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Výnos č. 3/2003 – N 
upravujúci konanie slávnostných obradov  - promócie absolventov 

bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia  

 
 
 
 V súlade s čl. 31 bod (4) ŠTATÚTU STU vydávam  Výnos č. 3/2003-N 
upravujúci konanie slávnostných obradov – promócie absolventov bakalárskeho, 
inžinierskeho a doktorandského štúdia ( ďalej „ Výnos“).  Podľa jednotlivých  
scénarov, ktoré sú obsahom tohto Výnosu sú povinní postupovať všetci, ktorí 
zabezpečujú a zúčastňujú sa konania slávnostných obradov.  
 

A: Scenár 
akademického obradu - promócie absolventov bakalárskeho štúdia 
Miesto konania: Aula akad. Bellu, Stavebná fakulta STU 
   Aula A. Stodolu, Strojnícka fakulta STU 
   Aula Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave 

 

1. Intráda  Nástup absolventov a promočného zboru  
(Auditórium vstane) 

Nástup v troch skupinách, každá je sprevádzaná fanfárami – medzi 
jednotlivými nástupmi je kratučká prestávka 

 
1. fanfáry absolventi 

2. fanfáry  akademickí funkcionári 

3. znelka  rektor vedený pedelom 
 

Všetci zostanú stáť 
 

4. hymna po jej odznení si všetci sadnú  (okrem promótora) 

 

 

2. Zasadací poriadok  
 

 

Ostatný promočný zbor                                           

 

                                          Dekan          Rektor     Promótor 

 Promočný zbor                                                

 pedel 

 

 

nastúpení absolventi 

 

  



3. Promótor   Otvorenie 
(Stojí)   Otvorí slávnostný promočný obrad. 

 Privíta slávnostné zhromaždenie a predstaví promočný zbor – Jeho 
Magnificenciu, Jeho Spektabilitu, Honorability a ďalších významných 

akademických funkcionárov, ktorí patria k zboru. 

 (Všetky tituly uviesť len raz pri predstavovaní, potom používať 
latinské oslovenia) 
V príhovore oboznámi slávnostné zhromaždenie o splnení všetkých 
podmienok absolventov pre priznanie titulu „bakalár“ a poprosí Jeho 

Magnificenciu o vyslovenie súhlasu na odovzdanie diplomov 

absolventom bakalárskeho štúdia STU. 
 

 

4.  Rektor   Príhovor 
(Vstane) Jeho Magnificencia poďakuje za slovo Jeho Honorabilite   (predstaví 

promótora so všetkými titulmi) a prednesie príhovor zhromaždeniu. 

  Po skončení požiada zástupcu absolventov, aby zložil sľub 
v mene všetkých absolventov do rúk Jeho Honorability – promótora. 

     
(Zostane stáť) 

5. Intráda  Krátka fanfára 

 

Všetci vstanú 
 

6. Bakalár  Sľub  
 (Vystúpi pred  Zástupca bakalárov predstúpi pred zhromaždenie, prečíta sľub: 
 auditórium)  

My, absolventi bakalárskeho štúdia na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave 

„sľubujeme“, 
že budeme vykonávať svoju profesiu bakalára v súlade so 

zásadami etiky a profesionálnej cti bakalára v prospech našej 

Alma mater a rozvoja občianskej spoločnosti. 
 

   Po prečítaní podíde k žezlu. Pravú ruku položí na žezlo a povie:  
   „Tak sľubujeme“.  

   Bakalár potom predstúpi pred promótora, odovzdá mu sľub a 

vzájomne si podajú ruku. Ukloní sa Jeho Magnificencii, Jeho 
Spektabilite a potom publiku. 

Zaradí sa na svoje miesto. 
 

Všetci si sadnú okrem rektora. 
 

7. Rektor   Vyjadrenie súhlasu na prevzatie diplomov  
(Stojí)    

 „Vážení absolventi, ako rektor Slovenskej technickej univerzity, 

súhlasím, aby ste v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevzali diplom 

potvrdzujúci ukončenie bakalárskeho štúdia, ktorým sa Vám priznáva 
titul „bakalár“.“ 

Požiada Jeho Honorabilitu, aby pristúpil k odovzdávaniu diplomov 

absolventom bakalárskeho štúdia STU. 
(Po skončení si sadne) 

 



8. Promótor  Odovzdávanie diplomov 
(Vstane)   Poďakuje Jeho Magnificencii za udelenie súhlasu a prejavenie cti  

odovzdať diplomy absolventom – bakalárom a pristúpi k odovzdávaniu 
diplomov. 

 

    „ Vážení absolventi, bakalári, 
keďže ste splnili podmienky pre priznanie (udelenie akademického) 

titulu „bakalár“, z poverenia Jeho Spektability a so súhlasom Jeho 
Magnificencie, mám tú česť odovzdať vám diplomy Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. 

 
- číta meno z diplomu s   titulom „bakalár“ 

- absolvent pristúpi k žezlu, položí naň pravú ruku a povie sľubujem 
- promótor odovzdá diplom absolventovi a podá mu ruku 

- promótor zároveň oznámi zhromaždeniu, že absolventovi Jeho 
Magnificencia alebo Jeho Spektabilita udelila cenu a poprosí ich, 

aby cenu absolventovi odovzdali 

- absolvent prevezme cenu od Jeho Magnificencie alebo Jeho 
Spektability 

- absolvent sa ukloní promočnému zboru a potom publiku 
- zaradí sa na miesto 

Cena rektora STU 
„Vážené slávnostné zhromaždenie, súčasne vám oznamujem, že 
bakalárovi .… bola rektorom STU v Bratislave udelená „Cena rektora“ , 

ako prejav osobitného uznania rektora univerzity za výsledky v štúdiu. 
Prosím Vašu Magnificenciu, aby ste Cenu rektora odovzdali“. 

 

Pochvalné uznanie dekana 
„Vážené slávnostné zhromaždenie, súčasne vám oznamujem, že 

bakalárovi…… bolo dekanom fakulty … STU v Bratislave udelené 
„Pochvalné uznanie dekana“ za výborné výsledky v štúdiu. Prosím 

Vašu Spektabilitu, aby ste Pochvalné uznanie dekana odovzdali“. 

 

Ocenenie absolventa za vynikajúcu diplomovú prácu 
„Vážené slávnostné zhromaždenie, súčasne vám oznamujem, že 

bakalár … vypracoval bakalársku prácu na tému:…    . Dekan fakulty 
prácu ocenil Cenou za vynikajúcu bakalársku prácu. Prosím Vašu 

Spektabilitu, aby ste cenu odovzdali“. 
 

Počas odovzdávania diplomov hrá reprodukovaná hudba 
 

9. Promótor Oznámi vystúpenie bakalára  
 

 

10. Bakalár Príhovor  
(Vystúpi pred   Bakalár prednesie ďakovnú reč za všetkých absolventov. 
auditórium)  Po skončení sa zaradí na svoje miesto. 

     

 

11. Promótor  Oznámi vystúpenie dekana fakulty  
(Vstane)  - „ Prosím Vašu Spektabilitu o príhovor. “ 

 

 

12. Dekan   Príhovor 



(Vstane) 

 

13.   Promótor Ukončenie  
(Vstane) 

Poďakuje Jeho Spektabilite za príhovor a ukončí slávnostnú promóciu 

absolventov bakalárskeho štúdia fakulty Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave.  
 

Všetci vstanú a stoja, kým neodíde promočný zbor a absolventi. 
 

14. Konklúzia  hudba (GAUDEAMUS IGITUR) 
 

odchod promočného zboru a absolventov 

 
znelka  1. rektor vedený pedelom 

fanfáry 2. akademickí funkcionári 
fanfáry 3. absolventi 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



B: Scenár 
akademického obradu - promócie absolventov inžinierskeho štúdia 
Miesto konania: Aula akad. Bellu, Stavebná fakulta STU 
   Aula A. Stodolu, Strojnícka fakulta STU 
   Aula Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave 

 

1. Intráda  Nástup absolventov a promočného zboru  
(Auditórium vstane) 

Nástup v troch skupinách, každá je sprevádzaná fanfárami – medzi 

jednotlivými nástupmi je kratučká prestávka 
 

1. fanfáry absolventi 

2. fanfáry  akademickí funkcionári 
3. znelka  rektor vedený pedelom 

 

Všetci zostanú stáť 
 

4. hymna po jej odznení si všetci sadnú  (okrem promótora) 

 

 

2. Zasadací poriadok 
 

 
Ostatný promočný zbor                                           

 
                                       Dekan          Rektor     Promótor 
 Promočný zbor                                                  

 pedel  
 
  nastúpení absolventi 
 

  

3. Promótor   Otvorenie  
(Stojí)   Otvorí slávnostný promočný obrad. 

 Privíta slávnostné zhromaždenie a predstaví promočný zbor – Jeho 
Magnificenciu, Jeho Spektabilitu, Honorability a ďalších významných 

akademických funkcionárov, ktorí patria k zboru. 
 (Všetky tituly uviesť len raz pri predstavovaní, potom používať 

latinské oslovenia) 
V príhovore oboznámi slávnostné zhromaždenie o splnení všetkých 
podmienok absolventov pre priznanie akademického titulu „inžinier“ a 

poprosí Jeho Magnificenciu o vyslovenie súhlasu na odovzdanie 
diplomov absolventom inžinierskeho štúdia STU. 

 

 

4.  Rektor   Príhovor 
(Vstane) Jeho Magnificencia poďakuje za slovo Jeho Honorabilite ... (predstaví 

promótora so všetkými titulmi) a prednesie príhovor zhromaždeniu. 

  
Po skončení požiada zástupcu inžinierov, aby zložil sľub v mene 

všetkých absolventov do rúk Jeho Honorability – promótora. 
(Zostane stáť) 

 



5. Intráda  Krátka fanfára 

 

Všetci vstanú 
 

6. Inžinier  Sľub  
 (Vystúpi pred  Zástupca inžinierov predstúpi pred zhromaždenie, prečíta sľub:  

 auditórium) 

My, absolventi inžinierskeho štúdia na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave 

„sľubujeme“, 
že budeme vykonávať svoju profesiu inžiniera v súlade so 

zásadami etiky a profesionálnej cti inžiniera v prospech našej 

Alma mater a rozvoja občianskej spoločnosti. 
 

  Po prečítaní podíde k žezlu. Pravú ruku položí na žezlo a povie: 
   „Tak sľubujeme“. 

Absolvent potom predstúpi pred promótora, odovzdá mu sľub a 
vzájomne si podajú ruku. Ukloní sa Jeho Magnificencii, Jeho 

Spektabilite a potom publiku. 

Zaradí sa na svoje miesto. 

 

Všetci si sadnú okrem rektora. 
  

7. Rektor   Vyjadrenie súhlasu na prevzatie diplomov  
(Stojí)    

 „Vážení absolventi, ako rektor Slovenskej technickej univerzity, 

súhlasím, aby ste v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevzali diplom 

potvrdzujúci ukončenie inžinierskeho štúdia, ktorým sa Vám priznáva 
akademický titul „inžinier“.“ 

Požiada Jeho Honorabilitu, aby pristúpil k odovzdávaniu diplomov 

absolventom inžinierskeho štúdia STU v Bratislave. 
(Po skončení si sadne) 

 

8. Promótor  Odovzdávanie diplomov 
(Vstane)   Poďakuje Jeho Magnificencii za udelenie súhlasu a prejavenie cti  

odovzdať diplomy absolventom – inžinierom a pristúpi k odovzdávaniu 

diplomov. 
 

    „ Vážení absolventi, inžinieri, 

keďže ste splnili podmienky pre priznanie (udelenie) akademického 
titulu „inžinier“, z poverenia Jeho Spektability a so súhlasom Jeho 

Magnificencie, mám tú česť odovzdať Vám diplomy Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. 

 
- číta meno z diplomu s akademickým titulom „inžinier“ 
- absolvent pristúpi k žezlu, položí naň ruku a povie sľubujem 

- promótor odovzdá diplom absolventovi a podá mu ruku 
- promótor zároveň oznámi zhromaždeniu, že absolventovi Jeho 

Magnificencia alebo Jeho Spektabilita udelila cenu a poprosí ich, 

aby cenu absolventovi odovzdali 
- absolvent prevezme cenu od Jeho Magnificencie alebo Jeho 

Spektability 
- absolvent sa ukloní promočnému zboru a potom publiku 

- zaradí sa na miesto 



Cena rektora STU 
„Vážené slávnostné zhromaždenie, súčasne vám oznamujem, že 

inžinierovi .… bola rektorom STU v Bratislave udelená „Cena rektora“ , 
ako prejav osobitného uznania rektora univerzity za výsledky v štúdiu. 

Prosím Vašu Magnificenciu, aby ste Cenu rektora odovzdali“. 
 

Pochvalné uznanie dekana 
„Vážené slávnostné zhromaždenie, súčasne vám oznamujem, že 
inžinierovi…… bolo dekanom fakulty … STU v Bratislave udelené 

„Pochvalné uznanie dekana“ za výborné výsledky v štúdiu. Prosím 

Vašu Spektabilitu, aby ste Pochvalné uznanie dekana odovzdali“. 
 

Ocenenie absolventa za vynikajúcu diplomovú prácu 
„Vážené slávnostné zhromaždenie, súčasne vám oznamujem, že 

inžinier … vypracoval diplomovú prácu na tému:…    . Dekan fakulty 

prácu ocenil Cenou za vynikajúcu diplomovú prácu. Prosím Vašu 
Spektabilitu, aby ste cenu odovzdali“. 

 

Počas odovzdávania diplomov hrá reprodukovaná hudba. 
 

9. Promótor Oznámi vystúpenie inžiniera 
 

 

10. Inžinier Príhovor  
(Vystúpi pred 
auditórium)  Inžinier prednesie ďakovnú reč za všetkých absolventov. 

    Po skončení sa zaradí na svoje miesto. 

 

 

11. Promótor  Oznámi vystúpenie dekana fakulty 
(Vstane)  - „ Prosím Vašu Spektabilitu o príhovor. “ 

 

 

12. Dekan   Príhovor 
(Vstane) 

 

13.   Promótor Ukončenie 
(Vstane)  

    Poďakuje Jeho Spektabilite za príhovor a ukončí slávnostnú 
promóciu absolventov inžinierskeho štúdia fakulty …… Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave.  
 

Všetci povstanú a zostanú stáť, kým neodíde promočný zbor a absolventi. 
 

14. Konklúzia  hudba (GAUDEAMUS IGITUR) 
 

odchod promočného zboru a absolventov 

 
znelka  1. rektor vedený pedelom 

fanfáry 2. akademickí funkcionári 

fanfáry 3. absolventi 
 

 
 



C: Scenár 
akademického obradu - promócie absolventov doktorandského štúdia 
Miesto konania: Aula STU, Mýtna 36, Bratislava 

 

1. Intráda Nástup absolventov a promočného zboru  
(Auditórium stojí) 

Nástup v troch skupinách 

Fanfáry  Ľavá strana – absolventi PhD. 
   Pravá strana – absolventi PhD. 

 
   Ľavá strana – akademickí funfcionári 

   Pravá strana – akademickí funkcionári 

 
Znelka   Pravá strana - rektor vedený pedelom 

 

Všetci zostanú stáť 
 

Hymna SR  po jej odznení si všetci sadnú  (okrem promótora) 

 

 

2. Zasadací poriadok – pohľad z auditória 
 
 

 
 
 

 

   predseda AS         prorektori      rektor                 prorektori 

 

              pedel 

 
 

     Nastúpení PhD.                                                                         Nastúpení PhD.          
                  
                                                                                                                                          
 

1. rad lavíc  
2. rad lavíc      miesta pre doktorov po prevzatí diplomov  

 

 

3. Promótor   Otvorenie  
(Stojí)   Otvorí slávnostný promočný obrad. 

 Privíta slávnostné zhromaždenie a predstaví promočný zbor – Jeho 
Magnificenciu, Honorability, Spektability, predsedu AS STU. 

 (Všetky tituly uviesť len raz pri predstavovaní, potom používať 
latinské oslovenia) 
V príhovore oboznámi slávnostné zhromaždenie o splnení všetkých 

podmienok absolventov pre udelenie vedecko-akademickej hodnosti 
„philosophiae doctor“ a poprosí Jeho Magnificenciu o vyslovenie 

súhlasu na odovzdanie diplomov absolventom doktorandského štúdia 
STU. 

 

 

4.  Rektor   Príhovor 
(Vstane) Jeho Magnificencia poďakuje za slovo Jeho Honorabilite (predstaví 

promótora so všetkými titulmi) a prednesie príhovor zhromaždeniu, v 

 FChPT FA,  MtF 

         dekani 
SvF SjF FEI  

dekani 



ktorom požiada Jeho Honorabilitu, aby pristúpil k slávnostnému 

odovzdaniu diplomov absolventom doktorandského štúdia.  

 

5. Promótor  Požiada zástupcu absolventov, aby predniesol sľub v mene všetkých  

promujúcich absolventov. 
(Vstane) 

 

6. Doktor Sľub  
 (Vystúpi pred Zástupca absolventov predstúpi pred auditórium, prečíta sľub: 
 auditórium) 

„My, absolventi doktorandského štúdia na Slovenskej 
technickej univerzite  

„sľubujeme“ 
 na svoju česť a svedomie, že vynaložíme všetky svoje sily a 

schopnosti na podporu rozvoja vedy a technického pokroku 

tak, aby sme šírili dobré meno našej alma mater. 
 

  Po prečítaní podíde k žezlu. Pravú ruku položí na žezlo a povie: 
„Tak sľubujeme“.  

Absolvent potom predstúpi pred promótora, odovzdá mu obal so 

sľubom a vzájomne si podajú ruku. Ukloní sa Jeho Magnificencii a 
auditóriu. 

Absolvent sa zaradí na svoje miesto. 

 

7. Promótor  Moderovanie odovzdávania diplomov 
(Stojí) 

Požiada Spektability, ktorých vedecké rady fakúlt udelili vedecko-
akdemickú hodnosť „philosophiae doctor“ absolventom 

doktorandského štúdia, aby odovzdali diplomy.  
Číta mená absolventov s vedecko-akademickou hodnosťou 

„philosophiae doctor zo zoznamu podľa fakúlt SvF, SjF, FEI, FCHPT, 
FA a MtF. 
 

8. Pedel  Počas odovzdávania diplomov pedel stojí. 

 (stojí) 

9. Dekan  Odovzdávanie diplomov 
 Spektabilita predstúpi pred predsednícky stôl a odovzdá doktorovi 

diplom, podá mu ruku a po odovzdaní posledného diplomu odchádza 
na svoje miesto. 

  
Potom idú dekani: SjF, FEI, FCHPT, FA, MTF. 

 

Doktor doktor pristúpi k žezlu, položí naň pravú ruku a povie sľubujem, 

potom podíde k Jeho Spektabilite, prevezme si diplom a podá mu 

ruku. Ukloní sa Jeho Magnificencii a auditóriu. 

Odchádza a zaradí sa na svoje miesto. 
 

Počas odovzdávania diplomov hrá reprodukovaná hudba. 
 

10. Promótor Oznámi vystúpenie doktora 
 

 

 



11. Doktor Príhovor 
(Vystúpi pred   Absolvent prednesie ďakovnú reč. 

 auditórium)  Po skončení sa zaradí na svoje miesto. 

     

 

12. Promótor  Ukončenie  
(Vstane)  Prednesie záverečný príhovor k doktorom a ukončí slávnostnú 

promóciu absolventov doktorandského štúdia STU. 

 

Všetci vstanú a stoja, kým neodíde promočný zbor a absolventi. 
 

13. Konklúzia  hudba (GAUDEAMUS IGITUR) 
 
odchod promočného zboru a absolventov 

 
znelka  1. rektor vedený pedelom 

fanfáry 2. akademickí funkcionári 
fanfáry 3. absolventi 

 
 

 

Podľa tohoto Výnosu sa postupuje od 1. júna 2003.  
 
 
 
 
 
                                                                            prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.  
                                                                                             rektor  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


