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Vyhlásenie Akademického senátu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

k problému politizácie akademickej pôdy 

 

Otvorený dialóg, kritická diskusia a sloboda vedeckého bádania sú charakteristické 

znaky akademického prostredia. Rovnaké ideály nachádzame aj v dokumente Spoločnosti 

Ježišovej v 1. dekréte 36. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej. Na viacerých miestach sú 

explicitne akcentované výzvy: prehĺbenie intelektuálneho apoštolátu, pozvanie k dialógu, 

ktoré sú základom depolarizácie a zmierenia spoločnosti.  

Základom intelektuálneho rastu je akademická sloboda, ktorá je právne zakotvená 

v Zákone o vysokých školách 131/2002 Z.z. §4 ods.1 body a) – d). Akademická sloboda 

totiž nepatrí len študentom, ale aj pedagógom a vysoká škola sa zaväzuje umožňovať 

slobodu vedeckého bádania, nezávislosť a otvorenosť rôznym vedeckým názorom 

a metódam. 

Podľa uvedeného zákona je politizácia akademickej pôdy v priamom rozpore 

s ideálom akademickej pôdy. Nakoľko v predvolebnom období dochádza k viacerým 

útokom, a tak i pošpineniu dobrého mena Teologickej fakulty Trnavskej univerzity  

v Trnave, Akademický senát fakulty sa ohradzuje proti výhradám časti verejnosti 

z politizácie akademickej pôdy. 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity (TF TU) je fakultou verejnej vysokej školy, 

platia pre ňu zákony tohto štátu, ktoré jasne definujú, čo je a čo nie je možné na akademickej 

pôde. Zároveň sa Teologická fakulta riadi Štatútom TF TU, ktorý vychádza z intencií 

apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Sapientia Christiana. Na pôde fakulty neprebiehajú 

žiadne politicko-agitačné aktivity, ktoré by narúšali ideály akademickej pôdy, ako aj ideály, 

ku ktorým sa Teologická fakulta Trnavskej univerzity hlási vo svojom Štatúte. Súkromné 

politické preferencie nemožno považovať za dôvod politizácie, pokiaľ nie je naplnená 

skutková povaha prekročenia Zákona o vysokých školách. Akademická pôda je okrem 

kritického bádania priestorom stretu rôznych politických, kultúrnych a etických názorov, 

pričom je to vecná racionálna argumentácia, ktorá rozhoduje o ich pravdivosti. 

Akademický senát TF TU, ktorý je samosprávnym orgánom fakulty, sa ohradzuje 

proti obvineniam z politizácie a tiež proti výhradám o odbornej či ideologickej nevhodnosti 

pôsobenia jej pedagógov. Nedochádza k porušeniu zákona a ani k porušeniu vnútorných 

predpisov. Teologická fakulta Trnavskej univerzity nie je letným náboženským táborom, 

ale vysokou školou. Riadi sa zákonmi a ideálmi akademického bádania, ktoré sú zhodné 

s kresťanskými ideálmi a hodnotami. Práve obmedzením slobodnej diskusie by dochádzalo 

k jednostrannej ideologizácii, ktorá je popretím akademických slobôd. 

 

 

Vyhlásenie prijal AS TF TU v Bratislave dňa 20. 12. 2019 


