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Odporúčania Slovenskej národnej knižnice v súvislosti s COVID 19
Slovenská národná knižnica vydáva odporúčania prevádzky knižníc na Slovensku z dôvodu
preventívnych opatrení voči pandémii - rozšírenia ochorenia COVID-19, ktoré je vyvolané novým
koronavírusom SARS-CoV-2.
Všetky knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry majú zákaz organizovať, usporadúvať
a sprístupňovať hromadné kultúrne podujatia, expozície a poskytovanie služieb verejnosti. Pokiaľ
je zriaďovateľ knižníc mesto, obec, VÚC a pod. je plne ich v zodpovednosti prijímať také rozhodnutia, ktoré
sú v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a aj pokynmi Hlavného hygienika SR.
Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa
29.3.2020 (ďalej len „opatrenie“ v príslušnom gramatickom tvare) sú od 30. marca 2020 až do odvolania
uzavreté všetky prevádzky poskytujúce služby s výnimkami, ktoré sú uvedené v rámci písmena
A) v nižšie uvedenej linke dokumentu
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_%20final_uzatvorenie_prevadzok_rezimove_
opatrenia_HH_SR_29032020.pdf. Služby knižníc sa v rámci tohto dokumentu nenachádzajú. Ak sa služby
knižníc nenachádzajú vo výnimkách opatrenia, znamená to, že nemajú žiadne povolenie poskytovať
fyzické služby verejnosti.1
1. Odporúča sa, aby knižnice prešli do online prostredia a ponúkali svoje služby prostredníctvom
internetu – svojej webovej stránky, e-mailu, chatu, sociálnych sietí (Facebook, Youtube ...) a iné.2
a) online čítanie, či online verejné rozhovory
b) podcasty, vlogy a iné
c) výpožičky elektronických kníh
d) poskytovanie digitálnych kópií článkov, častí kníh a iných zdrojov
e) poskytovanie vstupu do elektronických informačných zdrojov
f) spracovanie rešerší
2. Odporúča sa, aby fyzicky vypožičané tituly boli vrátené do knižnice až v čase, keď bude jasné, ako s
takýmito knihami zaobchádzať. Odporúčanie by mal vydať hlavný hygienik, usmernenie pripravuje
aj Ministerstvo kultúry SR.3
3. Odporúča sa, aby poplatky z omeškania vrátených titulov po lehote boli odpustené.
4. Odporúča sa, aby rezervované a nevyzdvihnuté výpožičky si mohli používatelia prevziať po otvorení
knižnice.
5. Neodporúča sa uskutočňovať akékoľvek výpožičné služby, ani prostredníctvom rozvozu domov
seniorom, ani prostredníctvom výdajného okienka, či iným spôsobom.
Cieľom týchto opatrení je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam. Všetky opatrenia sú v súlade
s nariadením hlavného hygienika SR, ktorý spolupracuje s Krízovým štábom SR a aktuálne je súčasťou
výkonných riadiacich zložiek Slovenskej republiky.
Tieto odporúčania sú s podporou Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a
knižníc.
V Martine, 9.4.2020
Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý
príslušný
regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo
výške do 20.000
eur.
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V súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
3
Podľa odporúčaní IFLA je stále nejasné, aké nesieme riziko pri kontakte s materiálmi, ktoré môžu byť nosičmi
koronavírusu. Je zrejmé, že chápanie akéhokoľvek aspektu šírenia vírusu je len v počiatočnom štádiu a preto nie
je momentálne možné ponúknuť
definitívne rady, okrem všeobecných odporúčaní týkajúcich sa umývania rúk mydlom a nedotýkanie sa tváre.
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#safe
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