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AKADÉMIA UMENÍ
V BANSKEJ BYSTRICI

Kontrola plnenia:

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

Vypracovala: Ing. Petra Virágová

Schválil: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
Dátum: 02.03.2021

Na základe vydaného Uznesenia vlády SR č. 123 zo dňa 28. 02. 2021 k návrhu 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 predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na Akadémii umení v Banskej
Bystrici (v texte ďalej len „AU BB“) vydávam tento

Dodatok č. 2
k Príkazu rektora č.1/2021 zo dňa 19. 1. 2021

Čl.1
Príloha č. 1 príkazu rektora

1.

Príloha č. 1 príkazu rektora zo dňa 18.1.2021 sa ruší a nahrádza sa prílohou č. 1 tohoto
dodatku. Potvrdenia vydané podľa príkazu rektora zo dňa 18.1.2021 strácajú platnosť
dňom 2.3.2021. Potvrdenia vydané podľa tohoto dodatku nadobúdajú účinnosť dňa
3.3.2021.

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
rektor AU BB
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Príloha č. 1

POTVRDENIE
Potvrdzujem, že zamestnanec Meno Priezvisko, trvale bytom Ulica súp. číslo, PSČ Obec,
narodený dd.mm.rrrr pracuje na základe pracovnej zmluvy v organizácii Akadémia umení
v Banskej Bystrici na pozícii pracovné zaradenie.
Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu na TPP, nie je vo výpovednej lehote a nie je
voči nemu vedené žiadne pracovno-právne konanie.
Vzhľadom na charakter pracovnej pozície je potrebné, aby zamestnanec podľa potreby bol
vyslaný mimo trvalého bydliska na adresu pracoviska v súvislosti s pracovnými povinnosťami:
Špecifikácia činností, ktoré vyžadujú fyzickú prítomnosť na pracovisku ( neplatí pre technickoprevádzkových zamestnancov ).
Na Akadémii umení v Banskej Bystrici sa v súlade s pracovným poriadkom uplatňuje pružný
pracovný čas, kde si zamestnanec sám volí začiatok aj koniec pracovného času. Začiatok
voliteľného pracovného času je od 6,00 hod. do 8,00 hod. a koniec voliteľného pracovného
času je od 14,00 hod. do 18,00 hod. Základný pracovný čas od 8,00 hod. do 14,00 hod. je fixný
pracovný čas. Miesto výkonu práce je Ulica súp. číslo, PSČ Obec.

Toto potvrdenie sa vydáva pre účely prípadných kontrol počas obdobia
obmedzenia cestovania mimo okres bydliska z dôvodu pandémie ochorenia
COVID-19.
........................................................
Meno, Priezvisko
Vedúci zamestnanec

........................................................
Rektor/dekan

V Banskej Bystrici dňa dd.mm.rrrr
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