preto SNB najprv odstúpi od plánovej razby jedno koruny 
a päťdesiathaliernika a žiaľ následne upustí aj od razby pamätnej sto 
koruny. Pri päťdesiatkorune príde k zmene motívu – namiesto Pribinu 
bol použitý portrét Dr. Tisa zo zrušenej stokorunáčky. Razba bola 
zahájená ihneď po prijatí tejto zmeny. SNB si objednala celkovo dva 
milióny kusov tejto mince o rýdzosti 700/1000.70 Dňa 29. 2. 1944 
vyčlenila SNB zo svojich rezerv striebro potrebné na razbu týchto 
mincí.71 Už pri pohľade na tento dátum je jasné, že mincovňa by ani pri 
plnej prevádzke nevyprodukovala toľko mincí do požadovaného 
termínu. Tým pádom bolo 13. 3. 1944 vyrazených len 147 500 kusov.72 
S razbou sa neustále pokračovalo a posledné mince boli do obehu 
pustené koncom júla toho istého roku. Okrem už spomínanej striebornej 
mince, naplánovala SNB razbu desaťkoruny, tak isto zo striebra. Pri 
tejto minci sa naplánovalo zobrazenie kniežaťa Pribinu so svojimi 
zbrojnošmi. Návrh na mincu bol už od roku 1941 v mincovni, kde sa 
musel niekoľko krát upravovať z dôvodu príliš veľkých detailov, ktoré 
sa pri tak malej minci ukázali ako nerealizovateľne. Po mnohých 
skúškach mincovňa pripravila všetko potrebné pre razbu. Keďže tento 
návrh pripravila z vlastnej iniciatívy bez vedomia SNB, dva roky sa 
s razbou mincí nedialo nič. SNB začala o razbe tejto mince uvažovať až 
v roku 1943, kde v liste uvádza, že po zrušení razby dvojkoruny má byť 
táto minca posledná v menovej sústave štátu. Mince sa razili so striebra 
o rýdzosti 500/1000.73 Prvé mince vyrazila mincovňa v lete 1944, ich 
presný počet nebol stanovený, podľa potreby SNB sa mal upraviť 
dodatočne.74 V čase tejto razby došlo k vypuknutiu SNP a nakoľko sa 
mincovňa nachádzala na povstaleckom území, všetky drahé kovy boli 
pod správou Slovenskej národnej rady. Tá vydala dňa 6.9. 1944 
okamžitý prípis na zastavenie razby strieborných mincí. Tie mali byť 
následne prevezené do Banskej Bystrice. Razba desaťkoruny v roku 
1944 vôbec nepokračovala. Okrem prevozu mincí sa z mincovne 

                                                           
70 K razbe pamätných mincí zo zlata a striebra určených pre vysokých hodnostárov Slovenského 
štátu z časových dôvodov nedôjde. Razba sa mala následne realizovať v neskoršom období, no 
nakoniec k nej nedôjde. 
71 AMK-824/44, Archív mincovne Kremnica SD 678. 
72 AMK-950/44, Archív mincovne Kremnica SD 678. 
73 KOLNÍKOVÁ, E. a kol.: Kronika peňazí, s. 199. 
74 AMK-1959/44, Archív mincovne Kremnica SD 678. 
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prevážajú aj drahé kovy, ktoré tu boli uskladnené. Veľké množstvo zlata 
SNB sa tu nachádzalo z poverenia guvernéra SNB Dr. Imricha 
Karvaša75, ako hlavný dôvod bolo v roku 1942 uvedené šetrenie financií. 
Banka efektívne  využíva dobre strážený objekt mincovne. Karvaš si 
dobre uvedomoval strategické umiestnenie podniku pomerne ďaleko od 
Bratislavy a dohľadu nemeckých poradcov. Tento strategický krok 
v ďalšom období uchránil zlato a ďalšie drahé kovy pred odsunom do 
Nemecka. 
 
Slovenské národné povstanie 
 

V mincovni v dobe vypuknutia povstania pracovalo 152 
robotníkov a 15 úradníkov. Počet sa menil podľa nárazovosti výroby, 
respektíve po nábore do zmobilizovanej Československej armády. Zo 
strachu pred záškodníckou činnosťou boli všetci zamestnanci 
nemeckého pôvodu zaistení. V prvých dňoch povstania bolo jedinou 
zmenou vo fungovaní podniku pridelenie strážneho oddielu Druhého 
náhradného práporu, ktorý bol zložený  prevažne z vyzbrojených 
civilistov. Tých postupom času nahrádzali zmobilizovaní vojaci. 
Pridelenie vojenskej posádky poukazuje na dôležitosť mincovne 
v očiach SNR. Po zastavení razby už spomínaných strieborných 
desaťkorunových mincí žiadala urýchlene začať razbu 
jednokorunových mincí, nakoľko platničky na tieto mince boli už dávno 
uložené v mincovni. Okrem mincí sa produkovali medaile, odznaky 
a napríklad pracky na opasky a gombíky pre armádu, v celkovej sume 
186 tisíc korún.76 Najväčšia pozornosť sa venovala drahým kovom 
a oddeleniu elektrolýzy, ktoré pracovalo bez prestávky. Spracúvaním 
suroviny zväčšovalo rezervu drahých kovov. Tie boli postupne balené 
                                                           
75 Imrich Karvaš počas Slovenského štátu spočiatku pôsobil na právnickej fakulte Univerzity 
Komenského ako profesor národohospodárstva. Bol tajomníkom Zväzu slovenských bánk, 
generálnym tajomníkom  Národohospodárskeho ústavu Slovenska a Podkrapatskej Rusi. Patril k 
zakladateľom slovenského regionalizmu. V apríli 1939 sa stal guvernérom SNB. Aktívne 
presadzoval zachovanie samostatnosti slovenského hospodárstva. Urobil dôležité kroky k príprave 
SNP. Mal kľúčové postavenie najmä pri príprave hospodárskej stránky povstania. Za tieto aktivity 
ho zatklo gestapo a väznilo až do konca vojny. Po roku 1948 bol vyšetrovaný a väznený. Až v 60. 
rokoch bol rehabilitovaný. Časté vypočúvania poznačili jeho zdravie. Zdroj: KOLNÍKOVÁ, E. 
a kol.: Kronika peňazí, s. 202-207. 
76 MIČKO, Peter: Hospodárska politika Slovenského štátu. 2. vydanie, Krakov : Spolok Slovákov 
v Poľsku, 2014, s. 248-250. 
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a pripravované na urýchlenú expedíciu. Prevezené boli do bývalej 
expozitúry SNB v Banskej Bystrici, ktorá prevzala právomoci po 
Bratislavskej filiálke. Je potrebné povedať, že filiálka v Banskej Bystrici 
bola plne funkčná aj bez riadenia z Bratislavy a aj na tomto fakte sa 
spolupodieľal Imrich Karvaš. Ten sa však do povstania nezapojil 
nakoľko bol v Bratislave intervenovaný. Evakuácia kovov bola 
spočiatku realizovaná železnicou po trati Kremnica – Zvolen – Banská 
Bystrica, kde bolo zlato uložené v budove Národnej banky na Národnej 
ulici.77 Postup nemeckých vojsk začiatkom októbra už nedovolil 
pokračovať v takomto prevoze kovov. Preto boli zvyšné drahé kovy 
prevezené na konskom povoze pod ochranou partizánov cez starý tunel 
tzv. Görgeyho,78 situovaný v Kremnických vrchoch. Nakoľko bol tunel 
priúzky, museli byť debny s kovmi prenášané ručne a na druhej strane 
naložené na automobil. Touto evakuáciou sa zamestnancom mincovne 
podarilo zachrániť dovedna 183 kg zlata, 4534 kg striebra a mnohé 
ďalšie kovy ako napríklad platinu a kadmium. Z obavy pred 
nemeckými vojskami bola väčšina spomenutých kovov dňa 15. 10. 1944 
evakuovaná z letiska Tri duby79 do Ľvova a následne na druhý deň 
putovali do Moskvy.80 Zvyšné neevakuované kovy ostali ukryté 
v budove Národnej banky v Banskej Bystrici, niektoré zostali na mieste 
a časť sa vrátila do mincovne. Drahé kovy presunuté do Moskvy sa 
v roku 1947 vracajú do ČSR, kde boli použité na obnovu krajiny. 

Je potrebné zdôrazniť, že SNR v mincovni okrem zatknutia 
nemeckých zamestnancov nespravila vo fungovaní podniku žiadnu 
výraznú zmenu. Opätovne sa ukazuje problém straty zamestnancov, a 
to najmä z dôvodu mobilizácie a odchodu zamestnancov do 
povstaleckých jednotiek. Celkovo sa postupom času do povstania 
zapojilo až 36 stálych zamestnancov. Z nich 8 narukovalo do armády 
podľa mobilizačnej vyhlášky a ďalší vstúpili do partizánskych skupín. 
Niektorí z nich opatrili strieborné mince slovenského štátu 

                                                           
77 KOLNÍKOVÁ, E. a kol.: Kronika peňazí, s. 202. 
78 Tunel pomenovaný podľa veliteľa maďarskej armády z čias revolúcie 1848/49. Z turistickej 
atrakcie sa takmer po sto rokoch stal veľmi dôležitý objekt, ktorý ušetril partizánom veľké 
množstvo času. 
79 Dnes letisko Sliač. 
80 KOLNÍKOVÁ, E. a kol.: Kronika peňazí, s. 203. 
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kontramarkou,81 levom ČSR. Dodnes sa však nevie, kto z nich bol 
iniciátorom tohto skutku. Za účasť v povstaní zaplatili životom vedúci 
podniku Jozef Kolár, robotníci Jozef Mistrik, Karol Topičovský, Jozef 
Mičinec, Ján Neuschl a Pavel Zelina. Prví traja boli zajatí 
pohotovostnými oddielmi Hlinkových gárd a po krátkej intervencii 
v máji 1945 boli zastrelení a ich ostatky boli nájdené v masovom hrobe 
pri Turčeku. O presnom osude zvyšných padlých sa dodnes nevie. 82 Na 
priečelí budovy mincovne bola po vojne osadená pamätná tabuľa s ich 
menami. 
 
Okupácia podniku nemeckým vojskom 
 

Kremnica aj s mincovňou boli dňa 6.10. 1944 obsadené 
príslušníkmi nemeckých jednotiek, Gestapa, straníkmi Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany (HSĽS) a Pohotovostnými oddielmi Hlinkovej 
gardy (POHG). Je zrejmé, že prioritou bola mincovňa a najmä drahé 
kovy. Tie sa však v mincovni nenašli, nakoľko boli už dávno preč. Zato 
si nemecké jednotky spravili z mincovne sklad a priestor pre nabíjanie 
akumulátorov. Od tohto dňa bola mincovňa plne pod kontrolou 
Nemecka. Podnik v tomto období prakticky nepracuje, čo dokladuje aj 
archív mincovne, ktorý v období od 6. 10. do 6. 11. 1944 nedisponuje 
záznamom o žiadnej väčšej objednávke. Situačná správa za október 
jasne hovorí, že počas tohto obdobia vyrazili len pár tisíc kusov mincí 
pre potreby SNB, čo predstavovalo jeden a pol smeny, dvanásť hodín 
práce, v raziarni. Výroba pre porovnanie klesla vo všetkých oddeleniach 
o približne dve tretiny v porovnaní s tým istým obdobím v roku 1943 
a dokonca až o 60 % menej ako v roku 1942. Zamestnanci sa snažili 
uviesť mincovňu do pôvodného stavu pred povstaním. Nie vždy sa to 
stretlo s pochopením u nemeckých vojsk, respektíve nového vedenia 
SNB.83 Navyše do mincovne prichádzalo veľké množstvo často 
protirečivých listov. V jeden deň prišiel list od SNB o zahájení razby 
mincí a na druhý deň list od Ministerstva financií, ktoré razbu ruší. 
Mincovňa bola tým pádom bez práce a navyše podnik navštevovali 
                                                           
81 Kontramarka je malé značenie na minci vyrazené dodatočne a má sa buď odlíšiť od pôvodcu 
alebo znížiť hodnotu mince. 
82 AMK-55/45, Archív mincovne Kremnica SD 679. 
83 AMK-2721/44, Archív mincovne Kremnica SD 678. 
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rôzni vyšetrovatelia, ktorí pátrali po všetkom čo akokoľvek súviselo so 
SNP. Pracovníci museli pod hrozbou výpovede vypĺňať dotazníky, cez 
ktoré sa sledovalo, či v podniku náhodou nevzniká nenávisť voči 
fašizmu. Tieto činnosti vzbudzovali v mincovni strach, ktorý neveštil 
v podniku nič dobré. Navyše riaditeľ podniku Ing. Ľudovít Gavora, 
tešiaci sa veľkej obľube u zamestnancov, bol internovaný. Na jeho 
miesto bol pridelený nemecký veliteľ, ktorý prebýval v byte po bývalom 
riaditeľovi a všetky jeho príkazy sa museli do bodky vykonať.84 Medzi 
ne patrilo napríklad odovzdanie kovov, dreva a uhlia, či možnosť 
využívať akékoľvek priestory pre potreby nemeckého vojska. Za 
absurdný rozkaz možno taktiež považovať zákaz počúvania rádia. 
Výnimku spojenú so špeciálnym povolením dostali len strážnici 
a hajdúsi, tí mali presne určenú rádiovú stanicu, ktorú mohli počúvať. 
Tento zákaz bol presadený zo strany nemeckého veliteľa, ktorý sa 
obával, že prostredníctvom rádia by mohli byť šírené protištátne 
myšlienky. Nariadenie bolo z pohľadu zamestnancov spočiatku 
vnímané s nevôľou, no pod hrozbou výpovede bolo akceptované. 
Mincovňou bola osadená v blízkosti rádia lepenková tabuľka s nápisom: 
,,Počúvanie rozhlasu Slovenského štátu nepriateľského sa prísne zakazuje!“.85 
Tento bod jasne poukazuje na snahu mincovne o ochranu dôležitých 
zamestnancov. Okrem protirečivých rozkazov dochádza v mincovni k 
veľkej fluktuácií vojsk, čo znamenalo rozkrádanie náradia a iných 
súčastí v podniku, čo bolo veľkou stratou pre podnik. 86 Slovenské 
ministerstvá síce pobyt nemeckých jednotiek v mincovni dovoľujú,  ale 
žiadajú od nej vedenie prísnej evidencie vydaných materiálov alebo 
techniky. Na všetko odobraté mal byť vystavené potvrdenky, ktoré mali 
byť podpísane aj Nemcami. Často si vojenské jednotky brali veci, ktoré 
sa už nedali nikde inde použiť, ako napríklad časti raziacich strojov 
a podobne, samozrejme bez vystavenia potvrdeniek. Boli to suveníry 
z okupácie Slovenska. Zamestnanci bez náplne práce prešli pod 
nemecké velenie. Za vykonané pomocné práce zodpovedali priamo 
Nemcom, mzdu vyplácala mincovňa, ktorá túto sumu následne žiadala 
preplatiť od štátu. K tomu však nikdy nedošlo. Záver roka 1944 sa niesol 

                                                           
84 AMK-2685/44, Archív mincovne Kremnica SD 678. 
85 AMK-2724/44, Archív mincovne Kremnica SD 678. 
86 AMK-2774/44, Archív mincovne Kremnica SD 678. 
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v znamení veľkých problémov. Podnik bol prakticky bez práce, chýbali 
dodávky elektrickej energie, zamestnancom chýbali základné potraviny 
a ďalšie problémy. U zamestnancov sa preto objavuje snaha o navýšenie 
mzdy, aby si mohli dovoliť aspoň základné potraviny. To sa však u 
vedenia nestretlo s pochopením. Preto sa následne žiadalo aspoň 
vyplatenie jednorazového príspevku vo výške tri štvrtiny mesačného 
platu pre slobodných a celý mesačný plat pre zamestnancov so 
záväzkami. Takto bolo do konca roka vyplatených dovedna až 60 tisíc 
korún. 
 
Zastavenie výroby v mincovni 
 

Nemecký veliteľ mincovni sprostredkoval informáciu, že sa 
s razbou mincí na rok 1945 neplánuje. Nepotrební zamestnanci vo veku 
17 až 50 rokov majú pracovať na obranných prácach Kremnice. Situačné 
hlásenie doslova hovorí: „celý závod stál, všetci museli ísť kopať“. Okrem 
výkopových prác bola časť zamestnancov povolaná na obranu štátu 
proti postupujúcim jednotkám Červenej a rumunskej armády. 
Z mincovne odišlo celkovo 24 mužov a 2 ženy slovenskej národnosti. 
Okrem nich dostali príkaz na evakuáciu do ríše nemeckí zamestnanci. 
Mnohí z nemeckých zamestnancov odmietli odísť, nakoľko nechceli 
opustiť svoje rodisko. Preto bol príkaz poopravený a týkal sa len 
najdôležitejších zamestnancov.87 Počet robotníkov sa ale aj tak neustále 
znižoval. Začiatkom roka 1945 sa vyvrátilo tvrdenie nemeckého veliteľa 
o pracovnej nečinnosti. SNB žiadala razbu mincí, ktoré mali slúžiť na 
zamenenie obehom opotrebovaných mincí. Tá sa však z veľkej miery 
pre chýbajúcu pracovnú silu a materiály nemohla realizovať. Navyše 
bol vedením stanovený presný pracovný čas od 6:30 do 15:30, ktorý 
často nepostačoval na prípravu objednávok. Pracovný čas bol prísne 
kontrolovaný a v prípade jeho nedodržania boli udeľované pokuty vo 
forme krátenia mzdy.88  SNB so sídlom v Bratislave opätovne pátrala po 
drahých kovoch, ktoré zmizli počas SNP. Toto pátranie ale nebolo 
úspešné. Okrem toho SNB opätovne žiada zahájiť razbu niektorých 
druhov mincí. Dôvodom bolo obrovské sťahovanie najmä niklových 

                                                           
87 AMK-2614/44, Archív mincovne Kremnica SD 678. 
88 AMK-2724/4, 5Archív mincovne Kremnica SD 681. 
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a mosadzných mincí, ktoré boli tavené a následne používané v 
priemysle. Dôvod bol prozaický. Stiahnutie mincí z obehu pre 
produkciu kovov vyšlo podniky lacnejšie ako by ich mali v tomto 
období nakupovať. Cenový rozdiel bol niekedy až 30 %. Tieto kroky boli 
síce protizákonné, no vymožiteľnosť práva bola nulová. SNB preto 
žiadala razbu mincí z iných kovov, no prieskum trhu ukázal, že 
objednané kovy by boli doručené až koncom roka 1946. Tak dlho SNB 
nemohla čakať, preto si objednala razbu 15 miliónov kusov 
jednokorunových mincí, a čo najviac päť korunových a päťdesiat 
halierových mincí. Pri prvej minci už boli strížky dávno hotové, 
nakoľko sa plánovalo ich použitie pri razbe v roku 1944, no kvôli SNP 
a nemeckej okupácii sa s razbou už nepokračovalo.89 Pri päť korunových 
minciach mincovňa potrebovala prepracovať kovy. Preto požiadala 
firmu Sandrik o pomoc. Odpoveď mincovňu nepotešila, kvôli 
postupujúcemu frontu bol celý podnik evakuovaný do zbrojovky 
v Považskej Bystrici. Tu však nebol dostatočný priestor na spracovanie 
kovov.  Ďalším dôvodom prečo k razbe ostatných mincí už nedôjde bola 
zamietavá nóta z nemeckej strany, ktorá rázne prikázala evakuáciu  
surovín, polotovarov a ďalších materiálov pre vojnové potreby do ríše.90 
Následkom tohto nariadenia bolo odvezených dovedna 32 vagónov 
farebných kovov. SNB síce na tento krok podala sťažnosť, no odpovede 
sa už nedočkala. Tieto kroky majú negatívny dopad na prácu 
v mincovni. Zamestnanci sú bez práce a postupom času sú im krátené aj 
prídely jedla. Z plnohodnotnej stravy sa stáva len zapražená 
strukovinová polievka a čaj.91 Pod váhou týchto okolností sa rozhodli 
stáli, ale aj nestáli zamestnanci opätovne žiadať o zvýšenie mzdy. Tento 
krok bol odôvodnený neustálym rastom cien, zamestnanci si za plat 
mohli dovoliť stále menej a menej. Opätovne ako v predchádzajúcom 
prípade navýšenia mzdy ho mincovňa zamietla a len jednorazovo 
vyplatila príspevok vo výške 300 korún na jednu osobu. Po vyplatení 
jednorazového príspevku bolo navyše zamestnancom, kvôli obavám z 
postupujúceho frontu vyplatená dvoj až päťmesačná mzda. Vyplácala 
sa v poradí od najvyšších úradníkov po bežných zamestnancov, 

                                                           
89 ANBS, f. SNB, Hlavná pokladnica-korešpondencia so štátnou mincovňou v Kremnici, SD 552a. 
90 ANBS, f. SNB, Hlavná pokladnica-korešpondencia so štátnou mincovňou v Kremnici, SD 552a. 
91 AMK-43/45, Archív mincovne Kremnica SD 680. 
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netýkalo sa to jedine nestálych zamestnancov podniku. Avšak podľa 
vestníka  priemyselnej komory v Banskej Bystrici mala byť vyplatená 
len 14 dňová až trojmesačná mzda. SNB spolu s mincovňou  tento 
vestník porušili, tu je jasne vidieť citeľný záujem o mincovňu a udržanie 
jej ako tak prevádzkyschopnosti. Mincovňa síce v prvých dvoch 
mesiacoch roka produkuje mince pre SNB, bolo ich však málo a banka 
ich potrebovala viac. Preto neustále tlačila na zvýšenie počtu 
vyrazených mincí. V tomto období do mincovne prichádza veľké 
množstvo prípisov, ktoré si často opätovne protirečia – jeden hovoril 
o urýchlenom zahájení razby a ďalší hovoril, aby podnik urýchlene 
zastavil prácu a zamestnanci išli pomáhať napríklad pri kopaní 
zákopov. Navyše bolo mnoho pracovníkov podniku neustále 
prešetrovaných za ich účasť v SNP, preto boli často povolávaní na 
výsluch, pri kľúčových zamestnancoch to zapríčinilo zastavenie výroby 
v niektorých oddeleniach. Snahy SNB o masívne razenie mincí 
boli v marci 1945 nerealizovateľné. Postup frontu spôsobil v krajine 
obrovský chaos a opätovne prichádzalo k mätúcim rozkazom. 
V mincovni sa už od 7. 3. 1945 nachádzal stály vojenský dozor, čím bola 
mincovňa zaradená do kategórie dôležitých podnikov registrovaných 
na obranu štátu. Tento dozor spôsobil v podniku strach o jeho budúcom 
osude. Je potrebné povedať, že štát, ale aj SNB si veľmi dobre 
uvedomovali veľký význam mincovne, veď štát, ktorý nedokáže 
produkovať vlastnú menu akoby ani neexistoval.92 Nemecká strana 
mala s mincovňou tak isto svoje plány. 
  
  

                                                           
92 ANBS, f. SNB, administratívny odbor – Nútený odsun (evakuácia) drahých kovov zo Štátnej 
mincovne, SD 342. 
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Kompletný odsun a zničenie podniku 
 

Na príkaz ústrednej kancelárie obchodných a priemyselných 
komôr a evakuačného oddelenia bol mincovni doručený list, ktorým 
vyjadrili obavy z postupu boľševických armád, čo prinesie len ničenie 
a pustošenie. Preto sa malo všetko použiteľné odniesť a použiť pre 
víťazstvo Tretej ríše. Čo sa odniesť nepodarí, to zničiť, aby nepadlo do 
rúk nepriateľa. Zariadenie malo byť zbalené a poslané  po železnici do 
Nemecka. Od 30. marca bol v mincovni čulý pracovný ruch.93 
Z mincovne bolo odnesené prakticky všetko, od vybavenia dielní, 
elektromotorov až po drahé kovy. Tie boli postupne naložené až do 
tridsiatich dvoch vagónov a postupne odsúvané. S najväčšou prioritou 
ako prvé odišli drahé kovy a následne putovalo z mincovne zaradenie 
podniku. Vagóny so zariadením boli z dôvodu presunu nemeckých 
armád deponované na železničnej stanici v Žiline, kde prečkali presun 
frontu bez poškodenia.94 Niektoré komponenty a kovy z vagónov boli 
z dôvodu obáv o ich odcudzenie uschované v budove SNB v Žiline. Do 
mincovne sa podarilo vrátiť takmer 2/3 všetkého čo bolo odvezené. 
Nevrátili sa poväčšine len drahé kovy a niektoré elektrické zariadenia 
z prvej časti odsunu.  Po týchto udalostiach zostalo v mincovni len pár 
strojov a zamestnanci. Nemecké jednotky dostali príkaz, aby bola 
mincovňa zničená a aby za žiadnych okolností nepadla do rúk 
nepriateľa. Preto 2. 4. 1945 vstupujú do mincovne nemecké jednotky, 
ktoré si žiadajú kľúče od podniku. Vrátnik ich však odmietol vydať 
s odôvodnením, že na to potrebuje súhlas riaditeľa podniku Ing. 
Ľudovíta Gavoru, ktorý bol ale pred pár dňami  narýchlo povolaný do 
sídla SNB v Bratislave. Po pohrození strelnou zbraňou bolo vrátnikovi 
prikázané, aby zohnal osobu, ktorá im kľúče môže vydať. Dostal na to 
päť minút. Kľúče vydal zástupca riaditeľa, následne sa táto vojenská 
jednotka rozišla po podniku, kde skontrolovali každé oddelenie. Boli 
presne informovaní o polohe oddelení a vedeli presne čo a kde majú 
ešte skontrolovať. Po tejto kontrole bez slova odišli, po približne 
dvadsiatich minútach sa vrátili s neznámym nákladom. Po celej 

                                                           
93 ANBS, f. SNB, administratívny odbor – Nútený odsun (evakuácia) drahých kovov zo Štátnej 
mincovne, SD 342. 
94 KAZIMÍR. Štefan: Kremnická mincovňa. Kremnica : Štátna mincovňa, 1978, s. 17-18. 
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mincovni takmer dve hodiny rozmiestňovali nálože tak aby bolo všetko 
zničené. Po ukončení prác bez slova odišli a pripojili sa k ustupujúcim 
jednotkám smer Vrútky. Po ich odchode začali časované nálože 
postupne vybuchovať. V lisovni výbuch zničil tri frikčné lisy a ďalšie 
boli poškodené (tie sa pre ich veľkosť predtým nepodarilo evakuovať). 
Tak isto výbuch poškodil priestory raziarní, valcovní kovov a aj 
oddelenie elektrolýzy. Okupácia  mincovne spôsobila škody vo výške 
až 1 951 518,30 Kč. Ďalšie nástražné systémy poškodili veľkú časť mesta, 
navyše bola zastavená dodávka vody a poničená požiarna technika. 
Kremnica patrila k najviac poškodeným mestám počas vojny, mesto ale 
aj mincovňa týmto prišli o veľké množstvo historických objektov. 
 
Oslobodenie Kremnice a podniku 
 

Éra Slovenského štátu sa definitívne končí nasledujúci deň, 
kedy do Kremnice z juhu vstupujú vojaci Červenej armády a zo západu 
rumunskí vojaci. Tí nachádzajú mincovňu v dezolátnom stave. Nebolo 
v nej prakticky nič, až na pár zničených strojov. Po obhliadke priestorov 
mincovne sa ihneď štát rozhodol zahájiť obnovu. Mincovňa mala k 13. 
4. 1945 123 zamestnancov, ktorí však nemali čo robiť. Navyše podľa 
nariadenia SNR č. 44/1945 mali z mincovne odísť zamestnanci 
nemeckého pôvodu, čím z mincovne odišlo takmer 15 % zamestnancov. 
Väčšina dôležitých nemeckých zamestnancov už bola dávno 
evakuovaná, poväčšine zostali len menej významní zamestnanci, 
respektíve tí, ktorým sa podarilo ukryť pred evakuáciou. Je zaujímavé, 
že mincovňa nepodala ani jeden podnet na udelenie výnimky pre 
dôležitých zamestnancov. Približne po mesiaci od zničenia mincovne 
prebehla v podniku masívna kontrola priestorov. Mesačné omeškanie 
spôsobili obavy z časovaných náloží, tie sa našťastie nepotvrdili. 
Kontrola podala smutný opis pozostatkov podniku. Mincovňa a štát by 
síce dokázali zaobstarať kovy, aj ich upraviť, no vyraziť by ich nebolo 
možné. Pri kontrole sa navyše nenašiel ani gram zlata, striebra alebo 
iných drahých kovov.95 To poukazuje na precíznosť nemeckých 
jednotiek. Tieto kovy sa už nikdy nevrátili. 

                                                           
95 GOLHA, Jozef: Kremnická štátna mincovňa 1328 – 1561 – 1961. Bratislava : Vydavateľstvo 
Slovenského výtvarného fondu, 1962, s. 22. 
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Urýchlená obnova podniku 
 

Štát si uvedomuje dôležitosť mincovne a žiada jej urýchlenú 
obnovu, o ktorej sa hovorilo už 20. 4. 1945 v Košiciach. Tu SNR 
pripravila návrh, ktorý hovoril o úplnej obnove podniku. Tou bol 
poverený Ing. Ján Horák, ktorý už v mincovni pred rozpadom ČSR 
pôsobil. Podľa nariadenia štátu mali všetky podniky, ktoré by mincovňa 
oslovila, bez akýchkoľvek námietok dodať potrebné materiály, 
respektíve inak pomôcť pri obnove.96 Tento fakt sa samozrejme nie vždy 
stretol s pochopením a akceptáciou.  Je jasne vidieť snahu štátu o úplnú 
zmenu monetárnej sústavy, nakoľko na území obnovenej ČSR obiehalo 
viacero druhov platidiel, čo viedlo k nárastu inflácie. Počas prvých 
mesiacov sa postupne obnovovali najmä oddelenia potrebné na razbu 
mincí a oddelenie elektrolýzy, nakoľko banské závody v Banskej 
Štiavnici a Kremnici potrebovali spracovať vyťažené drahé kovy. 
Problémy však spôsobila byrokracia, kde najmä pri drahých kovoch sa 
čakalo na viaceré povolenia a tým oddelenie stagnovalo. Niektoré stroje 
sa vrátili zo Žiliny, časť sa podarilo vo vlastnej réžií obnoviť, no niektoré 
z nich, napríklad lisy alebo stolice sa opraviť nepodarilo. Preto sa museli 
objednať.97 Dodacie lehoty boli enormne dlhé, niekedy až dva roky. 
Pracovníci, ktorí neboli pri týchto opravách potrebný boli posielaní na 
obnovu budov a iných majetkov v správe mincovne. Je potrebné 
vyzdvihnúť obetavú prácu radových zamestnancov a dokonca aj 
úradníkov, ktorí z mála dokázali ako tak opraviť mincovňu. Tá sa však 
postupom času ukázala ako prvoplánová a nekvalitná. Mincovňa si 
potrebuje zadovážiť nákladný automobil, nakoľko pôvodný bol použitý 
na evakuáciu nemeckých jednotiek a naposledy bol videný v priestore 
Vrútok, tam jeho stopa končí. Mincovňa preto začína riešiť zadováženie 
nového, no to bol menší problém. Omnoho väčším problémom bola 
pracovná sila. Zamestnanci boli často nevyužití, preto si ich Národný 
výbor v Kremnici požičiaval na pomocné práce. Konkrétne išlo o mužov 
vo veku 16 – 60 rokov, ktorí sa podieľali na obnove železničnej trate a 
tunela v Turčeku. V mincovni mohol podľa prípisu zostať len vedúci 
dielne, ktorý mal dohliadnuť na ženský personál a traja robotníci, ktorí 

                                                           
96 CHLAPOVIČ, G.: Kremnická mincovňa, s. 109. 
97 AMK-371/44, Archív mincovne Kremnica SD 680. 
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opravovali strechu na domoch patriacich mincovni. Ak by nikto 
v stanovený čas na prácu nenastúpil, bol by ihneď prepustený zo štátnej 
služby.98 Toto si nikto v danú dobu dovoliť nemohol. 
 
Razba prvých produktov v podniku 
 

Štát sa urýchlene snažil obnoviť výrobu v mincovni, preto  dňa 
22. 7. 1945 objednal v mincovni medaile na oslavu prvého výročia SNP. 
Konkrétne sa malo jednať o razbu medailí pre partizánov, vojakov 
a civilistov.99 Mincovňa oznámila, že nedisponuje potrebným 
vybavením a preto bude musieť spolupracovať s firmou Sandrik. Ďalej 
podnik žiada prípravu potvrdení na vydanie drahých kovov. Po získaní 
všetkých povolení naplánuje dokončiť razbu spolu s podnikom Sandrik 
28. 8. 1945. Celkovo takto mincovňa postupne dodala až sto tisíc 
odznakov a štyridsaťšesť tisíc vojenských vyznamenaní. Spolupráca 
s podnikom Sandrik ukázala na veľký problém, ktorým bol čas na 
obnovu mincovne. V období po vojne chýbalo prakticky všetko. Akou 
takou záchranou bolo navrátenie vagónov zo stanice v Žiline. Tu 
prečkali prechod frontu a po kontrole na prítomnosť nástražných 
systémov sa do mincovne vrátilo viacero dôležitých častí podniku.100 
Ani toto však nestačilo na zahájenie razby, preto dopĺňajú pracovnú 
činnosť napríklad prerábaním písacích strojov z latinky na azbuku 
a mnohé ďalšie úkony, ktoré nemali s mincami nič spoločné. Do konca 
roku 1945 sa podarilo mincovňu ako tak opraviť, boli namontované 
nové stroje na spracovávanie medi a niklu, strihacie a raziace 
zariadenia.101 Tým sa mincovňa pripravovala na razbu prvých mincí, 
ktoré uzreli svetlo sveta  až vo februári 1946.102 Táto obnova však nebola 
efektívna. Dôvodov bolo viacero – tlak štátu na obnovu podniku, 
nedostatok materiálov a surovín, chýbajúca pracovná sila a dlhé 
dodacie lehoty. Preto ani nie o dva roky bol podnik nútený čeliť ďalšej 
veľkej obnove. Na tú bol plán vypracovaný už v roku 1938, ktorý sa 
následne len pozmenil a kapacitne poopravil a aj realizoval. 

                                                           
98 AMK-151/45, Archív mincovne Kremnica SD 680. 
99 AMK-215/45, Archív mincovne Kremnica SD 680. 
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101 AMK-Horák, Ján: Horáková pozostalosť, Archív mincovne Kremnica, SD 1958. 
102 AMK-676/45, Archív mincovne Kremnica SD 680. 



Lukáš Volentier

103 
 

Nedokonalou obnovou podniku v roku 1945 stratila mincovňa možnosť 
presadiť sa na európskom trhu, keď mnohé štáty urýchlene potrebovali 
menu platidiel. 

Kremnická mincovňa si v roku 1948 prešla veľkou, dlhodobo 
plánovanou rekonštrukciou, ktorá učinila podnik konkurencie schopný. 
Už viac nebol odkázaný objednávať si polotovary od iných 
dodávateľov, ktoré výrobu zbytočne predražovali. Mincovňa postupom 
času produkovala mince nielen pre potreby obnovenej ČSR, ale 
postupne aj pre spriatelené štáty ako napríklad Somálsko, Poľsko, 
Severnú Kóreu a mnohé ďalšie. Po roku 1989 sa dokázal podnik 
transformovať a produkovať mince a medaily pre veľký počet štátov. 
Mincovňa za 690 rokov takmer nepretržitej prevádzky dokázala 
vyprodukovať viacero typov rôznych mincí od dukátov, denárov za čias 
Karola Róberta cez korunu platnú na našom území až do roku 2009  až 
po dnešné euro mince platné v eurozóne. 
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Graf 1. Počet stálych zamestnancov Kremnickej mincovne za sledované 
obdobie príspevku 
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Graf 2. Počet vyrazených mincí Kremnickou mincovňou za sledované 
obdobie príspevku 
 

 


