Predná strana mince
Na líci zberateľskej mince je vyobrazená otvorená
kniha v kompozícii s vychádzajúcim slnečným
kotúčom s lúčmi, ktoré tvoria súčasť loga Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dvoma paralelne usporiadanými krivkami
v opise vychádzajúcimi z knihy. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového
poľa. Názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2019 sú
v dvoch riadkoch pod otvorenou knihou. Vľavo od
štátneho znaku Slovenskej republiky je označenie
nominálnej hodnoty zberateľskej euromince 10
a vpravo od neho označenie meny EURO. Pri okraji
zberateľskej euromince je v opise nápis UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS.

Údaje o minci
Nominálna hodnota: 10 eur
Materiál:

Ag 900/1000, Cu 100/1000		

Hmotnosť:

18 g		

Priemer:

34 mm		

Hrana:

• IN UNUM VERTERE
• IN UNUM VERTERE

Náklad:

limitovaný, maximálne 11 000 ks

		

v bežnom a proof vyhotovení		

Autor návrhu:

prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

Rytec:

Dalibor Schmidt

Výrobca:

Mincovňa Kremnica

Zadná strana mince
Na rube zberateľskej mince sú v kompozícii vyobrazené časti log Filozofickej fakulty a Lekárskej
fakulty UK v Bratislave v spojení so symbolom
paragrafu charakterizujúcim Právnickú fakultu.
V opise je kompozícia doplnená nápismi JURIDICA, PHILOSOPHICA a MEDICA. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise zľava doprava nápis
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE. Letopočet vzniku Univerzity Komenského 1919 je pri
spodnom okraji zberateľskej euromince. Značka
Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí
skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami, je
vľavo od letopočtu a vpravo od neho sú štylizované
iniciálky autora zberateľskej euromince prof. Mgr.
art. Patrika Kovačovského PK.
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S T R I E B O R N Á Z B E R AT E Ľ S K Á M I N C A

Univerzity od svojich prvopočiatkov boli pova-

vedeckú a vzdelávaciu inštitúciu. Jej slávnostné

V súčasnosti je UK modernou vedecko-vzdeláva-

žované za najvýznamnejšie stánky vzdeláva-

otvorenie sa uskutočnilo 9. decembra 1919 v Malej

cou inštitúciou, plne integrovanou do európske-

aule UK na Kapitulskej ulici – dnes Aule Benedikta

ho vysokoškolského priestoru. Na jej trinástich

XVI. na Rímskokatolíckej cyrilometodskej boho-

fakultách študuje vyše 22-tisíc študentov a pracu-

sloveckej fakulte UK.

je viac ako 4-tisíc zamestnancov. UK ponúka

nia, vedy a kultúrnosti národa i štátu. Hlavne
v 20. storočí sa v mnohých krajinách vysoké
školy stali doslova „lakmusovým papierikom“
dodržiavania pravidiel demokracie a zároveň
jej garantmi. Univerzity sú preto aj v súčasnosti
inštitúciami, na ktorých sa má prepájať intelektuálny, vedecký a kultúrny potenciál spoločnos-

štúdium v širokom spektre oblastí ľudského
Zákon č. 375/1919 Sb. z 27. júna 1919 o založení

poznania: od medicíny, cez humanitné a spoločen-

československej štátnej univerzity, ktorá od 11.

ské vedy, prírodné a matematicko-fyzikálne až po

novembra 1919 niesla názov Univerzita Komen-

teologické vedy. Je najväčšou slovenskou vyso-

ského, predpokladal výučbu na štyroch fakultách –

kou školou a najkomplexnejšou univerzitou kla-

ti s morálnym potenciálom.

lekárskej, právnickej, filozofickej a prírodovedeckej.

sického typu u nás. Jej brány doposiaľ opustilo

Narodeninovú tortu s logom výročia krája súčasný rektor
UK Marek Števček

Prvý rektor Kristián Hynek

Reťaz a tubus s diplomom čestného doktora (Dr. h. c.)

V roku 1919, krátko po skončení prvej svetovej voj-

S ohľadom na komplikované povojnové pomery

takmer 250-tisíc absolventov. V oblasti vedeckého

ny, začala v mladom československom štáte svoju

začala v roku 1919 svoju činnosť len Lekárska fakul-

bádania, ktoré je jej druhou ťažiskovou činnosťou,

činnosť prvá slovenská vysoká škola univerzit-

ta UK. Právnická a filozofická fakulta sa k nej pri-

tvorí Univerzita Komenského spolu so Sloven-

ného typu – Univerzita Komenského v Bratislave.

dali o dva roky neskôr a prírodovedecká až v roku

skou akadémiou vied významnú časť vedecko-

Významnú úlohu pri jej vzniku a počiatočnom

1940, v čase vojnovej Slovenskej republiky (1939 –

výskumného potenciálu Slovenska.

fungovaní zohrali profesori z pražskej Karlovej

1945), keď škola niesla názov Slovenská univerzita.

univerzity, ktorí spoločne so slovenskými kole-

Ten mala až do roku 1954, kedy sa jej vrátilo pôvod-

gami prijali výzvu budovať najvyššiu slovenskú

né pomenovanie, pod ktorým je známa aj dnes.

Žezlo rektora UK

