
 

 

 

Vážení čitatelia! 
Vzhľadom na postupnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a v 

okolitých krajinách, postupné celoštátne a regionálne aplikovanie protipandemických opatrení na 

základe uznesení Vlády Slovenskej republiky, vyhlášok a opatrení Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky a iných legislatívnych povinností od príslušných štátnych orgánov a 

predovšetkým v zmysle Systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie 

protiepidemických  opatrení  v závislosti od  intenzity šírenia  SARS-CoV-2  verzia 4.2 schváleného 

16. 9. 2021 Vládou (ďalej len „Covid-automat“), ktorý nadobudol účinnosť 20. 9. 2021 vydávam toto 

usmernenie upravujúce výdaj a vrátenie kníh a režim študovní pre Akademickú knižnicu Akadémie 

umení v Banskej Bystrici. 

 

 

Opatrenia pre používateľov Akademickej knižnice AU BB 
V prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia, klinických príznakov COVID-19, v prípade 

nariadenej domácej izolácie, nariadeného PCR testovania alebo v prípade potvrdeného ochorenia 

COVID-19 nevstupovať do priestorov Akademickej knižnice AU BB. 

 

 

Prevádzka študovní 
Žiadame používateľov, aby rešpektovali základné pravidlá prevádzky knižnice zverejnené na 

informačných plagátoch umiestnených pri vstupe do knižnice: 

• Vstup do priestorov knižnice ja možný iba pre používateľov, ktorí uvedú svoje meno 

a priezvisko pre účely archivácie evidencie, 

• vstup a pobyt v študovni je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, 

respirátor, šál, šatka) v závislosti od aktuálneho Covid-automatu, 

• pri vstupe do študovne použiť dezinfekčný prostriedok, 

• dodržiavať odstup 1,5 – 2 m od ostatných používateľov, 

• vstupovať do priestorov knižnice môže len 1 osoba/15 m2,  

• odporúčame používať vlastné rukavice a vlastné pero, 

• literatúru použitú na prezenčné štúdium používatelia odovzdávajú na vyhradené miesta 

a nezakladajú samostatne do políc, 

• odporúčame sa zdržiavať v knižnici len nevyhnutný čas, 

• žiadame, aby sa používatelia nezoskupovali v priestoroch Akademickej knižnice AU BB. 

 

 

Výpožičné hodiny: 

9:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod. 
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Absenčné výpožičky kníh 
Knihy Vám radi požičiame, ak nám vopred pošlete žiadanku so zoznamom signatúr vyhľadanej 

literatúry v našom online katalógu (www.kis3g.sk , status: Dostupný) na kniznica@aku.sk. Knihy 

budú pripravené na vyzdvihnutie po dohodnutí termínu prevzatia počas pracovných dní. 

 

 

Vrátenie kníh 
Na vrátenie kníh použite box umiestnený pri vstupe do priestorov knižnice. Vrátené knihy bude 

možné požičať ďalšiemu používateľovi až po uplynutí 5-dňovej karantény. Vypožičané knihy je 

možné vrátiť do knižnice tiež doporučenou poštou (zásielky zasielajte na adresu: Akademická 

knižnica Akadémie umení, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica). 

 

 

Doplnkové služby 
Použitie výpočtovej techniky je možné len v obmedzenom režime. Vaše dokumenty Vám 

radi vytlačíme, ak ich prinesiete na USB kľúči, resp. krátkodobo využijete internetovú 

študovňu. Laminovanie a viazanie publikácií je pre Vás k dispozícii na požiadanie. 

Predaj publikácií AUBB je Vám taktiež k dispozícii počas výpožičných hodín knižnice. 

(https://www.aku.sk/sk/predaj-publikacii-au.html) 

Dočasne nie je možné využívať služby MVS (medziknižničnej výpožičnej služby). 

 

 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať: 048/4320402, kniznica@aku.sk  

 

 

Všetky aktuálne informácie budú zverejňované na webovej stránke 

https: //www.aku.sk/sk/oznamy-kniznice.html 

 

https://www.minv.sk/swift_data/source/images/3_Covid%20Automat_Signalizacny%20system_

4v2-september2021.pdf 
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