
 

Univerzita Komenského v Bratislave 
_______________________________________________ 

Smernica rektora UK  č. 1/2005 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Imatrikulačný a promočný poriadok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január 2005 



 

 2

 Rektor Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 6 Štatútu Univerzity 
Komenského v Bratislave ustanovuje: 

 
 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Táto smernica upravuje postup pri vykonávaní akademických obradov na Univerzite 

Komenského v Bratislave (ďalej len „univerzita“ alebo „UK“), podmienky vydávania 
dokladov o absolvovaní štúdia absolventom univerzity, podmienky vydávania diplomov 
absolventom rigorózneho konania, doktorandského štúdia, doktorom vied, vydávanie 
dekrétov habilitovaným docentom a vydávanie diplomov kandidátom na čestný doktorát 
(doctor honoris causa). 
 
 

PRVÁ ČASŤ  
Akademické obrady 

 
 

Čl. 2 
Všeobecné ustanovenia 

 
Akademické obrady majú na  univerzite  dlhoročnú tradíciu a sú významnou súčasťou 

prezentácie univerzity. Medzi akademické obrady patria: 
 

a) imatrikulácie novoprijatých študentov; 
b) promócie absolventov vysokoškolského vzdelávania v bakalárskom a magisterskom 

stupni štúdia; 
c) promócie absolventov rigorózneho konania; 
d) odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia, habilitovaným docentom 

a doktorom vied; 
e) udeľovanie čestného doktorátu (doctor honoris causa); 
f) inaugurácia rektora univerzity a dekanov fakúlt univerzity. 
 
 

Čl. 3 
Priebeh obradu 

 
 

1) Priebeh obradu je vopred určený scenárom podujatia a v prípade štátnych návštev aj 
diplomatickým protokolom. So súhlasom rektora môže dekan s ohľadom na  zameranie 
fakulty doplniť scenár imatrikulácie alebo promócie o ďalší úkon, ktorý však nesmie 
narušiť celkový charakter obradu. 

 
2) Pri obradoch sa používajú univerzitné a/alebo fakultné insígnie a taláre. Podujatie sa koná 

v Aule UK s výnimkou JLF UK v Martine,  RKCMBF UK a EBF UK, vrátane kňazských 
seminárov, kde sa akademické obrady podľa čl. 2 písm. a) a b) môžu uskutočňovať 
v priestoroch, ktoré určí dekan fakulty. 
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3) Rektora môže pri akademických obradoch zastúpiť ním poverený prorektor. 
 
4) Dekana môže pri akademických obradoch zastúpiť ním poverený prodekan. 
 
5) Na akademickom obrade sa imatrikulovaní študenti, promovaní absolventi, absolventi 

doktorandského štúdia, habilitovaní docenti a doktori vied zúčastňujú výhradne 
v spoločenskom odeve alebo v inom slávnostnom odeve (napr. v talároch absolventi 
magisterského štúdia na Farmaceutickej fakulte UK). 

  
 

Čl. 4 
Imatrikulácia študentov 

 
Imatrikulácia študentov  (slávnostné zloženie akademického sľubu) prebieha  podľa 

scenára a spôsobom uvedeným v Prílohe č. 1 tejto smernice. 
 
 

Čl. 5 
Promócie absolventov 

 
Promócie absolventov (slávnostný sľub a prevzatie diplomu o absolvovaní študijného 

odboru/študijného programu) prebiehajú v prípade bakalárskeho štúdia podľa scenára 
a spôsobom uvedeným v Prílohe č. 2 tejto smernice, v prípade magisterského alebo 
doktorského študijného odboru/programu podľa Prílohy č. 3. Promótorom môže byť profesor 
alebo docent. 
 
 

Čl. 6 
Promócie absolventov rigorózneho konania  

 
 Promócie  absolventov   rigorózneho   konania   prebiehajú  podľa  scenára  a  
spôsobom uvedeným v Prílohe č. 4 tejto smernice. Promótorom môže byť profesor alebo 
docent. 

 
 

Čl. 7 
 

Odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia,  
habilitovaným docentom a doktorom vied 

 
 Odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia, habilitovaným 
docentom a doktorom vied sa koná v Aule UK na slávnostnom zasadaní Vedeckej rady UK a 
vedeckých rád fakúlt podľa scenára a spôsobom uvedeným v Prílohe č. 5 tejto smernice. 
 
 

Čl. 8 
Udeľovanie čestného doktorátu (doctor honoris causa) 

 
Udeľovanie čestného doktorátu sa uskutočňuje v Aule UK pri slávnostnom zasadnutí 

Vedeckej rady UK rozšírenej o vedecké rady fakúlt za účasti pozvaných hostí – významných 
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osobností spoločenského, politického, akademického a kultúrneho života podľa scenára 
a spôsobom uvedeným v Prílohe č. 6 tejto smernice. Súčasťou akademického obradu je 
prednáška dekorovaného čestného doktora. 
 

 
 

Čl. 9 
Inaugurácia rektora univerzity a dekanov fakúlt univerzity 

 
Slávnostná inaugurácia rektora, slávnostná inaugurácia dekanov alebo ceremoniál, 

ktorý v sebe spája obe akcie, je koncipovaný ako slávnostné spoločné zasadanie 
akademického senátu univerzity, Vedeckej rady UK, senátov fakúlt, vedeckých rád fakúlt a 
akademickej obce. Na slávnosť sú spravidla pozývaní prezident republiky, členovia vlády a 
parlamentu, členovia diplomatického zboru a zástupcovia iných vysokých škôl.  
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
 

Vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia, diplomov absolventom 
rigorózneho konania a absolventom doktorandského štúdia, dekrétov 

habilitovaným docentom a diplomov doktorom vied a diplomov doctor 
honoris causa (čestných doktorov) 

 
 

Čl. 10 
Všeobecné ustanovenia 

 
Univerzita Komenského v Bratislave vydáva nasledujúce doklady o vzdelaní:  
 
a) doklady o absolvovaní štúdia absolventom vysokoškolského štúdia 1: 

a a) vysokoškolský diplom 
a b) vysvedčenie o štátnej skúške 
a c) dodatok k diplomu 

b) diplomy absolventom rigorózneho konania;  
c) diplomy absolventom doktorandského štúdia, dekréty habilitovaným docentom a diplomy 

doktorom vied; 
d) diplomy doctor honoris causa (čestných doktorov). 
 
 

Čl. 11  
Odovzdávanie dokladov o absolvovaní štúdia  

absolventom vysokoškolského štúdia a rigorózneho konania 
 
1) Odovzdávanie dokladov o absolvovaní štúdia uvedených v čl. 10 písm. a) a odovzdávanie  

diplomov absolventom rigorózneho konania (ďalej len „doklady“) sa uskutočňuje 
spravidla pri akademickom obrade vykonávanom podľa prvej časti tejto smernice. 

 
  
                                                 
1 § 68 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 
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2) Na akademický obrad spojený s odovzdávaním dokladov a priznaním príslušného 
akademického titulu sú absolventi vysokoškolského štúdia (ďalej len „absolventi“) 
pozývaní písomne príslušnými študijnými oddeleniami fakúlt a absolventi rigorózneho 
konania (ďalej len „absolventi“) Oddelením študijných vecí RUK (ďalej len OŠV  RUK). 
najneskôr 15 dní pred termínom konania obradu. 

 
 
3) Absolvent, ktorý sa nemôže zúčastniť na akademickom obrade v termíne určenom 

univerzitou a nemá záujem o odovzdanie dokladu v náhradnom termíne konania 
akademického obradu, si môže prevziať doklad o absolvovaní štúdia individuálne,  
na základe písomnej žiadosti doručenej rektorovi UK. Žiadosť možno podať taktiež 
formou zápisnice spísanej na OŠV  RUK.  

 
4) Vydávanie dokladov absolventom UK individuálne, v inom termíne ako je termín 

konania akademického obradu, zabezpečuje OŠV RUK.  
 
5) Absolvent, ktorý sa nezúčastní na slávnostnom akademickom obrade a nepožiada 

o vydanie dokladov o absolvovaní štúdia pred termínom konania akademického obradu, 
môže si doklady prevziať na OŠV RUK bez písomnej žiadosti, a to počnúc prvým 
pracovným dňom nasledujúcim po dni konania riadneho slávnostného akademického 
obradu. Tento úkon bude OŠV RUK realizovať v úradných hodinách, určených vždy  
na príslušný akademický rok prorektorom pre vzdelávaciu činnosť. Oznam o úradných 
hodinách bude zverejnený na úradnej výveske univerzity. 

 
6) Absolvent potvrdí prevzatie dokladov svojím podpisom v matrike absolventov a svoju 

totožnosť preukáže občianskym preukazom alebo iným dokladom, podľa ktorého je 
možné jednoznačne identifikovať absolventa (napr. pas). 

  
7) V prípade, že absolvent nemôže prevziať doklady osobne, splnomocní na tento úkon 

tretiu osobu. V plnomocenstve musí byť jednoznačne špecifikované, na prevzatie akého 
dokladu o vzdelaní je splnomocnenec oprávnený.  Podpisy na plnomocenstve musia byť 
úradne overené. Prevzatie dokladov treťou osobou sa v matrike absolventov vyznačí  
do poznámky. Prevzatie dokladov potvrdí splnomocnenec svojím podpisom, svoju 
totožnosť preukáže dokladom totožnosti. Originál plnomocenstva bude založený  
do spisu absolventa.  

 
8) Doklady nie je možné zasielať poštou. Doklady, ktoré si absolventi nevyzdvihnú do troch 

rokov od termínu konania akademického obradu, odovzdá OŠV RUK do Archívu UK. 
O odovzdaní dokladov sa vyhotoví zápisnica.  

 
 

Čl. 12 
 

Odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia,  
dekrétov habilitovaným docentom a diplomov doktorom vied 

 
(1) 

)  Odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia,  dekrétov habilitovaným 
docentom a diplomov doktorom vied sa uskutočňuje spravidla pri akademickom obrade 
podľa prvej časti tejto smernice. 
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2)  Na  akademický  obrad  spojený s  odovzdávaním diplomu a udeľovaním vedeckých 

hodností DrSc., vedecko-pedagogických titulov „docent“ a akademických  titulov PhD. 
sú osoby uvedené v ods. 1 pozývané písomne najneskôr 15 dní pred termínom konania 
obradu.  

 
3)    Ak sa osoby uvedené  v ods. 1 nemôžu zúčastniť na akademickom obrade   v stanovenom 

termíne a majú záujem o prevzatie diplomu (dekrétu) touto formou, budú pozvané 
na najbližší vhodný termín konania akademického obradu. Ak sa ho nezúčastnia, môžu si 
prevziať diplomy (dekréty) individuálne, v inom termíne ako je termín konania 
akademického obradu. 

 
4)  Odovzdávanie diplomov (dekrétov) absolventom doktorandského štúdia, habilitovaným 

docentom a doktorom vied zabezpečuje Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti 
a doktorandského štúdia RUK. 

 
5)   Na individuálne odovzdávanie diplomov (dekrétov) podľa odseku 3 sa primerane použijú 

ustanovenia čl. 11 ods. 5 až 8 tejto smernice. 
 
 

Čl. 13 
 

Odovzdávanie diplomu na udelenie čestného doktorátu 
 
      Odovzdávanie diplomu dekorovanému čestnému doktorovi (udelenie hodnosti „doctor 
honoris causa“) sa uskutočňuje zásadne na akademickom obrade v súlade s čl. 8 tejto 
smernice. 
 
 

Čl. 14 
Záverečné ustanovenia 

 
1)  Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom  vydania. 
 
2)  Zrušuje sa Opatrenie rektora č. 12/2002. 
 
3)  Súčasťou smernice  sú prílohy č. 1 až 6. 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 01. 02. 2005                                
 
 
 

doc. PhDr. František Gahér, PhD. 
        r e k t o r   U K  
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Príloha č. 1 
 
 
 

SLÁVNOSTNÝ CEREMONIÁL IMATRIKULÁCIE 
ŠTUDENTOV I. ROČNÍKA 

 
 
 
Úvod Imatrikulovaní študenti v spoločenskom odeve zaujmú miesta  

na sedenie v Aule UK podľa pokynov pracovníkov študijného 
oddelenia fakulty. 
 

Slávnostný nástup (za zvukov fanfár vstupujú do Auly UK/auly fakulty2) akademickí 
funkcionári v nižšie uvedenom poradí, zostanú stáť po bokoch a zaujmú 
svoje miesto až po príchode rektora) 
• učitelia  príslušnej fakulty v talároch  

(v hornom rade vedľa rektora, minimálne po jednom z každej 
strany);  

• prodekan v talári s insígniou (vpravo v dolnom rade); 
• pedel fakulty v odeve pedela s insígniou,; 
• dekan v talári s insígniou (vľavo v dolnom rade); 
• pedel rektora v odeve pedela s insígniou; 
• rektor v talári s insígniou (v strede v hornom rade). 

 
Štátna hymna 
 
Dekan   stojac otvorí zhromaždenie  

Vaša Magnificencia, ako dekan ……………....... fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave dovolil som si pozvať Vás na toto slávnostné 
zhromaždenie novoprijatých študentov našej fakulty, ktorí dnešným 
dňom prevezmú svoj imatrikulačný list (výkaz o štúdiu) a podľa 
zaužívaných zvyklostí na našej univerzite zložia slávnostný 
imatrikulačný sľub. 

Rektor   (vstane) 
Vaša Spektabilita, prišiel som rád na Vaše pozvanie, aby som spoznal 
tých, ktorí sa v tomto akademickom roku stávajú novými študentmi  
Univerzity Komenského v Bratislave. 
Milí študenti, mám úprimnú radosť, že Vás môžem privítať v tejto 
historickej Aule UK na začiatku vášho vysokoškolského štúdia.... 
(pokračuje v slávnostnom príhovore) 

Prodekan   (vstane) 
Vaša Magnificencia, patrí k dobrým tradíciám tejto univerzity, že  
na začiatku svojich štúdií skladajú študenti imatrikulačný sľub. Prosím 
prítomných, aby vstali a zástupcu študentov, aby prečítal imatrikulačný 
sľub. 

                                                 
2) V prípade JLF UK v Martine, EBF UK a RKCMBF UK prebieha slávnostný nástup v miestnosti určenej 

dekanom fakulty (čl. 3 ods. 2 tejto smernice). 
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Zástupca študentov (vystúpi pred mikrofón a prečíta imatrikulačný sľub)  

My, dnes imatrikulovaní študenti Univerzity Komenského 
v Bratislave, ............................ fakulty na tomto slávnostnom 
zhromaždení sľubujeme,  
• že si budeme riadne plniť povinnosti člena akademickej obce 

Univerzity Komenského v Bratislave a  jej ................................. 
fakulty; 

• že uchováme v úcte slávnu humanistickú a demokratickú tradíciu 
našej Alma mater;  

• že budeme dbať na jej dobré meno a budeme študovať tak, aby 
naša činnosť prinášala všestranný úžitok. 

 
(na pokyn pedela rektora si prítomní sadnú) 
 

Prodekan  (zostane stáť a pokračuje) 
Vaša Magnificencia, pri odovzdávaní imatrikulačných listov (výkazov 
o štúdiu) dovoľujem si Vám zároveň predstaviť novoprijatých 
študentov, ktorí sa zapísali na našu fakultu. 
(Postupne číta menoslov študentov podľa zoznamu). 
 

Dekan Vystúpi pred slávnostnú tribúnu na určené miesto a odovzdáva 
imatrikulačné listy (výkazy o štúdiu) študentom, ktoré mu podáva 
pracovníčka študijného oddelenia fakulty. 

 
Imatrikulovaní  Študenti pristupujú po jednom k pedelovi so  žezlom rektora a  ľahkým 

dotykom ruky na žezlo a vyslovením „sľubujem“ potvrdia sľub. 
Preberú z rúk dekana imatrikulačný list, resp. výkaz o štúdiu, podajú 
mu ruku, ustúpia do stredu a uklonia sa rektorovi. 

  
Dekan  (vráti sa na svoje miesto a prednesie príhovor) 

Milí študenti, zložením imatrikulačného sľubu ste prevzali na seba 
záväzok, ktorý budete plniť počas celého štúdia na našej fakulte. 
Prajem vám, aby ste na túto slávnostnú chvíľu nikdy nezabudli a svoj 
sľub dôsledne plnili tak, ako ste to pri tejto slávnostnej príležitosti 
sľúbili...(dekan pokračuje v príhovore) 
 

Prodekan  (stojac) 
Vaša Magnificencia, ďakujem Vám za účasť na našom slávnostnom 
zhromaždení, ktorého program sa týmto naplnil. Novoprijatým 
študentom želám veľa úspechov pri štúdiu a vyhlasujem imatrikuláciu 
za skončenú.  

 
Gaudeamus igitur 
 
Odchod sprievodu  (v opačnom poradí ako pri nástupe) 
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Príloha č. 2 
 
 
 

PRIEBEH PROMÓCIE ABSOLVENTOV  
BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 

 
 
 
1. Slávnostný nástup za zvukov hudby do Auly UK v poradí: 

a) promovaní absolventi v spoločenskom odeve alebo fakultných talároch; 
b) učitelia príslušnej fakulty v talároch; 
c) promótor v talári s insígniou; 
d) pedel fakulty v odeve pedela s insígniou; 
e) dekan v talári s insígniou. 
 

2. Štátna hymna 
 
3. Prodekan vstane a osloví dekana, promovaných a obecenstvo 

 
Vaša Spektabilita, ako prodekan.................................... fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave dovolil som si Vás pozvať na toto slávnostné zhromaždenie absolventov 
bakalárskeho  štúdia našej fakulty. Prosím Vás, Vaša Spektabilita, o súhlas s ich 
slávnostnou promóciou. 
 
Dekan 

 
Vaša Honorabilita, rád  som prišiel na Vaše pozvanie, aby som spoznal absolventov 

bakalárskeho štúdia našej fakulty. Prosím Vás, aby  ste vykonali slávnostný promočný akt. 
 
Promótor (stojac) 
 

Považujem si za česť oznámiť Vám, Vaša Spektabilita, v mene profesorov, docentov a 
ostatných učiteľov ..................... fakulty  Univerzity Komenského v Bratislave, že absolventi 
bakalárskeho štúdia splnili všetky podmienky predpísané zákonmi Slovenskej republiky, 
takže sa im môže na základe ustanovenia § 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydať 
diplom o ukončení vysokoškolského štúdia a priznať akademický titul „bakalár“. 
 
Absolvent 
 

Vaša Spektabilita, dovoľte mi pri tejto príležitosti v mene absolventov bakalárskeho 
štúdia .......................... fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vysloviť sľub: 
Sľubujeme na svoju česť a svedomie, že: 
- hodnosť bakalára, ktorá nám bola dnes udelená, zachováme bezúhonnú a nedotknutú; 
- vzdelanie, ktoré sme získali na Univerzite Komenského v Bratislave, budeme naďalej 

prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote; 
- v duchu poslania Univerzity Komenského v Bratislave budeme po celý život šíriť 

myšlienku humanizmu a demokracie, budeme si ctiť slobodu, pravdu a spravodlivosť, 
riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. 
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Sľubujeme, že Univerzitu Komenského v Bratislave a jej ...................... fakultu  uchováme  
vo vďačnej pamäti a vždy budeme podľa svojich síl podporovať jej činnosť a záujmy. 

  
Promótor (stojac) 
 

Vaša Spektabilita, uvedomujem si dôležitosť tohto sľubu a verím, že naši absolventi 
bakalárskeho štúdia vynaložia všetko úsilie, aby ho na každom kroku čestne plnili. Prosím 
Vás preto, aby ste dali súhlas k vydaniu diplomov. 

 
Dekan 
 

Vaša Honorabilita, vypočul som si s uspokojením Vašu správu o odbornej a 
občianskej spôsobilosti bakalárov vašej fakulty a súhlasím s tým, aby im boli vydané 
diplomy.  

 
Vážení absolventi bakalárskeho štúdia, s radosťou prijímam váš sľub, podľa ktorého 

chcete v budúcnosti rozširovať svoje vzdelanie a zodpovedne vykonávať svoje povolanie.  
Verím, že na svojich pracoviskách budete úspešne pôsobiť a šíriť dobré meno svojej fakulty 
a univerzity. K úspešnému ukončeniu bakalárskeho štúdia vám úprimne blahoželám a 
prajem veľa ďalších úspechov. 

 
Prosím Vás, Vaša Honorabilita, aby ste  absolventom bakalárskeho štúdia našej 

fakulty vydali diplomy. 
 

Prodekan 
 

Vaša Spektabilita, pri odovzdávaní  diplomov dovoľujem si Vám zároveň predstaviť 
absolventov bakalárskeho štúdia našej fakulty. 

 
Promótor (Postojačky odovzdáva diplomy  a podá ruku každému absolventovi.) 
 
Prodekan (Nadväzne podá ruku každému absolventovi.) 
 
Absolvent (Odstúpi od prodekana, ukloní sa dekanovi, ukloní sa obecenstvu a odchádza  
na určené miesto. Počas odovzdávania diplomov hudba ticho hrá.) 
 

4. Prejav dekana 
 
5. Poďakovanie absolventa 
 
6. Gaudeamus igitur 
 
7. Odchod dekana, prodekana, členov senátu a absolventov z Auly UK za zvukov hudby  
     v obrátenom poradí ako pri nástupe. 
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Príloha č. 3 
 
 
 

PRIEBEH PROMÓCIE ABSOLVENTOV  
MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO ŠTÚDIA 

 
 
 
Magisterské štúdium: 
 
1. Slávnostný nástup za zvukov hudby do Auly UK v poradí: 
 

a) promovaní absolventi v spoločenskom odeve alebo fakultných talároch; 
b) učitelia príslušnej fakulty v talároch; 
c) promótor v talári s insígniou; 
d) pedel fakulty v odeve pedela s insígniou; 
e) dekan v talári s insígniou; 
f) pedel rektora v odeve pedela s insígniou; 
g) rektor v talári s insígniou. 
 

2. Štátna hymna 
 
3. Dekan otvorí slávnostné zhromaždenie oslovením rektora: 
 

Vaša Magnificencia, ako dekan ...... fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
dovolil som si pozvať Vás na toto slávnostné zhromaždenie absolventov našej fakulty, ktorí 
úspešne ukončili štúdium a prevezmú vysokoškolský diplom. Prosím Vás, Vaša 
Magnificencia, o súhlas s ich slávnostnou promóciou. 

 
Rektor: 
  

Vaša Spektabilita, rád som prišiel na Vaše pozvanie, aby som spoznal vašich 
absolventov – kandidátov na titul magister. Prosím Vás, aby ste vykonali slávnostný 
promočný akt. 

 
Dekan:  
 

Považujem si za česť oznámiť Vám, Vaša Magnificencia, v mene profesorov, docentov 
a ostatných učiteľov ...... fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, že absolventi, ktorí 
majú byť dnes promovaní za magistrov, úspešne vykonali všetky predpísané skúšky a 
štúdium ukončili štátnou skúškou, žili tak, ako sa to od vysokoškolských študentov žiada a 
splnili všetky podmienky predpísané zákonmi Slovenskej republiky, takže sa im môže na 
základe ustanovenia § 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.  z. o vysokých školách a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov vydať diplom o ukončení vysokoškolského štúdia a 
priznať akademický titul „magister“. 
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Rektor:  

 
Vaša Spektabilita, s potešením som si vypočul Vašu správu o odbornej a občianskej 

spôsobilosti absolventov ...... fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Súhlasím  
s priznaním titulu „magister“ a s vykonaním promócie. 

 
Obráti sa k promótorovi: 
  

Prosím Vás, Vaša Honorabilita, vážený pán promótor Univerzity Komenského  
v Bratislave, aby ste podľa platných poriadkov a zvyklostí prijali od absolventov promočný 
sľub. 

 
4. Promótor osloví absolventov a prečíta sľub:  

 
Vážení absolventi  ....... fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – kandidáti na 

titul magister/doktor medicíny/doktor všeobecného lekárstva! Položením ruky na žezlo 
rektora ako symbol našej akademickej obce, symbol jej práv i povinností, pred týmto 
slávnostným zhromaždením sľúbte na svoju česť a svedomie, že:  
- hodnosť magistra (doktora), ktorú vám dnes udeľujeme, zachováte bezúhonnú a 
nedotknutú; 
- vzdelanie, ktoré  ste  získali  na  Univerzite  Komenského v Bratislave,  budete  naďalej  
prehlbovať  a uplatňovať v praktickom živote, 
- vedecké poznatky budete uchovávať a rozširovať nielen na vlastný prospech či získanie 
osobnej slávy, ale aj na prospech celého ľudstva, 
- v duchu poslania Univerzity Komenského v Bratislave  budete po celý život šíriť 
myšlienky humanizmu a demokracie, budete si ctiť slobodu, pravdu a spravodlivosť, riadiť 
sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. 

Sľúbte, že Univerzitu Komenského v Bratislave a jej ......... fakultu uchováte  
vo vďačnej pamäti a vždy budete podľa svojich síl podporovať jej činnosť a záujmy. 

 
5. Absolventi pristupujú po jednom k pedelovi, ľahko sa dotknú žezla rektora, pričom 

vyslovia slová spondeo ac polliceor (sľubujem a potvrdzujem) a podajú ruku promótorovi, 
ktorý stojí vedľa pedela so žezlom. 

 
6. Po vykonaní sľubu požiada promótor rektora o súhlas s odovzdaním diplomov, rektor udelí 

súhlas. 
  

Promótor:  
 
Vaša Magnificencia, uvedomujem si dôležitosť tohto sľubu a verím, že naši absolventi 

vynaložia všetko úsilie, aby ho na každom kroku čestne plnili. Prosím Vás preto, aby ste 
dali súhlas vydať diplomy absolventom. 

 
Rektor:  

 
Vaša Honorabilita, súhlasím s odovzdaním diplomov absolventom. 
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7. Následne dekan postupne predstaví rektorovi absolventov prečítaním ich mena, priezviska, 
rodného mena, miesta narodenia, študijného odboru (programu), ktorý absolvovali, 
prípadné absolvovanie s vyznamenaním a prípadné ocenenia. 

 
8. Promótor odovzdá absolventovi diplom; 
 
9. Po odovzdaní diplomov rektor prednesie prejav; 
 
10. Následne prednesie prejav dekan; 
 
11. Poďakovanie absolventa; 
 
12. Gaudeamus igitur; 
  
13. Za zvukov hudby odchod (v obrátenom poradí ako pri nástupe) rektora, dekana, členov 

senátu a absolventov z Auly UK, resp. z priestoru určeného dekanom na promóciu. 
 
 
 
Magisterské štúdium na bohosloveckých fakultách: 
 

Scenár promócie absolventov magisterského štúdia na bohosloveckých fakultách je 
odvodený od uvedeného scenára s týmito odlišnosťami: 

 
a) sľub absolventov je doplnený sľubom vernosti cirkvi a národu; 
b) scenár môže byť doplnený modlitbou; 
c) scenár môže byť doplnený príhovorom veľkého kancelára alebo biskupa; 
d) promócia môže prebiehať v chráme alebo v priestoroch kňazského seminára. 
 
 
Doktorské štúdium:  
 
Scenár promócie absolventov doktorského štúdia na lekárskych fakultách je odvodený  
od scenára pre magisterské štúdium s týmito odlišnosťami: 
 
a) slová  magister, magisterský vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami doktor medicíny, 

doktorský; 
b) text sľubu znie: 

 
Doctorandi clarissimi, Doctorandae clarissimae, examina, quae ad eorum, qui in arte 

medica doctoris nomen ac honores consequi student, doctrinam et facultatem explorandam 
lege constituta sunt, posquam cum laude superavistis nos adiistis, ut vos eo honore, quem 
appetiistis, in hoc sollemni consessu ornemus. Sed prius fides est danda, vos tales semper 
futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinebitis, et quales vos fore speramus. 
(Všetci prítomní vstanú.) 

      In diplomate doctoris medicinae concedendo hocce iuramentum sollemne praestare 
volo. Fateor igitur: 

     primo: me curae infirmorum eorumque valetudinis tutamini totam vitam meam 
consecraturum, 
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     secundo: me officia professionis meae semper diligenter, honorate atque honeste 
secundum recentissimam artis medicae notitiam investigatione nixam et praxi probatam  
fideque ideo dignam nunc et hodie ratam ac firmam exsecuturum, 

     tertio: me hominum morbis leniendis et vitae humanae usque ad eius finem naturae 
debitum tutandae operam daturum neque abusurum umquam tam cognitionibus medicis de 
statu valetudinis cuiuslibet aegroti quam conditione mea contra morum praecepta vel 
contra veritatem ipsam, 

 quarto: me in morbis oppressos animo fore sincero et recto veraque de morbis et eorum 
therapiis professurum, me tamen concordem aegris praestando neque umquam dignitatem 
laedendo, 

 quinto: me silentium medicum a primo aegroti occursu neque aliter hoc mortuo 
servaturum, 

 sexto: in arte medica exercenda nihil sane auctoritatis apud me habere posse nec 
nationalitatem nec genus nec religionem nec rationes politicas nec conditionem socialem 
cuiusvis aegroti, 

 septimo: me biologicam, intellectualem, socialem vim et naturam aeque ac dignitatem 
humanam cuiusvis aegroti nunquam contempturum, 

 octavo: me laboris consortes  observatione debita culturum horumque operam tamquam 
ad salutem eorum, quibus mederi velimus, pertinentem aestimaturum, immo necessitate 
coactum animo fidenti a proximis quibusque medicis probatissimis et studio speciali 
excultis auxilium sedulo postulaturum, 

 nono: me piam habiturum perpetuamque memoriam Universitatis Comenianae nec non 
eius Facultatis medicae, in qua artem medicam didicerim et diploma medicinae doctoris 
accepturus sim,  

 decimo: me hoc iure iurando nulla vi coactum, verum et libere et mea voluntate et optima 
fide obstringi.  
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Príloha č. 4 
 
 

 
PRIEBEH PROMÓCIE ABSOLVENTOV RIGORÓZNEHO KONANIA 

 
 
 

1. Promovaní absolventi v spoločenskom odeve zaujmú vopred miesta na sedenie v Aule 
UK podľa pokynov usporiadateľa. 

 
2. Slávnostný nástup za zvukov hudby do Auly UK v poradí: 
 

a) pedel fakulty (pedeli fakúlt) v odeve pedela s insígniou; 
b) dekan (dekani) v talári s insígniou; 
c) prorektori v talári s insígniou; 
d) promótor v talári s insígniou; 
e) pedel rektora v odeve pedela s insígniou; 
f) rektor v talári s insígniou. 
 

3. Štátna hymna; 
 
4. Promótor osloví prítomných a privíta ich. Potom požiada rektora o slávnostný príhovor: 

 
Vaša Magnificencia, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážení prítomní, 

dovoľte mi, aby som Vás privítal na dnešnom slávnostnom zhromaždení absolventov 
rigoróznych skúšok, ktorým odovzdáme diplomy a bude im udelený akademický titul 
doktor .......................... . 
Prítomní absolventi úspešne obhájili rigorózne práce na ................. fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave, čím dokázali, že považujú za nevyhnutné ďalej rozvíjať 
tvorivého ducha, prehlbovať svoje odborné vedomosti a cieľavedomým spôsobom 
pracovať v prospech rozvoja našej spoločnosti.  
Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, prosím Vás, aby ste predniesli slávnostný 
príhovor. 

 
5. Rektor prednesie príhovor; 
 
6. Promótor poďakuje rektorovi za príhovor a požiada ho o udelenie rektorského súhlasu: 

 
Vaša Magnificencia, ďakujem Vám, za slávnostný príhovor a súčasne si dovoľujem 

požiadať Vás o udelenie Vášho rektorského súhlasu na vykonanie slávnostnej promócie. 
 

Rektor:  
 
Súhlasím s vykonaním slávnostného aktu odovzdávania diplomov a udelenia 

akademického titulu .................... . 
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Promótor pokračuje:  
 
Vaša Magnificencia, považujem si za česť oznámiť Vám, že tu prítomní kandidáti 

doktorského titulu úspešne vykonali rigoróznu skúšku a obhájili rigoróznu prácu  
na .......... fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, čím splnili podmienky zákona 
číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a uchádzajú sa o priznanie doktorského titulu. 
Podľa platných poriadkov a zvyklostí kandidáti na priznanie doktorského titulu skladajú 
pred prevzatím diplomu slávnostný promočný sľub. 

 
7. Slávnostný sľub: 

 
Nunc quidem obstrigendum est sponsione sollemni, qua ex animi sententia spondebitis 

ac policebimini – 
primum, vos huius Universitatis, in qua sublimem doctoris gradum ascenderitis, piam 
perpetuo gratamque memoriam habituros, 
deinde, vos eiusdem Almae Matris res ac rationes, quantum et quoad quis poterit, 
adiutoros, 
tum, vos hunc, quem in vos collaturus sum honorem, integrum et incolumem servaturos, 
postremum, praeclara litterarum studia labore impigro colere non desituros, ut vestra 
opera augeantur ingenia scientiis et humanum genus ad veritatis splendorem intuendum 
efficaces faciat progressus. 
 
Vážení kandidáti doktorského titulu, pri preberaní diplomu potvrdíte tento sľub 
priložením pravej ruky na univerzitné žezlo. 

 
8. Promótor vyzve dekana príslušnej fakulty:  

 
Vaša Spektabilita, pán dekan ........................... fakulty prosím, aby ste odovzdali 

diplomy univerzity novým doktorom. Vaša Magnificencia, dovoľte mi predstaviť Vám  
pri odovzdávaní diplomov kandidátov na titul doktor ............. . 

 
9. Postupne číta mená promovaných, tí prichádzajú k univerzitnému pedelovi a položením 

dvoch prstov pravej ruky na žezlo a vyrieknutím spondeo ac polliceor potvrdia sľub. 
Potom pristúpia k dekanovi, prevezmú od neho diplom, podajú mu ruku, odstúpia, uklonia 
sa rektorovi a stredom auly odchádzajú na svoje pôvodné miesto. 

 
10. Postupne sa vystriedajú pri odovzdávaní diplomov všetci prítomní dekani. 
 
11. Zástupca promovaných vystúpi k mikrofónu a prednesie krátky príhovor. 
 
12. Promótor zablahoželá prítomným doktorom a ukončí slávnostnú promóciu: 

 
Vážení doktori, 
v mene Univerzity Komenského v Bratislave i vo svojom mene vám úprimne blahoželám 
k dosiahnutému výsledku. Verím, že udelenie doktorského titulu bude povzbudením  
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pre vašu ďalšiu tvorivú prácu a že svojím konaním budete šíriť dobré meno našej 
univerzity, ktorá vám akademickú hodnosť udelila. 

 
13. Gaudeamus igitur; 
 
14. Odchod za zvukov fanfár v opačnom poradí ako pri nástupe. 
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Príloha č. 5 
 

 
 

PRIEBEH ODOVZDÁVANIA DIPLOMOV  
ABSOLVENTOM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA, 

HABILITOVANÝM DOCENTOM A DOKTOROM VIED 
 
 
 
1. Absolventi doktorandského štúdia, habilitovaní docenti a doktori vied zaujmú vopred 

miesta na sedenie podľa pokynov usporiadateľa. 
 
2. Slávnostný nástup za zvukov akademických fanfár do Auly UK v poradí: 
 

a)  jeden z pedelov zúčastnených fakúlt v odeve pedela s insígniou; 
b)  dekani v talári s insígniou; 
c)  prorektori v talári s insígniou; 
d)  promótor (prorektor pre vedeckú činnosť univerzity) v talári s insígniou; 
e)  pedel rektora v odeve pedela s insígniou; 
f)  rektor – predseda vedeckej rady v talári s insígniou. 

 
3. Štátna hymna; 
 
4. Promótor otvorí slávnosť a prednesie krátky príhovor: 

 
Vaša Magnificencia, vážená Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, vážení 

prítomní, 
 

na dnešnom slávnostnom verejnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Komenského  
v Bratislave odovzdáme diplomy doktorom vied, absolventom doktorandského  štúdia, 
ktorí obhájili svoje dizertácie na  fakultách Univerzity Komenského v Bratislave a iných 
inštitúciách a dekréty docentom, ktorí habilitovali pred vedeckými radami fakúlt 
Univerzity Komenského v Bratislave. 

Vedecké hodnosti doktorov vied sa udeľujú vyzretým osobnostiam, ktoré majú  
za sebou ucelené vedecké dielo a pred sebou perspektívu jeho ďalšieho rozvíjania. 
Akademické tituly „PhD.“, „ArtD.“, „ThDr.“ udeľované absolventom doktorandského  
štúdia nadväzujú na vysokoškolské vzdelanie, ktoré sa postupne stáva otvoreným 
systémom,  smerujúcim k neustálemu rozvíjaniu tvorivého  ducha a zušľachťovaniu 
ľudskej osobnosti. 

Vedecko - pedagogická hodnosť docenta sa spája s obrazom učiteľa a človeka, ktorý  
s radosťou rozdáva zo svojho duchovného a mravného bohatstva, nachádzajúceho a 
učiaceho nachádzať vo vede nielen bohatstvo poznatkov, ale aj krásu a dobro. 

 
(otočí sa na ľavú stranu auditória): 

 
Vy, ktorí preberáte diplomy doktorov vied a diplomy doktorov philosophiae, doktorov 

umenia, doktorov teológie, ste dokázali, že považujete za nutné naďalej prehlbovať svoje 
vedomosti, tvorivým spôsobom pracovať v prospech rozvoja vedeckého poznania, 
odovzdávať svoje poznatky mladším kolegom a študentom. Dokázali ste, že ste schopní 
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riešiť vedecké problémy a priblížiť sa k vedeckej pravde kriticky overenej a zdôvodnenej 
faktami. Dokázali ste, že pri každej vedeckej práci je potrebná poctivosť a mravnosť, 
ktorá sa  chápe ako súlad rozumu, citu a svedomia a  realizuje sa v poctivosti k práci,  
k sebe  samým a k svojim blížnym.  Vaše diplomy nie sú len prejavom ocenenia výsledkov 
štúdia a riešenia vedeckých problémov Vášho odboru. Prevzatím diplomu prijímate 
súčasne aj povinnosť naďalej tvorivo pracovať a pôsobiť i na využívanie získaných 
poznatkov v praxi. 

 
(obráti sa na pravú stranu auditória): 
 

Vy, ktorí dnes preberáte dekréty docentov Univerzity Komenského v Bratislave, ste 
dokázali, že viete rozvíjať vedeckú a pedagogickú prácu v súlade medzi rozumom a 
presvedčením, že život jednotlivca i  spoločnosti sa bude zlepšovať smerom k pokroku a 
humanite. Principiálnou podmienkou je pritom sloboda ducha, lebo len slobodné 
myslenie je tvorcom a základom všeľudských hodnôt. 

Ste učiteľmi mladších. A v tejto myšlienkovej kontinuite, ktorú sprostredkúvate, je 
základ  ďalšieho rozvoja i nádej, že vaša práca nájde životodarnú pôdu v budúcich 
pokoleniach. A vy všetci ste služobníkmi ducha s povinnosťou ho chrániť a rozvíjať.  
V slobode myslenia a učenia máte vidieť zmysel a cieľ svojho konania, v spoločnosti 
slobodných, po vedeckej pravde túžiacich ľudí, nech už pracujete na ktoromkoľvek úseku. 

Teraz prosím Vás, Vaša Magnificencia, vážený pán predseda Vedeckej rady Univerzity 
Komenského, o slávnostný  príhovor. 

 
5. Predseda VR prednesie príhovor; 
  
6. Promótor požiada predsedu VR o súhlas s odovzdaním diplomov: 
 

Ďakujem Vám, Vaša Magnificencia, za slávnostný príhovor a prosím Vás o udelenie  
súhlasu k slávnostnej promócii. 

 
7. Rektor:  
 

Vaša Honorabilita, vážený pán promótor Univerzity Komenského v Bratislave, s 
 potešením dávam svoj rektorský súhlas s vykonaním promócie. 

 
8. Promótor:  
 

Vážení doktori vied, vážení docenti, absolventi doktorandského štúdia Univerzity 
Komenského v Bratislave, 
 

podľa zákona číslo 53/1964 Zbierky zo dňa 26. februára 1964 o udeľovaní vedeckých 
hodností a podľa zákona číslo 131/2002 Z. z. zo dňa 21. 2. 2002 o vysokých školách a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov, štatútov fakúlt a Štatútu Univerzity Komenského 
v Bratislave, vedecké rady fakúlt  a Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave 
Vám  udelili vedeckú hodnosť doktor vied a akademický titul philosophiae doctor po 
úspešnej obhajobe  dizertačnej práce. 

Podľa zákona číslo 131/2002 Z. z. zo dňa 21. 2. 2002 o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky  Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 
6/2005 Z. z. zo dňa 8. 12. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo 
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor vymenoval rektor UK docentov  
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na základe ich úspešného habilitačného konania a návrhov vedeckých rád fakúlt 
Univerzity Komenského v Bratislave. 
Členovia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave dnes zasadajú, aby prijali 
váš sľub.  
Prosím, aby ste vstali a vypočuli si znenie sľubu:  
 

9. Slávnostný sľub: 
  

Sľubujem, že budem vo svojom odbore prehlbovať vedecké a pedagogické poznatky a 
sústavne ich rozvíjať a šíriť, že budem pracovať a žiť tak, aby som prispieval k rozvoju 
tvorivého myslenia a pokroku u nás i vo svete. 

 
10. Promótor pokračuje: 
 

Vážení doktori vied, vážení docenti a absolventi doktorandského štúdia Univerzity 
Komenského v Bratislave, prosím, aby ste podaním ruky potvrdili svoj sľub. 
Prosím Vás, Vaša Magnificencia, pán predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v 
Bratislave, aby  ste odovzdali diplomy novým doktorom vied, absolventom 
doktorandského štúdia a dekréty docentom našej univerzity. 
 

11. Predseda VR predstúpi pred predsednícky stôl a odovzdáva diplomy. Promótor stojí za 
predsedníckym stolom a číta mená absolventov doktorandského štúdia, habilitovaných 
docentov a doktorov vied. 

 
12. Zástupca absolventov doktorandského štúdia, habilitovaných docentov a doktorov vied 

prednesie príhovor. 
 
13. Promótor zablahoželá absolventom doktorandského štúdia, habilitovaným docentom 
a doktorom vied a ukončí slávnosť. 
 

Vážení doktori vied, vážení docenti a vážení absolventi doktorandského štúdia Univerzity 
Komenského v Bratislave, 
  
v mene Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, vedeckých rád jej fakúlt i vo 
svojom mene vám úprimne blahoželám k dosiahnutému výsledku. Verím, že toto vysoké 
uznanie bude povzbudením pre vašu ďalšiu tvorivú  činnosť, že svojím konaním budete 
šíriť dobré meno Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá vám akademické hodnosti 
udelila a že obohatíte našu vedu o nové hodnoty. 
Vážení prítomní, týmto uzatváram slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity 
Komenského v Bratislave. 
 

14.  Gaudeamus igitur; 
 
15.  Odchod promočného sprievodu v opačnom poradí ako pri nástupe; 
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Príloha č. 6 
 
 
 

PRIEBEH UDEĽOVANIA ČESTNÉHO TITULU Dr.h.c. 
 
 
 

1. Slávnostný nástup za zvukov akademických fanfár do Auly UK v poradí: 
 

a) pedeli fakúlt v odevoch pedelov s insígniami;  
b) členovia a predseda AS UK v talároch; 
c) rektori vysokých škôl v talároch s insígniami; 
d) dekani v talároch s insígniami; 

      e)   dekan navrhujúcej fakulty v talári s insígniou; 
f)   promótor; 

 g) prorektori v talároch s insígniami; 
      h) prorektor pre vedeckú činnosť univerzity v talári s insígniou a kandidát na Dr.h.c.    

v talári; 
 i)   pedel rektora v odeve pedela s insígniou; 
 j)   rektor v talári s insígniou; 
  
2. Prorektor pre vedeckú činnosť univerzity otvorí akademický obrad a privíta prítomných 

a uchádzača o čestný doktorát:  
 

Vážené dámy a páni, 
 

pripadla mi česť otvoriť dnešné slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity  
Komenského v Bratislave, rozšírené o vedecké rady fakúlt UK,  ktoré sa koná pri 
príležitosti udelenia titulu “doctor honoris causa”. 

Dovoľujem si preto v mene našich pedagógov, vedeckých a ostatných pracovníkov i 
 v mene študentov Univerzity Komenského v Bratislave úprimne privítať na akademickej 
pôde našej univerzity vzácneho hosťa. Je ním .............................. . 
Pri tejto slávnostnej príležitosti naše zhromaždenie svojou návštevou poctili aj čelní 
predstavitelia i ďalšie významné osobnosti nášho spoločenského, politického, akademického 
a vedeckého života : .............................. . 
 
Osobitne vítam: ( ďalej vymenuje hostí podľa osobitného zoznamu ) 
 
Rovnako srdečne vítam rektorov zahraničných a domácich vysokých škôl, prítomných 
členov  vedeckých rád Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt, akademických 
senátov Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt, profesorov, docentov, ďalších 
pracovníkov univerzity, študentov ako aj všetkých nemenovaných hostí, ktorí svojou 
prítomnosťou prispievajú k slávnostnému rázu zhromaždenia. 
 Magnificencia, vážený pán rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prosím Vás o 
slávnostný prejav. 
 

3.  Rektor prednesie prejav; 
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4. Prorektor pre vedeckú činnosť univerzity: 
  

Ďakujem Vám,  Magnificencia, za prednesený prejav. Podľa  zvyklostí zaužívaných na 
našej univerzite, mám česť Vám oznámiť, Vaša Magnificencia, že na návrh Vedeckej rady 
....... fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vedecká rada Univerzity Komenského v 
Bratislave sa rozhodla udeliť ..................  čestný titul  “doctor  honoris causa”. 
Prosím Spectabilis, pána............., dekana ........... fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 
aby oboznámil slávnostné zhromaždenie so životom a dielom pána ............. . 
 

 (Oboznámenie prítomných so životom a dielom oceňovaného. Prednesie ho prorektor 
pre vedeckú činnosť, ak návrh na udelenie titulu Dr. h. c. podal rektor, alebo dekan 
príslušnej fakulty, ak návrh podala vedecká rada fakulty.) 

   
5. Prorektor pre vedeckú činnosť/dekan navrhujúcej fakulty: 
 

Na základe uvedených skutočností sa Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave 
rozhodla na svojom zasadaní dňa ........... udeliť ....................... titul Doctor honoris causa. 

 
6.  Rektor udelí svoj súhlas a vyzve promótora univerzity k vykonaniu promócie: 
 

Vaša Spektabilita, vážený pán dekan, 
s mimoriadnym záujmom sme si vypočuli Váš návrh,  aby .............. bol na slávnostnom 
zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave vyhlásený za čestného doktora 
Univerzity Komenského v Bratislave. Konštatujem s uspokojením, že titul “doctor honoris 
causa”  našej univerzity udeľujeme tak významnej osobnosti. 
Vzhľadom na právoplatné uznesenia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave s 
radosťou vyhovujem, Vaša Spectabilita, Vašej žiadosti a dávam svoj rektorský  súhlas. 
Žiadam Vás, Vaša Honorabilita,  promótor Univerzity Komenského v Bratislave ..........., aby 
ste podľa zvykov našej univerzity vykonali promočný akt. 

 
7.  Promótor prečíta promočnú formulu: 
 

........................., vir illustrissime! 
 

Summum consilium Universitatis Comenianae (text prispôsobený návrhu)  
..................................................................................................................... in consessu suo 
legitimo mense ............ huius anni habito communi omnium applausu decrevit  
ut tu, ............., in numerum doctorum honoris causa recipereris.  
Qua consilii nostri sententia fulti nunc a te, vir illustrissime, petimus,  
ut in hoc sollemni consessu summum illud et unicum, quo te Universitas studiorum nostra 
ornare potest, decus accipias. 
Prius autem sponsio sollemnis tibi suscipienda est. 
Spondebis igitur: 
Primum, te huius Universitatis, in qua summum in scientiis gradum ascenderis, piam 
perpetuo memoriam habiturum eique auctoritate auxilio consilio tuo numquam defuturum? 
Dein, scientiarum studia, sicut adhuc facere semper consuevisti, provehere non desiturum, 
ut veritas propagetur et lux eius, qua salus generis humani continetur, terrarum orbem 
illustret. 
Haec te ex animi tui sententia spondebis ac polliceberis? 
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    Doktorand pristúpi k univerzitnému žezlu a položením pravej ruky na žezlo a vyslovením 
spondeo ac policeor potvrdí sľub. 

  
Promótor pokračuje: 

  
Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quibus te senatus Universitatis Comenianae 
ornare cupit, tibi impertiamus. 
Ergo ego promotor legitime constitutus te, .................., 
doctorem honoris causa creo, creatum renuntio omniaque ordinis doctorum iura et 
privilegia in te confero, cuius rei in fidem haec diploma Universitatis sigillo maiore 
insignitum tibi in manus trado.  
Decoreris etiam insignibus Universitatis, quibus vincula tua cum Universitate Comeniana 
per omnes annos duratura aperte ac symbolice significentur. 

 
Promótor odovzdá čestnému doktorovi tubus s diplomom a dekoruje ho insígniou. 

      
8.  Dekorovaný čestný doktor prednesie z miesta za rečníckym pultom prejav. 
  
9.   Prorektor pre vedeckú činnosť univerzity:  
 
  

Ďakujem pánovi ............................... za prejav. 
 
Vážené dámy a páni, 
dovoľte mi, aby som v mene rektora Univerzity Komenského v Bratislave, v mene 
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, rozšírenej o vedecké  rady fakúlt, ako 
aj v mene celej akademickej obce našej Alma mater, srdečne zablahoželal nášmu 
čestnému doktorovi, zaželal mu predovšetkým  pevné zdravie a mnoho ďalších šťastných 
a úspešných rokov. 
Vážené slávnostné zhromaždenie, ďakujem vám všetkým za účasť a tým dnešné slávnostné 
zasadnutie vedeckých rád Univerzity Komenského v Bratislave končím. 
 

10. Gaudeamus igitur 
 
11. Odchod účastníkov promócie v talároch je v opačnom poradí, ako vstupovali do auly  

pri nástupe. 
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