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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 tento príkaz:

Pokyny pre zamestnancov, doktorandov a študentov zamerané na prevenciu proti šíreniu
koronavírusu COVID-19 na EBF UK v zimnom semestri akademického roka 2020/2021,
platné v období od 18.9.2020 do 31.12.2020
Čl. 1
Návrat z rizikových krajín – povinnosť izolácie
Od 1. 9. 2020 sú zamestnávatelia povinní kontrolovať, či ich zamestnanci dodržiavajú povinnosti
ustanovené po návrate zo zahraničia.
Zamestnávateľ musí pri vstupe na pracovisko alebo do priestorov zamestnávateľa
od zamestnancov, ktorí počas posledných 14 dní pred príchodom na Slovensko n avš tívili ú z emie
rizikovej krajiny, požadovať preukázanie splnenia povinnosti absolvovať izoláciu
v domácom prostredí ukončenú negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19
vykonaným v laboratóriách na území Slovenskej republiky, alebo potvrdením o prekročení štátnej
hranice Slovenskej republiky starším ako 10 dní, vyplývajúcej osobe z opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva SR č. OLP/6850/2020 zo dňa 28. 8. 2020 v znení neskorších opatrení.
Pokiaľ sa táto osoba nie je schopná uvedeným preukázať, je zamestnávateľ povinný túto skutočnosť
oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode
a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov zamestnávateľa.
Režim práce počas plnenia domácej izolácie je zamestnanec povinný dohodnúť so svojím priamym
nadriadeným a zároveň o tom informovať príslušného prodekana/dekana.
Ďalšie informácie: https://korona.gov.sk/povinnosti-zamestnavatela-ochrana-zamestnacov/

Čl. 2
Zmena v oznamovaní miesta pobytu na dovolenke
V súvislosti s pretrvávajúcim stavom mimoriadnej situácie a s narastajúcim šírením COVID -19
je povinnosťou zamestnancov, aby pred nástupom na dovolenku na tlačive DOVOLENKA uvádzali
údaj "miesto pobytu na dovolenke", a to s presným určením miesta pobytu (krajina a mesto). Vedúci
zamestnanec podpíše zamestnancovi súhlas k čerpaniu dovolenky až po úplnom vyplnení všetkých
údajov.
Čl. 3
Princíp R-O-R: rúško – odstup – ruky
Aktuálne opatrenia v súvislosti s povinnosťou nosenia ochranných rúšok vo všetkých vnútorných
priestoroch univerzity, s povinnosťou dezinfekcie rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozostupov
najmenej 2 metre (princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky) sú uvedené na webovej stránke EBF UK a budú
aktualizované podľa pokynov. Povinnosťou všetkých osôb, pohybujúcich sa v priestoroch fakulty je
dodržiavať ich.
Vedúci zamestnanci sú povinní na svojich pracoviskách zabezpečiť, aby všetci zamestnanci prítomní
v priestoroch interiérov dodržiavali povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom s výnimkou
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zamestnancov vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba,
alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, a tiež s výnimkou zamestnanca, ktorý sa nachádza
na pracovisku sám.
Zamestnanec je povinný dbať na dodržiavanie pravidelného vetrania a aplikovanie prideleného
dezinfekčného prostriedku na dotykové plochy (stôl, kľučky) na vlastnom úseku pracoviska (katedra,
inštitút, oddelenia THP), a to bezodkladne po konzultačných hodinách, prípadne návšteve
zamestnancom z iného úseku pracoviska, alebo inou osobou.
Pedagógovia sú počas prezenčnej výučby povinní zabezpečiť, aby študenti počas výučby sedeli v
určených rozostupoch, dodržiavali povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest a pri vstupe do
učebne si dôkladne vydezinfikovali ruky. Pred a po vyučovacej hodine je potrebné učebňu vyvetrať.
Ďalšie informácie: https://korona.gov.sk/povinnost-nosit-rusko/
Čl. 4
Povinné vedenie prezenčných listín pri prezenčnej výučbe
Na základe rozhodnutia vedenia UK v Bratislave a odporúčania Permanentného krízového štábu UK
sú pedagógovia povinní až do odvolania zabezpečovať vyhotovenie prezenčnej listiny prítomných
študentov na každej vyučovacej hodine. Prezenčné listiny je následne nutné archivovať počas celého
semestra, nakoľko môžu byť spätne použité na trasovanie infikovaných osôb. Pri ich vyhotovení sa
neodporúča požičiavať si písacie potreby.

Čl. 5
Uzatvorenie fitnescentra
Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR bude priestor určený pre šport v suteréne Teologického domova
(fitnescentrum) od 18. 9. 2020 uzatvorený až do odvolania (posilňovňa, telocvičňa).
Čl. 6
Dotazníky o zdravotnom stave
V prvom výučbovom týždni zimného semestra (pred uskutočnením prvej vyučovacej hodiny podľa
rozvrhu hodín) vyplnia všetci zamestnanci, pedagógovia (včítane externých) a doktorandi EBF UK
elektronický dotazník o svojom zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných
14 dní.
Dotazník je potrebné opakovane vyplniť po absolvovaní každej zahraničnej cesty, až do odvolania.
Elektronický dotazník je k dispozícii aj na stránke EBF UK v sekcii "Výučba na EBF UK a Covid-19":
https://fevth.uniba.sk/studium/vyucba-na-ebf-uk-a-covid-19/vyucba-na-ebf-uk-a-covid-19/
Podobný dotazník o zdravotnom stave študentov sú povinní vyplniť do začiatku výučby aj študenti,
informácie sú zverejnené v sekcii Štúdium / Výučba na EBF UK a COVID19.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-ep0G8XQsBNu1dw29cVc81UQU8yTUlRSUZYOEVPUkFMMVc2QUhHNzZLTS4u
Čl. 7
Hromadné podujatia
Od 14. 9. 2020 až do odvolania bude možné organizovať hromadné podujatia v interiéri EBF UK len
do 50 osôb v jednom okamihu, a to až po vyjadrení súhlasu dekana EBF UK. Nosenie rúšok je povinné
v interiéroch EBF UK a v TD ECAV pri EBF UK. Nosenie rúška v exteriéri je dobrovoľné, no stále
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odporúčané a to najmä v prípadoch, ak nie je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích
osôb.
Ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09.pdf

Čl. 8
Zahraničné služobné a súkromné cesty
EBF UK nepodporuje vyslanie svojich zamestnancov, doktorandov a študentov na zahraničnú cestu
do rizikových krajín uvedených v aktuálnom zozname ÚVZSR.
Zamestnanec a doktorand je až do odvolania povinný nahlásiť akúkoľvek zahraničnú cestu (včítane
súkromnej) zamestnávateľovi vopred (ekonomické oddelenie, p. Kozáková).
Zamestnanec a doktorand je v súvislosti s plánovaním zahraničných ciest povinný sledovať aktuálny
zoznam bezpečných a rizikových krajín, resp. regiónov a zahraničné cesty plánovať len do bezpečných
krajín, resp. regiónov. Link: https://korona.gov.sk/ehranica/
V prípade návštevy rizikovej krajiny zamestnancom alebo doktorandom, bude EBF UK postupovať
podľa opatrení uvedených v čl. 1.

Bratislava, 18. 9. 2020

Mgr. Milan Jurík, PhD.
dekan EBF UK
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