
Vyhlásenie 

Predsedníctva Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave  

o aktivitách smerujúcich k obmedzovaniu akademickej samosprávy  

v Slovenskej republike 

  

Predsedníctvo Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „PAS TU“) 

prijíma toto vyhlásenie k súčasnej situácii a k návrhom, ktoré smerujú k obmedzeniu 

samosprávy vysokých škôl. Na tieto snahy už reagujú aj reprezentácie vysokoškolskej 

samosprávy, ako aj samosprávne orgány vysokých škôl, preto sa aj PAS TU pripája k týmto 

vyhláseniam a plne ich podporuje, keďže znamenajú ohrozenie nezávislosti vysokoškolského 

vzdelávania a vysokoškolskej samosprávy, ktorá bola získaná po Novembri 1989.  

 

Kriticky hodnotí predovšetkým načasovanie a koncipovanie takých legislatívnych krokov 

v tejto oblasti, ktoré bez širšej spoločenskej diskusie a možnosti reálneho a akceptovateľného 

pripomienkovania nerešpektujú podstatu a zmysel fungovania vysokoškolského vzdelávania 

a význam akademických samosprávnych orgánov. 

 

Nedokážeme sa stotožniť s tvrdením o údajnej absencii nezávislého manažmentu, keďže práve 

nezávislá akademická samospráva dokázala v mnohých prípadoch vysoké školy a jednotlivé 

fakulty pozitívne posunúť k rozvoju a vyššej úrovni pedagogickej činnosti a vedeckého 

bádania, keďže aj v tomto prostredí prebieha súťaž. Obmedzenie akademickej samosprávy 

ohrozuje nezávislosť vysokého školstva a jeho podriadenie nie potrebám trhu, ale ekonomicky 

vplyvným subjektom a skupinám, čoho následkom je strata nezávislosti týchto inštitúcií vrátane 

obmedzenia až vytesnenia nezávislého, najmä základného výskumu.  

 

PAS TU preto vyzýva na zastavenie prípadných legislatívnych aktivít, ktoré by smerovali 

k obmedzeniu a obmedzovaniu samosprávy akademických orgánov, ich právomocí a narušili 

by rovnováhu vo vzťahoch pri riadení univerzít a fakúlt vrátane kontrolných mechanizmov, 

ktorými samosprávne akademické orgány disponujú. Obmedzovanie samosprávnych 

akademických orgánov chápeme ako zásah do demokratického fungovania a riadenia vysokých 

škôl a vnímame ho v kontexte čoraz silnejšej celospoločenskej situácie, ktorá smeruje 

k potláčaniu práv a slobôd jednotlivcov, ako aj samosprávnych inštitúcií, akademické inštitúcie 

nevynímajúc.  

 

PAS TU sa ostro ohradzuje proti akejkoľvek nekoncepčnej zmene riadenia v oblasti vysokého 

školstva na Slovensku a preto dôrazne vyzýva na zastavenie akýchkoľvek legislatívnych zmien, 

ktoré by obmedzili ťažko získanú demokratickú formu riadenia vysokých škôl a ktoré by 

narušili vyváženosť riadenia univerzít.  

 



Sme presvedčení o tom, že v súčasnej situácii oligarchizácie spoločnosti neprichádza do úvahy 

aplikácia žiadnej necitlivej zmeny v oblasti vysokoškolského priestoru a zvlášť riadenia 

vysokých škôl, ktorá by výrazne zasiahla slobodu akademickej samosprávy. 

 

Vyhlásenie prijalo PAS TU na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 5. júna 2018.  

 

 

 


