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Dodatok č. 1
K PRÍKAZU REKTORA
Vydal:
prof. MgA. Ing. Michal
Murin, ArtD.

AKADÉMIA UMENÍ
V BANSKEJ BYSTRICI

Kontrola plnenia:

Opatrenia Akadémie umení v Banskej Bystrici na zamedzenie
šírenia vírusu COVID-19.

Vypracoval: PaedDr. Peter Vítko

Schválil: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
Dátum: 8. 2. 2021

Na základe vydaného Uznesení vlády SR č. 77 zo dňa 5. 2. 2021 k návrhu na opakované
predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z.
z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a
na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov, v záujme ochrany zdravia zamestnancov a študentov Akadémie umení v Banskej
Bystrici a v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na Akadémii umení
v Banskej Bystrici (v texte ďalej len „AU BB“) vydávam tento

Dodatok č.1
k Príkazu rektora č.1/2021 zo dňa 19. 1. 2021
I.
Znenie čl. 1 z Príkazu rektora č. 1/2021 zostáva nezmenené

II.
Ruší sa v plnom znení Čl. 2 Príkazu rektora č. 1/2021 z 19. 1. 2021 „Vstup do priestorov AU
BB“

→

III.
Dopĺňa sa nový článok označený ako Čl. 2., ktorý vrátane nadpisu znie:
Čl. 2
Vstup študentov do priestorov AU BB

1.

Vstup študentov, ktorí nie sú ubytovaní na študentskom domove (ďalej len „ŠD“) do
priestorov AU BB sa povoľuje len na nevyhnutný čas za účelom prevzatia osobných vecí
a zapožičania techniky, alebo iných dôvodov vhodných osobitého zreteľa. Krátkodobý
vstup je možný len s písomným povolením dekana príslušnej fakulty.

2.

Vstup študentov, ktorí sú ubytovaní na ŠD sa povoľuje len do priestorov študentského
domova AU BB. Vstup do iných priestorov AU BB upravuje ods. 1 tohto článku.

3.

Všeobecné podmienky vstupu študentov do priestorov AU BB sa riadia platnými
pandemickými opatreniami, ktoré sú upravené platnou legislatívou SR. Opatrenia pre
vstup sú pravidelne aktualizované pri zmenách legislatívy SR a sú súčasťou oznamu na
vstupoch do budov AU BB. Zverejnenie oznamov koordinuje kvestorka AU BB a realizujú
poverení zamestnanci.

→ Dopĺňa sa nový článok označený ako Čl. 3., ktorý vrátane nadpisu znie:
Čl. 3
Vstup a pobyt zamestnancov v priestoroch AU BB
1

1.

Vstup do priestorov AU BB a pobyt na pracovisku zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom
na povahu práce vykonávať svoju prácu z domu sa umožňuje len v rozsahu, v akom to
umožňuje Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie
protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej
len „Covid Automat“).

2.

Vstup zamestnancov do priestorov AU BB a pobyt na pracovisku je možný, len ak sa
osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako uvádza
článok Čl. 5

→ Dopĺňa sa nový článok označený ako Čl. 4., ktorý vrátane nadpisu znie:
Čl. 4
Vstup iných osôb do priestorov AU BB
1.

Vstup iných osôb do priestorov AU BB sa umožňuje len v rozsahu nevyhnutnom na
poskytnutie služieb a vykonanie dohodnutých prác. Krátkodobý vstup do 15 min. je
možný bez písomného súhlasu, najmä v kontaktných priestoroch AU BB. Pobyt iných
osôb v priestoroch AU BB nad tento časový limit je možný len s písomným povolením
kvestorky AU, v ktorom sú individuálne upravené podmienky pre konkrétneho
dodávateľa a dátumový interval pre ktorý povolenie platí.

2.

Vstup iných osôb do priestorov AU BB sa riadi všeobecnými pandemickými opatreniami
platnými v danom čase, ktoré sú determinované platnou legislatívou SR. Pandemické
opatrenia pre vstup a pobyt sú dohodnuté v individuálnom povolení kvestorky.

3.

Dodávateľ musí vyjadriť svoj písomný súhlas s dohodnutými podmienkami a musí strpieť
aj prípadnú zmenu pandemických opatrení najmä pri zmenách legislatívy SR.

4.

Kvestorka AU BB je povinná doručiť na vrátnicu AU BB kópie oprávnení pre vstup iných
osôb, ktoré sama vydala a viesť ich evidenciu.

→ Dopĺňa sa nový článok označený ako Čl. 5., ktorý vrátane nadpisu znie:

1.

2.

3.

Čl. 5
Preukazovanie sa výsledkom testu a platnosť testu
Osoby, ktoré budú v termíne od 10. 2. 2021 vstupovať a vykonávať prácu v priestoroch
AU BB v zmysle čl. 3 a 4 dodatku Príkazu rektora č. 1/2021, musia mať so sebou
certifikát s negatívnym výsledkom na COVID-19 (RT-PCR alebo antigénový test) v zmysle
platného uznesenia vlády a opatrení ÚVZ SR, prípadne doklad o prekonaní ochorenia
COVID-19 nie starší ako tri mesiace alebo doklad o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj
druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.
Zamestnanci a iné osoby (podľa čl. 3 a 4 tohto dodatku Príkazu rektora č. 1/2021) pri
vstupe do priestorov AU BB sú od 10. 2. 2021 povinné predložiť doklad preukazujúci
jednu z vyššie vymenovaných skutočností.
Spustením Covid Automatu vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR od 8. 2. 2021
bude Akadémia umení v BB na týždennej báze zverejňovať na vstupných dverách do
budov AU BB aktuálny stupeň varovania pre okres Banská Bystrica (zaradeného
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4.

5.

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Banská Bystrica každý utorok,
s účinnosťou od nasledujúceho pondelka)1, podľa ktorého bude vyžadovaný antigénový
alebo RT-PCR nasledovne:
IV. stupeň varovania (čierna farba): test nie starší ako 7 dní
III. stupeň varovania (bordová farba): test nie starší ako 7 dní
II. stupeň varovania (červená farba): test nie starší ako 14 dní
I. stupeň varovania (ružová farba): test nie starší ako 21 dní
Zamestnanci alebo iné osoby (podľa čl. 3 a 4 tohto dodatku Príkazu rektora č. 1/2021),
ktoré na presun do priestorov AU BB využívajú mestskú hromadnú dopravu, regionálny
autobus, či vlak, sú povinné preukazovať sa testom nie starším ako 7 dní, bez ohľadu na
stupeň varovania pre okres Banská Bystrica, alebo stupeň varovania pre okres, z ktorého
prichádzajú.
Zamestnanci a osoby prichádzajúce do priestorov AU BB z okresu mimo Banskej Bystrice
(nevyužívajúci MHD, regionálny autobus, vlak), sú povinné preukazovať sa antigénovým
alebo RT-PCR testom podľa podmienok stupňa varovania pre okres, z ktorého
prichádzajú berúc do úvahy stupeň varovania pre okres Banská Bystrica v zmysle Covid
Automatu. V prípade rozdielneho zaradenia okresov je smerodajná platnosť testu pre
okres, ktorý je zaradený do horšieho stupňa varovania.
prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., v. r.
rektor AU

1

Zlepšenie situácie v okrese
Pri indikovanej zmene farby automatu v okrese do nižšieho pásma sa čaká na stabilizáciu tohto stavu jeden
týždeň. V prípade, že aj po týždni je indikovaný pokles pásma preradí sa okres s platnosťou od ďalšieho
pondelka do nového pásma (čiže 13 dní po prvotnej indikácií zlepšenia).
Zhoršenie situácie v okrese
Pri indikovanom zhoršení situácie v okrese vstupuje nové pásmo do platnosti okamžite nasledujúci
pondelok
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