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H a r m o n o g r a m    p r o m ó c i í   
 

Fakulty zdravotníckych vied, Fakulty prírodných vied a Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ukončili štúdium  

v akademickom roku 2020/2021 
 
AULA UCM, BUČIANSKA UL., TRNAVA 
 
30. júna 2021     FZV UCM    3 skupiny    od        8,00 hod. do 13,45 hod.  
   FPV UCM    1 skupina    od      14,45 hod. do 16,00 hod.           
Miesto konania: Trnava, Aula UCM, Bučianska ul. 
 
                            1. skupina    od 8,00 hod do 9,15 hod. (Mgr.) – FZV  cca 56 abs.  
                            denné štúdium -  Mgr. - FYTE 
                            nácvik od 8,00 hod. do 8,30 hod. – akademickí funkcionári o 8,15 hod. 
                            začiatok promočného aktu  8,30 hod. 
                            9,15 hod. – 10,15 hod. hygienické a dezinfekčné opatrenia 
   
   2. skupina    od 10,15 hod do 11,30 hod. (Bc.) – FZV  cca 65  abs.  
                            denné štúdium -  Bc. - FYTE 
                            nácvik od 10,15 hod. do 10,45 hod. – akademickí funkcionári o 10,30 hod. 
                            začiatok promočného aktu  10,45 hod. 
       11,30 hod. – 12,30 hod. hygienické a dezinfekčné opatrenia  
 
   3. skupina    od 12,30 hod do 13,45 hod. (Bc., Mgr.) – FZV  cca 65  abs.  
                            denné a externé štúdium – Bc. - RATE  
                            externé štúdium – Bc. a Mgr. – FYTE 
                            nácvik od 12,30 hod. do 13,00 hod. – akademickí funkcionári o 12,45 hod. 
                            začiatok promočného aktu  13,00 hod. 
                           13,45 hod. – 14,45 hod. hygienické a dezinfekčné opatrenia  
 
   4. skupina    od 14,45 hod do 16,00 hod. (Bc., Mgr.) – FPV  cca 33  abs.  
                            denné a externé štúdium – Bc., Mgr.  
                            nácvik od 14,45 hod. do 15,15 hod. – akademickí funkcionári o 15,00 hod. 
                            začiatok promočného aktu  15,15 hod. 
  
 
1. júla 2021     FMK UCM    5 skupín    od       8,00 hod. do 18,15 hod.           
Miesto konania: Trnava, Aula UCM, Bučianska ul. 
 
                            1. skupina    od 8,00 hod do 9,15 hod. (Mgr., Bc.) – FMK  cca 44 abs.  
                            denné a externé štúdium -  Bc., - 21 
     denné štúdium -  Mgr. (AMES) - 7 
     externé štúdium -  Mgr. (KOMU, MARK) 16 
                            nácvik od 8,00 hod. do 8,30 hod. – akademickí funkcionári o 8,15 hod. 
                            začiatok promočného aktu  8,30 hod. 
     9,15 hod. – 10,15 hod. hygienické a dezinfekčné opatrenia 
 
     2. skupina    od 10,15 hod do 11,30 hod. (Mgr.) – FMK  cca 44  abs.  
                            denné štúdium -  Mgr. – (KOMU) Alenová - Kučeráková 
                            nácvik od 10,15 hod. do 10,45 hod. – akademickí funkcionári o 10,30 hod. 
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                            začiatok promočného aktu  10,45 hod. 
                           11,30 hod. – 12,30 hod. hygienické a dezinfekčné opatrenia 
 
         3. skupina    od 12,30 hod do 13,45 hod. (Mgr.) – FMK  cca 43  abs.  
                            denné štúdium - Mgr. – (KOMU) Lacko – Žemberi - 26 
                            denné štúdium - Mgr. – (TEDI) - 17 
                            nácvik od 12,30 hod. do 13,00 hod. – akademickí funkcionári o 12,45 hod. 
                            začiatok promočného aktu  13,00 hod. 
     13,45 hod. – 14,45 hod. hygienické a dezinfekčné opatrenia 
 
        4. skupina    od 14,45 hod do 16,00 hod. (Mgr.) – FMK  cca 57  abs.  
                            denné štúdium - Mgr. (MARK) – Badovská - Martinková 
                            nácvik od 14,45 hod. do 15,15 hod. – akademickí funkcionári o 15,00 hod. 
                            začiatok promočného aktu  15,15 hod. 
     16,00 hod. – 17,00 hod. hygienické a dezinfekčné opatrenia 
 
    5. skupina    od 17,00 hod do 18,15 hod. (Mgr.) – FMK  cca 57  abs.  
                            denné štúdium - Mgr. (MARK)   Medárová - Žiaranová 
                            nácvik od 17,00 hod. do 17,30 hod. – akademickí funkcionári o 17,15 hod. 
                            začiatok promočného aktu  17,30 hod. 
 
 
V Trnave   18. júna 2021                                       dekani FZV, FPV, FMK UCM 
                                                           
Upozornenie! 

a) povinnosť respirátora alebo rúška pre všetky osoby 
b) pri súčasnej alebo zlepšenej pandemickej situácii COVID-19 je povolená  

 účasť rodinných príslušníkov v počte:  - max. 2 osoby pri počte abs. do  70, 
                          v prípade, že sa pandemická situácia COVID-19 zhorší, nebude povolená účasť 
                          rodinných príslušníkov na promočnom akte, ani ich vstup do budovy UCM (tieto 
                          informácie je potrebné sledovať na webe UCM a v prípade zmeny aktuálnej 
                          situácie, budú zmeny zverejnené). 

c) pri súčasnej pandemickej situácii je nutné predloženie potvrdenia o očkovaní, 
             jednodňový PCR, LAMP alebo AG test alebo potvrdenie lekára o prekonaní 
             ochorenia COVID-19 (tieto informácie je potrebné sledovať na webe UCM 
             a v prípade zmeny aktuálnej situácie, budú zmeny zverejnené). 

d) po vstupe absolventov do budovy AULY UCM im nebude umožnené budovu 
             opustiť skôr ako po ukončení promočného aktu. Odporúčame absolventom, aby 
             prišli riadne oblečení a pripravení na promočný akt, nakoľko po vstupe do sály 
             zostávajú sedieť na sedadlách až do ukončenia promočného aktu. 

e) povolenému počtu rodinných príslušníkov bude vstup do AULY UCM umožnený 
             krátko pred začatím promočného aktu. 
 

(Rodinným príslušníkom – osobám NAD stanovený počet nebude vstup do auly umožnený)! 
 

V prípade zhoršenia pandemickej situácie a v prípade, že bude nutné zmeniť podmienky pre 
konanie promočného aktu, budú zmeny zverejnené na webe UCM. Odporúčame preto 

absolventom, aby si pred termínom konania promócií na www.ucm.sk overili, či sa zmenili 
podmienky konania promócií. 


