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Milí kolegovia, absolventi doktorandského štúdia na Fakulte architektúry a dizajnu, 

práve ste získali titul PhD., resp. ArtD. na jedinej fakulte Slovenskej technickej univerzity, ktorá 
je zameraná nielen technicky ale aj umelecky. 

Život každej fakulty je počas akademického roka naplnený množstvom každodenných ale aj 
výnimočných aktivít. Spomedzi nich vynikajú dve jedinečné: na začiatku roku je to privítanie nových 
študentov, ktorí sú plní očakávania na ceste získavania nových poznatkov a prehlbovania vedomostí 
o svete architektúry, urbanizmu a dizajnu, o svete, kde sa prirodzene spája a prelína technika
s umením. A na konci roka sa naopak lúčime s našimi absolventami, ktorí úspešne obhájili svoje
diplomové a doktorandské práce

V tom relatívne dlhom procese štúdia, v ktorom ste sa snažili byť predovšetkým empatickí, aby ste sa 
vedeli vcítiť do potrieb budúcich užívateľov svojich návrhov, alebo vedeckých spolupracovníkov, ste sa 
postupne stávali tvorcami architektonických objektov, urbanistických súborov, verejných priestorov či 
dizajnérskych diel a výrobkov. Zároveň ste sa učili byť aj tímovými hráčmi. O svoje myšlienky, nápady, 
ale aj otázky a problémy ste sa delili so svojimi kolegami, jednoducho ste sa učili spolupracovať v tíme. 

Vážení kolegovia, 

dnes Vám bol slávnostne udelený titul PhD. a ArtD., ktorý ste získali po úspešnej obhajobe Vašich 
dizertačných prác, ktorými ste obhájili schopnosť samostatnej vedeckej či umeleckej práce architekta, 
urbanistu alebo dizajnéra. 

Aj keď väčšina z Vás mala možnosť pracovať v profesionálnom ateliéri už počas štúdia, v blízkej 
budúcnosti Vás čaká vážny krok naštartovania Vašej profesionálnej dráhy a uplatnenia svojej 
kreatívnosti v praxi. Bol by som rád a som presvedčený, že niektorí z vás sa v blízkej budúcnosti stanú 
našimi kolegami na FAD STU v Bratislave. 

Verím, že pri vykročení do novej etapy Vášho profesionálneho života nepotrebujete veľa rád od starších 
kolegov. Napriek tomu mi dovoľte vysloviť aspoň jednu:  

Vždy sa snažte byť samým sebou a pri každodennej práci, rovnako ako pri zlomových okamihoch 
Vášho života ostaňte predovšetkým slušnými ľuďmi. 

A v tom Vám želám veľa úspechov! 
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