VNÚTORNÝ PREDPIS Č. 4/2009
PORIADOK AKADEMICKÝCH OBRADOV
Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s čl. 24 Štatútu Katolíckej univerzity
v Ružomberku vydáva túto smernicu, ktorej cieľom je upraviť postup pri vykonávaní
akademických obradov na Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len „KU“ alebo
„univerzita“), ako aj pri vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia, diplomov absolventom
rigorózneho konania, dekrétov absolventom habilitačného konania a diplomov osobnostiam,
ktorým Vedecká rada KU udelila titul doctor honoris causa.

Článok 1
Akademické obrady
(1) Akademickými obradmi univerzity sú najmä: slávnostné otvorenie akademického roka
(Veni Sancte), slávnostné ukončenie akademického roka (Te Deum), imatrikulácia študentov
prvého ročníka, promócie, inaugurácia rektora a dekanov.
(2) Priebeh obradu je vopred určený scenárom a v prípade štátnych návštev aj
diplomatickým protokolom.
(3) Pri akademických obradoch sa používajú univerzitné a/alebo fakultné insígnie. Taláre sú
oprávnení používať: rektor, prorektori, predseda Akademického senátu KU, dekani,
prodekani, predsedovia senátov fakúlt a podľa rozhodnutia rektora alebo dekanov aj iní
vysokoškolskí učitelia a zamestnanci KU, ako aj jej významní hostia (ods. 2 čl. 24 štatútu KU).
(4) Rektora môže pri akademických obradoch zastúpiť ním poverený prorektor.
(5) Dekana môže pri akademických obradoch zastúpiť ním poverený prodekan.
(6) Akademické obrady sa uskutočňujú spravidla v Aule Jána Pavla II. alebo v iných
priestoroch, ktoré na základe návrhu dekana fakulty určí rektor KU.
(7) Imatrikulovaní študenti, promovaní absolventi a habilitovaní docenti sa na akademickom
obrade zúčastňujú výhradne v spoločenskom odeve alebo vo fakultných talároch.
(8) Slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutočňuje spravidla v stredu v druhom
týždni zimného semestra omšou Veni Sancte, po ktorej nasleduje zhromaždenie akademickej
obce a imatrikulácia (slávnostné zloženie akademického sľubu) študentov prvého ročníka.
Akademický obrad prebieha podľa scenára uvedeného v Prílohe 1 tejto smernice.
(9) Promócie absolventov bakalárskeho štúdia (slávnostné zloženie sľubu a prevzatie
vysokoškolského diplomu) prebiehajú podľa scenára uvedeného v Prílohe 2 tejto smernice.
Uskutočňujú sa bez prítomnosti rektora KU. Promótorom je prodekan alebo iná osoba
poverená dekanom fakulty.
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(10) Promócie absolventov magisterského štúdia (slávnostné zloženie sľubu a prevzatie
vysokoškolského diplomu) a štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v znení neskorších predpisov prebiehajú podľa scenára uvedeného v Prílohe 3 tejto
smernice. Promótorom je prodekan alebo iná osoba poverená dekanom fakulty.
(11) Promócie absolventov rigorózneho konania prebiehajú podľa scenára uvedeného
v Prílohe 4 tejto smernice. Promótorom je prodekan alebo iná osoba poverená dekanom
fakulty.
(12) Promócie absolventov doktorandského štúdia prebiehajú podľa scenára uvedeného
v Prílohe 5. Promótorom môže byť iba profesor alebo docent.
(13) Odovzdávanie dekrétov absolventom habilitačného konania sa koná na zasadnutí
Vedeckej rady KU.
(14) Udeľovanie titulu doctor honoris causa sa uskutočňuje zásadne na slávnostnom
zasadnutí Vedeckej rady KU rozšírenom o vedecké rady fakúlt. Prebieha podľa scenára
uvedeného v Prílohe 6. Súčasťou akademického obradu je prednáška dekorovaného doktora
honoris causa.
(15) Slávnostná inaugurácia rektora univerzity, slávnostná inaugurácia dekanov alebo
ceremoniál, ktorý ich v sebe spája, prebieha počas spoločného slávnostného zasadnutia
akademických senátov univerzity a jej fakúlt, vedeckých rád univerzity a jej fakúlt
a akademickej obce. Na slávnosť sú pozývaní zástupcovia iných vysokých škôl a iné významné
osobnosti. Inaugurácia rektora sa uskutočňuje podľa scenára uvedeného v Prílohe 7.
(16) Slávnostné zakončenie akademického roka sa uskutočňuje počas omše Te Deum
slávenej spravidla v stredu v poslednom týždni letného semestra.

Článok 2
Vydávanie dokladov o vzdelaní
(1) Katolícka univerzita v Ružomberku vydáva nasledujúce doklady o vzdelaní:
a) doklady o absolvovaní štúdia: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške,
dodatok k diplomu (§ 68 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov),
b) diplomy absolventom rigorózneho konania,
c) diplomy absolventom doktorandského štúdia,
d) dekréty absolventom habilitačného konania.
(2) Odovzdávanie dokladov o vzdelaní uvedených v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku sa
uskutočňuje pri akademickom obrade. Na akademické obrady sú absolventi rigorózneho
konania a doktorandského štúdia písomne pozývaní príslušnými oddeleniami fakúlt
najneskôr 14 dní pred termínom konania obradu. Absolventov habilitačného konania pozýva
kancelária rektora KU.
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(3) Absolvent, ktorý sa z opodstatnených dôvodov nemôže zúčastniť na akademickom
obrade v termíne určenom univerzitou, najneskôr 2 dni pred konaním slávnostného obradu
oznámi uvedenú skutočnosť študijnému oddeleniu fakulty *v prípade dokladov uvedených v
ods. 1 písm. a) tohto článku+, oddeleniu pre vedu fakulty *v prípade dokladov uvedených
v ods. 1 písm. b) a c)+ alebo kancelárii rektora (v prípade dekrétu pre habilitovaného
docenta) a riadi sa ich pokynmi.
(4) V prípade, že absolvent nemôže prevziať doklad osobne, splnomocní na tento úkon tretiu
osobu. V splnomocnení musí byť jednoznačne určené, na prevzatie akého dokladu je
splnomocnená osoba oprávnená. Podpis splnomocniteľa musí byť úradne overený. V tomto
prípade prevzatie dokladu potvrdí splnomocnená osoba, ktorá predtým hodnoverne
preukázala svoju totožnosť. Originál splnomocnenia je súčasťou spisu absolventa vedeného
fakultou.
(5) Doklady o vzdelaní uvedené v ods. 1 tohto článku nie je možné zasielať poštou.
(6) Ak si absolvent nevyzdvihne doklad o vzdelaní do troch rokov od termínu konania
akademického obradu, doklad sa odovzdá do archívu KU, pričom je nutné dodržať príslušné
predpisy o archivácii a registratúre.

Ružomberok 31. marca 2009

prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
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Príloha 1
CEREMONIÁL SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA AKADEMICKÉHO ROKA
Úvod
Imatrikulovaní študenti zaujmú miesta na sedenie v aule Jána Pavla II. podľa pokynov
pracovníkov študijného oddelenia fakulty.
Slávnostný nástup – za zvukov fanfár vstupujú do auly akademickí funkcionári v tomto
poradí:
 prodekani v talári s insígniou
 pedel fakulty s insígniou (žezlom) fakulty, ak ju fakulta má,
 dekan fakulty s insígniou,
 predseda Akademického senátu KU,
 prorektori v talári s insígniou,
 Veľký kancelár alebo jeho zástupca
 pedel rektora s insígniou,
 rektor v talári s insígniou.
Štátna hymna
Moderátor (prorektor) (stojí pri pulte):
Vaša magnificencia, vážený pán rektor, Vaša Excelencia, vážený pán biskup, Vaše spektability
páni dekani, vaše honorability, ctení hostia, vážené slávnostné zhromaždenie, dámy a páni!
Podľa starodávnych univerzitných tradícií študenti prijatí do 1. ročníka pred začlenením do
akademickej obce univerzity skladajú slávnostný imatrikulačný sľub. Zaväzujú sa ním plniť
všetky povinnosti študenta Katolíckej univerzity, šíriť jej dobré meno a súčasne získavajú
výsady, ktoré im prináša príslušnosť k akademickej obci. V duchu týchto tradícií sme sa tu
dnes zišli a pozvali Vás na túto slávnosť.
Otváram slávnostnú imatrikuláciu na Katolíckej univerzite v Ružomberku v akademickom
roku ..., na ktorej vás všetkých úctivo vítam. Osobitne vítam vás, milí poslucháči prvého
ročníka. Stávate sa prechodnými obyvateľmi mesta Ružomberok a členmi miestneho
duchovného spoločenstva Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka,
preto aj v prítomnosti zástupcov týchto inštitúcií budete skladať imatrikulačný sľub.
Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, dovoľte mi, aby som Vám oznámil, že na Katolícku
univerzitu v Ružomberku bolo do prvého ročníka bakalárskeho štúdia a štúdia spájajúceho
prvý a druhý stupeň prijatých:
na Filozofickej fakulte - ... študentov,
na Pedagogickej fakulte - ... študentov,
na Fakulte zdravotníctva - ... študentov,
na Teologickej fakulte -... študentov.
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Rektor (zo svojho miesta):
Vaša Honorabilita, ďakujem Vám za otvorenie slávnostnej imatrikulácie. Som veľmi rád, že
môžem spoznať tých, ktorí sa v tomto akademickom roku stávajú novými študentmi
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Milí prváci, mám úprimnú radosť, že Vás môžem privítať
v tejto aule, ktorá nosí meno veľkého pápeža Jána Pavla II.
(pokračuje v slávnostnom príhovore)
Moderátor (od pultu):
Vaša Magnificencia, podľa starodávnej univerzitnej tradície zástupcovia študentov prvého
ročníka prednesú teraz imatrikulačný sľub.
Na pokyn pedela slávnostné zhromaždenie vstane.
Zástupca študentov (od pultu):
V zastúpení študentov prvého ročníka Katolíckej univerzity v Ružomberku pri vstupe na
akademickú pôdu sľubujem, že budeme žiť a konať v súlade s charakterom univerzity a
štatútom našej fakulty. Chceme sa usilovať o hľadanie a objavovanie pravdy a krásy, o lásku k
vede, umeniu a ochranu ľudskej dôstojnosti, aby sme vedeli odpovedať na problémy a výzvy
súčasnosti, a tak prinášali úžitok celej spoločnosti. Tak nám Pán Boh pomáhaj.
Následne po prednesení sľubu odchádza na svoje miesto.
Na pokyn pedela si slávnostné zhromaždenie sadne.

Moderátor (od pultu):
Milí študenti, zložením imatrikulačného sľubu ste prevzali na seba povinnosť, ktorú máte
plniť počas celého svojho štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Prajem vám, aby ste
na túto slávnostnú chvíľu pamätali a svoj záväzok plnili tak, ako ste to dnes slávnostne sľúbili.
Vážené dámy a páni, teraz si vypočujeme slávnostnú prednášku ... na tému ...
Moderátor (od pultu):
Vaša Honorabilita, ďakujem Vám za slávnostnú prednášku.
Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, Vaša Excelencia, Vaše spektability, honorability, ctení
hostia, vážené slávnostné zhromaždenie, dámy a páni,
ďakujem Vám za účasť na našom slávnostnom zhromaždení, ktorého program sa týmto
naplnil.
Gaudeamus igitur
Odchod sprievodu (v opačnom poradí ako pri nástupe, ako prvý ide pedel rektora a za ním
rektor) – za zvuku fanfár
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Príloha 2
SLÁVNOSTNÝ CEREMONIÁL PROMÓCIE ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA
Úvod
Podľa pokynov pracovníkov študijného oddelenia fakulty promovaní absolventi zaujmú
miesta na sedenie v prvých radoch auly, alebo idú ako prví v slávnostnom sprievode.
Slávnostný nástup – za zvukov fanfár vstupujú do auly fakultní funkcionári v tomto poradí:
 učitelia fakulty v talároch, ak ich fakulta má,
 zástupca Akademického senátu fakulty v talári,
 prodekani v talári s insígniou, príp. promótor a moderátor,
 pedel fakulty s insígniou (žezlom) fakulty; ak ju fakulta nemá, tak s insígniou
univerzity,
 dekan fakulty s insígniou.
Štátna hymna
Moderátor (prodekan I. alebo iná osoba poverená dekanom) (stojí pri pulte):
Vaša Spektabilita, Vaše honorability, vážené slávnostné zhromaždenie!
Srdečne Vás vítam na slávnostnej promócii absolventov ... fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Dovoľte mi, aby som predstavil promočné kolégium: ... (číta podľa zoznamu)
Vaša Spektabilita,
ako prodekan ... fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku dovoľujem si Vám s radosťou
oznámiť, že všetci prítomní absolventi úspešne vykonali štátne skúšky. Prosím Vás, Vaša
Spektabilita, o súhlas s ich slávnostnou promóciou.
Dekan (posediačky):
Vaša Honorabilita, s potešením beriem na vedomie, že prítomní absolventi s úspechom
ukončili štúdium štátnou skúškou na ... fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, a preto je
možné odovzdať im diplomy. Prosím Vás, pán promótor, aby ste vykonali slávnostný akt
vyhlásenia absolventov za bakalárov.
Promótor (prodekan II. alebo iná osoba poverená dekanom) (postojačky):
Vaša Spektabilita,
na ... fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku ... štátnu skúšku
úspešne vykonalo ... absolventov v bakalárskych študijných programoch.
Na tejto slávnosti sú to absolventi bakalárskeho štúdia študijných programov:
... (vymenované)
Vážení absolventi,
počas svojho vysokoškolského štúdia ste sa riadili občianskymi zákonmi, vysokoškolskými
zvyklosťami a rešpektovali katolícky duch univerzity a jej fakulty. V zmysle akademickej
tradície možno tak požiadať Vášho zástupcu, aby pred odovzdaním diplomov prečítal
promočný sľub.
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Pedel dá pokyn, aby slávnostné zhromaždenie povstalo.
Absolvent (číta pri pulte):
Vaša Spektabilita, vaše Honorability, vážení prítomní.
V mene absolventov bakalárskeho štúdia sľubujem,
- že budeme svojimi silami, vedomosťami a čestným životom prispievať
k šíreniu dobra a k rozvoju kultúrnych i duchovných hodnôt našej spoločnosti;
- že túto poctu, ktorá nám bude udelená, zachováme bezúhonnú a neporušenú;
- že sa budeme riadiť svedomím a kresťanskými zásadami.
Sľubujem, že Katolícku univerzitu v Ružomberku a jej ... fakultu uchováme vo vďačnej
pamäti, získané vedomosti a schopnosti budeme uplatňovať v záujme šírenia poznania,
prehlbovania viery, v prospech ľudstva a pre dobro Cirkvi.
Promótor (k absolventom):
Vážení absolventi, teraz predstúpte a potvrďte svoj sľub tým, že položíte pravú ruku na
fakultné/univerzitné žezlo a poviete nahlas: „Sľubujem“.
Vaša Spektabilita, vážené slávnostné zhromaždenie,
dovoľte mi predstaviť Vám absolventov fakulty, ktorí splnili všetky podmienky vyplývajúce zo
študijného programu a úspešne absolvovali štátnu skúšku – v súlade s právnymi normami
Slovenskej republiky tak získali akademický titul bakalár.
Vaša Spektabilita, obraciam sa na Vás s prosbou odovzdať diplomy týmto absolventom:
Promótor vyvoláva absolventov podľa mena a priezviska a s oznámením miesta bydliska.
Absolventi prichádzajú k pedelovi, položia dva prsty na žezlo a povedia „Sľubujem“. Pedel
počas sľubu stojí, pričom žezlo drží v takej polohe, aby sa naň dalo ľahko dočiahnuť.
Dekan absolventom postojačky odovzdáva diplomy a podáva ruku.
Po prevzatí diplomu od dekana absolventi predstúpia pred promočné kolégium, uklonia sa,
následne sa uklonia slávnostnému zhromaždeniu a odídu na určené miesto.
Počas odovzdávania diplomov hrá ticho hudba.
Promótor:
Vaša Spektabilita, týmto slávnostný akt promovania bakalárov považujem za ukončený.
Moderátor:
Ďakujem. Vaša Spektabilita, dovoľte, aby som Vás požiadal o slávnostný príhovor.
Dekan - číta pri pulte príhovor
Moderátor:
Ďakujem Vám, Vaša Spektabilita, za Váš slávnostný prejav. Teraz prosím jedného
z novopromovaných bakalárov o príhovor.
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Absolvent (pri pulte)
Vaša Spektabilita, Honorability, vážené slávnostné zhromaždenie... (prejav bakalára).
Moderátor (pri pulte)
Vaša Spektabilita, Honorability, vážené slávnostné zhromaždenie. Program slávnostnej
promócie pri príležitosti odovzdania bakalárskych diplomov na ... fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku sa skončil.
Pedel dá pokyn, aby prítomní povstali.
Zvukový technik: Gaudeamus
Za zvukov fanfár pedel odvádza sprievod von z auly v tomto poradí: dekan, prodekani,
učitelia.
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Príloha 3
SLÁVNOSTNÝ CEREMONIÁL PROMÓCIE ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA A ŠTÚDIA
SPÁJAJÚCEHO PRVÝ A DRUHÝ STUPEŇ
Úvod
Podľa pokynov pracovníkov študijného oddelenia fakulty promovaní absolventi zaujmú
miesta na sedenie v prvých radoch auly, alebo idú ako prví v slávnostnom sprievode.
Slávnostný nástup – za zvukov fanfár vstupujú do auly akademici v tomto poradí:
 učitelia fakulty v talároch, ak ich fakulta má,
 zástupca Akademického senátu fakulty v talári,
 prodekani v talári s insígniou,
 promótor v talári,
 pedel fakulty s insígniou fakulty (žezlom), ak ju fakulta má,
 dekan fakulty,
 Veľký kancelár alebo jeho zástupca,
 pedel rektora s insígniou,
 rektor v talári s insígniou.
Štátna hymna
Moderátor (prodekan I.) (stojí pri pulte):
Vaša Magnificencia, Vaša Excelencia, Vaša Spektabilita, Vaše Honorability, vážené slávnostné
zhromaždenie!
Srdečne Vás vítam na slávnostnej promócii absolventov ... fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Dovoľte mi, aby som predstavil promočné kolégium: ... (číta podľa zoznamu)
Dekan (stojí pri pulte):
Vaša Magnificencia, vážený pán rektor,
ako dekan .... fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku dovolil som si Vás pozvať na toto
slávnostné zhromaždenie absolventov magisterského štúdia našej fakulty. Dovoľujem si Vám
s radosťou oznámiť, že všetci prítomní absolventi ... fakulty úspešne vykonali štátne skúšky.
Prosím Vás, Vaša Magnificencia, o súhlas s ich slávnostnou promóciou.
Rektor (posediačky):
Vaša Spektabilita, vážený pán dekan,
rád som prijal Vaše pozvanie. S potešením beriem na vedomie, že prítomní absolventi
s úspechom ukončili štúdium štátnou skúškou na ... fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku, a preto je možné odovzdať im diplomy.
Dekan (stojí pri pulte):
Vaša Magnificencia,
považujem si za česť oznámiť Vám, že na ... fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
v akademickom roku ... štátnu skúšku úspešne vykonalo ... absolventov v magisterských
študijných programoch.
Na tejto slávnosti sú to absolventi magisterského štúdia študijných programov:
... (vymenované)
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Obráti sa k promótorovi:
Prosím Vás, Vaša Honorabilita, vážený pán promótor, aby ste podľa platných poriadkov
a zvyklostí prijali od absolventov promočný sľub.
Promótor:
Vážení absolventi,
počas svojho vysokoškolského štúdia ste sa riadili občianskymi zákonmi, vysokoškolskými
zvyklosťami a rešpektovali katolícky duch univerzity a jej fakulty. V zmysle akademickej
tradície možno tak požiadať Vášho zástupcu, aby pred odovzdaním diplomov prečítal
promočný sľub.
Pedel dá pokyn, aby slávnostné zhromaždenie povstalo.
Absolvent (číta pri pulte):
Vaša Magnificencia, Vaša Excelencia, Vaša Spektabilita, vaše Honorability, vážení prítomní.
V mene absolventov magisterského štúdia sľubujem, že titul, ktorý nám bude udelený,
zachováme bez poškvrny a bez úhony.
Budeme sa snažiť svedomite plniť svoje poslanie v zmysle Kristových evanjeliových zásad,
prehlbovať svoj duchovný život, rozširovať a dopĺňať svoje odborné vzdelanie nie pre
získanie prázdnej slávy, ale preto, aby bola šírená Kristova pravda a jasnejšie sa skvelo jej
svetlo, v ktorom spočíva blaho ľudského rodu.
Vo vďačnej pamäti uchováme našu Alma Mater Katolícku univerzitu, ako aj všetkých jej
učiteľov a vychovávateľov. Podľa svojich síl budeme pracovať pre spoločné dobro a dobro
Cirkvi.
Promótor (k absolventom):
Vážení absolventi, teraz predstúpte a potvrďte svoj sľub tým, že položíte pravú ruku na
fakultné žezlo a poviete nahlas: „Spondeo ac polliceor“.
Vaša Magnificencia, Vaša Excelencia, Vaša Spektabilita, vážené slávnostné zhromaždenie,
dovoľte mi predstaviť Vám absolventov fakulty, ktorí splnili všetky podmienky vyplývajúce zo
študijného programu a úspešne absolvovali štátnu skúšku – v súlade s právnymi normami
Slovenskej republiky tak získali akademický titul magister.
Vaša Spektabilita, obraciam sa na Vás s prosbou odovzdať diplomy týmto absolventom:
Promótor vyvoláva absolventov podľa mena a priezviska a s oznámením miesta bydliska.
Absolventi prichádzajú k pedelovi, položia dva prsty na žezlo a povedia „Spondeo ac
polliceor“.
Pedel počas sľubu stojí, pričom žezlo drží v takej polohe, aby sa naň dalo ľahko dočiahnuť.

Dekan absolventom postojačky odovzdáva diplomy a podáva ruku.
Po prevzatí diplomu od dekana absolventi predstúpia pred promočné kolégium, uklonia sa,
následne sa uklonia slávnostnému zhromaždeniu a odídu na určené miesto.
Počas odovzdávania diplomov hrá ticho hudba.
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Promótor:
Vaša Magnificencia, týmto slávnostný akt promovania magistrov považujem za ukončený.
Moderátor (stojí pri pulte):
Vaša Magnificencia, dovoľte mi, aby som Vás požiadal o slávnostný prejav.
Rektor – prednesie slávnostný prejav pri pulte.
Moderátor:
Ďakujem Vám, Vaša Magnificencia, za Váš slávnostný prejav. Vaša Spektabilita, vážený pán
dekan, dovoľte, aby som Vás požiadal o príhovor.
Dekan - číta pri pulte príhovor
Moderátor:
Ďakujem Vám, Vaša Spektabilita, za Váš slávnostný prejav. Teraz prosím jedného
z novopromovaných magistrov o príhovor.
Absolvent (pri pulte)
Vaša Magnificencia, Vaša Excelencia, Vaša Spektabilita, Honorability, vážené slávnostné
zhromaždenie... (prejav magistra).
Moderátor (pri pulte)
Vaša Magnificencia, Vaša Spektabilita, Honorability, vážené slávnostné zhromaždenie.
Program slávnostnej promócie pri príležitosti odovzdania magisterských diplomov na ...
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa skončil. Prosím slávnostné zhromaždenie, aby
povstalo.
Zvukový technik: Gaudeamus
Odchod:
Za zvukov fanfár pedel univerzity odvádza sprievod von z auly v opačnom poradí ako pri
nástupe.
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Príloha 4
SLÁVNOSTNÝ CEREMONIÁL PROMÓCIE ABSOLVENTOV RIGORÓZNEHO KONANIA
Úvod
Podľa pokynov usporiadateľov z príslušnej fakulty/fakúlt promovaní absolventi zaujmú
miesta na sedenie v prvých radoch auly.
Slávnostný nástup – za zvukov fanfár vstupujú do auly akademici v tomto poradí:
 pedel fakulty (pedeli fakúlt) s insígniou fakulty, ak ju fakulta má,
 dekan fakulty (dekani fakúlt) v talári s insígniou,
 zástupca Akademického senátu KU v talári,
 prorektori v talári s insígniou,
 promótor v talári,
 pedel rektora s insígniou,
 rektor v talári s insígniou.
Štátna hymna
Promótor (prodekan alebo iná osoba poverená dekanom fakulty) - stojí pri pulte:
Vaša Magnificencia, Vaše Spektabilita, Vaše Honorability, vážené dámy a páni,
dovoľte mi, aby som Vás privítal na dnešnom slávnostnom zhromaždení absolventov
rigoróznych skúšok, ktorým odovzdáme diplomy a bude im udelený akademický titul doktor
...
Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, prosím Vás, aby ste predniesli slávnostný príhovor.
Rektor prednáša príhovor.
Promótor (stojí pri pulte):
Vaša Magnificencia, ďakujem Vám za slávnostný príhovor a súčasne si dovoľujem požiadať
Vás o súhlas s vykonaním promočného aktu.
Rektor (posediačky):
Vaša Honorabilita,
s potešením beriem na vedomie, že prítomní absolventi úspešne vykonali rigorózne skúšky
a obhájili rigorózne práce na ... fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, a preto je možné
odovzdať im diplomy.
Promótor (stojí pri pulte):
Vážení kandidáti doktorského titulu,
počas rigorózneho konania ste sa riadili občianskymi zákonmi, vysokoškolskými zvyklosťami a
rešpektovali katolícky duch univerzity a jej fakulty. V zmysle akademickej tradície možno tak
požiadať Vášho zástupcu, aby pred odovzdaním diplomov prečítal promočný sľub.
Pedel dá pokyn, aby slávnostné zhromaždenie povstalo.
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Absolvent (číta pri pulte):
Vaša Magnificencia, Vaša Spektabilita, vaše Honorability, vážení prítomní.
V mene absolventov rigorózneho konania sľubujem,
-

že použijeme získané vedomosti a skúsenosti v prospech spoločnosti i vlastnej
osobnosti,

-

že svoje povinnosti budeme vykonávať svedomito, ochotne a s plným vedomím
zodpovednosti,

-

že budeme žiť tak, aby naše správanie bolo v zhode s naším povolaním
a kresťanskými zásadami,

-

že budeme neustále prehlbovať svoje odborné vedomosti v záujme šírenia poznania
a prehlbovania viery,

-

a že zachováme v úcte a vďačnej pamäti našu Alma Mater Katolícku univerzitu a jej
... fakultu.

Promótor (k absolventom):
Vážení absolventi, teraz predstúpte a potvrďte svoj sľub tým, že položíte pravú ruku na
rektorské žezlo a poviete nahlas: „Spondeo ac polliceor“.
Vaša Magnificencia, Vaša Spektabilita, vážené slávnostné zhromaždenie,
dovoľte mi predstaviť Vám absolventov rigorózneho konania, ktorí v súlade s právnymi
normami Slovenskej republiky splnili všetky podmienky pre získanie akademického titulu
doktor ...
Vaša Spektabilita, pán dekan ... fakulty, prosím Vás, aby ste odovzdali diplomy novým
doktorom.
Promótor vyvoláva absolventov podľa mena a priezviska a s oznámením miesta bydliska.
Absolventi prichádzajú k pedelovi univerzity, položia dva prsty pravej ruky na rektorské žezlo
a povedia „Spondeo ac polliceor“.
Počas sľubu pedel stojí.
Dekan absolventom postojačky odovzdáva diplomy a podáva ruku.
Po prevzatí diplomu od dekana absolventi predstúpia pred promočné kolégium, uklonia sa,
následne sa uklonia slávnostnému zhromaždeniu a odídu na určené miesto.
Počas odovzdávania diplomov hrá ticho hudba.
V prípade, že ide o promóciu kandidátov na doktorský titul z viacerých fakúlt, postupne sa
vystriedajú všetci prítomní dekani.

13

Promótor:
Vaša Magnificencia, týmto slávnostný promočný akt považujem za ukončený.
Teraz prosím jedného z novopromovaných doktorov o príhovor.
Absolvent (pri pulte)
Vaša Magnificencia, Vaša Spektabilita, Honorability, vážené slávnostné zhromaždenie...
(prejav doktora).
Promótor (pri pulte)
Vážení doktori,
v mene Katolíckej univerzity v Ružomberku i v mene svojom vám úprimne blahoželám
k dosiahnutému titulu. Verím, že jeho udelenie bude pre vás povzbudením k ďalšej tvorivej
práci a že svojím konaním budete šíriť dobré meno našej Alma Mater.
Vaša Magnificencia, Vaša Spektabilita, Vaše Honorability, vážené slávnostné zhromaždenie,
program slávnostnej promócie pri príležitosti odovzdania doktorských diplomov na Katolíckej
univerzite v Ružomberku sa skončil. Prosím slávnostné zhromaždenie, aby povstalo.
Zvukový technik: Gaudeamus
Odchod:
Za zvukov fanfár pedel rektora odvádza sprievod von z auly v opačnom poradí ako pri
nástupe.
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Príloha 5
SLÁVNOSTNÝ CEREMONIÁL PROMÓCIE ABSOLVENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
Úvod
Podľa pokynov usporiadateľov promovaní absolventi zaujmú miesta na sedenie v prvých
radoch auly.
Slávnostný nástup – za zvukov fanfár vstupujú do auly akademici v tomto poradí:
 pedel fakulty (pedeli fakúlt) s insígniou fakulty, ak ju fakulta má,
 dekan fakulty (dekani fakúlt) v talári s insígniou,
 zástupca Akademického senátu KU v talári,
 prorektori v talároch s insígniami,
 promótor v talári,
 pedel rektora s insígniou,
 rektor v talári s insígniou.
Štátna hymna
Promótor (prorektor pre vedu) (stojí pri pulte):
Vaša Magnificencia, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážené dámy a páni,
dovoľte mi, aby som Vás privítal na dnešnom slávnostnom zhromaždení absolventov
doktorandského štúdia, ktorým odovzdáme diplomy a bude im udelený akademický titul
philosophiae doctor.
Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, prosím Vás, aby ste predniesli slávnostný príhovor.
Rektor prednáša príhovor.
Promótor (stojí pri pulte):
Vaša Magnificencia, ďakujem Vám za slávnostný príhovor a súčasne si dovoľujem požiadať
Vás o súhlas s vykonaním promočného aktu.
Rektor (posediačky):
Vaša Honorabilita,
s potešením beriem na vedomie, že prítomní absolventi úspešne vykonali predpísané skúšky
a obhájili dizertačné práce na ... fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, a dávam
rektorský súhlas s vykonaním promócie.
I.

Promočný obrad v slovenskom jazyku

Promótor (stojí pri pulte):
Vážení absolventi,
počas svojho doktorandského štúdia ste sa riadili občianskymi zákonmi, vysokoškolskými
zvyklosťami a rešpektovali katolícky duch univerzity a jej fakulty. V zmysle akademickej
tradície možno tak požiadať Vášho zástupcu, aby pred odovzdaním diplomov prečítal
promočný sľub.
Pedel dá pokyn, aby slávnostné zhromaždenie povstalo.
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Absolvent (číta pri pulte sľub doktora):
Vaša Magnificencia, Vaša Spektabilita, vaše Honorability, vážení prítomní.
V mene absolventov doktorandského štúdia sľubujem,
-

že použijeme získané vedomosti a skúsenosti v prospech spoločnosti i vlastnej
osobnosti,

-

že svoje povinnosti budeme vykonávať svedomito, ochotne a s plným vedomím
zodpovednosti,

-

že budeme žiť tak, aby naše správanie bolo v zhode s naším povolaním
a kresťanskými zásadami,

-

že budeme neustále prehlbovať svoje odborné vedomosti v záujme šírenia poznania
a prehlbovania viery,

-

a že zachováme v úcte a vďačnej pamäti našu Alma Mater Katolícku univerzitu i jej
... fakultu.

Promótor (k absolventom):
Vážení absolventi, teraz predstúpte a potvrďte svoj sľub tým, že položíte pravú ruku na
rektorské žezlo a poviete nahlas: „Spondeo ac polliceor“.
Vaša Magnificencia, Vaša Spektabilita, vážené slávnostné zhromaždenie,
dovoľte mi predstaviť Vám absolventov doktorandského štúdia, ktorí v súlade s právnymi
normami Slovenskej republiky splnili všetky podmienky pre získanie akademického titulu
doktor.
Vaša Magnificencia, prosím Vás, aby ste odovzdali diplomy novým doktorom.
Promótor vyvoláva absolventov podľa mena a priezviska a s oznámením miesta bydliska.
Absolventi prichádzajú k pedelovi KU, položia dva prsty pravej ruky na rektorské žezlo a
povedia „Spondeo ac polliceor“.
Počas sľubu pedel stojí.
Rektor absolventom postojačky odovzdáva diplomy a podáva ruku.
Po prevzatí diplomu od rektora absolventi predstúpia pred promočné kolégium, uklonia sa,
následne sa uklonia slávnostnému zhromaždeniu a odídu na určené miesto.
Počas odovzdávania diplomov hrá ticho hudba.
II.

Promočný obrad v latinskom jazyku

Promótor:
Examinibus, Scholares clarissimi,
quae ad doctrinam explorandam eorum,
qui ... (icentiati/liecentiati et doctoris/doctoris) nomen et honores consequi student,
lege constituta sunt,
cum laude superatis,
nos adiistis desiderantes,
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ut vos eo honore in hoc solemni consensu ornaremus.
Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros,
quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis,
et nos vos fore speramus.
Spondebitis igitur:
Primum – vos huius Universitatis,
in qua ... (licentiati/licentiati et doctoris/doctoris) gradum ascenderitis,
piam perpetuo memoriam habituros
eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;
Dein – honorem eum, quem in vos collaturus sum,
integrum incolumemque servaturos;
Postremo – spondebitis coram Deo Trino et Uno vos studia sacrae Theologiae
impigro labore culturos et provecturos
non sordidi lucri causa, nec ad vanam captandam gloriam,
sed ut veritas propagetur et lux eius,
qua salus humani generis continetur,
clarius effulgeat.
Haec vos ex animi vestri sententia spondebitis ac pollicebimini?
Absolventi: Spondeo ac polliceor.
Promótor:
Itaque iam nihil impedit,
quominus honores, quos obtinere cupitis,
vobis impertiamus.
Ergo ego promotor rite constitutus
vos ex decreto ordinis mei licentiatum et doctorem creo, creatos renuntio
omniaque ... (licentiati/licentiati et doctoris/doctoris)
iura ac privilegia in vos confero.
In cuius rei fidem
haec diplomata Universitatis Catholicae sigillo firmata
vobis in manus trado.

Promótor:
Vaša Magnificencia, Vaša Spektabilita, vážené slávnostné zhromaždenie,
dovoľte mi predstaviť Vám absolventov doktorandského štúdia, ktorí v súlade s právnymi
normami Slovenskej republiky splnili všetky podmienky pre získanie akademického titulu
doktor.
Vaša Magnificencia, prosím Vás, aby ste odovzdali diplomy novým doktorom.
Promótor vyvoláva absolventov podľa mena a priezviska a s oznámením miesta bydliska.
Rektor absolventom postojačky odovzdáva diplomy a podáva ruku.
Po prevzatí diplomu od rektora absolventi predstúpia pred promočné kolégium, uklonia sa,
následne sa uklonia slávnostnému zhromaždeniu a odídu na určené miesto.
Počas odovzdávania diplomov hrá ticho hudba.
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Promótor:
Vaša Magnificencia, týmto slávnostný promočný akt považujem za ukončený.
Teraz prosím jedného z novopromovaných doktorov o príhovor.
Absolvent (pri pulte)
Vaša Magnificencia, Vaša Spektabilita, Honorability, vážené slávnostné zhromaždenie...
(prejav doktora).
Promótor (pri pulte)
Vážení doktori,
v mene Katolíckej univerzity v Ružomberku i v mene svojom vám úprimne blahoželám
k dosiahnutému titulu. Verím, že jeho udelenie bude pre vás povzbudením k ďalšej tvorivej
práci a že svojím konaním budete šíriť dobré meno našej Alma Mater.
Vaša Magnificencia, Vaše Spektability, Honorability, vážené slávnostné zhromaždenie,
program slávnostnej promócie pri príležitosti odovzdania doktorských diplomov na Katolíckej
univerzite v Ružomberku sa skončil. Prosím slávnostné zhromaždenie, aby povstalo.
Zvukový technik: Gaudeamus
Odchod:
Za zvukov fanfár pedel rektora odvádza sprievod von z auly v opačnom poradí ako pri
nástupe.
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Príloha 6
SLÁVNOSTNÝ CEREMONIÁL UDEĽOVANIA ČESTNÉHO TITULU DOCTOR HONORIS CAUSA
Slávnostný nástup – za zvukov fanfár vstupujú do auly akademici v tomto poradí:
 pedeli fakúlt s insígniou fakulty,
 predseda Akademického senátu KU a predsedovia akademických senátov fakúlt v
talároch,
 rektori vysokých škôl v talároch s insígniami,
 dekani v talároch s insígniami,
 dekan navrhujúcej fakulty v talári s insígniou,
 promótor v talári,
 prorektori v talároch s insígniami,
 Veľký kancelár alebo jeho zástupca,
 prorektor pre vedu KU v talári s insígniou a kandidát na dr. h. c. v talári,
 pedel rektora s insígniou,
 rektor v talári s insígniou.
Štátna hymna
Moderátor (prorektor pre vedu) (stojí pri pulte):
Vaše Magnificencie, spektability, honorability, vážení členovia Vedeckej rady Katolíckej
univerzity Ružomberku, vzácni hostia, milí študenti, dámy a páni,
dovoľte mi, aby som slávnostne otvoril zasadnutie Vedeckej rady Katolíckej univerzity
v Ružomberku rozšírené o vedecké rady jej fakúlt. Zišli sme sa dnes, aby sme sa zúčastnili na
udelení čestného titulu doktor honoris causa. Dovoľujem si preto v mene pedagogických
i vedeckých pracovníkov našej univerzity, v mene jej ostatných zamestnancov a študentov
úprimne privítať na akademickej pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku vzácneho hosťa,
ktorým je ...
Prv, než pristúpime k slávnostnému programu, dovoľte, aby som na našom zhromaždení
privítal významných hostí, ktorých prítomnosť nás veľmi teší, pretože ňou vyjadrujú
Katolíckej univerzite svoje uznanie a slávnostnému zasadnutiu vedeckých rád pridávajú
vážnosť a dôstojnosť.
Osobitne medzi nami vítam: .... (podľa zoznamu)
Srdečne pozdravujem prítomných rektorov zahraničných a domácich vysokých škôl, dekanov
a prodekanov, členov akademických senátov a vedeckých rád Katolíckej univerzity a jej
fakúlt, členov správnej rady KU v Ružomberku, rektorov kňazských seminárov, špirituálov z
Univerzitného pastoračného centra, profesorov, docentov a ďalších pracovníkov našej
univerzity. Pozdravujem aj prítomných študentov. Vítam tiež všetkých nemenovaných hostí,
ktorí poctili naše slávnostné zhromaždenie svojou prítomnosťou, pretože ich s nami
a s našou univerzitou spájajú zväzky spolupráce a priateľstva.
Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, prosím Vás o slávnostný prejav.
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Rektor (od pultu) prednáša prejav.
Moderátor (od pultu):
Ďakujem Vám, Vaša Magnificencia, za prednesený prejav. Dovoľte, aby som požiadal Jeho
Spektabilitu dekana ... fakulty Katolíckej univerzity, aby oboznámil slávnostné zhromaždenie
so životom a dielom ...
(Ak kandidáta navrhol rektor, tak laudatio prednáša prorektor.)
Dekan prednáša laudatio od pultu.
Moderátor (od pultu):
Na základe uvedených skutočností Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku
rozhodla na svojom zasadnutí dňa ... udeliť ... titul doktor honoris causa.
Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, dovoľte mi požiadať Vás o súhlas s vykonaním
promočného aktu.
Rektor (zo svojho miesta):
Vaša Honorabilita, s mimoriadnym záujmom som si vypočul návrh, aby na dnešnom
slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku bol ... vyhlásený za
čestného doktora Katolíckej univerzity. S radosťou dávam svoj rektorský súhlas na vykonanie
promočného aktu.
Pedel dá pokyn, aby slávnostné zhromaždenie povstalo.
Promótor prečíta promočnú formulu:
Vir eminentissime!
Summum consilium Universitatis Catholicae Rosembergensis
in consessu suo legitimo mense ... Anni ... habito
communi omnium applausu commendavit
te, ... ,
in numerum doctorum honoris causa suorum recipere.
Ipsa enim consilii commemorati sententia fulti
petimus te, vir illustrissime,
tantum decus summum ac unicum,
quod Universitati nostrae tribuere licet,
nunc, in celebratione haec sollemni, accipere.
Te autem accipiente atque votum sollemne facere debeas:
Spondeas igitur,
te imprimis huius Universitatis,
cuius summum in scientiis gradum ascendisti,
piam perpetuo memoriam habiturum,
eique auctoritate consilio tuo auxiliari
nunquam defuturum esse,
rursum etiam scientiarum adauctionem,
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nam scientias usque adhuc tam intente geris,
non amissurum esse,
ut veritas propagetur
luxque eius salutifera,
dum terrarum orbem totum illustret?
Haec ergo ut animo tuo lata sententia
spondeas ac pollicearis?
Doktorand pristúpi k univerzitnému žezlu, položí 2 prsty pravej ruky na žezlo a povie:
„Spondeo ac pollliceor.“
Promótor pokračuje:
Nihil ergo iam impedit tibi honores assignare,
quibus te senatus Universitatis nostrae ornare exigeret.
Ego igitur promotor legitime constitutus
te, ...,
doctorem honoris causa Universitatis nostrae creo,
creatum renuntio,
omniaque ordinis doctorum iura privilegia tibi approbo,
cuius rei in fidem tibi
Magnificentissimus Nostrae almae Matris rector ...
litterae testimoniales sigillo maiore Universitatis nostrae instructae tradet.
Po dočítaní textu rektor odovzdá čestnému doktorovi diplom a medailu.
Moderátor:
Vážené slávnostné zhromaždenie, teraz prednesie slávnostný prejav nový čestný doktor
Katolíckej univerzity.
Čestný doktor prednáša prejav od pultu.
Moderátor (od pultu):
Vaša Honorabilita, ďakujem Vám za slávnostný prejav.
Vaše Magnificencie, Spektability, Honorability, milí študenti, vážené dámy a páni,
dovoľte mi, aby som sa Vám na záver nášho slávnostného zhromaždenia poďakoval za
prítomnosť, ktorou ste nás poctili. Týmto vyhlasujem verejné zasadnutie Vedeckej rady
Katolíckej univerzity v Ružomberku za ukončené.
Gaudeamus igitur
Odchod z auly – za zvuku fanfár v opačnom poradí ako pri nástupe
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Príloha 7
SLÁVNOSTNÝ CEREMONIÁL INAUGURÁCIE REKTORA
Slávnostný nástup – za zvukov fanfár vstupujú do auly akademici v tomto poradí:
 pedeli fakúlt s insígniou fakulty,
 predseda Akademického senátu KU a predsedovia akademických senátov fakúlt v
talároch,
 rektori vysokých škôl v talároch s insígniami,
 dekani v talároch s insígniami,
 prorektori v talároch bez insígnií,
 Veľký kancelár alebo jeho zástupca,
 pedel rektora s insígniou,
 rektor v talári bez insígnie.
Štátna hymna
Moderátor (prorektor pre vedu) (stojí pri pulte):
Vaše Magnificencie, Excelencie, Spektability, Honorability, vážení členovia Vedeckej rady
Katolíckej univerzity Ružomberku, vzácni hostia, milí študenti, dámy a páni,
dovoľte mi, aby som slávnostne otvoril spoločné zasadnutie vedeckých rád a akademických
senátov Katolíckej univerzity a jej fakúlt. Zišli sme sa dnes, aby sme sa zúčastnili na
slávnostnej inaugurácii jej nového rektora.
Prv, než pristúpime k slávnostnému programu, dovoľte, aby som na našom zhromaždení
privítal významných hostí, ktorých prítomnosť nás veľmi teší, pretože ňou vyjadrujú
Katolíckej univerzite svoje uznanie a tomuto zhromaždeniu pridávajú vážnosť a dôstojnosť.
Osobitne medzi nami vítam: .... (podľa zoznamu)
Srdečne pozdravujem prítomných rektorov zahraničných a domácich vysokých škôl, dekanov
a prodekanov, členov akademických senátov a vedeckých rád Katolíckej univerzity a jej
fakúlt, členov správnej rady KU v Ružomberku, rektorov kňazských seminárov, špirituálov z
Univerzitného pastoračného centra, profesorov, docentov a ďalších pracovníkov našej
univerzity. Pozdravujem aj prítomných študentov. Vítam tiež všetkých nemenovaných hostí,
ktorí poctili naše slávnostné zhromaždenie svojou prítomnosťou, pretože ich s nami
a s našou univerzitou spájajú zväzky spoločnej práce a priateľstva.
Vaša Honorabilita, pán predseda Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku,
prosím Vás, aby ste predniesli správu o vykonaní voľby kandidáta na funkciu rektora KU.
Predseda AS KU (z miesta):
Vaše Magnificencie, Spektability, Honorability, vážené dámy a páni,
v súlade so Zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. a podľa Štatútu Katolíckej
univerzity v Ružomberku Akademický senát KU vyhlásil dňa ... voľby kandidáta na funkciu
rektora. Vo voľbách, ktoré sa uskutočnili dňa ..., bol zvolený ... Voľbu senátu dňa ... schválil
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veľký kancelár Katolíckej univerzity, košický arcibiskup ... Ako predseda Akademického
senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlasujem, že pri voľbách boli zachované všetky
zákonné a štatutárne normy a ich výsledky sú právoplatné.
Moderátor (od pultu):
Vaša Honorabilita, ďakujem Vám za prednesenú správu. Vážená akademická obec, vzácni
hostia, s radosťou Vám oznamujem, že dňa ... Jeho Excelencia prezident Slovenskej republiky
... vymenoval ... za rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Vaša Excelencia, Veľký kancelár, dovoľte mi, aby som Vás požiadal o vykonanie slávnostnej
inaugurácie nastupujúceho rektora. Prosím slávnostné zhromaždenie, aby povstalo.
Veľký kancelár, rektor a pedel rektora predstúpia pred predsednícky stôl.
Moderátor pokračuje:
Rektorova reťaz symbolizuje rektorovu zviazanosť s univerzitou, jeho povinnosť chrániť
univerzitu, chrániť jej meno, tradície a akademické slobody. Symbolizuje povinnosť rektora
podriadiť všetky svoje kroky a celý svoj život prospechu univerzity a jej akademickej obce.
Vtedy veľký kancelár dekoruje rektora reťazou a bez podania ruky sleduje jeho prísahu.
Rektor následne prečíta prísahu vernosti:
Ja, ..., pri prevzatí úradu sľubujem, že vo všetkom, čo budem hovoriť alebo konať, zachovám
vždy jednotu s Katolíckou cirkvou.
Svedomito a verne budem plniť svoje povinnosti voči Cirkvi, tak všeobecnej, ako aj
partikulárnej, v ktorej som podľa právnych predpisov povolaný konať službu.
Pri vykonávaní svojho úradu, ktorý mi bol zverený v mene Cirkvi, zachovám poklad viery
neporušený a verne ho budem podávať a vysvetľovať; preto sa budem chrániť každého
učenia, ktoré mu odporuje.
Budem dodržiavať a podporovať stanovený poriadok spoločný celej Cirkvi a budem dbať o
zachovávanie všetkých cirkevných zákonov, najmä tých, ktoré sú v Kódexe kanonického
práva.
S kresťanskou poslušnosťou budem prijímať, čo posvätní Pastieri vyhlásia ako autentickí
učitelia a hlásatelia viery, alebo nariadia ako správcovia Cirkvi, a verne budem pomáhať
diecéznym biskupom, aby sa apoštolská činnosť, ktorá sa má konať v mene a z poverenia
Cirkvi, vykonávala v spoločenstve s Cirkvou. Nech mi v tom Boh pomáha.
Po skončení, rektor položí dva prsty pravej ruky na univerzitné žezlo a povie: „Spondeo ac
polliceor.“ Potom rektor podaním ruky Veľkému kancelárovi potvrdí svoj sľub.
Rektor, Veľký kancelár a pedel sa vrátia na svoje miesta.
Moderátor (od pultu):
Vaša Excelencia, ďakujem Vám za vykonanie inauguračného aktu. Teraz prosím
nastupujúceho rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku ... o prednesenie slávnostného
prejavu.
Rektor od pultu prednáša prejav.
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Moderátor (od pultu):
Vaša Magnificencia, ďakujem Vám za slávnostný prejav.
Ďalej môžu nasledovať pozdravy hostí.
Moderátor (od pultu):
Vaše Magnificencie, Excelencie, Spektability, Honorability, milí študenti, vážené dámy a páni,
dovoľte mi, aby som sa Vám na záver nášho slávnostného zhromaždenia poďakoval za
prítomnosť, ktorou ste nás poctili.
Týmto vyhlasujem verejné zasadnutie vedeckých rád, akademických senátov a zhromaždenie
celej akademickej obce Katolíckej univerzity v Ružomberku za skončené.
GAUDEAMUS IGITUR
Odchod z auly – za zvuku fanfár v opačnom poradí ako pri nástupe
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