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Príkaz dekana č. 1/2021 
Uvoľnenie opatrení súvisiacich  

so zamedzením šírenia vírusu  

COVID-19 na Fakulte múzických umení 
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Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a v okolitých 

krajinách, postupné uvoľňovanie opatrení proti šíreniu COVID-19 na základe uznesenia  

Vlády SR a v súlade s Príkazom rektora č. 2/2021 vydávam tento 

Príkaz dekana č. 1/2021 

1. Tento Príkaz dekana dopĺňa Príkaz rektora č. 2/2021 v častiach upravujúcich podmienky 

vstupu osôb do priestorov Fakulty múzických umení (v texte ďalej len „FMU AU“). Všetky 

ustanovenia Príkazu rektora č. 2/2021 sú aplikované paralelne s týmto príkazom. 

2. Všetky vzdelávacie aktivity realizované FMU AU vo všetkých študijných programoch  

a všetkých stupňoch štúdia budú do konca letného semestra akademického roku 2020/2021 

prebiehať dištančnou metódou. 

3. Skúšobné obdobie a štátne záverečné skúšky sa budú realizovať online cez MS Teams podľa 

manuálu k ukončeniu letného semestra akademického roku 2020/2021 zverejneného na web 

stránke www.fmu.aku.sk . 

4. Prijímacie konania na magisterský a doktorandský stupeň štúdia sa budú realizovať online 

cez MS Teams v zmysle harmonogramu zverejneného na web stránke www.fmu.aku.sk . 

5. Do konca letného semestra akademického roku 2020/2021 sú hromadné podujatia na pôde 

FMU AU zakázané. Zakazuje sa aj prezenčné organizovanie akademických obradov, 

spoločenských či iných aktivít, ktoré nie sú nevyhnutné pre vzdelávaciu a umeleckú činnosť 

FMU AU. 

6. Nepedagogickí zamestnanci a riadiaci pedagogickí zamestnanci FMU AU (dekan, prodekani, 

vedúci katedier) s účinnosťou od 10.5.2021 budú pracovať v štandardnom pracovnom režime 

na svojich obvyklých pracoviskách pri striktnom dodržiavaní všeobecne platných 

hygienických a bezpečnostných opatrení. 

7. Prítomnosť na pracovisku a vstup osôb do priestorov FMU AU sa riadi aktuálne platnými 

Nariadeniami vlády SR, vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR a Príkazom rektora  

AU BB č. 2/2021. 

8. Dekan FMU AU môže povoliť vstup do priestorov FMU AU: 

a) pedagogickým zamestnancom FMU AU za účelom realizácie nahrávok koncertov, nácviku 

umeleckých výstupov, aktivít súvisiacich s projektovou činnosťou, 

b) interným doktorandom FMU AU za účelom zabezpečenia príprav a koordinácie procesu 

konania štátnych záverečných skúšok, pri ktorých je potrebné materiálno-technické 

vybavenie, 

c) študentom, interným a externým doktorandom na základe individuálnej žiadosti  

za účelom realizácie umeleckých výstupov súvisiacich s plnením podmienok k projektom 

(Fond na podporu umenia, Interný grantový systém 3FaU a pod). Žiadosť je potrebné  
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doručiť mailom na dekanatfmu@aku.sk najneskôr 5 pracovných dní pred požadovaným 

dňom vstupu do priestorov FMU AU. Žiadosť musí obsahovať zdôvodnenie (o aký projekt 

sa jedná, aký je výstup projektu), menný zoznam osôb, pre ktoré sa žiada povolenie 

vstupu, meno zodpovednej osoby, dátum a časový úsek vstupu, číslo učebne. 

9. Vstup a pobyt osôb s povolením dekana FMU v priestoroch FMU AU za podmienok 

dodržiavania protipandemických opatrení ÚVZ SR: 

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 FMU AU je povolený len s použitím respirátora 

prekrývajúceho horné dýchacie cesty (nos aj ústa), 

c) pri každom vstupe do priestorov FMU je každá osoba povinná odmerať si teplotu na 

bezkontaktnom teplomere umiestnenom po vstupe do budovy AU po pravej strane  

(pri Galérii FX), u informátora preukázať oprávnenosť vstupu do priestorov FMU AU  

a vydezinfikovať si ruky,  

d) pri osobnom kontakte všetky osoby dodržiavajú zásadu R.O.R (respirátor – odstup - ruky) 

a dodržiavajú vzájomnú vzdialenosť 

10. Zrušujú sa všetky doposiaľ vydané Usmernenia dekana a Príkaz dekana týkajúce sa opatrení 

na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. 

11. Príkaz dekana č. 1/2021 nadobúda účinnosť 10.5.2021 
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