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Dekan EBF UK vydáva na základe odporúčania Permanentného krízového štábu Univerzity 
Komenského v Bratislave č. 27/2021 súbor opatrení pre prevádzku Teologického domova 
ECAV pri EBF UK v zimnom semestri akademického roka 2021/2022:  
 
                                                       Čl. I 
 
V Teologickom domove ECAV pri EBF UK platí až do odvolania:  
 

a) Prísny zákaz návštev ubytovaných osobami neubytovanými v Teologickom domove 
ECAV pri EBF UK. 
Ubytovaným dôrazne neodporúčame návštevy medzi jednotlivými poschodiami a 
izbami; v prípade zhoršenia epidemickej a/alebo prevádzkovej situácie budú návštevy 
medzi jednotlivými poschodiami a  izbami prísne zakázané.  

b) V jednom momente nesmie počet osôb v izbe prekročiť ubytovaciu kapacitu izby. 
c) V študovniach je kapacita miest znížená na polovicu. 
d) Zákaz zhromažďovania a združovania viac ako 6 osôb s akýmkoľvek cieľom,  

v interiéri aj exteriéri areálu Teologického domova, s výnimkou bohoslužobného 
života pri dodržaní zásad pre vykonávanie služieb Božích, odporúčaných Evanjelickou 
cirkvou a. v. na Slovensku. 

e) EBF UK ako správca Teologického domova ECAV pri EBF UK nebude udeľovať v 
prípade zhoršenej epidemickej situácie súhlas na akékoľvek zhromaždenia na 
akademickej pôde.  

f) Zároveň od obyvateľov Teologického domova žiadame dôrazné dodržiavanie 
nočného pokoja (od  22.00 hod. do 6.00 hod.).  

 
                                                         Čl. II 

 
a) Dekan EBF UK na základe odporúčania Permanentného krízového štábu Univerzity 

Komenského v Bratislave, v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na 
obmedzenie prevádzok, vychádzajúc zo systému na monitorovanie vývoja epidémie 
a prijímania protiepidemických opatrení, v závislosti od intenzity šírenia ochorenia 
COVID-19, tzv. COVID automat (verzia 4.1. z 10. 8. 2021), schváleného vládou SR, 
NARIAĎUJE povinnosť postupovať v Teologickom domove ECAV pri EBF UK od 
stupňa rizika OSTRAŽITOSŤ – podľa schémy OTP (tzn. ubytované osoby v 
Teologickom domove musia byť v režime – očkovaná, testovaná, alebo prekonala 
ochorenie COVID-19).  

b) Počas platnosti schémy OTP sa pri vstupe do objektu Teologického domova ECAV pri 
EBF UK bude každý musieť preukázať potvrdením o očkovaní, o prekonaní ochorenia 
alebo negatívnym testom na ochorenie COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 



Za osobu v režime OTP sa na účely vyhlášky ÚVZ SR považuje: 
• osoba plne očkovaná, 
• osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie 

COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP 
testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo 

 
• osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 
 

c) Prevádzkovateľ EBF UK a TD ECAV pri EBF UK je oprávnený požadovať od osoby 
vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie 
príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností vyššie; do tohto 
dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. 

d) Stupeň rizika určuje vláda SR svojim uznesením pre príslušný okres, v ktorom 
ubytovacie zariadenie poskytuje služby.  

 
Čl. III 

 
a) V prípade, že máte podozrenie, alebo máte potvrdené ochorenie COVID-19, túto 

skutočnosť ihneď ohláste správcovi objektu EBF UK, alebo spirituálovi TD ECAV pri 
EBF UK a postupujte nasledovne:  
- Obmedzte pohyb na internáte na nevyhnutné minimum a počkajte na ďalšie 

pokyny. 
- Informujte študijné oddelenie Vašej fakulty. 
Internát pre vás zabezpečí izoláciu v priestoroch tomu určených do určenia ďalšieho  
postupu ošetrujúcim lekárom, prípadne RÚVZ. Ak nie je dostatočná kapacita na   
jednotlivú izoláciu, možno ubytovanému nariadiť izoláciu v jemu pridelenej izbe/ 
ubytovacej bunke – vrátane izolácie spolubývajúcich. 

 
b) V prípade umiestnenia do izolačnej izby vám internát poskytne základné hygienické 

vybavenie za poplatok. 
c) Stravu vám môže zabezpečiť kamarát alebo TD ECAV pri EBF UK.  

 
                    Čl. IV  
 
Dekan EBF UK NARIAĎUJE na základe rozhodnutia Permanentného krízového štábu 
Univerzity Komenského v Bratislave č. 31/2021 zo dňa 27. augusta 2021 – tzv. COVID 
automatu / semaforu pre výučbu na UK v zimnom semestri 2021 / 2021 POVINNOSŤ  
PREKRYTIA HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST v spoločných priestoroch Teologického domova 
a v prípade prítomnosti osoby, ktorá nie je ubytovaná v danej izbe aj v izbách, a to: v stupni 
Monitoring, Ostražitosť – rúškom, v 1: stupni ohrozenia (červená farba), 2. stupni ohrozenia  
(bordová farba), 3. stupni ohrozenia (čierna farba) – respirátorom v interiéri a rúškom v 
exteriéri so schválenými výnimkami.  
 
                                                                           Čl. IV 
 
Permanentný krízový štáb Univerzity Komenského svojim uznesením č. 29/2021 zo dňa 16. 
augusta 2021 dôrazne odporúča študentkám, študentom, zamestnankyniam a 



zamestnancom Univerzity Komenského v Bratislave a jej súčastí, aby sa zaočkovali proti 
ochoreniu COVID-19 čo možno v najkratšom čase, a to v záujme ochrany zdravia, zdravia 
blízkych a verejného zdravia.  
 
 
Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.  
 
 

 

 

V Bratislave 14. septembra 2021              

 

                   Mgr. Milan Jurík, PhD. 

                                     dekan 

  

 

 


