
S c e n á r 
 

promočného aktu pre fakulty EU v Inchebe - 2016 
 

 
1. Nástup absolventov:  

– Zoradenie a prezencia: absolventi vchod „C01“ (študijné referentky),  
– za sprievodu hudby prejdú bočným vchodom zoradení po dvoch a stredovou uličkou 

prídu  hore schodmi na pódium, rozídu sa k stoličkám a 
– ostanú stáť pred stoličkami 
 

2. Príchod akademických  funkcionárov:  
- za zvuku fanfár  prichádzajú na prízemí, čelným vchodom, prechádzajú popred 

pódium a schodíkmi vychádzajú na pódium a sprava (z pohľadu prichádzajúcich 
funkcionárov) obíduc predsednícky stôl sa postavia za svoju stoličku 

- prichádzajú v poradí: 1. akademickí funkcionári fakulty (prodekani) po dvoch, 
             2.  promótor  
            3.  pedel dekana (ak je) 
             4.  dekan  
             5.  pedel rektora 
             6.  rektor/prorektor        ostávajú stáť 

            
3. Štátna hymna – všetci stoja, po doznení štátnej hymny si všetci sadnú, aj absolventi. 
 
4. Otvorenie: dekan vstane, prejde k pultu, predstaví akademických funkcionárov , číta 

otvorenie a žiada o súhlas na promočný akt, vráti sa na miesto. 
 
5. Súhlas na promočný akt: rektor/prorektor / vstane, prejde k pultu, číta súhlas na 

promočný akt, vráti sa na miesto. 
 
6. Predslov a sľub absolventov:  

- promótor prejde k pultu, má predslov a vyzve zástupcu absolventov k zloženiu sľubu  
-  promótor dá pokyn na postavenie sa - pri čítaní sľubu všetci stoja, (poodstúpi trochu 

dozadu), 
- zástupca absolventov príde k pultu, 
- zástupca absolventov prečíta  sľub absolventov, 
- po prečítaní sľubu predstúpi zástupca absolventov pred rektora/prorektora, podá mu 

ruku, ukloní sa a vráti sa na svoje miesto medzi absolventami 
- zhromaždenie sa usadí,  absolventi ostanú stáť (len ten rad, ktorý začína preberať 

diplomy) 
- pedel rektora prejde so žezlom dopredu (na vyznačené miesto) a oprie si žezlo do 

stojana 
- promótor vyzve prodekana na predstavenie absolventov a vyzve absolventov, aby si 

prevzali diplomy (podíde k diplomom) 
 

7. Preberanie diplomov: 
- prodekan, ktorý číta zoznam absolventov, prejde k rečníckemu pultu, 
- prečíta zo zoznamu absolventov:  

meno, priezvisko absolventa, narodený v miesto narodenia (vydatá absolventka:       
meno, priezvisko rodená rodné priezvisko narodená v miesto narodenia), 



- absolvent/ka po prečítaní svojho mena pristúpi k žezlu (ktoré drží rektorov pedel), s 2 
prstami sa dotkne žezla, povie „sľubujem“,  

- prejde pred rektora/prorektora ukloní sa mu,  
- prejde k promótorovi a prevezme diplom 
- ukloní sa obecenstvu, vráti sa na koniec radu, z ktorého vyšiel a zostáva stáť až 

do okamihu, keď prevezmú diplomy všetci absolventi v danom rade 
- ak dostáva cenu dekana/rektora, vráti sa pokloniť dekanovi/rektorovi a prevezme 

cenu,  ukloní sa obecenstvu, vráti sa na svoje miesto a sadne si. 
- ostatní absolventi v rade sa posunú o jedno miesto doprava (doľava) tak, že po 

prevzatí diplomov sedia všetci absolventi v danom rade na svojom východzom 
mieste. Po prevzatí diplomov všetkými absolventmi v danom rade sa celý rad posadí 
a vstanú uchádzači v druhom rade. 

 
Po odovzdaní všetkých diplomov sa promótor a prodekan, ktorý číta mená vrátia na svoje 
miesta. 
 

8. Poďakovanie absolventov: k rečníckemu pultu predstúpi po prevzatí všetkých diplomov 
bez vyzvania zástupca absolventov, ktorý čítal sľub a prečíta poďakovanie (rodičom, 
učiteľom, škole). 

 
9. Rektor(prorektor) po skončení prejavu absolventov číta krátku záverečnú reč. 
 
10. Dekan číta gratulačnú reč. Po skončení príhovoru sa vráti na svoje miesto a zostane stáť 

a čaká na Gaudeamus igitur. 
 
11. Gaudeamus igitur - všetci stoja.  
 
12. Odchod akademických funkcionárov: - všetci stoja 

- začnú hrať fanfáry, 
- za zvuku fanfár prejde pedel rektora pred rektora/prorektora, ukloní sa mu, otočí sa 

smerom k obecenstvu , podíde pár krokov dopredu ku schodíkom, počká, kým 
rektor/prorektor obíde stôl zľava a pokračuje stredovou uličkou medzi obecenstvom 
na koniec uličky, na konci uličky pokračuje vľavo do vchodu na bočnej strane 

- odchádzajú, v opačnom poradí ako prišli, dolu z pódia, prechádzajú uličkou v strede 
sály a vychádzajú bočným vchodom na ľavej strane. 

              1.  pedel rektora 
       2.  rektor/prorektor  
       3.  pedel dekana (ak je) 
       4.  dekan  

5. akademickí funkcionári fakulty (prodekani). 
 
13. Odchod absolventov: - za zvukov hudby sa zoradia a pomaly zídu z pódia, prechádzajú 

uličkou v strede sály a vychádzajú bočným vchodom na pravej strane. 
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