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Strieborná zberateľská minca
k 100. výročiu vzniku Univerzity
Komenského v Bratislave

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského vydáva Národná banka Slovenska
striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur. Slávnostné začatie emisie
sa uskutoční 27. júna 2019 v budove univerzity na Šafárikovom námestí v Bratislave.

Strieborná zberateľská minca
realizovaná podľa návrhu
prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského

Univerzity boli od svojich prvopočiatkov považované za stánky vzdelávania a vedy a za reprezentantov kultúrnej vyspelosti národa a štátu. Krátko
po skončení prvej svetovej vojny, v roku 1919, začala v mladom československom štáte svoju činnosť prvá slovenská vysoká škola univerzitného
typu – bratislavská Univerzita Komenského. Prvou
fakultou, ktorá otvorila brány vzdelávania slovenským študentom, bola lekárska fakulta. Právnická
a ﬁlozoﬁcká fakulta začali svoju činnosť o dva roky
neskôr (1921), prírodovedecká až v roku 1940. Významnú úlohu pri vzniku univerzity zohrali učitelia a vedeckí pracovníci z Čiech, najmä z pražskej
Karlovej univerzity, ktorí spoločne so slovenskými
kolegami prijali výzvu budovať najvyššiu slovenskú vedeckú a vzdelávaciu inštitúciu. Univerzita sa
však od začiatku borila s problémom umiestnenia
jednotlivých fakúlt, vedenia univerzity a s ﬁnančnými ťažkosťami. Budovu na Šafárikovom námestí, v ktorej sídli do dnešných dní, slávnostne
otvorili po takmer dvadsiatich rokoch existencie
univerzity v roku1937. V súčasnosti je univerzita
medzinárodne uznávanou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Má 13 fakúlt, na ktorých študuje
takmer 23 tisíc študentov. Z nich je 2 500 študentov zo zahraničia, z viac ako 70 krajín. Súčasťou
univerzity je dvadsať pedagogických a vysoko
erudovaných vedeckých pracovísk.
Národná banka Slovenska vyhlásila verejnú
anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej

zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur
k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave v apríli 2018. Keďže však nebol
schválený na realizáciu žiadny z odporučených
návrhov, začiatkom augusta 2018 bola vyhlásená
opakovaná súťaž. Bolo do nej predložených desať
výtvarných prác od siedmich autorov. Komisia na
posudzovanie výtvarných návrhov pamätných
mincí a zberateľských mincí hodnotila tieto návrhy v septembri 2018. Jej odbornými poradcami
boli PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., zástupkyňa
Historického ústavu SAV, a doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., zástupca Univerzity Komenského.
Odborná komisia odporučila na udelenie prvej
ceny a na realizáciu výtvarný návrh prof. Mgr. art.
Patrika Kovačovského, ktorý podľa nej najlepšie
vystihuje zadanú tému. V súťaži boli udelené aj
dve znížené druhé ceny, a to druhému výtvarnému návrhu prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského
a výtvarnému návrhu Márie Poldaufovej. Tretia
cena nebola udelená.
Strieborná zberateľská minca v nominálnej
hodnote 10 eur má priemer 34 mm a hmotnosť 18 g. Bola vyrazená zo striebra s rýdzosťou
900/1000 v Mincovni Kremnica. Na hrane je uvedený nápis do hĺbky „• IN UNUM VERTERE • IN
UNUM VERTERE“. Zo schváleného limitovaného
počtu 11 000 kusov mincí bolo vyrazených 3 100
kusov v bežnom vyhotovení a 7 300 kusov vo vyhotovení proof.
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