ŠTATÚT
XIV. Medzinárodného sympózia medailí v Kremnici
Článok 1
POSLANIE SYMPÓZIA:
Vytvoriť priaznivé podmienky pre tvorbu zúčastnených autorov, prispievať k výmene
informácií a tvorivých podnetov na medzinárodnej úrovni.
Pre medailérov z rôznych krajín je podujatie príležitosťou spoznať súčasný život a kultúrne
dianie na Slovensku, oboznámiť sa s bohatou históriou mesta Kremnica, jeho minciarskou
a medailérskou tradíciou. Ponúka možnosť spoznať perspektívy ďalšieho vývoja medailérskej
tvorby s ohľadom na činnosť kremnickej mincovne pôsobiacej neprerušene takmer 700 rokov.
Nadviazať spoluprácu s medailérskymi organizáciami v zahraničí a hľadať nové možnosti
spolupráce s dôrazom na krajiny V4.
V neposlednom rade je pre usporiadateľa prostriedkom na obohatenie fondu razenej a liatej
medaily, ktorý odborne spracováva a sprístupňuje širokej laickej i odbornej verejnosti.
Článok 2
USPORIADATEĽ:
Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí (NBS-MMM), Štefánikovo nám. 11/21,
967 01 Kremnica, telefón : +421 45 678 03 01, 678 03 14, fax : +421 45 674 21 21,
e-mail: muzeum@nbs.sk, erika.haas.kianickova@nbs.sk
web: www.muzeumkremnica.sk, www.facebook.com/muzeumKremnica
Článok 3
MIESTO KONANIA:
NBS – Múzeum mincí a medailí – tzv. Angyalovský dom,
Angyalova ulica 486/24, 967 01 Kremnica
Článok 4
TERMÍN KONANIA:
2. – 29. 10. 2017
Článok 5
ÚČASTNÍCI:
Medzinárodného sympózia medailí sa zúčastňujú 5 výtvarníci – medailéri, ktorých vyberá
NBS-MMM Kremnica z prihlásených autorov.
Článok 6
POVINNOSTI ÚČASTNÍKA SYMPÓZIA:
1. Do 31. 5. 2017 zaslať NBS-MMM Kremnica prihlášku (poštou, e-mailom, faxom)
s navrhovanou tematikou realizovaných medailí, ktoré chce autor počas trvania sympózia v
termíne od 2. 10. do 29. 10. 2017 v Kremnici realizovať.
2. Základné sochárske pracovné nástroje a pomôcky si účastník prinesie so sebou.
3. Účastník sa zaväzuje vytvoriť počas sympózia výtvarné návrhy na jednu pôvodnú razenú
dvojstrannú medailu (priemer sadrového modelu presne 180 mm) a výtvarné návrhy na 5
kusov liatych jednostranných medailí, resp. plakiet (max. rozmer 180 mm) podľa čl. 9 tohto
štatútu. Podľa výtvarných návrhov sa následne zhotovia sadrové modely.
4. Výtvarné návrhy (averz, reverz) na razenú medailu zrealizuje účastník tak, aby ich sadrové
modely mohli byť odovzdané do Mincovne Kremnica, š. p., dňa 9. 10. 2017, 8.00 h.
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Z dôvodu časovej náročnosti výroby razenej medaily je nevyhnutné dodržať uvedený termín,
ktorý nie je možné zmeniť.
Sadrové modely na liate medaily budú odovzdávané priebežne od 9. 10. do 20. 10. 2017.
Vzhľadom na uvedené termíny odporúčame účastníkom sympózia pripraviť si výtvarný
návrh na razenú medailu (kresba, respektíve plastický model) pred príchodom na
miesto konania sympózia tak, aby bol dodržaný stanovený termín a medaila mohla byť
zrealizovaná do konca trvania sympózia.
Článok 7
POVINNOSTI USPORIADATEĽA SYMPÓZIA:
1. NBS-MMM Kremnica zašle vybraným piatim účastníkom sympózia záväznú pozvánku na
sympózium najneskôr v termíne do 30. 6. 2017.
2. Usporiadateľ vyplatí každému účastníkovi sympózia autorskú odmenu vo výške 650,- Eur,
slovom šesťstopäťdesiat eur, za vytvorenie výtvarných návrhov, realizáciu sadrových
modelov, súhlas na použitie diela, jeho realizáciu, šírenie podľa Licenčnej zmluvy,
ktorej prílohu tvorí tento štatút, a výtvarnú spoluprácu pri jeho výrobe.
3. Usporiadateľ zabezpečí realizáciu vytvorených výtvarných návrhov nasledujúcim
spôsobom:
a/ z každého vytvoreného diela 1 kus sadrového modelu,
b/ pre každého autora odliatie 5 kusov vlastných liatych jednostranných medailí podľa piatich
vytvorených sadrových modelov do materiálu (bronz),
c/ pre každého autora vyrazenie kompletného súboru razených medailí od všetkých
účastníkov (5 kusov) a 5 kusov vlastnej razenej medaily,
d/ vyrazenie 2 ks dvojstrannej razenej medaily od každého autora a odliatie 5 ks
jednostranných liatych medailí od každého autora podľa vytvorených piatich sadrových
modelov.
4. Usporiadateľ zabezpečí počas sympózia výtvarného technika, ktorý pripraví sadrové
modely pre razbu a liatie do bronzu.
5. Účastník sympózia prenechá do vlastníctva usporiadateľovi sympózia medaily uvedené
v čl. 7, bod 3., písmeno d/ za účelom zbierkotvornej a výstavnej činnosti usporiadateľa.
Prípadné použitie pre iný ako dohodnutý účel bude predmetom samostatnej zmluvy
s autorom.
6. Dňa 28. 10. 2017 sa uskutoční vernisáž výstavy medailí vytvorených na sympóziu.
Článok 8
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SYMPÓZIA:
1. Cestovné náklady hradí účastník sám.
2. Usporiadateľ poskytuje všetkým účastníkom sympózia ubytovanie, pracovné priestory a
pracovný materiál (sadra).
3. NBS-MMM Kremnica nezabezpečuje a ani neprispieva na pobyt prípadného rodinného
príslušníka účastníka sympózia.
4. NBS-MMM Kremnica nezabezpečuje poistenie účastníka sympózia.
5. Medaily uvedené v čl. 7, bod 3., písmeno d/ tohto štatútu sa stávajú vlastníctvom
usporiadateľa sympózia a budú vystavované na Slovensku a v zahraničí bez nároku autorov
na autorskú odmenu.
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Článok 9
REALIZAČNO-TECHNICKÉ PODMIENKY:
Razená medaila:
Razená obojstranná medaila sa bude realizovať na témy:
Národná banka Slovenska
25 rokov /1993 – 2018/
Ďalšie podmienky pre razenú medailu:
1. Sadrový model pre razenú medailu musí byť okrúhly a musí mať jednotný priemer – presne
180 mm.
2. Na každú medailu autor uvedie na averze alebo reverze autorskú signatúru, miesto a rok
konania sympózia (napr. Kremnica 2017, Kremnica MSM a pod.), čo aj miniatúrne.
3. Slovenský autor má povinnosť použiť na averze text: "XIV. Medzinárodné sympózium
medailí ". Pokiaľ sa pre takýto text rozhodnú i ďalší účastníci, môžu ho použiť v rodnom
jazyku.
4. Po vzájomnej dohode účastníkov aspoň jeden autor zakomponuje na malej ploche averzu
alebo reverzu mená všetkých účastníkov sympózia.
5. Medaily budú razené v Mincovni Kremnica, š. p., do 27. 10. 2017 na účet usporiadateľa.
Raziť sa bude do medi o priemere 60 mm.
Liata medaila:
1. Tematický obsah a výtvarné spracovanie liatej jednostrannej medaily si autor určí sám.
2. Usporiadateľ požaduje, aby každá medaila mala autorskú signatúru, rok vzniku a aby
nebola väčšia ako 180 mm.
Článok 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:
Na XIV. Medzinárodnom sympóziu medailí platia len hore uvedené realizačné podmienky na
realizáciu razby do medi a liatie do bronzu. Nemôžu sa realizovať inou technikou a nebudú
realizované drobné plastiky ani medaily s väčším rozmerom ako 180 mm.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby štatút podrobnejšie upraviť, resp. doplniť.
Článok 11
ORGANIZAČNÉ POKYNY :
Deň začatia sympózia je 2. 10. 2017.
1. Domáci účastník pricestuje do Kremnice individuálne, príchod je možný v dňoch 1. – 2. 10.
2017.
2. Zahraničných účastníkov môže po predchádzajúcej dohode usporiadateľ čakať na letisku,
autobusovej alebo vlakovej stanici v Bratislave dňa 1. 10. 2017 alebo 2. 10. 2017 za
predpokladu, že najneskôr do 15. 9. 2017 oznámi účastník presný prílet (deň, čas, číslo linky)
na adresu múzea.
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