
Usmernenie pre návštevníkov archívu a knižnice 

Pamiatkového úradu Slovenskej republiky 
 

rchív a knižnica Pamiatkového úradu Slovenskej republiky budú od 1. júna 2020 

otvorené pre verejnosť a pre zamestnancov Pamiatkového úradu SR v skrátených 

stránkových hodinách z dôvodu nutnosti priebežnej dezinfekcie priestorov:  

 

pondelok – štvrtok  8:00 – 11:30  13:00 – 14:30 

piatok    8:00 – 11:30 

 
 

Prosíme návštevníkov, aby dodržiavali nasledovné  

hygienické a bezpečnostné opatrenia: 

1. Každý externý návštevník archívu alebo knižnice je povinný vopred sa objednať na 

štúdium: 

a. elektronicky na adrese:  archiv@pamiatky.gov.sk  

knižnica@pamiatky.gov.sk 

b. alebo telefonicky na číslach:  +421 2 20 464 388 archív 

+421 2 20 464 390 archív 

+421 2 20 464 382 knižnica 

2. Pracovník bádateľne bude koordinovať vstupy do priestorov archívu tak, aby v bádateľni 

boli v rovnakom čase prítomní maximálne dvaja bádatelia, vrátane prezenčných 

užívateľov knižnice. Ďalší jeden bádateľ môže byť prítomný v priestoroch katalógu 

fotografií alebo v priestoroch knižnice.  

3. Osobitne bude regulovaný vstup bádateľov nad 65 rokov a príslušníkov ďalších 

ohrozených skupín. 

4. Zamestnanci Pamiatkového úradu SR nemusia svoju návštevu vopred ohlasovať, no ak 

bude v danom čase v priestoroch archívu určený počet návštevníkov, musia priestory 

archívu opustiť a vyžiť iný termín, prípadne si dohodnúť presnú návštevu s pracovníkom 

bádateľne. 

5. Každý externý návštevník je povinný ohlásiť svoj príchod na vrátnici, kde budú 

zaregistrované jeho identifikačné údaje, a kde mu bude poskytnutá dezinfekcia rúk 

a odmeraná telesná teplota. Návštevník so zvýšenou teplotou nebude vpustený do 

priestorov Pamiatkového úradu SR. 

A 



6. Službukonajúci vrátnik ohlási návštevu telefonicky pracovníkom archívu alebo knižnice. 

Pracovník archívu alebo knižnice osobne vyzdvihne návštevu na vrátnici a odprevadí ju do 

priestorov archívu. 

7. Každý návštevník, vrátane zamestnancov Pamiatkového úradu SR, môže do priestorov 

archívu a knižnice vstupovať len s vlastnými ochrannými prostriedkami – prekrytím 

horných dýchacích ciest a rukavicami – a to po celú dobu štúdia. 

8. Bádateľ si odloží vrchný odev a batožinu na vyhradené miesto. 

9. Bádateľ dodržuje diskrétnu vzdialenosť min. 2 m od pracovníkov archívu a ďalších 

návštevníkov. 

10. Každý bádateľ je povinný používať vlastné písacie potreby. 

11. Pri prezeraní fotografií bádateľ nechá otvorenú príslušnú zásuvku, ktorú po skončení 

štúdia pracovník archívu dezinfikuje.  

12. V čase prerušenia stránkových hodín archív zabezpečí zvýšenú dezinfekciu použitých 

priestorov, najmä stolov, skenera a pod., vrátane vyvetrania bádateľne. Dezinfekciu 

ostatných priestorov zabezpečí Pamiatkový úrad SR mimo stránkových hodín. 

13. Každému návštevníkovi bude prístupná dezinfekcia rúk v priestoroch Pamiatkového úradu 

SR. Návštevníkom budú prístupné toalety, kde budú mať k dispozícii mydlo, teplú vodu 

a papierové utierky.  

14. Použité rukavice a rúška môže bádateľ odhodiť do určeného zberného koša pri východe 

z archívu. 

15. Služby budú poskytované bezodplatne, v prípade väčších zákaziek bude bádateľovi 

umožnená platba bankovým prevodom z dôvodu eliminácie kontaktu s bankovkami 

a mincami. 

16. Archívne a knižničné dokumenty, ktoré boli predložené na štúdium, vrátane archívnych 

pomôcok a kníh a periodík z príručnej knižnice, budú pracovníkmi archívu a knižnice 

odložené do karantény na päť dní. Počas tohto času nebudú k dispozícii ďalším 

bádateľom. 

 

Prosíme návštevníkov, aby zvážili osobnú návštevu archívu a knižnice  

Pamiatkového úradu SR a vyžili možnosť online bádania na stránke 

https://www.pamiatky.sk/sk/page/databazy  

a komfortného elektronického poskytovania služieb. 

 

 


