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Vážení noví doktori, členovia akademickej obce, kolegovia, hostia, dámy a páni, 

dnes oslavujeme nových 116 doktorov na STU, ktorí zahŕňajú 53 žien a 4 študentov mimo Slovenska. Týmto 
sa celkový počet absolventov doktorandského štúdia na STU zvýši na 3890. Spolu s prorektormi, dekanmi, 
ktorí sú dnes s nami, vám chcem všetkým zo srdca zablahoželať. 

Sám si pamätám tento deň pred takmer 30 rokmi a cítim vašu radosť a šťastie. Dnes myslite na všetkých 
členov rodiny a priateľov. Je to vďaka týmto ľuďom, ktorí vás fáze podporili, že ste dnes tu a máte doktorát. 
Aj my z univerzity by sme chceli oceniť podporu, ktorú vám poskytujú vaše rodiny, aby vám pomohli 
dosiahnuť túto métu. Zdieľame dnes ich radosť. 

Keby som mohol povedať jednu vetu, ktorá by charakterizovala daný okamih, bola by to: „ste dosť mladí na 
to, aby ste boli múdri a zároveň dosť starí na to, aby ste boli bystrí“. Nebolo ľahké dosiahnuť toto štádium. 
Mnohí z vás mali v určitých momentoch pocit, že štúdium a výskum sú príliš náročné, že nie je možné získať 
výsledky, teória nefunguje, experimenty nepodporujú teóriu. Napriek tomu ste to prekonali a dnes tu 
stojíte. Oficiálne ste uznaní za schopných samostatne pracovať vo svojich disciplínach. 

PhD je najvyšší dosiahnutý akademický titul. Nie je to iba titul, je to záväzok. Vaša úloha a zodpovednosť v 
našej spoločnosti budú rozhodujúce, budete určovať charakter Slovenska zajtrajška. 

Nie je to iba titul, stali ste sa PhD. na Slovenskej technickej univerzite. Znamená to, že ste veľvyslancami 
STU a tiež veľvyslancami vedomostí, autorít. Váš názor pomôže budovať našu znalostnú spoločnosť a 
formovať našu budúcnosť. 

A čo príde potom? Po získaní doktorátu začnete svoju kariéru ako profesionálni vedci, ktorí ovládajú svoje 
špecializácie. Niektorí z vás sa rozhodnú pokračovať v ďalšej akademickej kariére. Dôrazne vám odporúčam 
odísť na niekoľko rokov do zahraničia, získavať nové nápady a techniky, absorbovať rôzne pracovné 
prostredia. A čo je najdôležitejšie, vytvoriť a rozšíriť svoj vlastný vedecký tím, smer, školu. 

Mnohí z vás začnú pracovať pre firmy alebo si založia vlastnú. V obidvoch prípadoch narazíte na ťažkosti 
väčšie, ako ste doteraz zažili. Aj potom vám váš titul bude určite slúžiť ako silný základ a zdroj dôvery. Vždy 
sa môžete spoľahnúť na svoje vedomosti a myseľ pri samostatnom riešení akýchkoľvek výziev, ktoré prídu. 

Hovoríme, že Slovensko je malá krajina. Musíme spolupracovať. To zabezpečí, že spoločnosť, verejný sektor 
a obchodný svet budú mať prístup k vašim vedomostiam. Spolupráca nás tiež robí súčasťou niečoho 
väčšieho. Je to preto, lebo veda a výskum nie sú určené pre jednotlivcov. Ich kľúčovou vlastnosťou je 
komunita, stretnutia s ľuďmi, ktorí majú radi svoju prácu, riešenie problémov, vzájomnú pomoc. 

Chcel by som povedať záverom, že vaša dizertačná práca je malým príspevkom do širšej oblasti vedy a 
techniky. Malý, ale dôležitý. Skutočnosť, že ste dosiahli titul PhD., znamená, že ste bystrí aj múdri. Držte sa 
toho vo svojej budúcnosti. A držte sa STU. Úprimne dúfam, že si v budúcnosti uchováte väzby, ktoré sa 
vytvorili medzi vami a Slovenskou technickou univerzitou. Môžete sa sem kedykoľvek vrátiť a vždy nájdete 
podporu, ktorú potrebujete. 

Ešte raz mi dovoľte úprimne zablahoželať každému z vás. Ďakujeme a prajeme veľa šťastia na vašej životnej 
ceste! 
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