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Príkaz dekana  

č. 1/2021 

 



 
 
Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva na základe 

Príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2021 zo dňa 2. 1. 2021 a z dôvodu 
zhoršenia epidemiologickej  situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a v záujme 
udržania verejného zdravia tento príkaz: 
 

S prihliadnutím na prijaté uznesenie vlády SR č. 808/2020 zo dňa 31. decembra 2020 (ďalej 
len „uznesenie vlády“),  
 

p r i k a z u j e m 
od 3. januára 2021 do 24. januára 2021 

 
v záujme predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19, a z dôvodu výrazného zhoršovania 
epidemiologickej situácie v Slovenskej republike, ako aj v záujme ochrany života a zdravia 

zamestnancov EBF UK, študentov EBF UK, ako aj širšej verejnosti, nasledovný režim práce 
a prevádzky objektu EBF UK: 
 

1. Zamestnancom Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa 

v súlade s § 250b ods. 2 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov nariaďuje výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce 
umožňuje, s výnimkou zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku.  
 

Pod pojmom zamestnanci zabezpečujúci nevyhnutnú prevádzku sa rozumejú len tí 
zamestnanci, ktorých fyzická neprítomnosť na pracovisku by ohrozila zabezpečenie 
bazálnych činností EBF UK a mala by závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie 
úloh EBF UK, prípadne by spôsobila vážne ekonomické či iné škody (najmä zamestnanci 

zabezpečujúci bezpečnosť a ochranu objektov, informačné systémy a siete, zamestnanci v 
oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovední za riadenie a prevádzku energetických 
a tepelnoenergetických zariadení, osoby zabezpečujúce údržbu budov a ciest, zamestnanci 
podateľne, nevyhnutný počet zamestnancov zabezpečujúcich ekonomické a personálne 

otázky).   
 
Okruh zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku určí dekan EBF UK v 
spolupráci s vedúcimi zamestnancami EBF UK, s tým, že počet zamestnancov na 

pracovisku nesmie prekročiť jednu osobu na jednu kanceláriu/miestnosť. 
Dotknutí zamestnanci budú o uvedenom informovaní štandardnými komunikačnými 
kanálmi a bude im o tejto skutočnosti vystavené potvrdenie, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 
tohto príkazu.  

 
2. Objekt Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa uzatvára 

s účinnosťou od 4. januára 2021. Vstup do objektu EBF UK sa povoľuje len zamestnancom 
zabezpečujúcim nevyhnutnú prevádzku podľa ods. 1, osobám, ktorým to umožňuje 

uznesenie vlády, príp. iné všeobecne záväzné právne predpisy a akty orgánov verejnej moci 
(ubytovaným, nájomcom a pod.) a osobám s osobitným súhlasom dekana, resp. tajomníka 
fakulty. Do objektu Teologického domova ECAV pri EBF UK majú povolený vstup len 
osoby, ktoré sú v čase vydania tohto príkazu v objekte ubytovaní. Tieto sú zároveň povinné 

zachovávať všetky nariadenia vydané štátnymi orgánmi, univerzitou i fakultou.  
 
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 
 



V Bratislave 3. januára 2021 
 
 

 
                 Milan Jurík, PhD.  
        dekan EBF UK 


