
Na líci mince je herold – stredovek˘ oznamovateº správ,
prítomn˘ na kaÏdej korunovácii kráºa – a veduta Bratislavy 

s Bratislavsk˘m hradom a korunovaãn˘m Dómom sv. Martina.
Pri hornom okraji je názov ‰tátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Medzi hradom a dómom je letopoãet razby 2005, vpravo od
herolda ‰tátny znak, pod ním nominálna hodnota mince.
Iniciálky autora v˘tvarného návrhu lícnej strany mince 
Karola Liãka KL a znaãka Mincovne Kremnica MK sú 

pod plá‰Èom herolda pri spodnom okraji mince.

Na rube mince je portrét kráºa Leopolda I. s uhorskou
kráºovskou korunou v popredí. V hornej ãasti je nápis

KORUNOVÁCIA LEOPOLDA I., v spodnej ãasti súãasn˘
názov korunovaãného mesta uhorsk˘ch kráºov BRATISLAVA

a rok korunovácie 1655. ·tylizované iniciálky autora
v˘tvarného návrhu rubovej strany mince akademického
sochára Michala Gavulu MG sú pod uhorskou korunou 

pri spodnom okraji mince.

BRATISLAVSKÉ KORUNOVÁCIE

350. V¯ROâIE KORUNOVÁCIE
LEOPOLDA I.

PAMÄTNÁ ZLATÁ MINCA      

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Nominálna hodnota: 5 000 Sk
Materiál: Au 900, Ag 75, Cu 25

HmotnosÈ: 9,5 g, Priemer: 26 mm
Hrana: vrúbkovaná 
Náklad: limitovan˘, 

maximálne 7500 ks vo vyhotovení proof
Autor návrhu: lícna strana Karol Liãko

rubová strana akad. soch. Michal Gavula
Rytec: Jozef Brtko, Dalibor Schmidt

V˘robca: MincovÀa Kremnica

Korunovaãné insígnie   

kráºovská koruna
kráºovské Ïezlo
krajinské jablko
plá‰È a meã sv. ·tefana 
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V prvej tretine 16. storoãia

ohrozovali Uhorsko nájazdy

Turkov. V roku 1526 

v bitke pri Moháãi porazili

kresÈanskú armádu 

a uhorsk˘ a ãesk˘ kráº

ªudovít II. zahynul.

Turkom sa otvorila cesta 

do uhorskej níÏiny 

a postupovali dovnútra

krajiny. Po obsadení

hlavného mesta Budína

rozhodol Uhorsk˘ snem 

v roku 1536, Ïe hlavn˘m 

a korunovaãn˘m mestom

Uhorska bude Pre‰porok

(dne‰ná Bratislava). Bratislava sa tak stala snemov˘m

mestom kráºovstva a korunovaãn˘m mestom uhorsk˘ch

kráºov, sídlom kráºa a najdôleÏitej‰ích in‰titúcií krajiny.

Panovník celej mnohonárodnostnej Habsburskej rí‰e, ktorá

bola rozsiahlym konglomerátom rôznych krajín spojen˘ch 

len jeho osobou, v‰ak trvale sídlil v blízkej Viedni. 

Korunovaãn˘m chrámom sa stal gotick˘ farsk˘ chrám

svätého Martina. V priebehu rokov 1563 – 1830 v Àom 

bolo kráºovskou korunou svätého ·tefana korunovan˘ch 

11 uhorsk˘ch panovníkov a osem kráºovsk˘ch manÏeliek.

V uhorskom kráºovstve nebolo následníctvo trónu aÏ 

do 17. storoãia automatick˘m javom. Ak chcel kráº zaistiÈ 

po svojej smrti svojmu synovi trón a korunu, musel e‰te 

za svojho Ïivota presvedãiÈ uhorsk˘ snem o tom, Ïe jeho syn

je najvhodnej‰í kandidát a po súhlase snemu musel daÈ syna

ãím skôr korunovaÈ. Tak mávalo uhorské kráºovstvo súãasne

dvoch korunovan˘ch kráºov.

Ferdinand III. zaistil v roku 1646 korunu svojmu

prvorodenému synovi Ferdinandovi IV. Ten v‰ak napriek

korunovácii nikdy

nevládol a v roku 

1654 zomrel. Kráº preto

zvolal korunovaãn˘

snem, ktor˘ súhlasil 

s korunovaním jeho mlad‰ieho syna Leopolda I., vtedy sotva

pätnásÈroãného princa. Korunovali ho v chráme svätého

Martina 27. júna 1655. Korunovácia sa odohrala poãas

slávnostnej om‰e, ktorej sa zúãastnilo viac ako päÈtisíc

cirkevn˘ch a svetsk˘ch hodnostárov. Po tradiãnom akte 

v chráme sa mlad˘ kráº s korunou na hlave ukázal divákom,

ktorí na neho ãakali v uliciach mesta. Sledovan˘ sprievodom

vysokopostaven˘ch hostí pre‰iel z chrámu na Hlavné

námestie. Nasledovalo pasovanie zaslúÏil˘ch ‰ºachticov za

rytierov Zlatej ostrohy v  klá‰tornom franti‰kánskom kostole.

Na ‰irokom voºnom priestranstve pred mestsk˘mi hradbami,

na ktoré sa vychádzalo Michalskou bránou, zloÏil

novokorunovan˘ kráº verejne

prísahu v latinskej reãi, ktorú

mu predãítal arcibiskup. Potom

na koni vy‰iel na korunovaãn˘

kopãek, nav⁄‰en˘ na brehu

Dunaja. Vytasil ‰abºu a prudko

Àou zaÈal na ‰tyri strany sveta.

Ukázal t˘m, Ïe je pripraven˘

bojovaÈ a brániÈ krajinu proti

nepriateºom zo v‰etk˘ch strán. 

Leopold I. nastúpil na trón

po smrti svojho otca roku 1657

a vládol aÏ do svojej smrti roku

1705. Jeho takmer polstoroãnú

vládu poznaãili pokraãujúce

protihabsburské povstania

vyvolané najmä

nespokojnosÈou uhorskej

‰ºachty i obyvateºstva 

s politikou viedenského dvora

– s málo rozhodn˘m postupom

proti Turkom, zavádzaním

absolutistickej vlády,

silnejúcou rekatolizáciou a vysok˘m daÀov˘m zaÈaÏením.

Patrili k nim Ve‰eléniho sprisahanie a kurucké povstania

vedené Ga‰parom Pikom, Imrichom Tökölym a Franti‰kom

II. Rákocim. Okrem toho musel kráº ãeliÈ tureckému

nebezpeãenstvu. Napokon utrpeli Turci vo vojne poráÏku,

najprv roku 1683 pri Viedni a v nasledujúcich rokoch 

aj v Uhorsku. VíÈazstvo pri Zente v roku 1697 viedlo 

k rozhodujúcej poráÏke Osmanskej rí‰e a v podstate

znamenalo koniec tureckého panstva v Uhorsku.

Habsburská monarchia, ktorá bola dovtedy len voºn˘m

zväzkom krajín strednej Európy, dostala pevné základy 

a stala sa poprednou európskou monarchiou.

Leopold I.

Herold s uhorsk˘m
znakom

V Dóme sv. Martina 
sa v rokoch 1563 – 1830

uskutoãnilo devätnásÈ
korunovácií

Korunovaãné slávnosti v uliciach súãasnej Bratislavy
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