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Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „EBF
UK“) vydáva v súlade s čl. 8 Organizačného poriadku EBF UK, na základe Príkazu rektora
Univerzity Komenského v Bratislave č. 16/2021, s prihliadnutím na odporúčania Krízového
štábu UK a záverov rokovania Permanentného krízového štábu UK zo dňa 23.8.2021
a z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou
ochorenia COVID-19 a v záujme udržania verejného zdravia, nasledovný príkaz:
Čl. I
Organizácia a podmienky pedagogického procesu
1. Výučba v zimnom semestri akademického roka 2021 / 2022 sa v študijných
programoch denného štúdia realizovaných na EBF UK začne v zmysle schváleného
harmonogramu akademického roka 20. septembra 2021 prezenčnou formou, za
prísneho rešpektovania čl. 1, ods. 1 písm a. Príkazu rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 16/2021, a to, že „počet osôb v miestnosti neprekročí 50% kapacity
miestnosti určenej na sedenie, maximálne však v miestnosti môže byť 50 osôb, ak to
kapacita miestnosti na sedenie umožňuje. Pri prechode do 1. stupňa ohrozenia podľa
COVID automatu (verzia 4.1.) pre výučbu na UK v zimnom semestri 2021/2022 sa
môže prezenčná výučba realizovať za podmienky, že počet osôb v jednej miestnosti
nebude viac ako 20. Za účelom dodržiavania uvedeného opatrenia bude pri vstupe do
každej posluchárne vyznačená jej maximálna kapacita, ktorú nemožno prekročiť.
Maximálna kapacita posluchární bude zohľadnená pri tvorbe rozvrhu hodín. Za
dodržiavanie uvedeného opatrenia zodpovedajú všetky prítomné osoby a pedagóg,
ktorý v danej miestnosti a čase vedie výučbu.
2. V prvých týždňoch výučbovej časti zimného semestra bude priorizované blokové
absolvovanie praktických cvičení, ktoré nemožno realizovať efektívne dištančnou
formou, ako aj výučba biblických jazykov. Následne budú prebiehať prednášky,
semináre a ostatné praktické cvičenia. Zaradenie praktických cvičení, prednášok
a seminárov do výučby bude zverejnené v rozvrhu hodín na zimný semester
akademického roka 2021/2022.
3. Vzdelávacie činnosti v zmysle ods. 1 a 2 budú realizované prezenčne, len ako to
všeobecne záväzné predpisy, opatrenia, rozhodnutia a odporúčania vlády SR,
ministerstiev, Úradu verejného zdravotníctva SR, Permanentného krízového štábu
Univerzity Komenského, či iných príslušných orgánov (ďalej „rozhodnutia verejných
autorít“) budú umožňovať. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie (napr. pri
preradení mesta Bratislavy zo stupňa monitoringu/ostražitosti do 1. – 3. stupňa
ohrozenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava), alebo na
základe rozhodnutia Permanentného krízového štábu Univerzity Komenského

v Bratislave, môže dekan fakulty po prerokovaní vo vedení EBF UK rozhodnúť
o ukončení realizácie prezenčnej výučby a prechode na dištančnú formu výučby.
Rozhodnutie o prechode k dištančnej forme výučby oznámi dekan akademickej obci
EBF UK cestou Vnútorného predpisu EBF UK.
4. Vzdelávacie činnosti v externej forme prvého a druhého stupňa štúdia budú v zimnom
semestri akademického roka 2021 / 2022 uskutočňované dištančnou formou.
5. Vzdelávacie činnosti v študijnom programe tretieho stupňa budú uskutočňované
prezenčnou formou, s dodržaním rozhodnutí verejných autorít. V prípade
mimoriadneho zhoršenia epidemiologickej situácie môže dekan rozhodnúť
o prechode na dištančnú formu výučby.
6. EBF UK je povinná uskutočňovať vzdelávacie činnosti tak, aby nebolo ohrozené
zdravie študentov a zamestnancov fakulty a aby boli v súlade s rozhodnutiami
verejných autorít. Rozsah a metóda pedagogického procesu bude volená tak, aby boli
zaistené platné bezpečnostné, hygienické a protiepidemiologické opatrenia.
Z dôvodu možného epidemiologického vyšetrovania a trasovania pozitívnych
prípadov sa v zimnom semestri aktuálneho akademického roka zakazuje vykonávať
výmenu, alebo presun študentov medzi skupinami, a to od okamihu ich fyzickej
prítomnosti na prvom prezenčnom stretnutí v rámci predmetu. Jednotliví
pedagógovia sú povinní viesť a uchovávať evidenciu dochádzky na každej jednotke
vzdelávacej činnosti uskutočňovanej prezenčnou formou.
Čl. II
Organizácia a podmienky prevádzky EBF UK
1. EBF UK zabezpečí v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 podmienky
prevádzky v súlade s rozhodnutiami verejných autorít, a to najmä:
-

Pri vstupe do objektu EBF UK bude zabezpečená možnosť dezinfekcie rúk.

-

EBF UK zabezpečí dôkladné čistenie priestorov fakulty ako prevenciu šírenia
nákazy COVID-19, podľa usmernenia ÚVZ SR. Zabezpečí tiež dostatok
dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné
ochranné prostriedky zamestnancov fakulty, prípadne študentov.

-

EBF UK vytvorí pre prevádzku prezenčnej výučby primerané množstvo
dezinfekčných stojanov, resp. (bezdotykových) dávkovačov na dezinfekciu
a zásobníkov na papierové utierky do umyvární.

-

EBF UK určí primerané intervaly čistenia a dezinfekcie priestorov na základe rizika
infekcie.

-

V závislosti od rozhodnutí verejných autorít bude zabezpečený kontrolovaný
vstup do objektu EBF UK.

2. V prípade, že u študenta alebo zamestnanca je podozrenie na ochorenie alebo je
potvrdené ochorenie COVID-19 je študent alebo zamestnanec povinný túto
skutočnosť bezodkladne oznámiť tajomníkovi EBF UK, alebo spirituálovi
Teologického domova ECAV pri EBF UK, alebo správcovi objektu EBF UK. Študent je
zároveň povinný vyplniť formulár na adrese https://uniba.sk/spravodajskyportal/koronavirus/podozrenie-alebo-potvrdeny-vyskyt-covid-19/.
3. Každá osoba, ktorá vstupuje do objektu EBF UK je na základe platného COVID
semaforu pre výučbu na UK v zimnom semestri akademického roka 2020/2021
povinná prekryť si horné dýchacie cesty nasledovným spôsobom: v stupni Monitoring
(zelená) a Ostražitosť (oranžová) – formou rúška v interiéri a pri hromadných
podujatiach aj v exteriéri; v 1. stupni ohrozenia (červená) je povinné používanie
respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pri hromadných podujatiach, pri vzdialenosti
do 2 m. V 2. stupni ohrozenia (bordová) a v 3. stupni ohrozenia (čierna) je povinné
nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri s výnimkami, ktoré sú uvedené
v platnej vyhláške ÚVZ SR (t.č. č. 237).
4. Akademická knižnica EBF UK bude otvorená v stupni Monitoring a Ostražitosť
bežnom režime, v 1. a vyššom stupni ohrozenia môže byť jej prevádzka upravená.
V študovni knižnice EBF UK bude kapacita miest na štúdium znížená na polovicu.
Čl. III
Záverečné ustanovenia
1. Povinnosť podrobiť sa testovaniu na ochorenie COVID-19, resp. preukázať negatívny
výsledok testu na ochorenie COVID-19, potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu
COVID-19 alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 sa spravuje
rozhodnutiami verejných autorít.
2. Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.

V Bratislave 31. augusta 2021

Mgr. Milan Jurík, PhD.
dekan

