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Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva na základe
Príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 15/2020 zo dňa 28. 9. 2020, z dôvodu
zhoršenia epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a
v záujme udržania verejného zdravia tento príkaz:
Čl. I
Organizácia a podmienky pedagogického procesu
(1) Dekan EBF UK prikazuje uskutočňovať na EBF UK od 5. 10. 2020 do konca zimného
semestra všetky vzdelávacie činnosti, s výnimkou vzdelávacích činností podľa ods. 2,
v študijných programoch prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa
vysokoškolského štúdia dištančnou metódou v súlade s § 108e ods. 2 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých
školách“). Metóda štúdia v študijných programoch tretieho stupňa ostáva prezenčná.
V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, prípadne výskytu ochorenia na pracovisku
môžu školitelia prejsť aj v treťom stupni vzdelávania na dištančnú metódu.
(2) Realizácia odbornej praxe študentov ostáva v prezenčnej forme, pričom na realizáciu
kontaktnej odbornej praxe sa vyžaduje písomný súhlas študenta a prijímajúcej inštitúcie.
V prípade výrazne zhoršenej epidemiologickej situácie v regióne konania odbornej praxe
táto môže byť po schválení koordinátora praxí realizovaná aj dištančne.
(3) Vzdelávacie činnosti sú fakulty povinné uskutočňovať tak, aby nebola ohrozená kvalita
a rozsah výučby. Kvalitu poskytovaného vzdelávania bude priebežne kontrolovať
z úrovne Univerzity Komenského v Bratislave prorektorka pre vzdelávanie a sociálne
veci UK, na EBF UK prodekanka pre vzdelávaciu činnosť.
(4) Dekan EBF UK menuje za koordinátora dištančného vzdelávania na EBF UK prodekana
pre vedu, rozvoj a zahraničné vzťahy. Koordinátor dištančného vzdelávania zabezpečuje
pedagógom metodickú a technickú podporu pri realizácii dištančného vzdelávania,
komunikuje a rieši prípadné problémy s CIT UK.

Čl. II
Ubytovanie v Teologickom domove ECAV pri EBF UK
(1) Dekan EBF UK dôrazne odporúča študentom študijných programov prvého, druhého
a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia bezodkladne opustiť
ubytovacie zariadenia UK postupom podľa ods. 3 a 4, a to vzhľadom na zhoršujúcu sa
epidemiologickú situáciu a riziko karanténnych opatrení a nútenej izolácie osôb.
(2) Dekan EBF UK sa stotožňuje s rozhodnutím Rektora UK v Bratislave a v Teologickom
domove ECAV pri EBF UK vydáva rozhodnutie, že študentom, ktorí sa rozhodnú opustiť
ubytovacie zariadenie postupom podľa ods. 3, sa poskytuje zľava v plnej výške ceny
za ubytovanie za mesiace november a december 2020, a to v súlade s čl. 3 ods. 9
vnútorného predpisu č. 9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre
stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK v znení neskorších
dodatkov. V prípade pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie sa poskytne
2

zľava vždy za druhý a tretí mesiac kalendárneho štvrťroka, v ktorom študent neužíval
pridelené ubytovanie.
(3) Pre poskytnutie zľavy podľa ods. 2 je potrebné, aby študent najneskôr do 5. októbra 2020
uzatvoril s EBF UK Dodatok k zmluve o ubytovaní a odovzdal kľúče od svojej izby.
Predmetom dodatku k zmluve o ubytovaní je záväzok študenta, že nebude užívať
ubytovacie zariadenie až do odvolania a záväzok EBF UK poskytnúť študentovi zľavu.
(4) Dekan EBF UK dôrazne odporúča študentom, aby si pri opustení ubytovacích zariadení
vzali všetky veci potrebné k štúdiu, cennosti a veci podliehajúce rýchlej skaze. Ostatné
veci môžu byť ponechané na izbách.
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.

Mgr. Milan Jurík, PhD.
dekan

V Bratislave, 2. 10. 2020
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