
Príloha č. 8 

PRIEBEH PROMÓCIE ABSOLVENTOV 

MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA 
(skrátený scenár) 

 

Slávnostný nástup za zvukov fanfár do Auly UK v poradí: 

1. učitelia príslušnej fakulty  v talároch, 

2. promótor v talári s insígniou, 

3. pedel fakulty v odeve pedela s insígniou, 

4. dekan v talári s insígniou, 

5. pedel rektora v odeve pedela s insígniou, 

6. rektor v talári s insígniou. 

Absolventi sedia v prvých radoch. 

 Štátna hymna 

 

Dekan 

(vstane, obráti sa na 

rektora a osloví ho) 

Vaša Magnificencia,  

ako dekan Fakulty ------------------ Univerzity Komenského v Bratislave 

dovolil som si pozvať Vás na toto slávnostné zhromaždenie absolventiek 

a 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 Spectabilita, rád som prišiel na Vaše pozvanie, aby som spoznal 

Vaše absolventky a 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. 8 zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vydať diplom o ukončení 

vysokoškolského štúdia a priznať akademický titul „magister“. 

 

Rektor 

(sediac) 

 

Vaša Spectabilita, s potešením som si vypočul Vašu správu o odbornej 

a občianskej spôsobilosti absolventiek a absolventov Fakulty --------------- 

Univerzity Komenského v Bratislave. Súhlasím s priznaním titulu 

„magister“ a s vykonaním promócie. 

 

Rektor 

(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. 

 

 Promótor vstane, akonáhle je oslovený a pozerá sa na rektora, dekan si 

sadne. 
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Promótor Vážené absolventky a 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: 

 

Pedel Na pokyn pedela všetci prítomní vstanú. 

Promótor • akademický titul magistra, ktorý vám dnes udeľujeme, zachováte 

bezúhonný a nedotknutý, 

• 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. 

 

Vážené absolventky a vážení absolventi, pri preberaní diplomu potvrdíte 

tento sľub položením pravej ruky na žezlo rektora (a vyslovením slov 

spondeo ac polliceor, resp. sľubujem a potvrdzujem). 

 

Promótor 

zostane stáť 

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 (sediac) Vaša Honorabilita, súhlasím s odovzdaním diplomov absolventom. 

 

Dekan/promótor 

(vstane a obráti sa na 

rektora) 

Vaša Magnificencia, pri odovzdávaní diplomov dovoľujem si Vám 

zároveň predstaviť absolventky a absolventov fakulty. 

(Postupne číta mená, priezviská, rodné mená, miesta narodenia, prípadné 

absolvovanie s vyznamenaním a prípadné ocenenia.)  

 

Promótor/dekan Odovzdáva diplomy podľa zoznamu, ktorý číta dekan. 

 

Absolventi Pristupujú podľa prečítaného mena po jednom k pedelovi, ľahko sa dotknú 

žezla rektora, pričom nahlas vyslovia slová Spondeo ac polliceor 

(sľubujem a potvrdzujem) a vezmú si diplom. 

 

Po prevzatí diplomu absolvent odstúpi o krok dozadu a ukloní sa len 

sklonením hlavy rektorovi, ukloní sa obecenstvu a odchádza stredom auly 

späť na svoje miesto. Počas odovzdávania diplomov hudba ticho hrá. 

 

Tí, ktorí sú ocenení, počkajú stojac čelom k promótorovi a bokom 

k obecenstvu pred čelným stolom, kým promótor dočíta dedikáciu, potom 

si prevezmú diplom od promótora. 

 

Promótor a dekan Po odovzdaní diplomu poslednému absolventovi sa dekan aj promótor 

obrátia na rektora a dajú mu slovo kývnutím hlavy a sadnú si. 
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Rektor vstane Prejav rektora 3 -4 minúty 

Dekan vstane Prejav dekana 3 - 4 minúty 

Absolvent 

pristúpi k mikrofónu 

Poďakovanie absolventa - voliteľné 

Dekan vstane Vaša magnificencia, ďakujem Vám za účasť na dnešnom slávnostnom 

zhromaždení, ktorého program sa týmto naplnil. 

 

 Gaudeamus igitur 

 

Odchod Za zvukov fanfár odchod (v obrátenom poradí ako pri nástupe) rektora, 

dekana, členov senátu a absolventov z Auly UK, absolventi odídu po 

schodoch dolu do vestibulu. 
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PRIEBEH PROMÓCIE ABSOLVENTOV 

DOKTORSKÉHO ŠTÚDIA 
(skrátený scenár) 

 

Slávnostný nástup za zvukov fanfár do Auly UK v poradí: 

7. učitelia príslušnej Lekárskej fakulty v talároch, 

8. promótor v talári s insígniou, 

9. pedel fakulty v odeve pedela s insígniou, 

10. dekan v talári s insígniou, 

11. pedel rektora v odeve pedela s insígniou, 

12. rektor v talári s insígniou. 

Absolventi sedia v prvých radoch. 

 Štátna hymna 

 

Dekan 

(vstane, obráti sa na 

rektora a osloví ho) 

Vaša Magnificencia,  

ako dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dovolil 

som si pozvať Vás na toto slávnostné zhromaždenie absolventiek 

a 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 Spectabilita, rád som prišiel na Vaše pozvanie, aby som spoznal 

Vaše absolventky a absolventov - kandidátov na titul doktor všeobecného 

lekárstva. 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 Lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, že absolventky a absolventi, ktorí majú byť 

dnes promovaní za doktorov všeobecného lekárstva, 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 „doktor všeobecného lekárstva/doktor zubného lekárstva“. 

 

Rektor 

(sediac) 

 

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

a občianskej spôsobilosti absolventiek a absolventov Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. Súhlasím s priznaním titulu doktor 

všeobecného lekárstva/doktor zubného lekárstva a s vykonaním promócie. 

 

Rektor 

(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. 

 

 Promótor vstane, akonáhle je oslovený a pozerá sa na rektora, dekan si 

sadne. 

Promótor 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 
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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 

Pedel Na pokyn pedela všetci prítomní vstanú. 

Promótor In diplomate doctoris medicinae concedendo hocce iuramentum sollemne 

praestare volo. Fateor igitur: 

• primo: me curae infirmorum eorumque valetudinis tutamini totam 

vitam meam consecraturum, 

• 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 humanum 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  Bratislavensis 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. 

 

Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis 

impertiamus. Ergo, ego promotor legitime constitutus 

                    te ............. vymenuje podľa zoznamu promovaných 

                    et te ........ 

                    et te ........ 

                    

                    ex decreto ordinis mei universae medicinae doctores creo 

creatosque renuntio omniaque medicinae universae doctoris iura 

potestatemque universam artem medicam exercendi in vos confero in 

eiusque rei fidem hoc diploma Universitatis Comenianae Bratislavensis 

sigillo insignitum unicuique vestrum in manus iam trado. 
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Vážené absolventky a vážení absolventi, pri preberaní diplomu potvrdíte 

tento sľub položením pravej ruky na žezlo rektora (a vyslovením slov 

spondeo ac polliceor, resp. sľubujem a potvrdzujem). 

 

Promótor 

zostane stáť 

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 (sediac) Vaša Honorabilita, súhlasím s odovzdaním diplomov absolventom. 

 

Dekan  

(vstane a obráti sa na 

rektora) 

Vaša Magnificencia, pri odovzdávaní diplomov dovoľujem si Vám 

zároveň predstaviť absolventky a absolventov fakulty - doktorov 

všeobecného lekárstva/doktorov zubného lekárstva. 

 

(Postupne číta mená, priezviská, rodné mená, miesta narodenia, prípadné 

absolvovanie s vyznamenaním a prípadné ocenenia.)  

 

Promótor Odovzdáva diplomy podľa zoznamu, ktorý číta dekan. 

 

Absolventi Pristupujú podľa prečítaného mena po jednom k pedelovi, ľahko sa dotknú 

žezla rektora, pričom nahlas vyslovia slová Spondeo ac polliceor 

(sľubujem a potvrdzujem) a vezmú si diplom. 

 

Po prevzatí diplomu absolvent odstúpi o krok dozadu a ukloní sa len 

sklonením hlavy rektorovi, ukloní sa obecenstvu a odchádza stredom auly 

späť na svoje miesto. Počas odovzdávania diplomov hudba ticho hrá. 

 

Tí, ktorí sú ocenení, počkajú stojac čelom k promótorovi a bokom 

k obecenstvu pred čelným stolom, kým promótor dočíta dedikáciu, potom 

si prevezmú diplom od promótora. 

 

Promótor a dekan Po odovzdaní diplomu poslednému absolventovi sa dekan aj promótor 

obrátia na rektora a dajú mu slovo kývnutím hlavy a sadnú si. 

 

Rektor vstane Prejav rektora 3 -4 minúty 

Dekan vstane Prejav dekana 3 - 4 minúty 

Absolvent 

pristúpi k mikrofónu 

Poďakovanie absolventa - voliteľné 

Dekan vstane Vaša magnificencia, ďakujem Vám za účasť na dnešnom slávnostnom 

zhromaždení, ktorého program sa týmto naplnil. 

 

 Gaudeamus igitur 

 

Odchod Za zvukov fanfár odchod (v obrátenom poradí ako pri nástupe) rektora, 

dekana, členov senátu a absolventov z Auly UK, absolventi odídu po 

schodoch dolu do vestibulu. 
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PRIEBEH PROMÓCIE ABSOLVENTOV 

MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA FaF 
(skrátený scenár) 

 

Slávnostný nástup za zvukov fanfár do Auly UK v poradí: 

13. učitelia fakulty  v talároch, 

14. promótor v talári s insígniou, 

15. pedel fakulty v odeve pedela s insígniou, 

16. dekan v talári s insígniou, 

17. pedel rektora v odeve pedela s insígniou, 

18. rektor v talári s insígniou. 

Absolventi sedia v prvých radoch. 

 Štátna hymna 

 

Dekan 

(vstane, obráti sa na 

rektora a osloví ho) 

Vaša Magnificencia,  

ako dekan Farmaceutickej fakulty  Univerzity Komenského v Bratislave 

dovolil som si pozvať Vás na toto slávnostné zhromaždenie absolventiek 

a 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 Spectabilita, rád som prišiel na Vaše pozvanie, aby som spoznal 

Vaše absolventky a 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 Farmaceutickej 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. 

8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vydať diplom o ukončení 

vysokoškolského štúdia a priznať akademický titul „magister“. 

 

Rektor 

(sediac) 

 

Vaša Spectabilita, s potešením som si vypočul Vašu správu o odbornej 

a občianskej spôsobilosti absolventiek a absolventov Farmaceutickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Súhlasím s priznaním titulu 

„magister“ a s vykonaním promócie. 

 

Rektor 

(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. 

 

 Promótor vstane, akonáhle je oslovený a pozerá sa na rektora, dekan si 

sadne. 

Promótor Vážené absolventky a vážení absolventi Farmaceutickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave – kandidáti na titul magister! 

Položením ruky na žezlo rektora ako symbol našej akademickej obce, 
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symbol jej práv i povinností, pred týmto slávnostným zhromaždením 

sľúbte na svoju česť a svedomie, že: 

 

Pedel Na pokyn pedela všetci prítomní vstanú. 

Promótor • akademický titul magistra, ktorý vám dnes udeľujeme, zachováte 

bezúhonný a nedotknutý, 

• svoje povinnosti na rozličných úsekoch farmácie, vysoko humánnej 

činnosti spojenej s výskumom, výrobou a zabezpečením liekov pre 

každého, kto ich potrebuje, budete vykonávať svedomito, ochotne 

a s plnou zodpovednosťou za zdravie ľudí, ktorí vám dôverujú, 

• 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 Farmaceutickú 

fakultu uchováte vo vďačnej pamäti a vždy budete podľa svojich síl 

podporovať jej činnosť a záujmy. 

 

Vážené absolventky a vážení absolventi, pri preberaní diplomu potvrdíte 

tento sľub položením pravej ruky na žezlo rektora (a vyslovením slov 

spondeo ac polliceor, resp. sľubujem a potvrdzujem). 

 

Promótor 

zostane stáť 

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 (sediac) Vaša Honorabilita, súhlasím s odovzdaním diplomov absolventom. 

 

Dekan alebo 

promótor 

(vstane a obráti sa na 

rektora) 

Vaša Magnificencia, pri odovzdávaní diplomov dovoľujem si Vám 

zároveň predstaviť absolventky a absolventov fakulty. 

(Postupne číta mená, priezviská, rodné mená, miesta narodenia, prípadné 

absolvovanie s vyznamenaním a prípadné ocenenia.)  

 

Promótor alebo 

dekan 

Odovzdáva diplomy podľa zoznamu, ktorý číta dekan. 

 

Absolventi Pristupujú podľa prečítaného mena po jednom k pedelovi, ľahko sa dotknú 

žezla rektora, pričom nahlas vyslovia slová Spondeo ac polliceor 

(sľubujem a potvrdzujem) a vezmú si diplom. 

 

Po prevzatí diplomu absolvent odstúpi o krok dozadu a ukloní sa len 

sklonením hlavy rektorovi, ukloní sa obecenstvu a odchádza stredom auly 

späť na svoje miesto. Počas odovzdávania diplomov hudba ticho hrá. 

 

Tí, ktorí sú ocenení, počkajú stojac čelom k promótorovi a bokom 

k obecenstvu pred čelným stolom, kým promótor dočíta dedikáciu, potom 

si prevezmú diplom od promótora. 

 

Promótor a dekan Po odovzdaní diplomu poslednému absolventovi sa dekan aj promótor 

obrátia na rektora a dajú mu slovo kývnutím hlavy a sadnú si. 



9 

Rektor vstane Prejav rektora 3 -4 minúty 

Dekan vstane Prejav dekana 3 - 4 minúty 

Absolvent 

pristúpi k mikrofónu 

Poďakovanie absolventa - voliteľné 

Dekan vstane Vaša magnificencia, ďakujem Vám za účasť na dnešnom slávnostnom 

zhromaždení, ktorého program sa týmto naplnil. 

 

 Gaudeamus igitur 

 

Odchod Za zvukov fanfár odchod (v obrátenom poradí ako pri nástupe) rektora, 

dekana, členov senátu a absolventov z Auly UK, absolventi odídu po 

schodoch dolu do vestibulu. 
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