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Michal Bosák
150. výročie narodenia
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Na líci zberateľskej euromince je vyobrazená ban- 
kovka v nominálnej hodnote 10 dolárov s podpi-
som Michala Bosáka. V hornej časti je doplnená 
fragmentom originálu Pittsburskej dohody, ktorej 
bol Michal Bosák signatárom a Bosákovým domom 
v Prešove. Štátny znak Slovenskej republiky je  
v hornej časti mincového poľa. Názov štátu SLO- 
VENSKO je v spodnej časti mincového poľa. Pod 
ním je letopočet 2019. Označenie nominálnej hod-
noty zberateľskej euromince 10 EURO je v dvoch  
riadkoch pri pravom okraji zberateľskej euromince. 
Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú 
tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razid-
lami a štylizované iniciálky autora zberateľskej 
euromince Mgr. art. Romana Lugára LR sú pod le-
topočtom.

Údaje o minciAverz

Nominálna hodnota: 

Materiál: 

Hmotnosť:

Priemer: 

Hrana: 

Náklad:   

  

Autor návrhu:  

Rytec:  

Výrobca: 

10 eur

Ag 900/1000, Cu 100/1000  

18 g  

34 mm  

• AMERICKO-SLOVENSKÝ  

BANKÁR 

limitovaný, maximálne 11 000 ks  

v bežnom a proof vyhotovení  

Mgr. art. Roman Lugár 

Dalibor Schmidt 

Mincovňa Kremnica
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www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/
eurove-mince/zberatelske

Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený 
portrét Michala Bosáka kompozične doplnený bu-
dovou Bosákovej štátnej banky v Scrantone a jej 
logom. V spodnej časti mincového poľa je meno  
a priezvisko MICHAL BOSÁK a pod ním letopočty 
narodenia a úmrtia 1869 – 1937.

Reverz

Dom Michala Bosáka v Prešove



Michal Bosák – americký bankár zo Šariša – patril 
medzi najvýznamnejších predstaviteľov komuni-
ty amerických Slovákov. Zásluhou húževnatosti 
a obchodného ducha sa stal vplyvnou osobnos- 
ťou a považujú ho za najúspešnejšieho podni- 
kateľa slovenského pôvodu v USA. Je nazývajný  
mužom dobrého srdca a štedrej ruky. Veľké  
finančné čiastky zo svojho  majetku daroval aj 
krajanom na Slovensku.

Narodil sa 10. decembra 1869 v šarišskej 
dedinke Okrúhle. Do USA odišiel s jediným 
dolárom vo vrecku. Pracoval ako baník v meste 
Hazleton v Pensylvánii a neskôr u obchodní-
ka v meste Freeland. V roku 1893 sa pustil do 
samostatného podnikania. V meste Olyphant 
kúpil pohostinstvo a postupne vybudoval 
veľkoobchod s liehovinami. Založil súkromnú 
banku Michal Bosak Privat Bank s agentúrou 
pre lodné spoločnosti. Zároveň sa podieľal na 
budovaní ďalších bánk a peňažných ústavov 
v Pensylvánii ako Citizens Bank, First Natio- 
nal Bank, Slavonic Deposit Bank, Bosak State-

Bank. First National Bank mala povolenie emi- 
tovať bankovky. Ako prezident banky pod-
písal 5-, 10- a 20-dolárové bankovky vydané  
25. júna 1907.  

M. Bosák sa angažoval v národnom hnutí ame- 
rických Slovákov. V máji 1918 sa stal sig-
natárom Pittsburskej dohody o založení 
nového spoločného štátu. Po skončení vojny 
v roku 1918 viackrát navštívil národne oslo-
bodené Slovensko. Finančne podporil viacero 
projektov na Slovensku: výstavbu novej školy 
v obci Okrúhle aj opravu kostolov v Prešove  
a Stropkove. 

Najvýznamnejšou podnikateľskou aktivi- 
tou Michala Bosáka na Slovensku bolo 
založenie Americko-slovenskej banky v Bra-
tislave v roku 1920, ktorá postupne otvorila 
12 pobočiek. Pri jej založení spolupracoval 
s významnými osobnosťami – Pavlom Bla-
hom, Milanom Hodžom a Vavrom Šrobárom. 

V Prešove nechal Bosák postaviť reprezen-
tatívne sídlo v secesnom štýle, dnes známe 
ako Bosákova banka alebo Bosákov dom. 
Americko-slovenská banka rozvinula bo-
haté obchodné aktivity, ale počas povoj- 
novej hospodárskej krízy 1921 – 1923 utrpe-
la finančné straty. V septembri 1931 zatvo-
rili Bosak State Bank v Scrantone v dôsled-
ku  hospodárskej krízy, ktorá poznačila celé 
americké bankovníctvo. M. Bosák sa stiahol  
z verejného života, zánik banky mal vplyv na 
jeho život a psychiku.  Zomrel 18. februára 1937, 
pochovali ho v meste Moscow v Pensylvánii.

Interiér Bosákovho domu

10-dolárová bankovka s podpisom Michala Bosáka

Pobočka Americko-slovenskej banky v Skalici


