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Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, vážené dámy, vážení páni a predovšetkým milé absolventky a milí 
absolventi doktorandského štúdia! 

Dovoľte mi, aby som Vám v svojom mene, ako aj za celú MTF vyjadril hlboké uznanie a čo 
najsrdečnejšie zablahoželal k úspešnému ukončeniu 3. stupňa VŠ-ho vzdelávania a k získaniu 
akademického titulu „doktor philosophie“. 

Promócia je tradičný akt odovzdávania diplomov, ktoré priznávajú absolventom univerzity novú 
kvalifikáciu. Avšak nielen to! Promócia je aj úžasná udalosť, tak pre Vás, ako aj pre Vašich najbližších, 
ktorí sú teraz na Vás určite neuveriteľne hrdí. Žiaľ, v tomto nemilom „rúškovom období“ už asi nič nie je 
„tradičné“! Ale napriek tomu, nenechajte si pokaziť túto chvíľu, užite si ju naplno! O to viac, že 
zvyčajne sa dá zažiť iba raz za život. 

Vážené absolventky, vážení absolventi, tvrdou prácou ste získali diplom doktora filozofie. Zámerne som 
zdôraznil „tvrdou prácou“, pretože na STU sa dá diplom získať iba takýmto spôsobom. Máte byť na čo 
hrdí, pretože diplom STU je ešte stále značkou vysokej kvality. Tí z Vás, ktorí ste študovali na MTF v 
Trnave, ste absolvovali náročné štúdium na jednej z najväčších a najprogresívnejších technických 
fakúlt v našej republike! Nech Vám je za tvrdú prácu odmenou, že absolventi našej fakulty sú v 
súčasnosti u zamestnávateľov výrazne žiadaní a nadpriemerne oceňovaní. Úprimne Vám želám, aby ste 
uvedené skutočnosti reálne pocítili aj na vlastnej koži.  

Vážené doktorky, vážení doktori, 

na záver mi dovoľte ešte raz Vám k úspešnému ukončeniu doktorandského štúdia úprimne 
zablahoželať. Lucius Seneca vraj povedal, že „Život je ako príbeh – nie je dôležité, aký je dlhý, ale aký je 
dobrý.“ Nechcem polemizovať s významným filozofom, ale želám Vám, aby ste mali Váš príbeh, Váš život 
nielen dobrý a úžasný, ale aj dlhý, úplne najlepšie: dlho úžasný! 

Prajem Vám pevné a stále zdravie a veľa šťastia! 
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