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Pracovnú zmluvu podpísali skôr, ako odpromovali – absolventi Fakulty špeciálnej 
techniky TNUAD  
 

Do pracovného života dnes viac ako šesťdesiatku absolventov odprevadilo vedenie 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TNUAD) spoločne s ich rodinami 
a priateľmi. Tí sa zišli na slávnostných promóciách absolventov študijného programu 
Špeciálna strojárska technika a študijného programu Údržba špeciálnej mobilnej techniky 
Fakulty špeciálnej techniky (FŠT) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 
 

Brány svojej alma mater, TNUAD, tento rok celkovo opustilo viac ako 800 absolventov, 
z ktorých 167 úspešne ukončilo štúdium na Fakulte špeciálnej techniky. Po 5 rokoch 
štúdia, záverečných štátnych skúškach a diplomovej práci, prišli na rad slávnostné 
promócie. Na nich sa pri preberaní diplomu čerství absolventi ukláňali rektorovi TNUAD 
Jozefovi Habánikovi, dekanovi FŠT TNUAD Jozefovi Kasalovi, prodekanke FŠT Márii 
Ličkovej a predsedníčke akademického senátu FŠT TNUAD Lenke Rybičkovej. 
 

Zanedbateľná miera nezamestnanosti  
„Väčšina z absolventov, ktorí promujú dnes, už majú nájdené svoje pracovné pozície. Sú 
to miesta v oblasti špeciálnej strojárskej techniky, strojárenských technológií 
a materiálov, pozície v automobilovom priemysle, strojárenskom alebo obranno-
bezpečnostnom. Je po nich naozaj dopyt, takže sa nebojím o ich uplatnenie,“ prezradil 
rektor TNUAD, Jozef Habánik. Mieru nezamestnanosti študentov, ktorých univerzita  na 
tejto fakulte vychováva, označil za zanedbateľnú. Dosahuje totiž úroveň len približne 
2,4%.  
 

K tým, ktorí si dnes prevzali ešte horúce vysokoškolské diplomy, sa prihovoril aj 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), Jaroslav Baška, ktorý sa pripojil 
k slávnostnému zhromaždeniu. Hoci je TSK zriaďovateľom strených škôl, podporuje 
a udržiava dobré vzťahy aj s TNUAD. „Som veľmi rád, že sa TNUAD po tých rôznych 
turbulentných časoch, ktoré v minulosti prekonala, zastabilizovala. Svedčí o tom aj to, že 
túto školu navštevuje  a chce na nej študovať veľmi veľa študentov. TSK je teší, že takúto 
školu na svojom území má,“ vyjadril trenčiansky župan, Jaroslav Baška, podporu 
vedeniu univerzity a dodal: „Myslím si, že je veľký záujem zo strany firiem, ktoré tu 
v Trenčianskom kraji pôsobia, o študentov práve takýchto technických smerov, akým je 
aj Fakulta špeciálnej techniky TNUAD.“   
 

Za úspešný ekologický vynález získali uznanie vedenia TNUAD aj TSK 
V rámci slávnostného ceremoniálu si traja študenti z rúk rektora TNUAD i trenčianskeho 
župana prevzali špeciálne ocenenie. Cenu rektora a ďakovný list predsedu TSK si 
domov odniesli dnes už bývalí študenti Daniel Siekela, Dominik Malec a Miroslav 
Bartoš. So svojím ekologickým vynálezom, terénnym pásovým vozidlom s elektrickým 
pohonom pre jazdu v ťažkom teréne s 2 elektromotormi, úspešne reprezentovali 
univerzitu i kraj na národnej súťaži Kia Innovation Awards a z Medzinárodného 
strojárskeho veľtrhu si zaň odniesli cenu TECHFÓRUM 2015.  
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