
Na líci mince v pravej ãasti je zobrazen˘ Primaciálny palác 
v Bratislave, v ktorom bola podpísaná mierová zmluva.

Uprostred mincového poºa je vojenská ‰tandarda
napoleonsk˘ch vojsk, na vrchole ktorej je orlica, symbol
Napoleona I. V dolnej ãasti kompozíciu dotvára peãaÈ

Bratislavy a skríÏené ‰able porazenej rakúskej a ruskej armády
zviazané stuhou. ·tylizované iniciálky autora v˘tvarného

návrhu Pavla Károlyho a znaãka Mincovne Kremnica sú pri
spodnom okraji mince. Pri hornom okraji mince je v opise
uveden˘ názov ‰tátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Vpravo 
od ‰tandardy je ‰tátny znak, pod ním nominálna hodnota 
200 Sk. Letopoãet razby 2005 je vºavo od rukoväti ‰able.

Na rube mince v ºavej ãasti je zobrazen˘ francúzsky cisár
Napoleon I. a v pravej ãasti rakúsky cisár Franti‰ek I. 

Pri hornom okraji mince je v dvoch riadkoch nápis
BRATISLAVSK¯ MIER, pod ním napoleonsk˘ vojak na koni
a vpravo od neho kanón. Kompozíciu dotvárajú zvlnené stuhy

s nápismi vo francúzskom jazyku PAIX DE PRESBOURG 
a nemeckom jazyku PRESSBURGER FRIEDEN s letopoãtom

1805. Pri spodnom okraji mince je umiestnen˘ bubon.

BRATISLAVSK¯ MIER
200. V¯ROâIE UZAVRETIA

PAMÄTNÁ STRIEBORNÁ MINCA      

BRATISLAVSK¯ MIER
200. V¯ROâIE UZAVRETIA

PAMÄTNÁ STRIEBORNÁ MINCA      

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Nominálna hodnota: 200 Sk
Materiál: Ag 900/1000, Cu 100/1000

HmotnosÈ: 18 g
Priemer: 34 mm

Hrana: nápis do hæbky 
26 DECEMBER • 5 MIVOSE AN 14

Limitovan˘ náklad 15 000 ks
z toho: v beÏnom vyhotovení 10 000 ks

vo vyhotovení proof 5 000 ks
Autor návrhu: Pavel Károly

Rytec: Dalibor Schmidt
V˘robca: MincovÀa Kremnica

Napoleon v Bratislave v roku 1809 
(I. Îabota, olejomaºba)
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Vojny a bitky, ktoré Napoleon Bonaparte viedol v rokoch

1796 – 1815 zasiahli aj západnú ãasÈ územia Slovenska, ktoré

bolo v tom ãase súãasÈou habsburskej monarchie, intenzívne

sa zúãastÀujúcej na napoleonsk˘ch vojnách. 

Po prv˘krát sa napoleonské vojská dostali na na‰e územie

v novembri 1805. Obsadili prav˘ breh Dunaja a následne

vtiahli do Bratislavy. Ich trojdÀov˘ pobyt súvisel s prípravou

na jednu z najväã‰ích bitiek napoleonského obdobia, ktorá sa

odohrala 2. decembra 1805 pri Slavkove. Je známa ako bitka

troch cisárov, lebo sa na nej osobne zúãastnil nielen cisár

Napoleon I., ale aj rakúsky cisár Franti‰ek I. a rusk˘ cár

Alexander I. V bitke zvíÈazila asi 75-tisícová francúzska

armáda pod Napoleonov˘m velením nad spojeneck˘mi

vojskami ruského cára a rakúskeho cisára v poãte asi 90 tisíc

muÏov. Spojenci utrpeli znaãné straty, Rakúsko bolo

donútené ku kapitulácii a vyradené z ìal‰ích bojov.

Závereãné rokovania rakúskych a francúzskych

diplomatov o mieri sa konali koncom decembra 1805 

v Bratislave (vtedaj‰om Pre‰porku). Mierová zmluva bola

podpísaná 26. decembra 1805 v Zrkadlovej sieni vtedy

nového klasicistického paláca, ktor˘ bol sídlom

ostrihomského arcibiskupa a dnes je známy ako Primaciálny

palác. Rakúsku stranu zastupoval knieÏa Johann Joseph

Lichtenstein a gróf Ignác ëulai (Gyulai), francúzsku minister

zahraniãia Charles Maurice Talleyrand-Périgord. 

Uzatvorená mierová zmluva pozmenila politickú mapu

Európy. Rakúsko sa vzdalo v prospech Francúzska a jeho

spojencov svojich d⁄Ïav v Taliansku, Dalmácie, Tirolska 

a Vorarlberska. Súhlasilo s pov˘‰ením Bavorského 

a Württemberského kurfirstva na kráºovstvá a Bádenského

markgrófstva na veºkoknieÏatstvo. Muselo zaplatiÈ aj vojnovú

reparáciu vo v˘‰ke 40 miliónov zlat˘ch. Muselo sa zmieriÈ aj

so stratou svojho politického vplyvu v juÏnom Nemecku a vo

veºkej ãasti juÏnej Európy, ale aj s t˘m, Ïe francúzsky cisár

vojensky ovládol takmer celú Európu.

Pod vplyvom tejto udalosti, ktorá bola veºk˘m

francúzskym triumfom, sa Bratislava dostala do miestopisu

ParíÏa, kde si ju dodnes pripomínajú názvom ulice – Rue de

Presbourg.

UÏ v nasledujúcom roku sa odohrali ìal‰ie bitky a po

nich nové diplomatické rokovania, po ktor˘ch sa mapa

Európy opäÈ menila. Koniec koaliãn˘ch vojen a následné

usporiadanie európskych pomerov znamenal aÏ Viedensk˘

kongres v roku 1815.

Stretnutie Napoleona a rakúskeho cisára 
po bitke pri Slavkove

Ch. M. Talleyrand a arciknieÏa J. J. Lichtenstein

Primaciálny palác v Bratislave, miesto mierov˘ch rokovaní

Francúzska medaila vydaná pri príleÏitosti prvého v˘roãia
podpísania Bratislavského mieru

Prvá a posledná strana
mierovej zmluvy
podpísanej Napoleonom
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