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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. 3/2022, s prihliadnutím odporúčania Krízového štábu 

UK zo dňa 25. januára 2022 a na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR pod  

č. HDM/1675/3653/2022 zo dňa 27. januára 2022 z dôvodu nástupu prevalencie variantu 

omikron ochorenia COVID-19, predikcie intenzity a trvania omikronovej vlny ochorenia 

COVID-19 a v záujme ochrany životov a zdravia študentov, zamestnancov a verejnosti tento 

príkaz: 

 

Čl. 1 

Organizácia a podmienky pedagogického procesu na EBF UK 

 

1. Na EBF UK sa budú uskutočňovať všetky vzdelávacie činnosti v študijných 

programoch prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského 

štúdia dištančnou metódou (online) v období od 14. februára 2022 minimálne do 6. 

marca 2022. 

 

2. EBF UK plánuje uskutočňovať všetky vzdelávacie činnosti v študijných programoch 

prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia 

prezenčnou metódou v období najskôr od 7. marca 2022, s využitím maximálne 50 % 

kapacity miestnosti na sedenie, resp. s povinnosťou zabezpečiť primeraný odstup 

medzi osobami v miestnosti, v závislosti od rozhodnutia dekana. 

 
3. Vzdelávacie činnosti v zmysle ods. 2 sa realizujú prezenčne, len ak to všeobecne 

záväzné právne predpisy, ako aj opatrenia, rozhodnutia a odporúčania vlády SR, 

ministerstiev, ÚVZ SR, či iných príslušných štátnych orgánov (ďalej len „rozhodnutia 

verejných autorít“) umožňujú. Permanentný krízový štáb UK bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však tri kalendárne dni pred termínom uvedeným v odseku 2, vydá 

pre rektora a dekanov fakúlt odporúčanie, ktorým sa vyjadrí k začiatku realizácie 

prezenčných vzdelávacích činností v závislosti od epidemickej situácie. Rovnako tak 

urobí aj neskôr v prípade výrazného zhoršenia epidemickej situácie. 

 
4. Za výber metódy a realizáciu vzdelávacích činností s ohľadom na ochranu zdravia  

a životov študentov, zamestnancov a verejnosti, podľa predchádzajúcich odsekov 

zodpovedá dekan fakulty. 

 
5. V študijnom programe tretieho stupňa sa v letnom semestri akademického roka 

2021/2022 bude realizovať prezenčná výučba, pričom  musia byť dodržané 

rozhodnutia verejných autorít. 

 
6. Praktická časť vzdelávacích činností (praktické cvičenia - katechetikum, praktikum 

pastorálky, homiletikum, technika spevu, liturgický spev, pedagogické praxe) sa bude 
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realizovať najmä v druhej a tretej tretine výučbovej časti letného semestra 

akademického roka 2021/2022. 

 
7. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave odporúča vyučujúcim v maximálnej 

možnej miere tolerovať neprítomnosť študentov na prezenčných vzdelávacích 

činnostiach z objektívnych dôvodov, najmä zdravotných (obava o vlastné zdravie, 

zdravotné problémy študenta a pod.), a to v nevyhnutnom trvaní, ak je neprítomnosť 

študenta riadne odôvodnená a povaha vzdelávacej činnosti to umožňuje. 

 
8. Fakulty sú povinné vzdelávacie činnosti uskutočňovať tak, aby nebolo ohrozené 

zdravie študentov a zamestnancov a v súlade s rozhodnutiami verejných autorít. Je 

teda potrebné, aby rozsah a metóda pedagogického procesu boli zvolené tak, aby boli 

zaistené aktuálne platné bezpečnostné, hygienické a protiepidemické opatrenia. Z 

dôvodu možného epidemického vyšetrovania a trasovania pozitívnych prípadov 

fakulta spravidla neumožní výmenu alebo presun študentov medzi skupinami, a to od 

okamihu ich fyzickej prítomnosti na prvom prezenčnom stretnutí v rámci predmetu. 

Fakulty sú povinné viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na vzdelávacej 

činnosti uskutočňovanej prezenčnou metódou. 

 
9. Fakulty sú povinné vzdelávacie činnosti uskutočňovať tak, aby nebola ohrozená 

kvalita a rozsah výučby. Kvalitu poskytovaného vzdelávania bude priebežne 

kontrolovať prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci.  

 
10. Technickú podporu dištančného vzdelávania zabezpečuje určený technický 

koordinátor pre dištančné vzdelávanie, v spolupráci s CIT UK. Na EBF UK plní úlohu 

technického koordinátora pre dištančné vzdelávanie prodekan pre vedeckú činnosť, 

zahraničné veci a rozvoj fakulty v súčinnosti s tajomníkom fakulty.  

 
11. Tento príkaz sa primerane vzťahuje aj na ďalšie typy prezenčných vzdelávacích 

činností na EBF UK (napr. rozširujúce štúdium, celofakultné prednášky, etc.) Pre ďalšie 

typy prezenčných vzdelávacích činností bude na EBF UK počas letného semestra  

využívaný režim OTP. Definícia týchto režimov sa spravuje platnou vyhláškou Úradu 

verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 

zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. 

 

 

Čl. 2 

Organizácia a podmienky prevádzky EBF UK 

 

1. EBF UK je povinná  zabezpečiť podmienky prevádzky v súlade s rozhodnutiami 

verejných autorít. 
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2. EBF UK zabezpečí nasledovné podmienky prevádzky: 

 

• Najmenej pri vstupe do objektu fakulty a Teologického domova ECAV pri EBF UK 

bude zabezpečená možnosť dezinfekcie rúk. 

• EBF UK bude zabezpečovať dôkladné čistenie priestorov fakulty a Teologického 

domova ako prevenciu šírenia nákazy COVID-19 podľa usmernenia ÚVZ SR. 

Zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, 

ako aj osobné ochranné prostriedky zamestnancov vysokej školy. Pre prevádzku 

fakulty zabezpečí primerané množstvo dezinfekčných stojanov a/alebo 

bezdotykových dávkovačov na dezinfekciu a zásobníkov na papierové utierky do 

umyvární vrátane papierových utierok. 

• Určí intervaly čistenia a dezinfekcie priestorov na základe rizika infekcie (zvýšené 

riziko majú priestory, kde prenos kvapôčkovej infekcie nie je obmedzovaný napr. 

nosením rúška/respirátora: toalety, stravovacie zariadenie) a miesta s vysokou 

frekvenciou osôb. 

• V závislosti od aktuálnych rozhodnutí verejných autorít bude kontrolovať vstup do 

budovy EBF UK a Teologického domova ECAV pri EBF UK . 

 

3. V prípade konania akademických obradov, spoločenských či iných aktivít s 

hromadnou účasťou, ktoré nie sú nevyhnuté pre činnosť fakulty, sa postupuje podľa 

platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Promócie 

absolventov magisterských a doktorských študijných programov sa môžu konať, a to 

na základe rozhodnutia dekana fakulty. V prípade ich konania sa postupuje podľa 

prechodných ustanovení Imatrikulačného a promočného poriadku UK. 

 

4. Tajomník fakulty je vo všetkých oblastiach súvisiacich s manažmentom krízovej 

situácie spojenej s ochorením COVID-19 povinný poskytovať súčinnosť 

Permanentnému krízovému štábu UK. Zamestnanci a študenti sú v prípade 

potvrdeného ochorenia COVID-19 povinní vyplniť formulár o hlásení pozitívne 

testovanej osoby na ochorenie COVID-19 na adrese korona.uniba.sk a ochorenie 

hlásiť správcovi objektu EBF UK, alebo duchovnému správcovi (spirituálovi) – 

telefonicky, alebo e-mailom.  

 
5. EBF UK bude poskytovať rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave informácie 

vždy pri podstatných zmenách podmienok prevádzky či bezpečnostných  

a hygienických opatrení na EBF UK. 
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Čl. 3 

Ubytovanie v Teologickom domove ECAV pri EBF UK 

 

1. Poskytovanie ubytovacích služieb v Teologickom domove ECAV pri EBF UK sa 

spravuje režimom OTP. Definícia režimu OTP sa spravuje platnou vyhláškou Úradu 

verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 

zdravia k obmedzeniam prevádzok. 

 

2. Vstup do priestorov Teologického domova ECAV pri EBF UK sa povoľuje výlučne 

ubytovaným osobám, osobám pracujúcim v ubytovacom zariadení, verejnosti 

vstupujúcej do prevádzok, ktoré poskytujú v priestoroch a objektoch ubytovacieho 

zariadenia svoje služby, vrátane služieb poskytovaných ubytovacím zariadením alebo 

súčasťou UK, ak je poskytovanie ich služieb povolené v súlade s opatreniami verejných 

autorít, resp. iným osobám, ktorých určí svojim rozhodnutím dekan fakulty. 

 

Čl. 4 

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. Povinnosť uvedená v ods. 1 sa týka aj zamestnancov, ak to upravuje vyhláška Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného 

zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko 

zamestnávateľa, resp. podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. 

 
3. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

 

 

 

V Bratislave, 7. februára 2022  

 

 

 

 

          Mgr. Milan Jurík, PhD.  

         dekan  


