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Tlačová správa  
 

Prvá dáma vzdelávania /  
100 rokov Univerzity Komenského 
Stará radnica, výstavná sieň  
26. 6. 2019 – 13. 10. 2019 
__________________________________________________________________________ 
 

17. 6. 2019, Univerzita Komenského v Bratislave; Múzeum mesta Bratislavy – Prvá dáma vzdelávania / 100 

rokov Univerzity Komenského pod týmto poetickým názvom sprístupňujeme verejnosti unikátnu výstavu 

Univerzity Komenského v Bratislave v priestoroch výstavnej siene Múzea mesta Bratislavy v Starej radnici.  

Obe inštitúcie úzko pri výstave spolupracovali. Výstava je sprístupnená denne okrem pondelka  

ut - pia 10.00 – 17.00; so, ne 11.00 – 18.00. 

 

Vznik Československa v roku 1918 priniesol so sebou zmeny vo všetkých sférach spoločnosti  

a ovplyvnil aj vývoj vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Archív Univerzity Komenského v Bratislave nám  
sprostredkovane umožnil nahliadnuť do archívnych dokumentov s nesmiernou historickou hodnotou, ktoré 
zásadným spôsobom vypovedajú o vzniku Univerzity Komenského v Bratislave, čím približujú aj problematiku 
formovania vysokého školstva v najnovších dejinách. 
Zákon č. 375/1919  Zb. z. a n. zo dňa 27. júna 1919 zriadil Československú štátnu univerzitu v Bratislave so 4 
fakultami: právnickou, lekárskou, prírodovednou, filozofickou fakultou. Ďalšie nariadenie vlády zo dňa 11.  
novembra 1919 premenovalo vyššie uvedenú univerzitu na Univerzitu Komenského v Bratislave. Bratislava sa 
stala v roku 1919 univerzitným mestom aj v novodobých dejinách nášho štátu. 

„Novovzniknutá Univerzita Komenského prevzala časť inventára a učební po zrušenej Bratislavskej 

uhorskej kráľovskej Alžbetinej univerzite, ktorá sa presťahovala najskôr do Budapešti, neskôr do Päťkostolia 

(Pecs). Univerzita Komenského sa stala prvou vysokou školou univerzitného typu na území Slovenska, ktorá 

poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné 

miesto v národnom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy 

a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva 

dodnes postavenie národnej univerzity.  

Prostredníctvom archívnych dokumentov, fotografií osobností a univerzitných budov, grafických prvkov, 

audiovizuálnych a trojrozmerných materiálov výstava oboznámi verejnosť s dejinami, tradíciami, obradmi, 

symbolmi, štúdiom, organizačnou štruktúrou a rozvojom univerzity. Cieľom výstavy je, aby návštevník po jej 

prehliadke získal komplexný prehľad o štruktúre a dejinách Prvej dámy vzdelávania ako aj kľúčových 

udalostiach jej dejín.“ Mária Grófová, Archív Univerzity Komenského v Bratislave.  
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