
Slávnostné promócie na FEM SPU v ak. roku 2020/2021 

2. stupeň inžinierskeho štúdia 
 
 

Promócie sa uskutočnia v tomto zaradení : 

            

 

 
15. júla  2021  (štvrtok)   

 

Skupina  Študijný program  (denná a externá forma) Hodina Počet absolventov 

1. 

Ekonomika podniku – denná forma 

(EKPA, EKPS,) (15) 

Medzinárodná ekonomika a rozvoj   - denná forma 

(MERA, MERS) (20) 

Ekonomika podniku – denná forma   

EKP – 2. skupina (22) 

MBA (6) 
  

9:00 63 

2. 

 

Ekonomika podniku – denná forma   

EKP – 1. a 3. skupina (39) 

 

Ekonomika podniku – externá forma (7) 

Manažment podniku – externá forma (13) 

 
 

11:30 59 

3. 

 

Manažment podniku – denná forma (57) 
 

 

14:00 57 

 
 

16. júla 2021 (piatok) 

 

Skupina Študijný program – denná forma Hodina Počet absolventov 

 

1. 

 

Agrárny obchod a marketing   - denná forma 

1., 2., 4., sk (63) 

 

            

9:00 63 

 

2. 

 

Agrárny obchod a marketing   - denná forma   

3. skupina  (23) 

Agrárny obchod a marketing   - externá forma  (5) 

 

Kvantitatívne metódy v ekonómii – denná forma (29) 

  

11:30 57 

 



Nácvik študentov na promócie sa bude konať v aule každý deň o 7.45  hod., 10.15 hod.  

a 12.45 hod. pred začatím slávnostnej promócie určenej skupiny. Počas nácviku sa študenti  

budú musieť zapísať do Knihy absolventov. Z tohto dôvodu si každý absolvent musí priniesť 

vlastné pero.   

 Po zapísaní sa každý absolvent dostane max. 2 lístky pre rodinných príslušníkov na vstup 

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

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

nebude možné dostať. Žiadam všetkých absolventov a aj rodinných príslušníkov o dodržanie 

uvedenej požiadavky a o disciplínu.. 

 

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

študentov, aby dodržiavali určené pokyny. 

 

 

V dňoch konania slávnostnej promócie v súlade s dodržaním epidemiologických opatrení 

dôrazne žiadame rodinných príslušníkov, ktorí sa zúčastnia slávnostného aktu promócie 

absolventov, NEVSTUPOVAŤ do priestorov SPU v Nitre skôr, ako 15 min. pred začiatkom 

podujatia, s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).  

 

Pri vstupe do budovy aplikovať dezinfekciu na ruky.  

 

Po skončení slávnostnej promócie Vás žiadame nezdržiavať sa vo vnútorných priestoroch 

SPU. 

 

Absolventi, ktorí sa neprihlásili na promócie prostredníctvom zaslaného dotazníka sa 

slávnostnej promócie nemôžu zúčastniť. 

 

Za pochopenie vopred ďakujeme. 

 

Ing. Iveta Košovská, PhD., v.r. 

prodekanka 
 


