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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade čl. 10 ods. 3
a 6 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov
tento dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 1/2005 Imatrikulačný a promočný poriadok
v znení dodatku č. 1 (ďalej len „Imatrikulačný a promočný poriadok“):
Čl. I
Imatrikulačný a promočný poriadok sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 3 ods. 2 sa na konci vkladá nová veta, ktorá znie: „Výnimočne sa so súhlasom
rektora môže podujatie konať aj v Moyzesovej sieni.“.
2. V čl. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Promócie absolventov
magisterského študijného programu v Moyzesovej sieni prebiehajú podľa Prílohy č.
3a.“.
3. V prílohe č. 2 bode 3 sa veta „Verím, že na svojich pracoviskách budete úspešne pôsobiť
a šíriť dobré meno svojej fakulty a univerzity.“ nahrádza vetou „Verím, že budete na
svojich pracoviskách, aj počas ďalšieho štúdia úspešne pôsobiť a šíriť dobré meno
svojej fakulty a univerzity.”.
4. Za Prílohu č. 3 sa vkladá nová Príloha č. 3a, ktorej znenie vrátane nadpisu je uvedené
v prílohe č. 1 tohto dodatku.
5. V prílohe č. 4 bode 7 poslednej vete sa slová „univerzitné žezlo“ nahrádzajú slovami
„žezlo rektora“.
6. V prílohe č. 6 bode 7 sa slová „k univerzitnému žezlu“ nahrádzajú slovami „k žezlu
rektora“.
Čl. II
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.

V Bratislave 12. júna 2015

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK
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Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 16/2015 Smernici rektora UK
„Príloha č. 3a
PRIEBEH PROMÓCIE ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA
V MOYZESOVEJ SIENI
1. Slávnostný nástup za zvukov fanfár do Moyzesovej siene v poradí:
a) promovaní absolventi (maximálne 36) v spoločenskom odeve,
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 vstane a osloví 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.
Zostane stáť.
Rektor (sediac) hovorí k dekanovi:
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 (stojac):
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 § 53 ods. 7 zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vydať diplom o ukončení vysokoškolského štúdia
a priznať akademický titul „magister“.
Sadne si.
Rektor (sediac):
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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, aby ste podľa platných poriadkov
a zvyklostí prijali pri odovzdaní diplomov od absolventov promočný sľub.
4. Promótor (vstane):
Vážení absolventi Fakulty ................ Univerzity Komenského v Bratislave – kandidáti
na titul magister! 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:
Na pokyn pedela všetci prítomní vstanú.
- hodnosť magistra, ktorú vám dnes udeľujeme, zachováte bezúhonnú a nedotknutú,
- vzdelanie, ktoré ste získali na Univerzite Komenského, 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 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 Fakulty ............. uchováte vo
vďačnej pamäti a vždy budete podľa svojich síl podporovať jej činnosť a záujmy.
Vážení absolventi, pri preberaní diplomu potvrdíte tento sľub položením pravej ruky na
žezlo rektora (a vyslovením slov spondeo ac polliceor, resp. sľubujem a potvrdzujem).
5. 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.
Zostane stáť.
Rektor:
Vaša Honorabilita, súhlasím s odovzdaním diplomov absolventom.
6. Dekan (vstane):
Vaša Magnificencia, pri odovzdávaní diplomov dovoľujem si Vám zároveň predstaviť
absolventov fakulty.
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Postupne číta mená, priezviská, rodné mená, miesta narodenia, prípadné absolvovanie
s vyznamenaním a prípadné ocenenia.
Absolventi pristupujú po jednom k pedelovi, ľahko sa dotknú žezla rektora, pričom
vyslovia slová Spondeo ac polliceor /sľubujem a potvrdzujem/ a vezmú si diplom a
podajú ruku promótorovi, ktorý im diplom podáva.
Promótor odovzdáva diplomy a podáva ruku absolventovi.
Dekan nadväzne podá ruku absolventovi.
Absolvent odstúpi od dekana, ukloní sa rektorovi, ukloní sa obecenstvu a odchádza na
určené miesto. (Počas odovzdávania diplomov hudba ticho hrá.)
Po odovzdaní diplomov si dekan a promótor sadnú.
7. Prejav rektora (stojac).
8. Prejav dekana (stojac).
9. Poďakovanie absolventa (pristúpi k mikrofónu).
10. Gaudeamus igitur
11. Za zvukov fanfár odchod (v obrátenom poradí ako pri nástupe) rektora, dekana, členov
senátu a absolventov z Moyzesovej siene.“.
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