NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Na líci mince v ºavej ãasti je dobové zobrazenie Bratislavy
s Dómom svätého Martina a Bratislavsk˘m hradom, pod ktor˘m
je stuha s letopoãtom razby 2005. V pravej hornej ãasti mince
je umiestnen˘ ‰tátny znak a pod ním je oznaãenie nominálnej
hodnoty. Názov ‰tátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA je v opise
pri spodnom okraji mince. Iniciálky mena a priezviska autorky
v˘tvarného návrhu Márie Poldaufovej MP a znaãka mincovne
mW sú nad stuhou pri ºavom okraji mince.
Na rube mince je uprostred mincového poºa, v kruhu evokujúcom
korunovaãnú medailu, zobrazen˘ portrét kráºa Leopolda I.
s vavrínov˘m vencom na hlave. Okolo portrétu je latinsk˘ text
s kráºov˘m korunovaãn˘m heslom CONSILIO ET INDVSTRIA
(S rozvahou a usilovnosÈou) v hornej ãasti a s menom a titulom
uhorského kráºa v dolnej ãasti. Okolo portrétu je v zaujímavej
kompozícii uveden˘ text KORUNOVÁCIA LEOPOLDA I.
BRATISLAVA a rok korunovácie 1655.

Nominálna hodnota: 200 Sk
Materiál: Ag 900/1000, Cu 100/1000
HmotnosÈ: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis do hæbky
BRATISLAVSKÉ KORUNOVÁCIE
Náklad: limitovan˘ náklad maximálne 15 000 ks
z toho: v beÏnom vyhotovení: limitovan˘ náklad 10 000 ks
vo vyhotovení proof: limitovan˘ náklad 5 000 ks
Autor návrhu: Mária Poldaufová
Rytec: Stanislaw Gol´biewski
V˘robca: Poºská ‰tátna mincovÀa, Var‰ava
(Mennica Paƒstwowa, Warszawa)

BRATISLAVSKÉ KORUNOVÁCIE

350. V¯ROâIE KORUNOVÁCIE
LEOPOLDA I.
PAMÄTNÁ STRIEBORNÁ MINCA

Dne‰né Slovensko bolo od
10. storoãia aÏ do konca prvej
svetovej vojny súãasÈou
uhorského kráºovstva. V prvej
tretine 16. storoãia ohrozovali
Uhorsko pusto‰ivé nájazdy
Turkov, ktorí v roku 1526
v bitke pri Moháãi porazili
kresÈanskú armádu. Uhorsk˘
a ãesk˘ kráº ªudovít II. v tejto
bitke zahynul. Turkom sa
otvorila cesta do uhorskej
níÏiny a r˘chlo postupovali
dovnútra krajiny. Po obsadení
hlavného mesta Budína hºadala
uhorská ‰ºachta, svetskí aj
cirkevní hodnostári nové
útoãisko. V˘hodná poloha
a pevné opevnenie Bratislavy
Leopold I.
vytvárali vhodné predpoklady
na to, aby sa stala hlavn˘m mestom Uhorska. Rozhodol o tom
Uhorsk˘ snem na svojom zasadnutí v roku 1536. Bratislava sa
tak stala snemov˘m mestom kráºovstva a korunovaãn˘m
mestom uhorsk˘ch kráºov, sídlom kráºa a najdôleÏitej‰ích
in‰titúcií krajiny. Panovník v‰ak trvale sídlil v blízkej Viedni.
V priebehu rokov 1563 – 1830 bolo v gotickom Dóme
svätého Martina kráºovskou korunou svätého ·tefana
korunovan˘ch 11 uhorsk˘ch panovníkov a 8 kráºovsk˘ch
manÏeliek.
KaÏdej korunovaãnej slávnosti predchádzalo zasadanie
stavovského snemu. Novozvolen˘ kráº sa musel e‰te pred
korunovaním dohodnúÈ na bodoch Inauguraãného diplomu,
ktoré mal poãas budúcej vlády dodrÏiavaÈ. Kráºa korunoval

spravidla najvy‰‰í
cirkevn˘ hodnostár
krajiny – ostrihomsk˘
arcibiskup, ktorému
asistovali ìal‰í
cirkevní a svetskí
hodnostári. Akt
korunovania sa
odohrával poãas
slávnostnej om‰e.
Po nej kráº odet˘
v zlatom
pretkávanom
historickom rúchu
s kráºovskou korunou
Bratislavsk˘ kráºovsk˘ hrad
na hlave pre‰iel pe‰o
ulicami mesta do kostola Panny Márie pri klá‰tore
franti‰kánov, kde pasoval vybran˘ch ‰ºachticov za rytierov
Zlatej ostrohy. Potom sa kráº na koni odobral za opevnenie
mesta, kde zloÏil prísahu, ktorú mu predãítal arcibiskup.
ëal‰í akt korunovaãnej slávnosti sa odohrával pri Dunaji,
kde bol nav⁄‰en˘ kopãek zeminy, privezenej zo v‰etk˘ch
oblastí kráºovstva. Kráº na koni zamával vytasen˘m meãom
na v‰etky svetové strany, ãím naznaãil, Ïe je pripraven˘
brániÈ kráºovstvo pred nepriateºmi zo v‰etk˘ch strán.
Po ceremoniáli nasledovala slávnostná hostina.
Na korunovaãn˘ch slávnostiach sa zi‰lo mnoho
úãastníkov. Do chrámu sa dostali len vyvolení, ostatní mohli
sledovaÈ scény pod hol˘m nebom. Pre divákov sa po skonãení
oficiálnej ãasti piekli voly, hralo sa divadlo, vystupovali
kúzelníci a cirkusanti. Medzi ºud sa rozhadzovali peniaze,
z mestsk˘ch fontán netiekla voda, ale biele a ãervené víno.
Ako ‰iesty z uhorsk˘ch kráºov bol v Pre‰porku
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27. júna 1655 korunovan˘ Leopold I., syn Ferdinanda III.
a mlad‰í brat predãasne zosnulého Ferdinanda IV. Jeho otec
ho dal zvoliÈ za kráºa sotva 15-roãného. Na honosnej
korunovácii, ktorá sa konala podºa tradiãn˘ch zvykov sa
zúãastnilo vy‰e 5 000 ‰ºachticov a cirkevn˘ch hodnostárov.
Poãas veºmi dlhej vlády Leopolda I., ktor˘ nastúpil na trón
po smrti svojho otca v roku 1657 a vládol aÏ do svojej smrti
v roku 1705, boli z Uhorska vyhnaní Turci a definitívne sa
skonãila nadvláda Osmanskej rí‰e. Leopold I. sa tieÏ zaslúÏil
o upevnenie základov habsburskej monarchie, z ktorej sa
za jeho vlády stala popredná a uznávaná európska mocnosÈ.

