
 

 

 

 

Vnútorné predpisy 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave 
 
 

 

Príkaz dekana 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK 

č. 7/2021 

 
Dodatok č. 2 k príkazu rektora 

Univerzity Komenského v Bratislave č. 16/2021 

Organizácia a podmienky pedagogického procesu 

a prevádzky Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave v zimnom semestri 2021/2022 od 

22. 11.2021 do 11.2.2022  

 

 

 

 

 

Ročník 2021  



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. 16/2021, s prihliadnutím na odporúčania 

Krízového štábu UK a záverov rokovania Permanentného krízového štábu UK zo dňa 

23.8.2021, z dôvodu výrazného zhoršenia epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou 

ochorenia COVID-19 a v záujme udržania verejného zdravia, nasledovný príkaz:  

 

Čl. I 

Organizácia a podmienky pedagogického procesu od 22. 11. 2021 do 11.2.2022 

 

1. Dekan EBF UK z dôvodu výrazného zhoršenia epidemiologickej situácie na celom 

území Slovenska, ako aj v okresoch Bratislava I – V, v zmysle Príkazu dekana č. 

4/2021, čl. 1, ods. 3,  po prerokovaní vo Vedení EBF UK vydáva rozhodnutie 

o pozastavení prezenčnej výučby v zimnom semestri akademického roka 2021 / 2022 

k 21. 11. 2021 a pokračovaniu výučby v dištančnej forme od 22.11.2021 do konca 

skúškového obdobia zimného semestra vo všetkých študijných programoch 

denného štúdia realizovaných na EBF UK.  Výučba bude pokračovať podľa platného 

rozvrhu hodín prostredníctvom platformy MS Teams, príp. Moodle.  

 

2. Vzdelávacie činnosti v externej forme prvého a druhého stupňa štúdia budú 

v zimnom semestri akademického roka 2021 / 2022 pokračovať v realizácii 

dištančnou formou.  

 
3. Vzdelávacie činnosti v študijnom programe tretieho stupňa budú uskutočňované 

kombinovanou formou, po vzájomnej dohode školiteľa s doktorandom, s dodržaním 

protipandemických opatrení a rozhodnutí verejných autorít.  

 
4. Pedagógovia sú povinní viesť a uchovávať evidenciu dochádzky na každej jednotke 

vzdelávacej činnosti uskutočňovanej v prezenčnej aj dištančnej forme výučby. 

 

5. Ustanovenia Príkazu dekana č. 4/2021 v čl. II a III ostávajú v platnosti.  

 

 Čl. II 

Ubytovanie v Teologickom domove ECAV pri EBF UK 

 

1. Študenti ubytovaní v Teologickom domove ECAV pri EBF UK majú možnosť do 

30.11.2021 podpísať Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania v TD ECAV pri EBF 

UK, na základe ktorého si budú môcť pri dočasnom odubytovaní z  Teologického 

domova ponechať osobné veci vo svojej izbe za udržiavací poplatok 30 € / mesačne.  

 

 

 



 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.  

 

 

 

 

V Bratislave 18. 11. 2021                               Mgr. Milan Jurík, PhD.  

             dekan 

 

 

 


