
Korunovačné slávnosti sme si udržali,  
hoci nám ich vedenie mesta chcelo ukradnúť.

V minulom roku si ma 
dva mesiace pred Ko-

runovačnými slávnosťami 
zavolali na magistrát, kde 
mi pani námestníčka Ive-
ta Plšeková za prítomnosti 
riaditeľky magistrátu (čiže 
s vedomím pána primátora) 
oznámila: „Pán Vetrík, ďa-

kujeme, že ste oživili pre Bratislavu tému koru-
novácií, ale v tomto roku Korunovačné slávnosti 
bude organizovať magistrát v spolupráci s mest-
skými organizáciami, ale bez Vás. Korunovácie 
budú trvať týždeň od 10.-17. júna. Moja od-
poveď bola jednoduchá: „Je pekné, že si hlavné 
mesto po 14. rokoch organizovania Korunovač-
ných slávností uvedomilo významnosť tejto témy, 
ale Korunovačné slávnosti budú v posledný júno-
vý víkend, ako je to už roky oznámené na počesť 
korunovácie Márie Terézie.“

Korunovačné slávnosti 2017 sme si udržali. 
Mesto nielenže zneužívalo názov Koruno-

vačné slávnosti na promovanie svojich aktivít 
týždeň pred naším podujatím, čo bolo vyhod-
notené našimi právnikmi ako nekalá súťaž, ale 
robilo nám i prieky. Napríklad nepovolili nám 
korunovačný sprievod ulicami, ktoré spravujú. 
Toto nepovolenie nám malo byť (aj bolo) ozná-
mené oznamovacou zásielkou až po podujatí. 
Čiže bez povolenia by mestskí policajti koru-
novačný sprievod hneď na začiatku rozpustili. 
Korunovačný sprievod sme preto zorganizovali 
ako kultúrnu demonštráciu.

V posledných týždňoch sa konalo niekoľko 
protestov za slušné Slovensko. Lenže ostať 
len pri slušnosti je málo. Naša krajina i mesto 
potrebujú pravdu a spravodlivosť. A o týchto 

témach sú aj naše korunovácie. Pred obradom 
korunovácie si nastupujúci panovník vypočul 
od arcibiskupa, aby sa zo všetkých síl usiloval 
o spravodlivosť, pretože bez spravodlivosti ne-
obstojí žiadne kráľovstvo na zemi. Korunovač-
né slávnosti nastavujú zrkadlo ľuďom, ktorí sa 
hrabú do verejných funkcií.    

16. ročník Korunovačných slávností 
pripomenie korunováciu Leopolda II. 

Mladší syn Márie Terézie. Zaujímavý je jeho 
začiatok vlády v Toskánsku v roku 1765, 

kam nastúpil po smrti svojho otca Františka 
Lotrinského. Krajinu krátko predtým postihol 
v roku 1762 a 1764 hladomor. Okrem toho 
ľudí trápili epidémie týfusu a malárie. Preto 

ako prvé si nechal ukázať 
zásoby obilia. Zistil, že 
bohatí vlastníci pôdy, 
šľachtici a cirkev - ktorým 
patrili 2/3 polí - hromadia 
a zadržiavajú obilie 
s cieľom predať ho čo 
najdrahšie. Donútil preto 
obchodníkov predávať 
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Uhorský kráľ Leopold II.
autorka portrétu - Terézia Sedláková

Čo je spravodlivosť? Staroveký rímsky 
právnik Ulpián ju definuje: „Poctivo žiť, 
nikomu neškodiť, každému dávať, čo mu 
patrí,“ a našu situáciu v spoločnosti najlepšie 
vyjadruje výrok sv. Augustína: „Čím iným 
sú krajiny bez spravodlivosti, ak nie veľkým 
lúpežníctvom? Či lúpežnícke bandy nie sú 
malým kráľovstvom? Aj lúpežnícka banda sa 
riadi rozkazom svojho vodcu a podľa schvá-
leného dohovoru sa delí korisť.“

®



obilie, zrušil monopoly a clá na výrobu a predaj 
chleba a obchod s obilím celkom uvoľnil. Počas 
svojej 25-ročnej vlády v Toskánsku vykonal 
veľa reforiem. Zreformoval ústavu, daňový 
systém, trestné právo, podporoval rozvoj vied, 
navrhol nový model vzdelávacieho systému 
a kultúrneho života. Je zaujímavé, že skôr 
ako pristúpil k reformám, dôkladne zvažoval 
ich dopady. Keď v roku 1790 odovzdával  
vojvodstvo svojmu druhorodenému synovi, 
Toskánsko bolo vzorným štátom so zdravými 
financiami a fungujúcim hospodárstvom. Jeho 
korunovácia sa konala 15. novembra 1790. 
Ako cisár vládol bohužiaľ len 2 roky. Zomrel 
1. marca 1792.

Výstava: „V tieni tureckého 
polmesiaca“
22. – 28. jún 2018 Hviezdoslavovo nám.
vstup voľný – denne od 10.00 hod.
Výstava voskových figurín osobností, ktoré sa 

angažovali pri za-
stavení Osman-
ského ťaženia do 
strednej Európy 
v bitke o Viedeň 
1683: poľský kráľ 
Ján III. Sobieski, 
cisár Leopold I., 
veľkovezír Kara 
Mustafa. Málo-
kto vie, že veľkú 
zásluhu na zasta-
vení Turkov pri 
Viedni mal i Slo-
vák - ostrihomský 
arcibiskup Juraj 
Pohronec Slep-
čiansky – ktorý 

dostal od cisára titul Záchranca Viedne. Do 
Bratislavy priviedol milosrdných bratov, ktorí 
si tu vybudovali kláštor a nemocnicu, ktorá 
funguje dodnes, rehoľné sestry uršulínky, kto-
rým vystavil zriaďovateľskú zmluvu. Posvätil 
mariánsky stĺp pred jezuitským kostolom, na 
ktorom je socha Víťaznej Panny Márie.
Ako vybudujete vzťah občanov k svojmu hlav-
nému mestu? Tak, že im opravíte chodníky 

a cesty? Nie, kvôli opraveným komunikáciám 
ľudia nezačnú mať radi svoje mesto. Ukážete 
im slávnu históriu mesta, životné osudy ľudí, 
ktorí pre toto mesto niečo urobili, a ktorí sú aj 
pre Vás inšpiráciou a povzbudením.   

Vedenie Bratislavy by malo byť 
v službe spravodlivosti 

Leopolda II. korunoval ostrihomský arci-
biskup Jozef Baťán (Batthyányi), ktorý si 
nechal postaviť reprezentatívny palác v klasi-
cistickom štýle – dnešný Primaciálny palác. 
V tympanone sa nachádza zaujímavá moza-
ika. Ústredným motívom je Spravodlivosť 
vyjadrená tabuľami Desatora. Dať každému, 
čo mu patrí. Čo patrí Bohu, dať Bohu – prvé 
tri príkazy. A čo patrí ľuďom, dať ľuďom – 
ostatných sedem príkazov: ctiť rodičov, vážiť 
si život, zdravie, milovať manželku/manžela, 
deti, ctiť si dobré meno i majetok druhého, 
autorské práva... Pri presadzovaní spravod-
livosti je potrebná statočnosť – vyjadrená 
vojakom a odvaha znázornená levom. Erb 
Bratislavy nahradil erb Uhorska a postavy 
po krajoch, reprezentujúce najväčšie rieky 
v Uhorsku Dunaj a Tisu, by mohli teraz zna-
menať Dunaj a Moravu. Jednoducho pove-
dané: vedenie Bratislavy by malo byť v služ-
be spravodlivosti a nie v službe záujmovým 
skupinám.

Keďže sa vedeniu mesta nepodarilo ukrad-
núť nám názov podujatia, zmenilo názov 
na Bratislavské korunovačné dni. Tentokrát 
ich idú organizovať v našom termíne – po-
sledný celý júnový víkend a nasledujúci 
týždeň. 

Ostrihomský arcibiskup Juraj 
Pohronec Slepčianský presvedčil 
poľského kráľa, aby prišiel 
Viedni na pomoc.

Kto nepozná históriu, riskuje, že sa dopustí 
chýb ako jeho predkovia. A bohužiaľ histó-
ria nám ukazuje, že ľudia sú nepoučiteľní. 



Korunovačné slávnosti získali 
ochrannú známku

V našom zápase s vedením mesta sme za-
znamenali ďalšie víťazstvo: Úrad priemy-

selného vlastníctva schválil ochrannú známku 
podujatia. Udialo sa to i napriek námietkam zo 
strany magistrátu. Takisto ochrannú známku 
získalo aj logo nášho združenia, ktoré minulý 
rok bolo zneužité. 
Spravodlivosť si zvolila ako svoje vladárske 
heslo i Mária Terézia. Ako by asi reagovala na 
situáciu, keby vedenie Bratislavy svojou nečin-
nosťou pôsobilo mestu každoročne škodu za 
3 milióny EUR?  S veľkou pravdepodobnosťou 
by predstavitelia mesta skonči li asi v rukách 
kata na popravisku. 

Prečo nám vedenie mesta chcelo 
ukradnúť Korunovačné slávnosti?

Asi potrebuje prekryť svoje zlyhania. Naprí-
klad, že nepostavili ani jeden nájomný byt 

pre ľudí z reštituovaných domov a teraz musia 
všetci bratislavskí daňoví poplatníci dorovná-
vať cenu komerčného nájomného. Každý rok 
to činí okolo 3 miliónov EUR. Nájomné byty 
mali byť hotové na konci roku 2016. Čo všetko 
by sa dalo pre mesto urobiť za 3 milióny? Ale-
bo chyby vo verejnom obstarávaní pri zabezpe-
čovaní verejného osvetlenia, kde sú vyslovené 
vážne podozrenia na netransparentné konanie. 

Korunovačný sprievod znova ako 
demonštrácia

Preto Korunovačný sprievod aj v tomto roku 
organizujeme ako demonštráciu za spra-

vodlivosť. Príďte nás podporiť v sobotu 23. 
júna 2018 o 13.00 hod. Začíname od Vieden-
skej brány na Bratislavskom hrade. 

Leopold II.

Tešíme sa na Vás!

Obrad korunovácie bude v jezuitskom 
kostole o 13.30 hod. Vstup na obrad ko-
runovácie je voľný, vstupné je dobrovoľné. 
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Zorganizovali sme už 15 ročníkov Korunováčných slávností.




