
 

 

 

 

Vnútorné predpisy 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave 
 

 

 

Príkaz dekana 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK 

č. 6/2021 

 
Dodatok č. 1 k príkazu dekana EBF UK č. 5/2021  

Úprava organizácie prevádzky  

Teologického domova ECAV pri EBF UK  

v zimnom semestri 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 2021  



Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Evanjelickej bohosloveckej fakulty (ďalej len 
„EBF UK“) vydáva na základe potreby vyplývajúcej z hybridnej formy výučby  

na Univerzite Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
nasledovný dodatok k Príkazu dekana EBF UK č. 5/2021 v nasledovnom znení:  
 

                                                       Čl. I 
 
V prípade, že domáca fakulta ubytovaného študenta  počas stupňa rizika "Ostražitosť" alebo  
"1. až 3. stupňa ohrozenia", vyhláseného pre okres Bratislava I – V na základe 

monitorovacieho a signalizačného systému "Covid Automat" prejde na dištančnú formu 
výučby a študent ubytovaný v Teologickom domove ECAV pri EBF UK (ďalej len „TD“) 
nebude v priebehu zimného semestra akademického roka 2021/2022 využívať ubytovacie 

služby v TD, študent môže:  
 

a) Požiadať o ukončenie Zmluvy o poskytnutí ubytovania v TD (ďalej len „Zmluva“) 

podľa podmienok stanovených Zmluvou.  
b) Požiadať o prerušenie ubytovania formou podpisu Dodatku k Zmluve o poskytnutí 

ubytovania v TD (ďalej len „Dodatok“), za podmienok stanovených v Dodatku.  

 
                                                         Čl. II 

 
1/ Text Dodatku je uvedený v prílohe č. 1.  
 
2/ Podpísanie Dodatku zabezpečuje správca objektu EBF UK, zastupujúci ubytovacie 

oddelenie EBF UK, po splnení ustanovených podmienok a vzájomnej dohode.  
 
 
Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.  

 
 

 

 

V Bratislave 5. októbra 2021  

 

 

 

            

 

                   Mgr. Milan Jurík, PhD. 

                                     dekan 

  

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  

 

Dodatok č.1 k Zmluve o ubytovaní č.  
uzatvorenej v zmysle § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "Dodatok") medzi zmluvnými stranami: 

 
 
Ubytovateľ: 
Univerzita Komenského v Bratislave  

Evanjelická bohoslovecká fakulta 
Bartókova 8, 811 02 Bratislava 
IČO: 00 397 865 11 

IČ DPH: SK 2020845332 
DIČ: 2020845332 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK22 8180 0000 0070 0008 4613 
Zastúpená: Mgr. Milanom Juríkom, PhD.; dekanom fakulty 
(ďalej len "ubytovateľ") 

 
a 

Ubytovaný: 

Meno a Priezvisko:     ............................................................ 
Narodený:     ............................................................ 
Osobné číslo študenta (variabilný symbol): ............................................................ 
Číslo OP/pasu :    ............................................................ 

Bytom:       ............................................................ 
Telefón:       ............................................................ 
E-mail:       ............................................................ 

(ďalej len "ubytovaný") 
 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Dňa .................... uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o ubytovaní (ďalej len "Zmluva"), 

ktorou sa ubytovateľ zaviazal poskytnúť ubytovanému prechodné ubytovanie a služby  
s ním spojené v študentskej izbe číslo ....... v ubytovacích priestoroch Teologického 
domova ECAV pri EBF UK (ďalej len "TD"). 
 

2. Zmluvné strany sa v zmysle ods. 1 článok VII Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 
k Zmluve, ktorým sa Zmluva dopĺňa tak, ako je uvedené v článku II tohto Dodatku. Články 
Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti bezo zmeny. 

 
Článok II 

Predmet Dodatku 

 
1. Za Článok III Zmluvy s nadpisom Účel ubytovania a ubytovacia doba sa dopĺňa nový 

Článok IlIa, ktorý vrátane nadpisu znie:  



Článok IIIa 
Prechodné ustanovenia v čase nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej 

COVID - 19 
 

1. Ubytovaný sa podpisom Dodatku č. 1 k Zmluve zaväzuje, že v prípade dištančnej metódy 

uskutočňovania vzdelávacích činností na príslušnej fakulte nebude využívať ubytovacie 
služby v ubytovacích priestoroch TD počas stupňa rizika "Ostražitosť alebo 
"1. až 3. stupňa ohrozenia", vyhláseného pre okres Bratislava I – V na základe 
monitorovacieho a signalizačného systému "Covid Automat". 

 
2. Ubytovaný vyhlasuje, že si vzal všetky veci potrebné k štúdiu, včítane výpočtovej 

techniky, všetky cennosti, lieky a veci podliehajúce skaze. Ostatné veci si ubytovaný 

môže ponechať v ubytovacom priestore. 
 

3. Ubytovaný vyhlasuje, že ubytovací priestor skontroloval a podpisom Dodatku č. 1  

k Zmluve potvrdzuje, že všetky elektrické spotrebiče, nachádzajúce sa v ubytovacom 
priestore, sú odpojené z elektrickej siete a všetky vodovodné kohútiky sú zatvorené.  
 

4. Ubytovaný berie na vedomie, že počas platnosti a účinnosti Dodatku č. 1 k Zmluve mu 
nebude povolený vstup do TD za účelom vyzdvihnutia si ďalších vecí z ubytovacieho 
priestoru, prípadne za akýmkoľvek iným účelom. 

 
5. Ubytovateľ má právo vstupu do prideleného ubytovacieho priestoru za prítomnosti 

dvoch zamestnancov TD, a to za účelom kontroly jeho technického stavu (vetranie, 
vykurovanie, stav radiátorov, vodovodných batérií a pod.). 

 
6. Na základe uvedeného sa ubytovateľ zaväzuje poskytnúť ubytovanému od 1. októbra 

2021, resp. od podpisu Dodatku zľavu, ktorá znižuje mesačný poplatok bytného na 30 € / 

mesiac,  pričom podmienkou je uhradená plná cena za ubytovanie za mesiac september 
2021, resp. za celý predchádzajúci mesiac(e), v ktorom bolo ubytovanie využívané.  

 

 
Článok III 

Záverečné ustanovenia  

 
1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy. 

 
2. Na ostatné právne vzťahy, výslovne týmto Dodatkom neupravené, sa vzťahujú 

ustanovenia pôvodnej Zmluvy a príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky (d'alej len "CRZ"). 

 
4. Tento Dodatok podlieha v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 



právnych predpisov (ďalej len "zákon o slobodnom prístupe k informáciám") povinnému 
zverejneniu v CRZ. 

 
5. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých každá 

zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení. 

 
6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok pred podpisom prečítali, jeho 

obsahu porozumeli a súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 

 
  
V Bratislave dňa ................. 

 
 
 

 
...........................................    ...........................................             

Ubytovaný      Ubytovateľ 
 
 

 


