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Všeobecná časť

Národná banka Slovenska od začiatku svojej činnosti v roku 1993 
v súlade s § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. 
o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z.z. vydáva pamätné mince, ktoré sú zákonnými peniazmi. Ich vydávaním postupne pripomína významné osobnosti, udalosti a lokality Slovenska. 

Podľa schváleného emisného plánu na rok 2005 má Národná banka Slovenska vydať pamätnú striebornú mincu v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru.

Vojny a bitky, ktoré Ľudovít Bonaparte – Napoleon I. viedol v rokoch 1796 – 1815 zasiahli aj západnú časť územia Slovenska, ktoré bolo v tom čase súčasťou habsburskej monarchie intenzívne sa zúčastňujúcej na napoleonských vojnách.

V roku 1805 vznikla nová vojna európskych mocností s Francúzskom. Bola to jedna z mnohých vojen, ktoré viedla feudálna Európa proti revolučnému a neskôr proti napoleonskému Francúzsku. Počas tohto roku vznikla nová protifrancúzska koalícia, ktorú tvorilo Rakúsko, Rusko, Anglicko, Švédsko a Neapolské kráľovstvo. Jej hlavnou vojenskou silou boli armády Rakúska a cárskeho Ruska. Zostávajúci spojenci do vojny skoro nezasiahli.

	Prvýkrát sa napoleonské vojská dostali na naše územie v novembri 1805. Obsadili pravý breh Dunaja a následne vtiahli do Bratislavy. Ich trojdňový pobyt súvisel s prípravou na jednu z najväčších bitiek napoleonského obdobia, ktorá sa odohrala 2. decembra 1805 pri Slavkove. Bitka vstúpila do dejín ako bitka troch cisárov, pretože sa na nej okrem Napoleona zúčastnili i obaja osobne spriatelení monarchovia – rakúsky cisár František I. a ruský cár Alexander I. Spojeneckú armádu viedol skúsený ruský generál Kutuzov. V bitke zvíťazila asi 75-tisícová francúzska armáda pod Napoleonovým velením nad spojeneckými vojskami v počte asi 90 tisíc vojakov. Spojenci utrpeli značné straty, Rakúsko bolo donútené ku kapitulácii. Bezprostredne po bitke pri Slavkove začal Napoleon rokovať s porazenými o podmienkach mieru. Už dva dni po bitke sa zišiel Napoleon s Františkom I. pri Spálenom mlyne, kde mu predložil svoje požiadavky. Tie sa potom stali základom mierovej zmluvy, ktorá bola zakrátko pripravená diplomatmi z oboch strán.

Záverečné rokovania rakúskych a francúzskych diplomatov o mieri sa konali vo štvrtok 26. decembra 1805 v Bratislave. Mierová zmluva bola podpísaná v Zrkadlovej sieni vtedy nového klasicistického Primaciálneho paláca. V sídle uhorského prímasa, najvyššieho cirkevného predstaviteľa Uhorského kráľovstva, zmluvu o mieri podpísali za rakúsku stranu knieža Ján z Lichtenštajnska a knieža Ignác Gyulay a za francúzsku stranu knieža Charles-Maurice Talleyrand. Bol podpísaný mier zvaný „prešpurský“. Cisári mali tento dokument ratifikovať najneskôr do ôsmich dní. Uzatvorená mierová zmluva nastolila nové rozdelenie Európy. Rakúsko sa vzdalo v prospech Francúzska a jeho spojencov svojich dŕžav  Taliansku, Dalmácii, Tirolsku a Vorarlbersku. Súhlasilo s povýšením bavorského a württemberského kurfirstva na kráľovstvá a bádenskeho markgrófstva na veľkokniežatstvo. Okrem toho už k skôr stanoveným vojnovým reparáciam vo výške 100 miliónov zlatých sa muselo zaviazať zaplatiť vojnovú reparáciu vo výške ďalších 40 miliónov zlatých víťazovi. V konečnom dôsledku sa muselo zmieriť so stratou svojho politického vplyvu v južnom Nemecku a vo veľkej časti južnej Európy, a aj s tým, že francúzsky cisár vojensky kontroloval takmer celú Európu.

Bratislavský mier ukončil len jednu vojnu tretej protifrancúzskej koalície. Už v nasledujúcom roku sa odohrali ďalšie bitky a po nich nové diplomatické rokovania, po ktorých sa mapa Európy opäť menila. Koniec napoleonských vojen a následné usporiadanie európskych pomerov znamenala až bitka pri Waterloo v roku 1815.

Na vytvorenie výtvarného návrhu na pamätnú striebornú mincu vypísala Národná banka Slovenska verejnú anonymnú súťaž v októbri 2004. Súťaže sa zúčastnilo len päť autorov, ktorí do nej predložili šesť návrhov. Komisia guvernéra Národnej banky Slovenska na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí neodporučila žiadny z návrhov na realizáciu a na výtvarný návrh mince bola v januári 2005 vyhlásená opakovaná verejná anonymná súťaž. Zúčastnilo sa jej jedenásť autorov s dvanástimi prácami. Komisia guvernéra ich hodnotila na zasadnutí v apríli 2005. Ako najvhodnejší na realizáciu odporučila výtvarný návrh kremnického autora Pavla Károlyho, ktorý v súťaží získal prvú cenu. Na jeho averznej strane autor zobrazil dobový Primaciálny palác v Bratislave, miesto podpísania mierovej zmluvy a vojenskú štandardu, ktorú francúzske jednotky nosili pred bitkou. Orlica v jej hornej časti je symbolom Napoleona I. Kompozíciu dotvára pečať Bratislavy a nadol skrížené šable porazenej rakúskej a ruskej armády, ktoré sú previazané stuhou. Na reverznej strane bol zobrazený portrét Napoleona I. a vojenské motívy; po boji zložené zbrane v spodnej časti a cválajúci vojak v hornej časti mincového poľa. Odporučenie komisie schválil guvernér Národnej banky Slovenska svojím rozhodnutím zo 4. mája 2005.

Vzhľadom na skutočnosť, že Direktórium NBS odporučilo prepracovať rubovú stranu mince, autor výtvarného návrhu urobil nové riešenie rubovej strany mince. Nové prepracované grafické riešenie schválilo Direktórium NBS na rokovaní dňa 13. októbra 2005.

Vydávanie zákonných peňazí do obehu sa môže uskutočniť len na základe všeobecne záväzného právneho predpisu. Preto Národná banka Slovenska v súlade s čl. 56 Ústavy Slovenskej republiky a § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z.z. vypracovala návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru. Návrh vyhlášky je vypracovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z.z., na vykonanie ktorého je navrhovaná.

Emisia zákonných peňazí nie je podľa súčasného právneho stavu regulovaná smernicami Európskych spoločenstiev. V zmysle prílohy č. 1 k legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky je vypracovaná doložka zlučiteľnosti.

Náklady na emisiu dvestokorunáka budú hradené z rozpočtových prostriedkov Národnej banky Slovenska, nevyžiadajú si nároky na štátny rozpočet Slovenskej republiky a razba mincí nebude mať vplyv na iné verejné financie, obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, na životné prostredie a nebude mať vplyv na zamestnanosť.

	
Osobitná časť

K § 1
Ustanovenie § 1 upravuje technické parametre, zloženie kovu a výrobné tolerancie dvestokorunáka. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti prebiehajú prípravné práce na razbu mincí, v návrhu vyhlášky je hrúbka mince uvedená orientačne. Po schválení razby mincí bude pred publikovaním vyhlášky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uvedená skutočná hrúbka mince.

K § 2
Ustanovenie § 2 obsahuje popis lícnej strany, rubovej strany a hrany mince. Súčasťou návrhu vyhlášky je tiež grafické vyobrazenie dvestokorunáka. Na hrane je uvedený dátum podpísania Bratislavského mieru v slovenskom a vo francúzskom jazyku.

K § 3
Navrhuje sa, aby vyhláška nadobudla účinnosť dňa 15. decembra 2005.





