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Úvod

Dejiny Univerzity Komenského sú popretkávané dejinami Slovenska. Na tejto najstaršej a najväčšej slovenskej univerzite sa 

formovali generácie vzdelaných ľudí, ktorí pomohli našej krajine v jej modernizácii a prepracovaní sa do najúspešnejšieho 

zoskupenia štátov – do Európskej únie. Na päťmiliónovom Slovensku len ťažko nájdete človeka, rodinu, ktorí by túto vysokú 

školu nepoznali, neboli by s ňou nejakým spôsobom spojení alebo ňou ovplyvnení. Aj my, autori, vďačíme Univerzite 

Komenského za svoje vzdelanie a množstvo profesionálnych a osobných väzieb. 

Predkladaná publikácia, mapujúca 95-ročnú fascinujúcu cestu Univerzity Komenského, chce byť naším vyslovením 

vďaky jej zakladateľom a ich nasledovníkom, ktorí doposiaľ niesli univerzitnú štafetu. Dialo sa tak často v neporovnateľne 

zložitejších časoch, aké zažívame dnes. Via Comeniana má za cieľ vzbudiť aj hrdosť na tento stánok vzdelávania a vedy 

najmä v obrovskej univerzitnej rodine jej absolventov, študentov, pedagógov, zamestnancov a podporovateľov. Univerzita 

Komenského dnes patrí do rozvinutého ekosystému svetových univerzít. Študuje na nej veľa zahraničných študentov 

a má bohatú medzinárodnú spoluprácu vo vedecko-výskumnej a vzdelávacej oblasti. Univerzita má svoju menovkyňu vo 

vesmíre. Bádatelia z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK L. Kornoš a  P. Kolény z Astronomického a geofyzikálneho 

observatória Modra – Piesok objavili v roku 1997 novú planétku a nazvali ju podľa svojej univerzity Comeniana.

Pri príprave „narodeninovej knižky“ Via Comeniana sme sa opierali o archívne materiály a údaje zverejnené v početných 

publikáciách o UK vrátane čerstvej publikácie prof. Dušana Meška Vivat Academia, 95 rokov Univerzity Komenského. 

Obrazový materiál pochádzajúci z Archívu UK, Oddelenia vzťahov s verejnosťou RUK a od autorov fotografií obohatil 

leteckými fotografiami Lubo Špirko. Naším lektorom bol súčasný najlepší znalec histórie univerzity, vedúci Archívu UK 

PhDr. Viliam Csáder. Všetkým ďakujeme. 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. a prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
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Rozhodnutie o ustanovení novej univerzity na Slovensku 

padlo v Prahe necelý rok po vzniku Československa. Dňa 

27. 6. 1919 bola zákonom zriadená Československá štátna 

univerzita v Bratislave s vyučovacím jazykom českým 

a slovenským, ktorá bola 11. 11. 1919 vládnym nariade-

ním pomenovaná po svetoznámom pedagógovi Janovi 

Amosovi Komenskom na Univerzitu Komenského (UK).

Slávnostné otvorenie univerzity sa uskutočnilo dňa 9. 

12. 1919 v Malej aule UK na Kapitulskej ulici v Bratislave 

(dnes v budove sídli Rímskokatolícka cyrilometodská 

bohoslovecká fakulta UK), kde bolo zriadené aj prvé sídlo 

rektora. Historické otváracie príhovory ministra pre správu 

Slovenska Vavra Šrobára, prvého rektora UK prof. MUDr. 

Kristiana Hyneka a študenta medicíny Ľudevíta Valacha 

boli nabité emóciami. 

Zákon o zriadení univerzity

„Rodný dom“ UK na Kapitulskej ulici, v popredí prístavba 

s Auditoriom maximom 

Prezident ČSR T. G. Masaryk (v strede) prijal v roku 1930 

hodnostárov Univerzity Komenského – zľava: prof. 

S. Kostlivý, prof. K. Hynek, prof. M. Weingart, prof. R. Horna

Zrod novej univerzity 
na Slovensku
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Prvých profesorov Univerzity Komenského vymenoval 

prezident Československej republiky T. G. Masaryk. Sedem 

profesorov zakladajúcej lekárskej fakulty získalo dekréty 

v júli 1919 a LF UK začala činnosť v septembri toho istého 

roku v priestoroch komplexu budov štátnej nemocnice 

na Špitálskej ulici (dnes Univerzitná nemocnica Bratislava, 

Mickiewiczova ulica) a Aspremontovho paláca (dodnes 

sídlo dekanátu LF UK). V máji 1921 nasledovalo vyme-

novanie šiestich profesorov pre Právnickú fakultu UK 

a v septembri 1921 ôsmich pre Filozofickú fakultu UK. Obe 

fakulty začali svoju činnosť v októbri 1921 na Kapitulskej 

ulici v budove, kde sídlil aj rektorát univerzity. 

Vládne nariadenie o pomenovaní univerzity 

Budova prvého sídla UK na Kapitulskej ulici
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Letecký pohľad na „rodný dom“ UK na Kapitulskej ulici pri 

Dóme sv. Martina (Foto: Lubo Špirko)

Budova prvého sídla UK na Kapitulskej ulici dnes  

(Foto: Pavol Demeš)
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Obdobie, v ktorom Univerzita Komenského doposiaľ 

pôsobila, bolo naplnené významnými historickými, ba 

často až dramatickými zmenami, ktoré sa odrazili na jej 

vývoji a charaktere. UK vznikla bezprostredne po skončení 

prvej svetovej vojny, rozpade Rakúsko - Uhorska a vzniku 

samostatného demokratického Československa. Po nece-

lých dvoch dekádach jej pôsobenia sa v dôsledku udalostí 

spojených s druhou svetovou vojnou Československo 

rozdelilo na slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava 

a univerzita zažila viacero otrasov. Českí profesori, ktorí 

stáli pri zrode a budovaní UK, museli Slovensko v roku 

1939 opustiť. Ľudáckemu režimu nevyhovovali nielen 

akademické slobody, židovskí študenti, ale ani samotný 

názov univerzity. V roku 1939 bola Univerzita Komenské-

ho premenovaná na Slovenskú univerzitu (k pôvodnému 

menu sa univerzita vrátila v roku 1954). V univerzitnej aule 

na Šafárikovom námestí sa 26. októbra 1939 odohrala 

slávnostná voľba a sľub prezidenta slovenského štátu 

Jozefa Tisa.

Univerzita Komenského 
v historických zlomoch

Inštalácia Dr. V. Tuku za rektora Slovenskej univerzity 

v roku 1939 

Slávnostná promócia Dr. E. Beneša (prezidenta ČSR)  

na čestného doktora práv 21. 4. 1937 
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Počas vojny boli poškodené viaceré budovy univerzity. 

V apríli 1945 ustupujúce nemecké vojská zapálili deväť ro-

kov fungujúcu novú budovu UK na Šafárikovom námestí. 

Jej oprava trvala takmer dva roky. Československo bolo 

po skončení vojny v máji 1945 obnovené. Bývalý rektor 

Slovenskej univerzity a neskorší predseda vlády Sloven-

ského štátu Vojtech Tuka bol v auguste 1946 za svoju 

účasť na vojnových zločinoch popravený. 

Svetoznáma fotografia zhotovená pred budovou Univerzity 

Komenského v auguste 1968 (Foto: Ladislav Bielik) 
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Najdlhšiu fázu ideologizácie a zásahov do akademických 

slobôd zažila UK po roku 1948, keď v Československu 

začala vláda komunistickej strany, ktorá trvala až do no-

vembra 1989. Pokusy o reformu socialistického zriadenia 

narazili na tanky spojeneckých vojsk, ktoré k nám vtrhli 

v auguste 1968. Pri Univerzite Komenského boli vtedy 

zastrelení traja protestujúci, medzi nimi aj stredoškoláčka 

Danka Košanová. Drámu týchto dní zachytáva jedna z naj-

slávnejších svetových fotografií, ktorú zhotovil fotograf 

Ladislav Bielik pred budovou UK na Šafárikovom námestí, 

ako aj bronzová doska na budove univerzity.

Obdobie tvrdej normalizácie, na ktorú doplatilo množstvo 

pracovníkov UK, ukončila v roku 1989 Nežná revolúcia, ku 

ktorej zásadným spôsobom prispeli študenti UK. Ústav pa-

mäti národa a UK im venovali pamätnú tabuľu na priečelí 

budovy UK na Šafárikovom námestí. Študenti si vydobyli 

vplyv na vymenovanie ministra školstva do dočasnej 

vlády národného porozumenia (1989 – 1990). Ministrom 

sa stal biochemik, docent Ladislav Kováč, ktorý v minulos-

ti musel z politických dôvodov UK opustiť. Po novembri 

1989 sa na univerzite vytvoril priestor na zásadné kvali-

tatívne zmeny, otvorila sa svetu a postupne jej pribudli 

nové fakulty a odbory. V roku 1993 sa Česko–Slovenská 

federácia pokojnou cestou rozdelila a v máji 2004 samo-

statné Slovensko spolu s Českou republikou vstúpili do 

Európskej únie. V demokratizačnom a integračnom úsilí 

ponovembrového Slovenska zohrali veľkú úlohu mnohí 

študenti a absolventi UK, ktorí pôsobili a pôsobia aj vo 

vysokých štátnych funkciách.

Aula UK v období socializmu 

Aula UK počas Nežnej revolúcie v novembri 1989 
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Za „rodný dom“ Univerzity Komenského možno označiť 

stavbu, kde bolo v roku 1919 zriadené prvé sídlo rektora 

a prvá univerzitná aula. Išlo o historickú budovu zo za-

čiatku 17. storočia na Kapitulskej ulici 1 v blízkosti Dómu 

sv. Martina, kde dovtedy pôsobili viaceré vzdelávacie 

inštitúcie (dnes tam má sídlo Rímskokatolícka cyrilome-

todská bohoslovecká fakulta UK). Neskororenesančnú 

budovu dal postaviť po roku 1630 ostrihomský arcibiskup 

Peter Pázmány ako jezuitské kolégium. V roku 1773 sa 

dostala do vlastníctva cirkevnej základiny a následne sa 

do nej presťahovala mestská elementárna škola. Od roku 

1812 tu mali svoje gymnázium benediktíni a v roku 1850 

túto budovu cisár venoval Kráľovskej právnickej akadémii. 

Po založení bratislavskej uhorskej Alžbetinej kráľovskej 

univerzity v roku 1912 tu od zimného semestra 1914/1915 

pôsobila jej právnická a od letného semestra 1917/1918 aj 

filozofická fakulta. 

Tri auly  
Univerzity Komenského

Druhá aula UK – Auditorium maximum na Kapitulskej ulici 

Tretia aula UK na Šafárikovom námestí

Prvá aula UK - Malá aula UK na Kapitulskej ulici
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Univerzita Komenského prevzala budovu od Alžbetinej 

univerzity v rokoch 1919 – 1921. Zriadila tam svoj rektorát 

a na prvom poschodí aulu s kapacitou asi 100 miest. Od 

roku 1921 v budove začali svoju činnosť Právnická fakulta 

UK a Filozofická fakulta UK. Stavba už bola pre ďalšie 

fungovanie novej vysokej školy nevyhovujúca, a preto sa 

čoskoro začalo s prístavbou novej veľkej auly (Auditorium 

maximum) s kapacitou asi 200 miest, ktorá bola odovzda-

ná do používania v roku 1925. V nej sa až do odovzdania 

terajšej auly na Šafárikovom námestí uskutočňovali 

promócie, inštalácie rektorov, udeľovania čestných dokto-

rátov, konferencie a ďalšie slávnostné akty. V uvedenom 

roku sa z budovy na Kapitulskej ulici odsťahoval do do-

časných priestorov rektorát a filozofická fakulta a zostala 

v nej len právnická fakulta. 

Budova UK na Šafárikovom námestí 

Budova UK na Šafárikovom námestí počas výstavby
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Dnešná budova UK na Šafárikovom námestí bola slávnost-

ne odovzdaná do používania v  októbri 1936. Nasťahovali 

sa do nej pôvodní nájomníci z „rodného domu UK“ – rek-

torát, právnická a filozofická fakulta. Aula bola odovzdaná 

do používania 21. apríla 1937, keď univerzita udelila čest-

ný doktorát prezidentovi ČSR Edvardovi Benešovi. Univer-

zitná aula má dnes kapacitu 396 sedadiel, plus miesta na 

balkónoch. Zaujímavosťou je, že nebola pôvodne stavaná 

ako vysoká škola, ale ako budova na komerčné účely. 

Vedenie univerzity si vybojovalo u predstaviteľov vlády, 

aby pridelili Univerzite Komenského rozostavanú štátnu 

plodinovú burzu, ktorú architekt František Krupka upravil 

pre potreby školy. 

Aula UK na Šafárikovom námestí v súčasnosti 

Budova UK na Šafárikovom námestí v súčasnosti
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Univerzita Komenského má dnes 13 fakúlt a  je najväč-

šou a najkomplexnejšou univerzitou klasického typu na 

Slovensku. Dvanásť fakúlt sa nachádza v rôznych častiach 

Bratislavy a jedna v Martine. Zákon, ktorým bola UK v roku 

1919 zriadená, pôvodne predpokladal založenie štyroch 

fakúlt – lekárskej, právnickej, filozofickej a prírodovedec-

kej. Do roku 1940, keď bola založená Prírodovedecká fa-

kulta UK, pôsobili napokon len tri fakulty, pričom lekárska 

fakulta bola zriadená ako prvá už v roku 1919 a právnická 

fakulta a filozofická fakulta o dva roky neskôr. 

Pomerne zložitý vývoj mala Pedagogická fakulta UK. 

Založená bola v roku 1946 a už v roku 1953 bola zrušená. 

Opätovne vznikla v roku 1964 transformovaním Peda-

gogického inštitútu v Trnave na Pedagogickú fakultu UK 

v Bratislave so sídlom v Trnave. Od roku 1986, keď minis-

terstvo školstva nariadilo jej presťahovanie, sídli fakulta 

v Bratislave.

Fakulty  
Univerzity Komenského

Filozofická fakulta UK

Letecký pohľad na Prírodovedeckú fakultu UK (vľavo) 

a Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK  

(Foto: Lubo Špirko)

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 

(Foto: Pavol Demeš)
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Fakulta telesnej výchovy a športu UK vznikla v roku 1965 

premenovaním Inštitútu telesnej výchovy a športu UK, 

ktorý bol zriadený v roku 1960. 

Lekárska fakulta UK v Martine pôsobila od roku 1966 ako 

pobočka LF UK v Bratislave a v roku 1969 sa stala samo-

statnou fakultou. Na počesť slávneho lekára Jána Jessenia, 

pôvodom z Turca, bola v roku 1991 premenovaná na 

Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK vznikla v roku 

1980 (pôvodne ako Matematicko-fyzikálna fakulta UK) 

odčlenením od Prírodovedeckej fakulty.

Po spoločensko-politických zmenách v novembri 1989 

sa Univerzita Komenského rozšírila o ďalšie fakulty. 

V roku 1990 o dve bohoslovecké fakulty: Rímskokatolícku 

cyrilometodskú bohosloveckú fakultu UK a Evanjelickú 

bohosloveckú fakultu UK. V nasledujúcom roku o Fakul-

tu managementu UK a napokon v roku 2002 o Fakultu 

 sociálnych a ekonomických vied UK. 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 

bola v rokoch 1939 – 1945 ako Katolícka bohoslovecká 

fakulta súčasťou univerzity, z ktorej bola vyčlenená. 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK je pokračovateľkou 

teologického vzdelávania začatom na Evanjelickom lýceu 

založenom v roku 1606, ktoré sa zmenilo v roku 1919 na 

Slovenskú teologickú akadémiu a v roku 1934 na Teolo-

gickú fakultu evanjelickú.

Lekárska fakulta UK, letecký pohľad (Foto: Lubo Špirko)

Aspremontov palác – sídlo Dekanátu Lekárskej fakulty UK 

(Foto: Pavol Demeš)
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1919 Lekárska fakulta (LF UK) 

zriadená v roku 1919

1921 Právnická fakulta 

(PraF UK) zriadená v roku 1921 

1921 Filozofi cká fakulta 

(FiF UK) zriadená v roku 1921

1940 Prírodovedecká fakulta 

(PriF UK) zriadená v roku 1940

1946 Pedagogická fakulta 

(PdF UK) zriadená v roku 1946

1952 Farmaceutická fakulta 

(FaF UK) zriadená v roku 1952

1960 Fakulta telesnej výchovy a športu 

(FTVŠ UK) zriadená v roku 1960

1969 Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

(JLF UK) zriadená v roku 1969 

1980 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

(FMFI UK) zriadená v roku 1980

1990 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

(RKCMBF UK) sa stala súčasťou UK v roku 1990

1990 Evanjelická bohoslovecká fakulta 

(EBF UK) sa stala súčasťou UK v roku 1990

1991 Fakulta managementu 

(FM UK) zriadená v roku 1991

2002 Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

(FSEV UK) zriadená v roku 2002

Vznik fakúlt UK
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Univerzita Komenského mala za svoju 95-ročnú históriu 

43 rektorov. Už samotný pohľad na zoznam rektorov 

naznačuje, ako meniace sa spoločensko-politické pros-

tredie vplývalo na ich vymenovanie do funkcie. Počas 

prvej republiky v rokoch 1919 – 1939 boli rektori volení 

do funkcie na jeden akademický rok a mohli byť opakova-

ne znovuzvolení, k čomu však nedochádzalo často. Táto 

zásada sa porušila len dvakrát, v akademických rokoch 

1920/21 a 1929/30, kedy bol opätovne zvolený za rektora 

prof. Kristian Hynek. 

Všetci rektori UK v období prvej republiky boli bývalými 

profesormi či docentmi Univerzity Karlovej v Prahe, okrem 

prof. Alberta Milotu a prof. Viktora Reinsberga, ktorí síce 

prišli z Čiech, no habilitovali sa až na UK. Po rozdelení 

Československa a vzniku Slovenského štátu v roku 1939 

musela väčšina z nich Bratislavu opustiť. V uvedenom 

roku bola Univerzita Komenského premenovaná na 

Slovenskú univerzitu (názov Univerzita Komenského sa 

obnovil až v roku 1954) a na rektorskom kresle sa rektori 

vystriedali až štyrikrát. Najprv na ňom krátky čas sedel 

zastupujúci rektor Alojz Chura, po ňom tri mesiace rektor 

Michal Šeliga, opäť zastupujúci rektor Chura a napokon 

sa rektorom stal známy politik prvej Slovenskej republiky 

Vojtech Tuka. 

Rektori  
Univerzity Komenského

Prvý rektor UK prof. MUDr. Kristian Hynek

Rektorská sieň s obrazmi rektorov UK 
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Počas Slovenského štátu vykonávali funkciu rekto-

ra ešte prof. Emanuel Filo a prof. František Valentín, 

ktorého vystriedal na jar 1945 prof. Daniel Ra-

pant, ktorý bol poverený dočasným vykonáva-

ním funkcie rektora SU na necelý rok. 

Ďalší rektori boli do roku 1950 riadne 

zvolení, následne ešte aj v rokoch 1966 

– 1980 a od roku 1990 doteraz. V ostat-

ných obdobiach boli rektori menovaní podľa 

postupne sa meniacej legislatívy. Dĺžka trvania 

funkčného obdobia rektora sa viackrát menila. 

Podľa v súčasnosti platného vysokoškolského 

zákona rektora vymenúva a odvoláva na 

návrh Akademického senátu UK prezident 

Slovenskej republiky. Rektor je volený na štyri 

roky a túto funkciu môže vykonávať najviac 

v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných 

obdobiach.

Funkciu najvyššieho predstaviteľa UK doposiaľ 

vykonávali vedecko-pedagogickí pracovníci z pia-

tich fakúlt Univerzity Komenského – 15 rektorov 

bolo z fi lozofi ckej, 14 z lekárskej, 9 z právnickej, 

4 z prírodovedeckej a 1 z farmaceutickej fakulty. 

Najdlhšie pôsobil vo funkcii rektora profesor Ján 

Kvasnička – 9 rokov a najkratšie, len sto dní, prof. 

Jan Lukeš. Najmladším zvoleným rektorom bol 

35-ročný profesor Miloš Weingart a najstarším 

68-ročný profesor Anton Štefánek. Trikrát boli do 

funkcie rektora zvolení prvý rektor UK prof. Kristian 

Hynek a prof. Ján Kvasnička. Medzi doterajšími 43 

rektormi UK nebola ani jedna žena.
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Prvé a súčasné žezlo rektora UK (Fotografie vľavo)

Historické taláre a insignie UK

Prvá reťaz rektora Univerzity Komenského
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 Prof. MUDr. Kristian HYNEK rektor UK 1919/20, 1920/21 a 1929/30

 Prof. JUDr. Augustín RÁTH rektor UK 1921/22

 Prof. PhDr. Josef HANUŠ rektor UK 1922/23

 Prof. MUDr. Stanislav KOSTLIVÝ rektor UK 1923/24

 Prof. JUDr. Karel LAŠTOVKA rektor UK 1924/25

 Prof. PhDr. Miloš WEINGART rektor UK 1925/26

 Prof. JUDr. Otakar SOMMER rektor UK 1926/27

 Prof. MUDr. Jiří BRDLÍK rektor UK 1927/28

 Prof. PhDr. Albert PRAŽÁK rektor UK 1928/29

 Prof. JUDr. Albert MILOTA rektor UK 1930/31

 Prof. JUDr. Dobroslav OREL  rektor UK 1931/32

 Prof. MUDr. Viktor REINSBERG rektor UK 1932/33

 Dr. h. c. prof. JUDr. PhDr. Bohuš TOMSA rektor UK 1933/34

 Prof. PhDr. Antonín KOLÁŘ rektor UK 1934/35 

 Prof. MUDr. Bohuslav POLÁK rektor UK 1935/36

 Prof. JUDr. Vratislav BUŠEK rektor UK 1936/37

 Prof. PhDr. Václav CHALOUPECKÝ rektor UK 1937/38

 Prof. MUDr. Jan LUKEŠ rektor UK od 26. 9. 1938 do 3. 1. 1939

 Prof. MUDr. Alojz CHURA  zastupujúci rektor SU od 3. 1. 1939 do 9. 2. 1939 

a od 19. 5. 1939 do 23. 9. 1939

 Prof. MUDr. Michal ŠELIGA rektor SU od 9. 2. 1939 do 19. 5. 1939

 Prof. JUDr. Vojtech TUKA rektor SU 1939/40 – 1941/42

 Prof. MUDr. Emanuel FILO rektor SU 1942/43 – 1943/44

Rektori Univerzity Komenského 
(v r. 1939 – 1954 premenovaná na Slovenskú univerzitu, SU) 
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 Prof. Ing. Dr. techn. František VALENTÍN rektor SU 1944/45 do 19. 4. 1945

Prof. PhDr. Daniel RAPANT  poverený dočasným vykonávaním funkcie rektora SU 

od 19. 4. 1945 do 21. 12. 1945

Prof. PhDr. Anton ŠTEFÁNEK  rektor SU od 21.12. 1945 do konca akademického roka 

1945/46

Prof. JUDr. Karol KIZLINK rektor SU 1946/47

 Prof. PhDr. František NÁBĚLEK rektor SU 1947/48

 Prof. MUDr. Anton GALA rektor SU 1948/49

 Prof. JUDr. Karol REBRO  rektor SU 1949/50

 akademik Igor HRUŠOVSKÝ rektor SU 1950/51 – 1952/53

 akademik Andrej SIRÁCKY  rektor SU (UK) 1953/54 – 31. 12. 1955

 Prof. Július ŠEFRÁNEK  rektor UK 1956 – 1958/59

 Prof. PhDr. Michal TOPOĽSKÝ  rektor UK 1959/60 – 1962/63

 Prof. PhDr. Vojtech FILKORN, DrSc.  rektor UK 1963/64 – 1965/66

 Dr. h. c. prof. RNDr. Bohuslav CAMBEL, DrSc. rektor UK 1966/67 – 1968/69

 Prof. MUDr. Emil HURAJ, DrSc.  rektor UK 1969/70 – 1975/76

 Prof. PhDr. Ján KVASNIČKA, DrSc.  rektor UK 1976/77 – 1984/85

 Prof. RNDr. Ladislav MELIORIS, DrSc.  rektor UK 1985/86 – 1990

 Prof. PhDr. Miroslav KUSÝ, CSc.  rektor UK 1990 – 1991

 Prof. MUDr. Juraj ŠVEC, DrSc.  rektor UK 1991 – 1997

 Prof. Ing. Ferdinand DEVÍNSKY, DrSc.  rektor UK 1997 – 2003

 Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.  rektor UK 2003 – 2011

 Prof. RNDr. Karol MIČIETA, PhD.  rektor UK 2011 – doteraz



28



29

Na Univerzitu Komenského začali bezprostredne po 

jej vzniku v roku 1919 prichádzať aj študenti študujúci 

v okolitých krajinách. Keďže prvou fakultou, ktorá začala 

svoju činnosť už na jeseň roku 1919, bola lekárska fakulta, 

šlo najprv o medikov. Prvý promujúci na UK bol rodák 

z Turčianskeho Sv. Martina Pavol Halaša, ktorý promoval 

dňa 28. februára 1920. Do konca akademického roku 

1919/1920 promovalo na Lekárskej fakulte UK ďalších 87 

absolventov. Postupne pribúdali ďalší študenti z novo-

založených fakúlt: právnickej (188 študentov v prvom 

akademickom roku 1921/1922), filozofickej (64 študentov 

v prvom akademickom roku 1921/1922). V prvej dekáde 

absolvovalo štúdium na troch fakultách univerzity 1 115 

študentov.

Absolventi  
Univerzity Komenského

MUDr. Pavol Halaša (vľavo) s manželkou, deťmi 

a bratancom, 1924 (Zdroj: Ivan Halaša)

Diplom prvého absolventa UK Pavla Halašu z roku 1920

Promócia absolventov UK v Auditoriu maxime  

na Kapitulskej ul. 1925/1926
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Zvyšovanie počtu študentov pokračovalo kontinuálne 

a nebolo prerušené ani v období druhej svetovej vojny. 

Po založení nových fakúlt sa v rokoch 1950 – 1989 zrýchlil 

rast počtu študentov. Prudký nárast promujúcich, vrátane 

študentov doktorandského štúdia, nastal po roku 1989. 

Univerzita sa v tomto období otvorila aj zahraničným záu-

jemcom a privítala študentov z vyše 80 krajín. V roku 2014 

študovalo na Univerzite Komenského v cudzom jazyku 

viac ako 2 000 zahraničných študentov. 

Od roku 1920 do roku 2014 promovalo na Univerzite Ko-

menského takmer 200 000 absolventov všetkých druhov 

a stupňov štúdia. 

Promócia absolventov v Aule UK na Šafárikovom nám. 

v súčasnosti 
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Pozn.: Absolventi všetkých druhov a stupňov štúdia na 

Univerzite Komenského. Za roky 2010 – 2014 to bolo  

36 450 absolventov.
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Počet študentov fakúlt UK v akademickom roku 2013 – 2014

Pozn.: Celkový počet študentov fakúlt UK na stupni štúdia 

– bakalárske (Bc.), magisterské (Mgr.), lekárske (MUDr.) 

a doktorandské (PhD.). 
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Univerzita Komenského začala udeľovať titul doctor ho-

noris causa osobnostiam z oblasti vedy, kultúry, politiky, 

medzinárodných vzťahov a ochrany ľudských práv od 

roku 1928. Doposiaľ UK udelila čestný doktorát 116 domá-

cim a zahraničným osobnostiam z vyše dvadsiatich štátov, 

medzi ktorými sú aj štyria nositelia Nobelovej ceny. 

Zaujímavosťou je, že prvá promócia čestného doktora na 

pôde UK sa uskutočnila 16. decembra 1922 a šlo o dokto-

rát navrhnutý inou univerzitou. Slovenskému botanikovi, 

etnografovi, historikovi a evanjelickému farárovi z Pezinka 

Jozefovi Ľudovítovi Holubymu ho navrhla udeliť Prírodo-

vedecká fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. Vzhľadom na 

vek oceneného (85 rokov) sa obidve univerzity dohodli 

na usporiadaní promócie v Bratislave v Malej aule na 

Kapitulskej ulici.

Prvým čestným doktorom Univerzity Komenského sa stal 

profesor dejín na Oxfordskej univerzite Robert William 

Seton-Watson, ktorému čestný titul navrhla dňa 18. 

januára 1928 Filozofická fakulta UK. Tento historik, novinár 

a zástanca práv utláčaných národov v Rakúsko-Uhorsku 

založil v roku 1915 na londýnskej Kings College Školu 

slovanských a východoeurópskych štúdií. 

Čestní doktori  
Univerzity Komenského

V roku 2014, keď si pripomíname 95. výročie založenia UK, 

získali titul doctor honoris causa profesor Ján Vilček (New 

York University, USA), imunológ, mikrobiológ a absolvent 

UK a Dr. Angela Merkelová, pôvodne vedkyňa v oblasti 

fyzikálnej chémie, dnes svetovo uznávaná politička a kan-

celárka Nemeckej spolkovej republiky.

Profesor MUDr. Ján Vilček, PhD. počas slávnostného 

udelenia titulu doctor honoris causa Univerzity 

Komenského v Aule UK, 28. 1. 2014 

Dr. Angela Merkelová po slávnostnom udelení titulu doctor 

honoris causa Univerzity Komenského, 20. 10. 2014 

(Foto: Pavol Demeš)
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Na pôde Univerzity Komenského sa za 95 rokov usku-

točnilo množstvo významných objavov, jej pracovníci 

obohatili poznanie o prírode a spoločnosti a výsledky 

výskumu realizované na UK našli praktické uplatnenie 

v rôznych sférach života. Absolventi a vedecko-pedago-

gickí pracovníci UK stáli pri zrode ďalších slovenských 

vysokých škôl a vedeckých ustanovizní vrátane Slovenskej 

akadémie vied. Mnohí z nich sa uplatnili na prestížnych 

zahraničných pracoviskách a majú rozvinutú bohatú sieť 

medzinárodných spoluprác. 

Z hľadiska výskumného výkonu a rôznych hodnotení má 

dnes Univerzita Komenského medzi 37 vysokými školami 

a rôznymi vedeckými inštitúciami na Slovensku osobitné 

postavenie. Podiel UK na celkovom výskumnom výkone 

Slovenska vrátane doktorandského štúdia je približne 

25 %. Univerzita Komenského má 42 % podiel na celko-

vom počte vedeckých publikácií v zahraničných indexo-

vaných (karentovaných) časopisoch všetkých slovenských 

vysokých škôl.

Veda a výskum na 
Univerzite Komenského

Výučba chémie na UK v minulosti

Pohľad do moderného vedeckého laboratória

(Foto: Vladimír Kuric)

Výučba chémie na LF UK (1927)
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Najcitovanejší autori a autorky Univerzity Komenského v jej histórii
(počet citácií podľa Science Citation Index a Scopus)

 Stanislav TOKÁR Fakulta matematiky, fyziky a informatiky  6 159 

 Jozef NOGA Prírodovedecká fakulta  4 927  

 Branislav SITÁR  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky  4 491

 Lucia BÁŤKOVÁ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 3 326

 Zdeňka ĎURAČKOVÁ Lekárska fakulta  1 627

 Katarína ŠEBEKOVÁ Lekárska fakulta  1 177

Špičkové výskumné tímy Univerzity Komenského podľa 
Essential Science Indicators kritérií (ESI) za obdobie rokov 2002 – 2011 

(správa ARRA 2012)

 Farmaceutická fakulta Pavol BALGAVÝ, Ferdinand DEVÍNSKY 

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Tibor HIANIK 

 Prírodovedecká fakulta Vladimír KOVÁČ

 Prírodovedecká fakulta Alexander LUX

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Štefan MATEJČÍK 

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Peter MOCZO

 Prírodovedecká fakulta Jozef NOGA

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Andrej PLECENÍK

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Pavel POVINEC

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Branislav SITÁR

 Jesseniova lekárska fakulta Miloš TATÁR

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Stanislav TOKÁR

 Prírodovedecká fakulta Štefan TOMA

 Prírodovedecká fakulta Miroslav URBAN, Pavel NEOGRÁDY

Pozn.: Tímy sú uvádzané v abecednom poradí vedcov bez titulov.
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Špičkové výskumné tímy podľa počtu publikácií, ktoré patria medzi 1 % 
najcitovanejších v odbore na svete 

(za obdobie rokov 2002 – 2011)

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Stanislav TOKÁR 49

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Branislav SITÁR 19

 Prírodovedecká fakulta Miroslav URBAN, Pavel NEOGRÁDY 6

 Prírodovedecká fakulta Alexander LUX  2

 Farmaceutická fakulta Pavol BALGAVÝ, Ferdinand DEVÍNSKY 3

 Prírodovedecká fakulta Vladimír KOVÁČ 1

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Pavel POVINEC 1

 Jesseniova lekárska fakulta Miloš TATÁR 1

Pozn.: Publikácie tímov Stanislava Tokára, Branislava Sitára, Miroslava Urbana a Alexandra Luxa dokonca patria medzi 0,1% 

najcitovanejších v odbore na svete. Z dôvodu odlišných spôsobov hodnotenia výstupov vedeckej práce v spoločensko – huma-

nitných a sociálnych vedách sa výskumné tímy v tomto hodnotení neuvádzajú.

Univerzita Komenského prostredníctvom Akademickej 

rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) identifi kovala 

v roku 2012 ako prvá vysoká škola v Slovenskej republike 

svoje špičkové vedecko-výskumné tímy. Výsledky štúdie 

potvrdzujú, že mnohí vedci UK sa zaraďujú k európskej 

a svetovej elite. V komplexnom hodnotení 109 fakúlt 

všetkych vysokých škôl Slovenska za rok 2013 sa Fakulta 

matematiky, fyziky a informatiky UK umiestnila na prvom 

mieste. V celosvetovom komplexnom rebríčku University 

Ranking by Academic Performance (URAP) sa v roku 2014 

umiestnila Univerzita Komenského na 495. mieste. 

Letecký pohľad na rozostavaný Univerzitný vedecký park 

(vľavo) v blízkosti Prírodovedeckej fakulty UK 

(Foto: Lubo Špirko)
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Univerzita Komenského poskytuje pregraduálnym a po-

stgraduálnym študentom na trinástich fakultách pestrú 

škálu vzdelávacích a vedeckých programov. Okrem toho 

sa univerzita otvára aj širšej verejnosti, pričom medzi naj-

zaujímavejšie programy patrí Studia Academica Slovaca, 

Univerzita tretieho veku a Detská Univerzita Komenského.

Studia Academica Slovaca (SAS) vznikla v rámci Filozo-

fickej fakulty UK a od roku 1965 ponúka letný vzdelávací 

pobyt zahraničným záujemcom o slovenský jazyk, kultúru 

a slovenské reálie. Za polstoročie existencie absolvovalo 

SAS asi 6-tisíc záujemcov z viac ako 50 štátov sveta. 

Univerzita tretieho veku (UTV) funguje od roku 1990 

v rámci Centra ďalšieho vzdelávania UK. Poslucháčmi 

trojročného štúdia s viac ako 30-timi študijnými odbormi 

sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov s ukončeným stre-

doškolským vzdelaním s maturitou. Dnes navštevuje UTV 

viac ako 1 000 poslucháčov. 

Detská Univerzita Komenského (DUK) vznikla v roku 2003 

na pôde Divadla Aréna. DUK sa koná v mesiacoch júl 

a august a jej hlavný program tvoria prednášky vysoko-

školských pedagógov pre žiakov vo veku 9 – 14 rokov. 

Slávnostná imatrikulácia i záverečná prednáška spojená 

s promóciou sa koná v Aule UK. 

Netradičné vzdelávacie 
programy na UK

Študenti Univerzity tretieho veku Univerzity Komenského, 

2008

Účastníci Detskej Univerzity Komenského, 2014 (Fotografia 

vľavo, foto: Vladimír Kuric)

Absolventi letnej školy Studia Academica Slovaca 

Univerzity Komenského v roku 2014 (Foto: Vladimír Kuric)
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Ubytovacie kapacity a sociálna starostlivosť o študentov 

boli pri zrode UK poznačené skromnosťou a improvizá-

ciou. Prvé mužské internáty boli v drevených barakoch 

Invalidovne v Medickej záhrade (vo februári 1926 časť 

ubytovacích priestorov zachvátil požiar) a ženský internát 

bol na neďalekej Cintorínskej ulici. V októbri 1929 bol 

otvorený novopostavený mužský internát Lafranconi 

(v rokoch 1953 – 1969 tam bola umiestnená Vojenská 

škola Jána Žižku z Trocnova, od roku 1970 sa stala sídlom 

Fakulty telesnej výchovy a športu UK). Okrem týchto inter-

nátov našli študenti UK ubytovanie i v kolégiu sv. Svorada 

na Palisádoch. Do šesťdesiatych rokov minulého storočia 

boli študenti UK ubytovaní v ŠD Horský park, ŠD švédske 

domky (Lafranconi), ŠD na Suvorovovej a Šoltésovej ulici, 

ŠD Mirka Nešpora a v ŠD Mladá garda. 

Zásadné zmeny v rozvoji ubytovacích a stravovacích 

kapacít pre študentov UK sa udiali v 60. – 70. rokoch 

minulého storočia, keď došlo k výstavbe vysokoškolského 

mesta Ľudovíta Štúra Mlyny a vysokoškolského interná-

tu Družba. Prvé dva výškové bloky Mlynov (tzv. Štúrak) 

boli odovzdané v roku 1967 a „átriové domčeky“ o desať 

rokov neskôr. Dnešná kapacita Mlynov je asi 6 500 lôžok. 

Internát Družba prijal prvých študentov v roku 1976 a má 

kapacitu asi 2 700 lôžok. Študenti Jesseniovej lekárskej fa-

kuly UK v Martine majú od roku 1965 svoj vlastný internát. 
Letecký pohľad na areál Vysokoškolského mesta Ľudovíta 

Štúra – Mlyny (Fotografia vľavo, foto: Lubo Špirko)

Prezident ČSR T. G. Masaryk a univerzitní hodnostári pri 

začatí prevádzky internátu Lafranconi v roku 1930 

Vysokoškolský internát Družba 

Internáty  
a študentské domovy
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Univerzita Komenského za 95 rokov vyrástla na mo-

dernú európsku vysokú školu. Dnes na nej pracuje 293 

profesorov, 473 docentov, 1 283 odborných asistentov 

a 529 výskumných pracovníkov. Celkový počet študentov 

dosiahol 27 347, z čoho je vyše 2 000 zo zahraničia (z vyše 

70 krajín). Na ilustráciu jej domáceho a medzinárodného 

postavenia uvádzame niekoľko udalostí z tohto jubilej-

ného roka. V blízkosti areálu Prírodovedeckej fakulty UK 

v Mlynskej doline sa vo februári začala výstavba Univer-

zitného vedeckého parku UK. Na jej výstavbu prispieva aj 

Európska únia. V máji 2014 boli už po 17. raz vyhlasované 

výsledky Vedec roka na Slovensku. Stal sa ním docent 

Stanislav Tokár, odborník v oblasti fyziky elementárnych 

častíc z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. 

Profesorka Marta Kollárová z Prírodovedeckej fakulty UK si 

v júni v ankete týždenníka Slovenka a RTVS odniesla titul 

Slovenka roka za oblasť veda a výskum. V roku 2014 získali 

na UK čestný titul doctor honoris causa dve významné 

osobnosti – svetoznámy profesor Ján Vilček (New York 

University, USA), absolvent UK, a nemecká kancelárka 

a bývalá fyzikálna chemička Angela Merkelová, ktorá 

v minulosti spolupracovala s vedcami z UK.

 
Záver

Slávnostné položenie základného kameňa Univerzitného 

vedeckého parku (27. 2. 2014), zľava: generálny riaditeľ 

Váhostavu J. Kato, vedúci zastúpenia Európskej komisie 

v SR D. Chrenek, minister školstva, vedy, výskumu a športu 

SR D. Čaplovič, rektor UK K. Mičieta, prorektor UK J. Turňa 

Víťazke fotosúťaže „Moja univerzita“, doktorandke 

Pedagogickej fakulty UK Jane Grešovej blahoželá rektor UK 

Karol Mičieta, jún 2014

Víťazná fotografia doktorandky Jany Grešovej vo 

fotosúťaži „Moja univerzita“ 
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Oficiálne oslavy 95. výročia založenia UK sa uskutočnili 

26. júna 2014 v Aule UK za účasti prezidenta Slovenskej 

republiky Andreja Kisku. Rektor UK vyhlásil v jubilejnom 

roku pre študentov fotografickú súťaž Moja univerzita. 

Vyhrala ju doktorandka Pedagogickej fakulty UK Jana 

Grešová za svoju moderne poňatú fotografiu alma mater 

zhotovenú kombinovanou technikou rybieho oka.

Oslavy 95. výročia založenia UK v Aule UK za účasti 

prezidenta SR Andreja Kisku 

Oslavy 95. výročia založenia UK v Aule UK, príhovor rektora 

UK Karola Mičietu 
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Oslavy 95. výročia založenia UK v Aule UK, príhovor 

prezidenta SR Andreja Kisku 

Pamätná medaila k 95. výročiu 

 založenia UK
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Univerzita Komenského
v Bratislave
v číslach a grafoch

2012

Publikácie 
o Univerzite Komenského 
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RNDr. Pavol Demeš, CSc., (1956) študoval biológiu 

na Univerzite Komenského v Bratislave a na Karlovej 

Univerzite v Prahe. Po ukončení štúdia pracoval 

v biomedicínskom výskume na UK a rok v USA.  

Po novembri 1989 vstúpil do verejného života.  

Okrem iného bol ministrom medzinárodných vzťahov 

SR a podieľal sa na rozvoji tretieho sektora.  

Dnes je medzinárodne uznávaným odborníkom na 

zahraničnú politiku a občiansku spoločnosť.  

Je autorom mnohých odborných a publicistických 

článkov, viacerých knižných publikácií a úspešných 

fotografických a mediálnych projektov.  

Od roku 2011 je členom Správnej rady UK.

Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., (1956) 

je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Martine. Od promócie na uvedenej 

fakulte aj pracuje. Absolvoval študijné pobyty na 

viacerých pracoviskách v Európe a USA. Prednášal 

na mnohých odborných podujatiach v rôznych 

krajinách sveta a publikoval desiatky vedeckých 

a popularizačných prác. Je zostavovateľ a autor knihy 

určenej pre univerzitné prostredie – Akademická 

príručka. V roku 2001 bol vymenovaný za profesora 

internej medicíny. Zastával viaceré akademické 

pozície a od roku 2011 je prorektorom Univerzity 

Komenského.
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