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DOMÁCI PORIADOK TEOLOGICKÉHO DOMOVA 

EVANJELICKEJ  CIRKVI A. V. NA SLOVENSKU 

pri   

EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ  FAKULTE  

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 

 

I. Funkcia Teologického domova 

 

1. Teologický domov (TD) poskytuje ubytovanie študentom EBF UK podľa podmienok 

uvedených v štatúte TD a vytvára podmienky pre štúdium, duchovný život a upevňovanie 

spoločenstva ubytovaných podľa plánu práce, ktorý každoročne schvaľuje GP ECAV a 

AS EBF UK.  

2. Program TD pozostáva z pravidelných a mimoriadnych podujatí. Pravidelné podujatia sú 

každodenne ranné a večerné modlitebné stretnutia obyvateľov TD, večerné služby Božie 

v nedeľu, diskusné večery v pondelok, akademické služby Božie v stredu ráno, biblické 

hodiny v stredu večer a teologické služby Božie v utorok a vo štvrtok večer v kostoloch 

evanjelického cirkevného zboru v Bratislave. Nepravidelné podujatia sú sústredenia 

študentov, návštevy v cirkevných zboroch ECAV, kazateľská výpomoc v cirkevných 

zboroch ECAV počas sviatkov, ako aj ďalšie podujatia podľa schváleného plánu práce. 

K programu TD patria tiež  osobné rozhovory s duchovným správcom.  

3. Program TD je zostavovaný pod vedením  duchovného správcu v spolupráci so 

Samosprávou obyvateľov TD (Štatút TD, čl. 5). Do programu  prispievajú svojimi 

návrhmi obyvatelia TD, vedenie TD, duchovný  správca, členovia učiteľského zboru 

fakulty a pozvaní  hostia. Duchovný  správca v záujme osobného kontaktu navštevuje 

študentov na  izbách podľa vlastného uváženia. 

II. Domáci poriadok 

II.a. Umiestnenie ubytovaných v Teologickom domove EBF UK  a realizácia  

        ubytovania, zánik ubytovania. 

1. Ubytovanie študentov na základe ich písomnej žiadosti rieši ubytovacia komisia EBF UK 

v súlade so Štatútom TD, čl. 7. Študent teológie, ktorý má záujem o ubytovanie v 

Teologickom  domove si do stanoveného termínu pred začiatkom študijného roka  podá 

žiadosť o ubytovanie. V písomnej žiadosti môže študent navrhnúť spolubývajúceho 

(spolubývajúcich) a vedenie Teologického domova  posúdi takúto žiadosť. V prípade 

kladného vybavenia žiadosti sa ubytovaný prijatím ubytovania  zaväzuje  rešpektovať 

Štatút TD a jeho Domáci poriadok. Pred príchodom študentov do nového študijného roka 

pripraví duchovný správca v spolupráci so správcom budov EBF UK plán ubytovania. 

2. Správca budov EBF UK vydá študentovi ubytovací preukaz na jeden  študijný rok, 

preukaz na vyzdvihnutie lôžkovín, prípadne iného  inventáru a kľúč od izby. Zároveň 

študent protokolárne potvrdí prevzatie príslušného ubytovacieho priestoru,  oboznámenie 

sa s právami a povinnosťami ubytovaných ako  i osobnou zodpovednosťou za užívanie 

príslušnej izby.  V prípade straty ubytovacieho preukazu je ubytovaný študent povinný 

uhradiť za vyhotovenie duplikátu príslušný poplatok. Ubytovací preukaz  spolu s kľúčom 

odovzdá študent pri každom odhlásení sa  z ubytovania u správcu domova. 
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3. Vedenie teologického domova pokladá za prioritu zabezpečiť trvalé ubytovanie študenta 

počas celej doby štúdia v záujme vytvorenia ich kladného vzťahu k ubytovacím 

priestorom a k teologickému domovu. Z tohto dôvodu pripadá do úvahy možnosť 

preubytovania počas školského roka na základe žiadosti ubytovaného iba v mimoriadnych 

a  odôvodnených prípadoch, ktoré zváži a posúdi vedenie Teologického domova. Vedenie 

Teologického domova má právo v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch, ktoré si 

vyžiada prevádzka EBF UK, preubytovať študentov i počas študijného  roka. 

4. Ubytovanie počas letných prázdnin nie je možné. Žiadosti o výnimky osobitne posúdi a 

bude riešiť správca budov EBF UK v spolupráci s duchovným správcom. 

5. Obyvatelia domova nesú hmotnú zodpovednosť za zariadenie ubytovacích priestorov a 

nimi spôsobenú škodu sú povinní v plnom rozsahu nahradiť a zabezpečiť uvedenie 

príslušnej  poškodenej časti do pôvodného stavu na vlastné náklady. 

6. Čistotu a poriadok na izbách udržiavajú študenti. Kontroly vykonáva správca 

Teologického domova  s duchovným správcom. 

7. Ubytovanie zaniká: 

- uplynutím ubytovacieho obdobia pred letnými prázdninami. 

- ak sa študent bez vážneho dôvodu a ospravedlnenia  nenasťahuje do 15 dní po termíne 

určenom fakultou. 

- ukončením, prerušením, vylúčením alebo zanechaním štúdia,  prestúpením na inú 

fakultu, resp. VŠ, 

- neplatením poplatkov za ubytovanie po dobu 3 mesiacov, 

- zrušením ubytovania na základe disciplinárneho opatrenia. 

II.b. Práva a povinnosti ubytovaných, disciplinárne opatrenia. 

Ubytovaný študent má právo: 

1. Na pridelenie izby so základným vybavením (nábytok, lôžkoviny,  stolnú lampu, sociálne 

zariadenie). 

2. Podieľať sa na prevádzke Teologického domova a prostredníctvom volených zástupcov 

v Samospráve obyvateľov TD, predkladať vedeniu TD návrhy, pripomienky a sťažnosti 

ku všetkým otázkam, týkajúcich sa Teologického domova. 

3. Na stabilizáciu ubytovania. 

4. Na vytvorenie vyhovujúcich podmienok pre štúdium a súkromie. 

5. Na údržbu ubytovacieho priestoru a inventáru, ktorý sa v ňom  nachádza. Údržba a opravy 

budú vykonané v najkratšom možnom  termíne, bežne do piatich dní od nahlásenia, v 

závislosti na  závažnosti porúch a závad. 

6. Na pravidelnú výmenu posteľného prádla (2 x mesačne). 

7. Používať na izbe povolené súkromné netepelné elektrospotrebiče  do 1000 W za poplatok 

určený vedením Teologického domova. Druhy povolených elektrospotrebičov ako aj 

výška poplatkov  bude určená samostatným cenníkom. Kulmu, sušič na vlasy a  holiaci 

strojček je možné používať zdarma. Nie je povolené  používať tepelné spotrebiče 

(ohrievače, žehličky, variče a  pod.) Výnimku tvoria rýchlovarné kanvice.  
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8. Prijímať návštevy v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto Domového poriadku, 

uvedenými v časti "Vnútorný režim - vstup ubytovaných a návštev do priestorov TD EBF 

UK, nočný  kľud, vstup pracovníkov do izieb". 

9. Zúčastňovať sa všetkých podujatí programu Teologického domova, 

10. Na uloženie osobných vecí nevyhnutných pre bývanie  v Teologickom domove v priestore 

pridelenej izby (ošatenie, hygienické a školské potreby, povolené elektrospotrebiče). 

Vedenie Teologického domova neodporúča študentom ponechávať v ubytovacích 

priestoroch väčšie sumy peňazí, valuty, cenné  papiere, predmety z drahých kovov ako aj 

drahé elektronické,  fotografické a iné prístroje a aparatúry. Pokiaľ študenti  využívajú 

takéto prístroje v rámci výučby, je potrebné  zabezpečiť ich úschovu na bezpečné miesto v 

priestoroch  fakulty po dohode s vedením fakulty. 

 

 Ubytovaný študent je povinný: 

1. Dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku ako i ďalších  predpisov, týkajúcich sa 

Teologického domova. 

2. Pravidelne sa zúčastňovať podujatí programu TD ako sú opísané v čl. I. ods. 2. tohto 

Domáceho poriadku, podieľať sa na ich vedení na požiadanie duchovného správcu a 

svojim vystupovaním vo vzájomných vzťahoch s ubytovanými pomáhať vytvárať 

podmienky pre duchovný a odborný rast obyvateľov TD.  

3. Ochraňovať a nepoškodzovať objekt, majetok a zariadenie Teologického domova. 

4. Rešpektovať zákaz varenia na izbách a zákaz fajčenia v priestoroch Teologického domova 

vrátane balkónov a celého objektu EBF UK. 

5. Pri ubytovaní sa do Teologického domova EBF UK predložiť správcovi domova, ktorý 

bude realizovať jeho ubytovanie, občiansky preukaz (cudzinec platný cestovný pas alebo 

povolenie k pobytu) a dve fotografie veľkosti 4x4  cm, zodpovedajúce jeho veku, 

potvrdenie o prechodnom pobyte. 

6. Pri vysťahovaní sa odovzdať správcovi domova vyčistenú, upratanú izbu, príslušenstvo a 

zapožičaný inventár v stave, ako ich prevzal pri ubytovaní sa, odniesť z izby všetky 

osobné veci, vrátiť  kľúč od izby a ubytovací preukaz, zaplatiť prípadný nedoplatok na 

bytnom, poplatkoch za elektrospotrebiče a v plnej výške  nahradiť spôsobenú škodu. 

7. Užívať pridelenú izbu v súlade s účelom, pre ktorý mu bola  pridelená. 

8. Platiť pravidelne pri začiatku mesiaca poplatok za ubytovanie. Vedenie EBF UK po 

prerokovaní a dohode v akademických orgánoch  fakulty môže dohodnúť platenie bytného 

za viac mesiacov. 

9. Dostaviť sa na základe predvolania na príslušné pracovisko Teologického domova, na 

zasadanie disciplinárnej komisie a pod., alebo náležitým spôsobom vopred ospravedlniť 

svoju  neprítomnosť s dohodnutím náhradného termínu. 

10. Udržiavať čistotu a poriadok v ubytovacích priestoroch i v celom objekte Teologického 

domova. 

11. Pri vstupe do Teologického domova sa riadne preukázať platným ubytovacím preukazom 

službukonajúcemu vrátnikovi, prípadne iným pracovníkom Teologického domova. Táto 

povinnosť platí aj v prípade kontroly osôb v ubytovacích a iných priestoroch  

Teologického domova, vykonávanej poverenými pracovníkmi,  zodpovednými za 

prevádzku Teologického domova (správca budov EBF UK, duchovný správca). 
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12. Chrániť objekt a majetok Teologického domova a v prípade havárie, či inej mimoriadnej 

udalosti túto ihneď nahlásiť na vrátnici. 

13. Dodržiavať požiarne, bezpečnostné a hygienické predpisy platné v objekte EBF UK, 

dodržiavať všetky príkazy a zákazy z nich  vyplývajúce. 

14. Nahlásiť bezodkladne na vrátnici všetky osoby zdržiavajúce sa  v priestore jemu 

pridelenej izby ako návšteva. 

 

 Ubytovanému študentovi sa zakazuje: 

1. Poškodiť, ničiť majetok a zariadenie Teologického domova. 

2. Fajčiť v celom objekte EBF UK a manipulovať s otvoreným ohňom.   

3. Variť alebo inak tepelne pripravovať jedlá na izbách. 

4. Prinášať do Teologického domova alkoholické nápoje a požívať ich. 

5. Rušiť ostatných ubytovaných v čase nočného pokoja od  22.00 do 06.00 hod. a v čase od 

14.00 do 17.00 hod. v záujme  štúdia. Najmä v tomto čase sa rádiá, televízory a iné 

prístroje a  spotrebiče používajú tak, aby to nerušilo iných. 

6. Robiť výtržnosti, vyhadzovať predmety a odpadky z okien a  balkónov. 

7. Vchádzať do objektu mimo hlavného vchodu, cez okná, balkóny a  vstupovať na strechy 

objektu. 

8. Presťahovať sa alebo prenocúvať na inej ako pridelenej izbe, bez vedomia vedenia TD. 

9. Vymeniť zámku na izbe a tým znemožniť vstup  pracovníkov EBF UK do ubytovacích 

priestorov. 

10. Umožniť ubytovanie a prespávanie cudzím osobám, ktoré nie sú oficiálne ubytované v 

Teologickom domove (vrátane osôb, ktorým bolo zrušené ubytovanie), ako aj 

prenechávať kľúč od izby  cudzím osobám.  

11. V priestoroch Teologického domova chovať domáce zvieratá. 

12. Premiestňovať inventár a zariadenie izieb a zasahovať do jeho inštalácie, poškodzovať 

nábytok a zariadenie izieb, ako aj  poškodzovať a znečisťovať maľovky stien, či dvere 

vylepovaním plagátov, dekorácii, prípadne zatĺkaním klincov či iných  predmetov do stien 

a dverí. 

13. Vykladať jednotlivé časti zariadenia a inventáru izieb na  balkóny, mimo izieb, či 

vymieňať ho medzi izbami. 

14. Neodborne zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu. 

15. Dlhovať EBF UK poplatky za ubytovanie, náhradu škody a iné pohľadávky. 

16. Nedodržiavať, porušovať a ignorovať pokyny vedenia Teologického domova a EBF UK, 

ktoré sú vydávané v prípade zabezpečenia nevyhnutných prác a činností súvisiacich  s 

prevádzkou objektu ako aj s úlohami Teologického domova. 

17. Bez vedomia a povolenia vedenia TD vykonávať obchodnú činnosť na izbách a v celom 

objekte Teologického domova. 

 Disciplinárne opatrenia. 
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1. Nedodržanie ustanovení Domového poriadku, nezáujem obyvateľa Teologického domova 

o program domova a nedodržiavanie študijného poriadku môže viesť po dvoch 

upozorneniach až ku vylúčeniu študenta z Teologického domova. O tom rozhodne 

vedenie TD.  

2. Rozhodnutie o vylúčení z domova nadobúda platnosť týždeň po oznámení a môže mať 

časovo obmedzený alebo trvalý charakter,  podľa závažnosti disciplinárneho priestupku. 

Pri zvlášť závažných prečinoch môže nadobudnúť platnosť do 24 hodín  a môže s ním 

súvisieť aj návrh na vylúčenie zo štúdia na EBF UK, ktoré podá správca domova vedeniu 

fakulty. O rozhodnutí vylúčiť študenta z Teologického domova, či už dočasne alebo 

úplne, informuje vedenie TD písomne aj rodičov študenta a cirkev, z ktorej študent  

pochádza. 

 

II.c. Vnútorný režim TD  

1. Teologický domov je otvorený od 6. hodiny ráno do 22. hodiny v noci. Teologický domov 

sa zatvára o 22.00 hod. 

2. Neprítomnosť obyvateľa Teologického domova po 24. hodine v čase od nedele 24:00 

do piatku 6:00 musí byť vopred ohlásená a zdôvodnená duchovnému správcovi. Táto 

neprítomnosť je  možná, ak tento uzná dané dôvody. 

3. Osoby, ktoré nie sú ubytované v TD môžu navštevovať obyvateľov TD v čase od 14. do 

20. hodiny. Návštevy  dievčat u chlapcov a opačne, vrátane ubytovaných v TD sa 

odporúčajú v spoločenských miestnostiach domova. Na izbách a sú takéto návštevy 

možné v čase od 8:00 do 21:00 hodiny. Návštevy osôb nebývajúcich v domove sú povinné 

zaevidovať svoju návštevu do knihy návštev na vrátnici. Za splnenie tejto ohlasovacej 

povinnosti zodpovedá navštívená osoba. 

4. Prenocovanie hostí sa smie uskutočniť len so súhlasom duchovného správcu, resp. 

správcu domova. Prítomnosť návštevy mimo návštevných hodín musí byť odsúhlasená 

duchovným správcom a správcom budov EBF UK. Možnosť príležitostného prenocovania 

hostí sa vzťahuje len na príbuzných prvého stupňa v obzvlášť závažných prípadoch, ktoré 

budú individuálne posúdené vedením TD EBF UK a diaľkových študentov EBF, 

v prípade, že niektorý z ubytovaných v danú noc nie je v TD a s takýmto použitím svojho 

lôžka súhlasí. Prenocovanie príležitostných hostí je obyvateľ TD povinný oznámiť 

vedeniu TD najneskôr 12 hodín pred príchodom hosťa a návštevu riadne zapísať do knihy 

návštev. 

5. Nočný kľud je v čase od 22.00 do 06.00 hod. Študijný kľud v  domove je od 14.00 do 

17.00 hod. 

6. Pracovníci Teologického domova ako i EBF UK vstupujú do ubytovacích priestorov z 

dôvodov: 

- vykonávania kontroly 

- vykonávania inventarizácie majetku 

- plnenia iných pracovných povinností a úloh Teologického domova. Vstup do 

ubytovacích priestorov sa oznamuje vopred formou vývesky, s výnimkou vykonávania 

bežných kontrol zo strany vedenia Teologického domova, kontrol vykonávaných  

pracovníkmi vonkajšej kontroly (požiarna ochrana, hygienici  a pod.) a výkonu bežnej 

údržby v priestoroch ubytovacej  kapacity. 

Schválilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku  

v Bratislave dňa: 6. júna 2000 




