
INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV KNIŽNICE

 Od 26. 4. 2021 bude Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

poskytovať aj prezenčné služby v Univerzálnej študovni,

Bibliografickom a databázovom centre a v Hudobnom átriu.

 Knižnica je pre verejnosť otvorená v čase

Pondelok 10.00 – 17.00 h 

Utorok, streda, štvrtok 10.00 – 18.00 h 

Piatok 10.00 – 17.00 h 

Sanitačná prestávka 12.00 – 12.30 h 

Hudobné átrium 

Pondelok – piatok 10.00 – 17.00 h 

 Jazykové centrá poskytujú prezenčné služby na požiadanie.

Knihy objednané cez on-line katalóg si môžete vypožičať

v požičovni.

 Knižnica v rámci protipandemických opatrení naďalej funguje

v obmedzenom režime

o v priestoroch knižnice a študovní sa zdržujte nevyhnutne

nutný čas

o do požičovne môžu naraz vstúpiť 2 čitatelia

o uprednostníme, ak si donesiete vlastné písacie potreby

o v priestore Univerzálnej študovne môžu byť naraz 4

čitatelia

o miesto v UŠ si môžete rezervovať na tel. č. 048/4710731
o knihy sa naďalej vracajú prostredníctvom biblioboxu pred

budovou alebo ako poštová zásielka

o úhradu poplatkov (registračný poplatok, oneskorené

vrátenie dokumentov, poškodenie knižničného dokumentu,

iné nadštandardné služby uvedené v cenníku služieb

a poplatkov) uprednostňujeme bezhotovostným prevodom

na účet knižnice



o stratu dokumentov, informácie ohľadom platieb a pod. 

konzultujte telefonicky 048/47 107 34, 048/47 107 33 

alebo na emailovej adrese pozicovna@svkbb.eu 

o pre objednanie rešerše využite elektronický formulár na 

webovej stránke knižnice (https://www.svkbb.eu/statna-

vedecka-kniznica-v-banskej-bystrici/sluzby/resersne-

konzultacn-sluzby/) alebo objednajte na emailovej adrese 

reserse@svkbb.eu 

o elektronické dodávanie dokumentov (skeny článkov, 

statí z kníh) môžete objednávať na emailovej adrese 

veduci.of@svkbb.eu 

 

 

Zároveň upozorňujeme 

 

 že v zmysle Vyhlášky 175/2021 Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných 

dýchacích ciest je vstup do budovy povolený len 

s respirátorom kategórie FFP2, KN95 alebo N95 alebo iným 

povoleným výrobkom (okrem osôb s výnimkami podľa 

vyhlášky) 

 že v zmysle Vyhlášky 187/2021 Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov 

prevádzok a priestorov zamestnávateľa je každý, kto vstúpi do 

budovy povinný preukázať sa potrebným dokladom (okrem 

osôb s výnimkami podľa vyhlášky) 

 za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu 

podľa § 1 ods. 1 vyššie menovanej vyhlášky je prevádzkovateľ 

zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do 

vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie 

príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností 

podľa § 1 ods.2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ 

zariadenia oprávnený nahliadnuť. 

 

 Dodržiavajte, prosím, pokyny pracovníkov. Všetci máme právo 

aj povinnosť chrániť si svoje zdravie. 
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