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Slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia FZKI SPU v Nitre 

v akademickom roku 2020/2021 

 

Slávnostný promočný akt sa bude konať dňa 13. júla 2021 v Aule SPU v Nitre. 

Rozpis promócií 

08:30 Príprava nástupu na slávnostnú promóciu (povinná účasť všetkých 

promovaných absolventov) 

10:00 Absolventi všetkých študijných programov: Krajinné inžinierstvo, Záhradná a 

krajinná architektúra, Biotechnika parkových a krajinných úprav, Záhradníctvo  

 

Nácvik absolventov na promócie je povinný a bude sa konať v aule v deň konania promócie 

od 8:30 do 9,45 pred začatím slávnostnej promócie. Počas nácviku sa absolventi zapíšu do 

Knihy absolventov. Z tohto dôvodu si každý absolvent musí priniesť vlastné pero. Po zapísaní 

sa každý absolvent dostane max 5 lístkov pre rodinných príslušníkov a hostí na vstup na 

slávnostnú promóciu do auly.  Všetci účastníci slávnostnej promócie (aj prítomní rodičia a 

hostia) musia mať povinne rúška.  Počet miest v aule je obmedzený. Bez lístka sa do auly 

nebude možné dostať. Rodinní príslušníci a hostia budú môcť do auly vstúpiť najskôr 15 

minút pred začiatkom slávnostného aktu na základe vstupenky. Po skončení slávnostného 

aktu všetci prítomní opustia vnútorné priestory univerzity. Spoločné fotenie bude povolené 

výhradne v exteriéroch. Žiadam všetkých absolventov a aj rodinných príslušníkov 

o dodržanie uvedenej požiadavky a o disciplínu.  

Zraz absolventov pred nácvikom bude v spojovacej chodbe medzi pavilónmi S a E.  

Absolventi dostanú jednotné rúška pred slávnostným aktom od pracovníčok Študijného 

oddelenia FZKI SPU v Nitre. Viac na: http://www.fzki.uniag.sk/sk/promocie/ . 

Žiadame absolventov a ich hostí, aby dodržiavali pokyny. Ich nedodržanie môže narušiť 

priebeh slávnostného aktu! 

Atmosféru slávnostnej promócie podčiarkuje aj dress code promovaných absolventov.  

Pre spresnenie záväznej účasti Vám pošleme dotazník, na základe ktorého pripravíme 

vstupenky, zasadací a organizačný poriadok ako aj scenár promócie. 

V Nitre, 11. júna 2021. 
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