
Vážené kolegyne, kolegovia,  

 

v nadväznosti na spoločné stanovisko SAK a SSKK zo dňa 3. apríla 2020 Vás informujeme  
o nasledovnom.  

SR SAK a Výbor SSKK oslovili po vzniku pandémie Ministerstvo kultúry SR, aby  v súčinnosti s krízovým 
štábom pripravilo a vydalo usmernenie pre knižnice SR. Mailovú odpoveď sme Vám odcitovali v našom 
spoločnom stanovisku zo dňa 3.4.2020.   

Obrátili sme sa prostredníctvom niekoľkých našich členov na Úrad verejného zdravotníctva SR 
o vyjadrenie k možnosti výpožičiek pre čitateľov knižnice, ktorí o to prejavia záujem na základe 
opatrení. 

 

Venujte prosím pozornosť nasledujúcim dokumentom! 

  

List riaditeľky Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove nájdete tu: 

Otazka na UVZ - KK P. O. Hviezdoslava.pdf 

 

Mailovú odpoveď z Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete tu: 

 
---------- Forwarded message --------- 

Od: RNDr. Zuzana Valovičová <zuzana.valovicova@uvzsr.sk> 

Date: ut 7. 4. 2020 o 11:09 

Subject: FW: ŽIADOSŤ O VYJADRENIE STANOVISKA 

To: <kniznica.poh@gmail.com> 

Dobrý deň,   
 
nakoľko Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29.3.2020 ( 
<http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_%20final_uzatvorenie 
_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_29032020.pdf> 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_%20final_uzatvorenie_ 
prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_29032020.pdf), ktorým sa nariaďuje 
uzatvorenie maloobchodných prevádzok a poskytovanie služieb v prevádzke 
neobsahuje výnimku pre knižnice (resp. poskytovanie výpožičky čitateľom), 
nemôžu byť tieto služby v mieste prevádzky poskytované. Potvrdzuje to i 
výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok  ( 
<https://www.mhsr.sk/koronavirus/vyklad-uvz-sr-k-sposobu-urcovania-moznosti- 
otvorenia-prevadzok> 
https://www.mhsr.sk/koronavirus/vyklad-uvz-sr-k-sposobu-urcovania-moznosti-o 
tvorenia-prevadzok), podľa nie je možné poskytovať služby v prevádzke. V 
súlade s opatrením by mohli byť služby poskytované napr. prostredníctvom 
donáškových služieb (časť A bod 9 opatrenia).  
 
Čo sa týka rozšírenia zoznamu povolených prevádzok a služieb o knižnice, 
opatrenia pri ohrození zdravia vydáva ÚVZ SR na základe rozhodnutia 
ústredného krízového štábu, ktorý zohľadňuje ich možný dopad na zdravie. ÚVZ 
SR nemôže vydávať opatrenia ani udeľovať výnimky v rozpore s rozhodnutiami 
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ústredného krízového štábu a vlády SR. Opatrenia i  usmernenia sa však 
neustále prehodnocujú a nie je vylúčené, že v budúcnosti môže dôjsť k úprave 
prijatých opatrení. Preto Vám odporúčame sledovať najnovší vývoj na stránke 
<http://www.uvzsr.sk> www.uvzsr.sk. 
 
S pozdravom 
 
RNDr. Zuzana Valovičová 
 
Odbor hygieny životného prostredia 
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
 
Trnavská cesta 52 
 
826 45  Bratislava 
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