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Vážené absolventky a absolventi doktorandského štúdia, rodičia, príbuzní a známi! 
Dnes sme mali všetci spoločne v aule Slovenskej technickej univerzity prežívať jednu z 

najkrajších chvíľ v živote, udalosť, keď by sa za zvukov fanfár našim novým doktorkám a doktorom 
slávnostne priamo do ich rúk vkladalo ocenenie ich niekoľkoročnej namáhavej práce. Verím, že aj táto 
náhradná forma doktorandských promócií realizovaná v dôsledku súčasnej spoločenskej situácie 
spôsobenej koronavírusom Vám poskytne uspokojivý zážitok. Táto udalosť je významná aj preto, že 
akademický titul PhD. (philosophiae doctor) z chémie, chemického inžinierstva a technológie, 
biotechnológie, potravinárstva či automatizácie a regulácie procesov preberáte na univerzite, ktorá má 
dlhoročnú tradíciu, svoje meno a ktorá významne prispela k rozvoju technických vied na Slovensku a k 
výchove našej vlastnej technickej inteligencie. Môžete byť pyšní aj na to, že ste absolventmi 
doktorandského štúdia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, fakulty s 80-ročnou históriou, na 
ktorej väčšina z Vás počas vysokoškolského štúdia získala už dva diplomy, bakalársky a aj inžiniersky. Chcem 
Vám týmto aj poďakovať za Vašu vysokú dôveru v kvalitu vzdelávania na fakulte, na ktorej ste tak 
absolvovali všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania. 

Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, ale aj v  mene vedenia Fakulty chemickej a 
potravinárskej technológie STU a jej akademickej obce zablahoželal k úspešnej obhajobe Vašej dizertačnej 
práce a k ukončeniu najvyššieho tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Cesta k týmto úspechom 
nebola ľahká. Mnohí z Vás sa museli popasovať s náročnými požiadavkami, ktoré kladieme na študentov, 
aby sme z nich vychovali pracovitých, iniciatívnych a spoločensky i odborne zdatných ľudí. Je to prejav Vašej 
húževnatosti a snahy, ale zároveň aj zodpovednosti pred Vašimi rodičmi, Vašimi blízkymi, ktorí Vám pre 
štúdium vytvorili tie najlepšie podmienky. Je to prejav zodpovednosti aj voči našej škole, jej učiteľom a tiež 
našej krajine. Verím, že aj v ďalšom živote budete rovnako úspešní, ako ste boli doteraz v štúdiu na fakulte. 

Vážené doktorandky, vážení doktorandi, 
strávili ste na fakulte roky intenzívneho štúdia, úspešnej práce a nádhernej mladosti. Za roky 

štúdia ste vedľa odborných vedomostí a kontaktov s našimi učiteľmi a ostatnými zamestnancami nadviazali 
aj nové známosti a priateľstvá. Opúšťate školu so spomienkami, ktoré Vám zostanú na celý život. Som 
presvedčený, že to budú len pekné spomienky, a rany, ktoré sa Vám počas štúdia občas prihodili, čas rýchlo 
zacelí. Prial by som si, aby ste len v dobrom spomínali na školu a jej učiteľov a aby ste nezabúdali, že Vaši 
doterajší učitelia Vám aj v budúcnosti radi poskytnú nové odborné poznatky, radi sa s Vami poradia o 
Vašich problémoch a budú hľadať spôsoby ako kontakty udržiavať.  

S niektorými z Vás sa budeme aj naďalej stretávať na fakulte či už ako s postdoktorandami 
alebo novými kolegami-zamestnancami, ktorí postupne preberú štafetu vysokej kvality v jej pedagogickej a 
vedecko-výskumnej činnosti.  

Na záver chcem ešte raz srdečne a úprimne zablahoželať Vám i Vašim najbližším k Vášmu 
úspechu a želám Vám na Vašich nových pracoviskách i v osobnom živote veľa šťastia, spokojnosti a 
úspechov. 
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