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V súlade s Odporúčanými postupmi pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie a potreby 
prezenčných metód vzdelávania v rámci vysokých škôl vydanými MŠ SR a  Príkazom rektora AU 
č. 7/2020, dekan fakulty nariaďuje nasledovný postup pre zabezpečenie pedagogického procesu 
FMU AU na akademický rok 2020/2021.  
 
Proces bude prebiehať na základe epidemiologickej situácie v troch fázach:  

I. Zelená fáza:  na FMU AU nie je osoba s podozrením na ochorenie ani s 
potvrdeným ochorením COVID-19  

 II. Oranžová fáza: na FMU AU je študent / zamestnanec s podozrením na ochorenie 
COVID-19  

 III. Červená fáza: FMU AU má niekoľko potvrdených študentov/zamestnancov na 
ochorenie COVID-19  

 
 
 

ORGANIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU FMU V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021 
 
1. Zápis študentov na štúdium FMU AU sa uskutoční elektronicky cez systém AIS2.  

2. Študijné oddelenie FMU AU operatívne informuje študentov o podmienkach vstupu na územie 
SR, príp. povinnosť domácej izolácie na území SR, absolvovanie PCR testu alebo 
preukázania sa negatívnym výsledkom PCR testu pri vstupe na územie SR, podľa aktuálnych 
opatrení ÚVZ SR a aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie s cieľom zabezpečenia 
bezpečného akademického prostredia.   

 

 zodpovedná: prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj 
 
 

3. Pedagógovia, ktorí organizujú umelecké aktivity, workshopy, atď. na pôde FMU AU, ktorých 
sa zúčastnia aj prizvaní účastníci z mimoškolského prostredia, zabezpečia vyplnenie 
dotazníkov, resp. predloženie negatívneho výsledku PCR testu, potrebného pri  vstupe na 
územie SR, podľa opatrení ÚVZ SR. Po vyhodnotení požadovaných údajov pedagóg 
zabezpečujúci podujatie predloží zoznam účastníkov vedúcemu katedry. Každý deň musí byť 
spracovaná prezenčná listina fyzicky prítomných účastníkov podujatia, ktorá musí byť 
uchovaná u vedúceho katedry najmenej mesiac po konaní podujatia. Ostatné podmienky budú 
riadené aktuálnymi pokynmi rektora a dekana na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia.   

 

zodpovední: vedúci katedier  
 
 
4. Na začiatku akad. roka 2020/2021 všetci zamestnanci a študenti FMU AU vyplnia dotazník o 

zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní pred začiatkom 
výučby na FMU. Dotazníky zamestnancov je potrebné doručiť na sekretariát dekana FMU AU, 
dotazníky študentov je potrebné doručiť na študijné oddelenie. Všetky dotazníky 
zamestnancov FMU AU budú v zmysle Príkazu rektora č. 7/2020 po dobu jedného mesiaca 
archivované na sekretariáte rektora AU. Dotazníky študentov fakulty budú archivované po 
dobu jedného mesiaca na študijnom oddelení FMU. Dotazníky pre zamestnancov, študentov a 
účastníkov podujatí z mimo fakultného prostredia, budú zverejnené na webovej stránke FMU 
AU (prílohy 1-3 k Usmerneniu)  

 

zodpovední: vedúci katedier   
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5. Každý pedagóg je povinný:   

- nosiť rúško (štít, respirátor) vo vnútorných priestoroch FMU AU a dodržiavať odstup 
minimálne 2 m od študentov (v prípade, že im to forma štúdia umožňuje)  

- informovať svojich študentov o povinnosti nosiť rúško vo vnútorných priestoroch FMU AU, s 
ohľadom na špecifickú potrebu študenta   

- informovať o povinnosti dodržiavať pokyny v zmysle Príkazu rektora č. 7 a usmernení 
dekana, ktoré upravujú podmienky prevádzky fakulty a AU   

- informovať študijné oddelenie o prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 u študenta (má 
lekárom odporúčanú izoláciu pre príznaky ochorenie COVID-19 alebo nariadené PCR 
testovanie) alebo má potvrdené ochorenie COVID-19. Následne študijné oddelenie informuje 
dekana fakulty.   

 Telefonický kontakt študijné oddelenie: 048-4320 214.  
  

 zodpovední: pedagógovia FMU AU  
 
 

6. Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj FMU AU v spolupráci s tajomníčkou 
fakulty (ďalej len „zodpovedné“) zabezpečia na vchodových dverách budov, webovom sídle 
fakulty a elektronickou poštou zverejnenie oznamu, za akých podmienok sa študent nemôže 
zúčastniť pedagogického procesu a ako má v danom prípade postupovať.   

 

 zodpovedné: prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj 
                          tajomníčka fakulty         
 
 
 

ZELENÁ FÁZA 

Prodekanka pre vzdelávanie FMU AU zabezpečí, aby v rámci zelenej fázy pedagogický proces 
prebiehal v štandardnom režime, pričom: 

- všetky vzdelávacie aktivity, ktorých povaha to dovolí, bude možné absolvovať aj dištančne 
alebo využitím kombinovanej metódy, 

- v prípade, že sa vzdelávacej aktivity zúčastní viac ako 50 študentov, odporúča sa jej 
zabezpečenie tak, aby bola využitá na fyzickú prítomnosť najviac polovica kapacity 
prednáškovej miestnosti a medzi študentmi boli zabezpečené rozostupy (šachovnicové 
sedenie), 

- o skupinách študentov, ktorí absolvujú jednotlivé predmety v rovnakom čase a v rovnakej 
miestnosti sa viedla presná evidencia. (Prípadne v rámci predmetu vyhotovovať prezenčnú 
listinu fyzicky prítomných študentov, ktorá umožní v prípade potreby následne kontaktovať 
študentov  a uchovávať prezenčnú listu najmenej jeden mesiac),  

- medzi jednotlivými hodinami boli zabezpečené dostatočné prestávky na vyvetranie, 
prípadne dezinfikovanie priestorov. (Vetranie je potrebné zabezpečiť pred začiatkom a po 
skončení každého predmetu), 

- podľa možnosti fakulty koncentrovať vzdelávanie v rámci priestorov tak, aby sa 
minimalizovalo miešanie študentov z rôznych študijných programov, fakúlt a skupín, 

- zabezpečiť, aby študenti, u ktorých sa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19, neboli 
za neprítomnosť na hodine sankcionovaní, ak hodinu nie je možné absolvovať dištančne 
a zdravotný stav študenta dištančnú účasť umožňuje.    

  
 zodpovedná: prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj  
 termín: podľa rozvrhu hodín   
 
 



 
 

3 
 

ORANŽOVÁ  FÁZA 
                                                                         

Pri podozrení na ochorenie v prípade študenta v rámci oranžovej fázy: 
-  prodekanka pre vzdelávanie FMU AU zabezpečí, aby bol študent s podozrením na ochorenie 

vylúčený z prezenčnej výučby do výsledkov jeho PCR testu alebo usmernenia RÚVZ. Ďalej 
zabezpečí, aby z prezenčnej výučby boli vylúčené aj úzke kontakty1 študenta  (napr. členovia 
rovnakej študijnej skupiny). Výučba u nich pokračovala dištančnou metódou, ak to charakter 
predmetu umožňuje alebo v náhradnom termíne. 

  

 zodpovedná: prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj  
 termín:  podľa potreby 

  
     

Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca Akadémie umení v Banskej Bystrici v rámci 
oranžovej fázy: 
-  zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 zostáva v domácej izolácii. Do výsledkov 

jeho PCR testu alebo usmernenia RÚVZ fakulta vylúči z fyzickej prítomnosti jeho úzke 
kontakty (napríklad študentov, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, a kolegov so spoločnou 
pracovnou miestnosťou). Ak sa bude jednať o vysokoškolského učiteľa a jeho zdravotný stav 
to umožní, počas izolácie pokračuje vo výučbe dištančnou metódou. 

 

 zodpovedné: prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj  
  tajomníčka fakulty 
 termín:  podľa potreby 

 
 

V rámci oranžovej fázy bude prodekanka pre vzdelávanie FMU AU v spolupráci s vedúcimi 
katedier zodpovední za zabezpečenie pedagogického procesu tak, aby: 
- prednášky boli k dispozícii pre študentov prezenčnou aj dištančnou metódou (okrem 

vylúčených osôb a zabezpečovaných aktivít vylúčenými osobami, tie sa budú realizovať len 
dištančne alebo v náhradnom termíne), 

- praktická výučba (semináre, cvičenia, praxe, ...) prebiehala prezenčnou metódou, ak to ich 
povaha umožní pre preventívne vylúčených študentov sa musí výučba zabezpečiť dištančne.  

 

 zodpovední: v texte 
 termín:  v texte 

 
 

Opatrenia FMU pre prevenciu nákazy COVID-19 v rámci oranžovej fázy: 
- ak prebieha prezenčné vyučovanie, tak nad rámec zelenej fázy sú zamestnanci povinní nosiť 

rúško alebo ochranný štít pri výkone pedagogického procesu a držať si odstup najmenej dva 
metre od študentov 

 

 zodpovední:  všetci zamestnanci FMU 
 termín:  v texte 

 
 
 
 

                                                            
1 úzke kontakty sú na účely tohto príkazu v súlade s opatrením ÚVZ SR definované ako osoby, ktoré: 
  - mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút 
  - mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 
  - boli v uzavretom prostredí (učebni, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 

minút 
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ČERVENÁ  FÁZA 
 
V prípade potvrdeného ochorenia študenta (ak sa potvrdia dva a viac prípadov pozitívnych 
študentov,  FMU zváži zatvorenie učebňových priestorov): 
- prodekanka pre vzdelávanie FMU AU v spolupráci s vedúcimi katedier zabezpečia, aby bolo 

prerušené vyučovanie v skupinách /krúžkoch pozitívnych študentov a vylúčené 
z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty.   

 

zodpovedná:  prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj  
                        vedúci katedier 
termín:  podľa potreby 

    
                                                               
V prípade potvrdeného ochorenia zamestnanca: 
- prodekanka pre vzdelávanie FMU AU alebo tajomníčka fakulty, ak sa potvrdí ochorenie 

u zamestnanca FMU zabezpečia, aby sa z pedagogického /pracovného procesu  vylúčili 
osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ďalej bude fakulta postupovať podľa 
usmernenia RÚVZ 

  

 zodpovedná:  prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj 
                            tajomníčka fakulty  
 termín:  podľa potreby 

 
 

Ak sa u niekoho z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia FMU/AU BB 
príznaky COVID-19, dotyčného manažuje jeho lekár. O vzniknutej situácii je zamestnanec 
povinný informovať AU BB/FMU. 
 

 zodpovední:  v texte 
 termín:  podľa potreby 
 
 
V rámci červenej fázy bude prodekanka vzdelávanie FMU AU zodpovedná za zabezpečenie 
pedagogického procesu tak, aby bola prerušená prezenčná výučba v skupinách študentov, 
v ktorých sa potvrdilo ochorenie COVID-19. Priestory, v ktorých sa uskutočnilo ich vzdelávanie, 
boli do dezinfekcie vylúčené z používania. Výučba v tomto prípade prebiehala len dištančnou 
metódou, predmety, pre ktoré to nie je možné, sa uskutočnili v náhradných termínoch.  
 

 zodpovedná:  prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj  
 termín:  podľa potreby 
 
 
 
  

prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi 
dekan fakulty 

  
 
  
 
  
 
  



 
 

 
 

 Zdravotný dotazník a vyhlásenie pre zamestnancov pred návratom do zamestnania 
(Ochorenie COVID‐19 spôsobené koronavírusom SARS‐CoV‐2) 

 

Meno a priezvisko: 

Adresa pobytu: 

Telefón: 

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Príslušné  Regionálne  úrady  verejného  zdravotníctva  požadujú  monitorovanie  zdravia  zamestnancov, 
ktorí sa  vracajú  späť do  zamestnania  z akejkoľvek  neprítomnosti  na  pracovisku  súvisiacej  s ochorením 
COVID‐19,  resp.  koronavírusom  SARS‐CoV‐2.  Je  dôležité,  aby  pracovisko  bolo  bezpečným miestom  na 
prácu pre všetkých zamestnancov aj v súlade s § 5, Zákona č.124/2006 Z .z. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.  

Vyhlasujem, že nemám zvýšenú teplotu  nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, 
odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla)*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nemám kašeľ*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že som zamestnancom z rizikovej skupiny*: 

ÁNO NIE

 
Ak  zamestnanec  má  niektorý  z  vyššie  uvedených  príznakov,  neodkladne  o  tom  informuje  svojho 
nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce domov. 
Následne  má  zamestnanec  telefonicky  kontaktovať  svojho  všeobecného  lekára,  ktorý  určí  podľa 
zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade výskytu ťažkostí 
doma.  Zamestnanec  bude  informovať  zamestnávateľa,  či má  na  daný  deň  celodennú  domácu  liečbu, 
prípadne  či  je  na  PN,  alebo  na  základe  konzultácie  so  všeobecným  lekárom  a  opakovaného merania 
teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do práce. 
 
V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúci dní (do nasledujúceho vyplnenia dotazníka 
zamestnancom) je postup rovnaký. 

 

 

Dátum:   ........................................... 

    podpis zamestnanca 

Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude platný do doby pominutia pandemickej epidémie 
koronavírusom SARS‐CoV‐2 a ochorenia COVID‐19 a bude archivovaný podľa platných právnych predpisov 
GDPR.    

príloha č. 1 



 
 

 
 

 Zdravotný dotazník a vyhlásenie študentov  
pred začiatkom výučby v akademickom roku 2020/2021 

(Ochorenie COVID‐19 spôsobené koronavírusom SARS‐CoV‐2) 

 

Meno a priezvisko   

Adresa pobytu   

Telefón:   

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník  je dôležitý  z hľadiska  monitorovania  zdravia  študentov,  v súvislosti  so  začiatkom  akademického 
roku  2020/2021  počas  trvania  pandémie  COVID‐19,  resp.  koronavírusom  SARS‐CoV‐2.  Je  dôležité,  aby 
vysoké školy boli bezpečným miestom pre zamestnancov a študentov. 

Dotazník vypĺňa každý študent pred začiatkom výučby.  

Vyhlasujem, že nemám zvýšenú teplotu  nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, 
odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla)*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nemám kašeľ*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že som zamestnancom z rizikovej skupiny*: 

ÁNO NIE
 
 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať Váš zdravotný 
stav, zdravotný stav osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými ste v častom 
kontakte.  
V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti 
hlavy) u Vás alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a  iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne 
kontaktovať  lekára všeobecnej starostlivosti (VLD) a postupovať v zmysle  jeho odporúčaní a nevstupovať 
do priestorov vysokej školy do doby určenej príslušným lekárom. 
 

Ďalej  vyhlasujem,  že  neprejavujem  príznaky  akútneho  ochorenia,  že  mi  Regionálny  úrad  verejného 
zdravotníctva  Slovenskej  republiky  ani  lekár  všeobecnej  zdravotnej  starostlivosti  nenariadil  karanténne 
opatrenie  (karanténu,  zvýšený  zdravotný dozor alebo  lekársky dohľad). Nie  je mi  známe,  že by  som  ja, 
moja rodina alebo  iné osoby, ktoré so mnou žijú spoločne v domácnosti, ako aj  iné blízke osoby, prišli v 
priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID‐19, 
hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 

Podpis študenta:  

 
(ak sa dotazník vypĺňa elektronicky, podpis sa nahrádza zaznamenaním 
potvrdenia o súhlase s jeho vyplnením obsahom vo formulári na základe 
zadania prístupových oprávnení študenti)  

 

príloha č. 2 



 
 

 
 

 Zdravotný dotazník a vyhlásenie účastníkov umeleckých aktivít a worskhopov FMU AU  
pred začiatkom výučby v akademickom roku 2020/2021 

(Ochorenie COVID‐19 spôsobené koronavírusom SARS‐CoV‐2) 

 

Meno a priezvisko   

Adresa pobytu   

Telefón:   

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník  je  dôležitý  z  hľadiska  monitorovania  zdravia  účastníka,  v súvislosti  so  začiatkom  akademického 
roku  2020/2021  počas  trvania  pandémie  COVID‐19,  resp.  koronavírusom  SARS‐CoV‐2.  Je  dôležité,  aby 
vysoké školy boli bezpečným miestom pre zamestnancov a študentov. 

Dotazník vypĺňa každý účastník pred začiatkom umeleckej aktivity / workshopu . 

Vyhlasujem, že nemám zvýšenú teplotu  nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, 
odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla)*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nemám kašeľ*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*: 

ÁNO NIE

Vyhlasujem, že som zamestnancom z rizikovej skupiny*: 

ÁNO NIE
 
 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať Váš zdravotný 
stav, zdravotný stav osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými ste v častom 
kontakte.  
V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti 
hlavy) u Vás alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a  iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne 
kontaktovať  lekára všeobecnej starostlivosti (VLD) a postupovať v zmysle  jeho odporúčaní a nevstupovať 
do priestorov vysokej školy do doby určenej príslušným lekárom. 
 
Ďalej  vyhlasujem,  že  neprejavujem  príznaky  akútneho  ochorenia,  že  mi  Regionálny  úrad  verejného 
zdravotníctva  Slovenskej  republiky  ani  lekár  všeobecnej  zdravotnej  starostlivosti  nenariadil  karanténne 
opatrenie  (karanténu,  zvýšený  zdravotný dozor alebo  lekársky dohľad). Nie  je mi  známe,  že by  som  ja, 
moja rodina alebo  iné osoby, ktoré so mnou žijú spoločne v domácnosti, ako aj  iné blízke osoby, prišli v 
priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID‐19, 
hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 

Podpis účastníka:  

 
(ak sa dotazník vypĺňa elektronicky, podpis sa nahrádza zaznamenaním 
potvrdenia o súhlase s jeho vyplnením obsahom vo formulári na základe 
zadania prístupových oprávnení)  

 

príloha č. 3 


