
Peter Ondrejkovič  - Životopis 

Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc (24.12.1940 – 31.12.2021) bol významný slovenský sociológ. Bol 

zakladateľom a prvým dekanom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva na UKF v Nitre a prodekan 

Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Peter sa narodil na Vianoce počas druhej svetovej vojny v Bratislave. Vychovala ho matka Priska Elefántiová a 

Viliam Weisskopf, akademický maliar a grafik. Jeho o tri roky mladšia sestra Judita sa vydala do Anglicka, kde je 

aj miesto jej posledného odpočinku. 

Jeho starý otec Štefan Elefánti bol autorom ako staviteľ viacerých významných stavieb vrátene obytných 

domov, kostolov a škôl v Bratislave a jej okolí. 

V priebehu svojho života pôsobil ako pracovník s mládežou, vysokoškolský profesor, námestník riaditeľa ústavu 

informácií a prognóz školstva, člen Rady slovenskej vlády pre prevenciu kriminality, a podpredseda 

Protidrogového fondu. Podieľal sa aj na riadení Bratislavskej samosprávy, kde bol zvolený za poslanca, a stal sa 

prvým náčelníkom Bratislavskej mestskej polície, ktorú založil a pomohol vybudovať. Bola to prvá mestská 

polícia na Slovensku a po jej vzore sa potom založili mestské polície v iných mestách. 

V Roku 1962 vyštudoval históriu na Komenského Univerzite v Bratislave a v roku 1966 Filozofiu na Karlovej 

Univerzite v Prahe. Následne začal svoju pedagogickú činnosť na Katedre pedagogiky Filozofickej Fakulte UK v 

Bratislave. Po roku 1968 bol z politických dôvodov z pôsobenia na vysokých školách odstavený na takmer 

dvadsať rokov. 

Do vysokoškolského prostredia sa po tejto nútenej prestávke vrátil. Habilitoval na docenta v roku 1994, 

následne o rok získal PhD, a o päť rokov neskôr bol inaugurovaný prezidentom republiky na profesora, V roku 

2010 získal najvyššie možné ocenenie: doktor vied DrSC.  Svoju pedagogickú činnosť po 20 ročnej prestávke 

obnovil na univerzite v Klagenfurte v Rakúsku. Následne pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave ako 

prodekan, vyučoval na Filozofickej fakulte v Prešove, a po roku 2000 pôsobil na Univerzite Konštantína Filozofa 

v Nitre, aj ako Dekan. 

Tu položil základy oddelenia sociológie pri katedre sociálnej práce a sociálnych vied a následne vybudoval 

katedru sociológie ktorá po získaní akreditácie pod jeho vedením vyškolila úspešných absolventov 

bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia sociológie.  

Vo svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej práci sa prof. Peter Ondrejkovič venoval hlavne otázkam 

metodológie spoločenskovedného výskumu, sociológie výchovy, sociológie mládeže, globalizácie a jej dopadu 

na mládež. Venoval sa však tiež otázkam sociálnej patológie a kriminológie. 

Je autorom viacerých vedeckých monografií a štúdií, uverejnených u nás i v zahraničí. 

Okrem pôsobenia na vysokých školách na Slovensku, pôsobil aj na vysokých školách v ČR vrátane Zlína, 

Olomouca a Hradca Králové. 

 

Prof. Ondrejkovič povedal o sebe: „Môj nevlastný otec bol akademický maliar a vzbudil u mňa záujem 

o výtvarne umenie, veľa sme sa rozprávali o histórii. Bol som zamilovaný do staroveku, chcel som študovať 

egyptológiu. Pri histórii som zostal, moja diplomová práca a aj prvé práce sa týkali tejto vedeckej disciplíny. 

Potom som študoval sociológiu, čo je vlastne podobné, lebo história je sociológia minulosti.“ 

Jeho názor na vedu: „Za vedu možno považovať sústavu overiteľných poznatkov, ktoré pozostávajú z racionálne 

zdôvodnených a konzistentných výpovedí a ktoré sú overiteľné. Veda obsahuje jedinečnú vlastnosť objavovať 

a prekonávať vlastné omyly.“ 

Smútiaca rodina: manželka Alena, synovia Pavol a Juraj s rodinami 

 

 

 

 



 

Aktuálne z médii: 

• https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5150-navzdy-nas-opustil-profesor-peter-ondrejkovic 

• https://www.teraz.sk/magazin/umrtie-zomrel-vyznamny-slovensky-so/601681-clanok.html 

• https://www.ta3.com/clanok/222976/zomrel-vyznamny-slovensky-sociolog-peter-ondrejkovic 

• https://www.cas.sk/clanok/2626383/zomrel-vyznamny-sociolog-p-ondrejkovic-zivot-zasvatil-praci-s-mladezou-presiel-si-aj-nutenou-prestavkou-v-

1968/ 

• https://domov.sme.sk/c/22813647/zomrel-vyznamny-slovensky-sociolog-peter-ondrejkovic.html 

• https://www.postoj.sk/96018/dnes-treba-vediet 

• https://dennikn.sk/minuta/2666745/ 

• https://mynitra.sme.sk/c/22813525/navzdy-odisiel-profesor-peter-ondrejkovic.html 

• https://nitra.zoznam.sk/aktualne-zomrela-vyznamna-osobnost-slovenskeho-skolstva-a-uznavany-sociolog/ 

• https://www.spravyslovensko.sk/zomrel-vyznamny-slovensky-sociolog-peter-ondrejkovic/ 

• https://nitraden.sk/zomrel-profesor-peter-ondrejkovic-dlhe-roky-ucil-na-ukf-v-nitre/ 

 

• https://bratislavskerozky.sk/grosslingova-37-byvam-v-dome-ktory-postavil-moj-dedo/ 

 

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Peter_Ondrejkovi%C4%8D 
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