
Naša univerzita tento rok oslavuje 380. výročie 

Historická Trnavská univerzita bola založená v roku 1635 a patrí medzi najstaršie v Európe.  

Dňa 22. októbra sa konala v Katedrále sv. Jána Krstiteľa bohoslužba Veni Sancte. Program 

pokračoval slávnosťou výročia založenia univerzity a inauguráciou rektora Mareka Šmida, 

ktorý nastúpil do svojho druhého funkčného obdobia.  

 

Počas histórie sa medzinárodný ohlas univerzity zvyšoval aj vďaka hvezdárni, knižnici, lekárni 

a divadlu. Jej absolventmi boli mnohé osobnosti, ktoré ovplyvnili dejiny Európy. Po obnovení 

v roku 1992 univerzita nadviazala na jej bohatú tradíciu. Na slávnosť, ktorá pripomenula 

historické míľniky tejto vzdelávacej inštitúcie, prijali pozvanie predstavitelia slovenských 

vysokých škôl, partnerských univerzít ako aj osobností politického a spoločenského života. 

„Trnavská univerzita v Trnave je považovaná za kvalitnú, sebavedomú a medzinárodne 

etablovanú inštitúciu vedy a vzdelávania. Má svoje ambiciózne plány a jasný hodnotový 

základ.“ uviedol rektor Šmid v príhovore po akte jeho inaugurácie.  Zároveň zdôraznil 

presvedčenie, že „vysoké školy sú trvale ozdravujúcimi, ekonomicky prínosnými, kultúru 

pozdvihujúcimi a mladosť prinášajúcimi prvkami v spoločnosti“ V snahe udržať spoľahlivé 

míľniky označujúce univerzitné smerovanie aj počas tlaku na zabezpečenie postavenia 

univerzít a ich financovania je podľa rektora potrebné ísť „trochu odvážnejšie a samostatnejšie 

stále nahor, tam, kde sami vidíme cieľ, zmysel a poslanie vysokej školy. (...) Možno to tiež 

znamená ísť pomalšie, viac namáhavo, poctivo, trpezlivo, cez väčšie prekážky a s určitou 

mierou pochybností. Myslím si však stále, že treba ísť ťažšou cestou nahor za niečím osobne a 

spoločensky lepším, hodnotnejším a trvalým. Spravidla tak možno nájsť znova aj prerušenú 

cestu k vrcholu a prísť k nemu rýchlejšie, než po inými značkovaných cestách.“ 

Hlavným rečníkom slávnosti bol Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. 

V príhovore opísal dejinný kontext vzniku univerzity a poukázal na neustále meniaci sa 

svet, kde však „inštitúcie ako Bostonská latinská škola, Harvardská univerzita, Francúzska 

akadémia i Trnavská univerzita sú - napriek všetkým premenám, ktorými prešli v priebehu 

stáročí - stále tu.“ Zadaním pre univerzitu je podľa arcibiskupa Vasiľa neustála potreba 

kvalitného vzdelávania, kultivovania ducha a hľadania pravdy: „Duch akademickej slobody a 

cti musí byť vždy na prvom mieste... Ten komu naozaj záleží na dobre spoločnosti a ktorý 



vykonáva vznešenú službu svetskej vlády vo vedomí, že mu bola zverená  pre dobro všetkých,  

totiž túži po tom, aby mohol spravovať a viesť ľudí vzdelaných a charakterovo nepokrivených.“ 

 

 

-------- 

Z listu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, Petra Pellegriniho, k príležitosti výročia 

Trnavskej univerzity v Trnave: 

„Dovoľujem si prejaviť uznanie všetkým, ktorí prispeli k dosiahnutým výsledkom jednej 

z najstarších univerzít na Slovensku, a to v historickom slede od založenia Universitas 

Tyrnaviensis v roku 1635 až po dnešok. S pocitom hrdosti hodnotím podiel zákonodarného 

orgánu, ktorý s účinnosťou od 1.júla 1992 zákonom SNR č. 191/1992 Zb. obnovil jej činnosť. 

Pozitívne vnímam skutočnosť, že Trnavská univerzita sa hlási k princípom Veľkej charty 

európskych univerzít, ktoré obhajujú úplnú nezávislosť od politickej a ekonomickej moci, ich 

slobodu uskutočňovať výskum a vyučovanie. Rovnako vnímam, že Trnavská univerzita 

obhajuje kresťanské princípy s cieľom chrániť morálne a duchovné hodnoty, vychováva 

k duchu ekumenizmu a spolupracuje s univerzitami, výchovnými a vedeckými ústavmi 

v Slovenskej republike a zahraničí.“ 

 


