
Výstava Čo ste (ne)vedeli o Univerzite Komenského v Bratislave 

 

  Dňa 27. júna 2019 uplynie 100 rokov od schválenia zákona Národného zhromaždenia 

ČSR, ktorým sa právne ukotvil vznik Univerzity Komenského v Bratislave. Prvými zo série 

osláv tohto významného jubilea v živote univerzity sú študentské oslavy 100 rokov 

s Amosom, prebiehajúce v marci a v máji tohto roku. Marcové oslavy, ktoré prebehli v dňoch 

26 – 28. marca, spojené s pripomenutím si narodenia Jana Amosa Komenského, ponúkali 

svojim návštevníkom športové podujatia, návštevy zaujímavých priestorov fakúlt nie vždy 

prístupných širokej verejnosti, netypické prednášky pedagógov UK, podujatia v aule UK na 

Šafárikovom námestí v Bratislave spojené s krájaním „narodeninovej torty“ J. A. Komenské-

ho, ako aj dve výnimočné výstavy – jedna bola s názvom Čo ste (ne)vedeli o Univerzite Ko-

menského v Bratislave a druhá Insígnie Univerzity Komenského.  

  Vernisáž výstavy Čo ste (ne)vedeli o Univerzite Komenského, ktorú realizoval Archív 

UK,  sa uskutočnila dňa 26. marca 2019 o 17:00. Za vedenie UK ju otvoril prorektor pre von-

kajšie vzťahy PhDr. Radomír Masaryk, PhD. a riaditeľka Archívu UK Mgr. Mária Grófová. 

Vo svojom krátkom vystúpení uviedla, že prvotným zámerom bolo pripraviť výstavu na sym-

bolických 100 paneloch, ktoré by odkazovali na jubileum univerzity. Kvôli obmedzeným 

priestorovým možnostiam sa to podarilo len sčasti, realizovalo sa len 72 panelov.   

  Výstava je inštalovaná vo foyeri historickej budovy univerzity na Šafárikovom námes-

tí. Tvoria ju informačné panely osadené na retro podstavcoch pripomínajúcich plot. Toto rie-

šenie prispelo k svojráznosti prezentácie a zároveň zachovalo presvetlenie celého priestoru. 

Každý z panelov obsahuje zaujímavé informácie týkajúce sa dejín univerzity alebo jej súčastí. 

Panely pozostávajú z rečníckej otázky Vedeli ste, že...? a následnej odpovede doplnenej 

o ďalšie detaily, skeny archívnych dokumentov, fotografie a kresby pochádzajúce zo zbierok 

Archívu UK. Výstava sa delí na niekoľko tematických celkov:  

• vznik univerzity, fakúlt a súčastí univerzity – panely sprostredkúvajú informácie 

o zriadení samotnej univerzity, fakúlt alebo ďalších súčastí univerzity, približujú vedecké 

úspechy univerzitných pracovísk, ktorým možno pripísať celosvetový význam (AGO, CEN-

TA a pod.) 

• budovy – v tejto časti približujeme informácie o sídlach univerzity v minulosti i súčasnosti, 

stavebných zámeroch a výstavbe areálu v Mlynskej doline  

• rektori UK – ide o sondu do života prvých rektorov UK, spôsobu ich volieb, ďalej 

o zaujímavosti týkajúce sa dĺžky funkčného obdobia, ako aj vzniku Galérie rektorov UK in-



štalovanej  

v Sieni rektorov, a štatistiky    

• akademické insígnie – vhodným spôsobom dopĺňajú výstavu venovanú insígniám univer-

zitných funkcionárov (nákresy a fotografie realizovaných insígnií), návštevník tu nájde aj časť 

návrhov na taláre akademických funkcionárov od Josefa Vydru  

• štúdium – približuje zaujímavé fakty, historické udalosti a zvláštnosti týkajúce sa najmä 

štúdia na UK do roku 1950, ktoré bolo úplne odlišné od spôsobu štúdia v súčasnosti   

• zaujímavosti – táto časť výstavy prezentuje niekoľko jedinečných udalostí a faktov, ktoré sa 

udiali na univerzite a nemohli sme ich zaradiť do uvedených tematických celkov. Sú to pre-

dovšetkým výnimočné podujatia na Univerzite Komenského (návšteva prezidenta republiky 

v roku 1930 na Lafranconi, prednáška nositeľa Nobelovej ceny na LF UK, vznik študijnej 

zbierky na katedre archeológie FiF UK, rigorózne diplomy udelené v roku 1947 in memoriam 

padlým študentom v SNP a druhej svetovej vojne, či archívne dokumenty zapísané medzi 

Klenoty slovenských archívov, ktorých evidencia sa vedie na MV SR – odbore archívov 

a registratúr).   

  Napriek množstvu informácií, ktoré sa má možnosť návštevník dozvedieť, bolo našou 

snahou vytvoriť výstavu zameranú na problematiku dejín UK skôr popularizačne a v spojení 

s obrazovou časťou čo najplastickejšie priblížiť dejiny aj vizuálne atraktívne.   

  Prestíž, ktorú Univerzita Komenského v Bratislave medzi vzdelávacími inštitúciami 

nespochybniteľne má a výsadu byť jej súčasťou, vníma naozaj len málo z jej študentov či pra-

covníkov. Aj tento aspekt bol podnetom pre takto koncipovanú výstavu s priblížením úspe-

chov Univerzity Komenského v Bratislave, pretože dôvodov, pre ktoré sa oplatí byť hrdý na 

svoju alma mater, je naozaj veľa. Výstava je prístupná širokej verejnosti do 30. júna 2019 a 

na stránke Archívu UK pripravujeme jej virtuálne zverejnenie. Veríme, že zvedavosť vo Vás 

zvíťazí a výstavu si prídete pozrieť. Ste srdečne pozvaní!  

 

 

         Ján Korekáč, Archív UK

  

           


