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PRÍKAZ DEKANA
č. 1/2020
Na základe zasadnutia krízového štábu Akadémie umení v Banskej Bystrici konaného dňa
14.10.2020, v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou so šírením ochorenia
COVID‐19 a vyhláseným núdzovým stavom v SR, dekan FMU AU vydáva tento príkaz
1. Prerušuje sa prezenčná metóda výučby na FMU AU v zimnom semestri akademického
roku 2020/2021 od 22.10.2020 do odvolania pre všetky študijné programy a ročníky štúdia,
výučba sa v tomto čase bude uskutočňovať dištančnou (online) metódou.
2. Vstup pedagogickým zamestnancom a študentom FMU AU do priestorov FMU AU je
povolený len v nevyhnutnom prípade za podmienok dodržiavania protiepidemiologických
opatrení:
a) vstup je povolený len osobe, ktorá nejaví príznaky vírusového infekčného ochorenia
(horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, náhla strata chuti/čuchu a pod.),
b) vstup a pohyb v priestoroch fakulty je povolený len s použitím rúška, štítu alebo
iného prostriedku prekrývajúceho horné dýchacie cesty (nos aj ústa),
c) pri každom vstúpení do priestorov fakulty je každá osoba povinná vydezinfikovať si
ruky,
d) pri osobnom kontakte všetky osoby dodržiavajú zásadu R.O.R (rúško‐odstup‐ruky) a
dodržiavajú vzájomnú vzdialenosť min. 2m
3. Vstup do priestorov FMU AU pre nepedagogických a administratívnych zamestnancov je
povolený za podmienok dodržiavania protiepidemiologických opatrení uvedených
v bode 2.
4. Vstup študentov do učební FMU AU v čase nariadenej dištančnej metódy výučby
22.10.2020 do odvolania bude povolený len v nevyhnutnom prípade a iba so súhlasom
vedúceho príslušnej katedry. Pedagóg, ktorý žiada pre takého študenta povoliť
mimoriadny vstup je povinný preveriť zdravotný stav študenta a následne
požiadať vedúceho katedry o povolenie na mimoriadny vstup do priestorov FMU AU.
Vedúci katedry vypracuje presný časový harmonogram na vstup /meno študenta, učebňa
č., dátum, čas od – do, meno pedagóga, ktorý žiada o povolenie vstupu/. Vedúci katedry
predloží v dostatočnom časovom predstihu, minimálne jeden pracovný deň,
harmonogram na sekretariát dekana FMU AU a ten zabezpečí jeho bezodkladné
doručenie informátorovi AU. Prevádzkový čas v učebniach FMU AU je od 8:00 hod. do
16:00 hod. Vedúci katedry je zodpovedný za vypracovanie harmonogramu tak, aby
nedošlo k stretu viacerých osôb v rovnakom čase a mieste.
5. Práca nepedagogických a administratívnych zamestnancov FMU AU v období realizácie
dištančnej metódy štúdia od 22.10.2020 do odvolania sa organizuje štandardne (výkon
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