
 

 

 

 

USMERNENIE  
k realizácii vyučovania na FMU AU vo všetkých stupňoch 

vzdelávania od 11. 10. 2021 
 

Od pondelka 11. októbra 2021 bude Banská Bystrica zaradená do III. stupňa rizika (1. stupeň 

ohrozenia – červená farba). 
 

- Hlavné vzdelávacie aktivity (majúce individuálny charakter výučby), sa môžu realizovať 

prezenčne, avšak za dodržiavania všetkých protipandemických opatrení. Všeobecne pri  

pohybe v priestoroch FMU AU  je potrebné sa riadiť čl. III. Príkazu rektora č. 4/ 2021 - 

Pravidlá správania sa v priestoroch AU. 

- Vzdelávanie na FMU AU bude prebiehať prezenčne s obmedzením (v miestnosti max. 20 

osôb vrátane vyučujúceho) vo všetkých študijných programoch a stupňoch. 

- Prednášky, cvičenia a semináre pre viac ako 20 osôb sa budú uskutočňovať dištančnou 

formou (online).  

- Povinnosťou každého pedagóga je viesť si a uchovávať dochádzku študentov vzdelávacej 

činnosti realizovanej prezenčnou formou.  

- Povinnosťou každého pedagóga ako aj študenta, je nahlásiť zmenu svojho zdravotného 

stavu súvisiacu s príznakmi COVID - 19 vedúcemu katedry.  Povinnosťou  vedúceho 

katedry je o situácii na katedre informovať dekana fakulty  

(dekanfmu@aku.sk).  

- Hromadné podujatia sa môžu realizovať len so súhlasom dekana s ohľadom na 

epidemickú situáciu v škole, platný COVID Automat pre hromadné podujatia 

a aktualizovanú Vyhláška č. 254 pre hromadné podujatia zo 7. 10. 2021. 

https://minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska

%20254.pdf 

- Cvičné hodiny sú vymedzené od: 

počas  pracovných dní  od 7:00h do 21:00 

počas víkendov a sviatkov od 9:00 do 16:00   

 

Upozorňujeme na povinnosť od 11. októbra 2021 nosiť respirátor FFP2 alebo KN95 v interiéri 

všetkých objektov FMU AU. 

https://minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20254.pdf
https://minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20254.pdf
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Dôležité linky 

Aktuálne zaradenie okresov v COVID Automate 

Covid Automat –  

 https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/09/covid-automat_signalizacny-

system_4v2.pdf 

 

Očkovanie bez registrácie prebieha na týchto miestach: 

https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie 

Zoznam antigénových mobilných odberových miest - spoplatnené sumou 5 EUR 

Označenie prevádzok – grafiky a manuály 

 

 

 

V Banskej Bystrici 10. 10. 2021    

 

 

 

 

 

doc. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD., v.r. 

poverený výkonom funkcie dekana FMU AU 

 

 

 

https://automat.gov.sk/
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/09/covid-automat_signalizacny-system_4v2.pdf
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/09/covid-automat_signalizacny-system_4v2.pdf
https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie&fbclid=IwAR2K4SAOzKS-o_RTQknivffPg_5aME3LEZGt9cRHeNs1lN6VEnIZ6GKcttY
https://www.health.gov.sk/?ag-mom
https://korona.gov.sk/na-stiahnutie-grafika-a-manualy-pre-prevadzky/

