
Prevádzka bádateľne Archívu SAV 
 

Bádateľňa Archívu SAV je od 3. mája 2021 prístupná pre verejnosť v štandardných časoch:  

pondelok - štvrtok: 8:00 - 15:00 
piatok: 8:00 - 12:00 

 

Vstup do bádateľne je verejnosti umožnený za nasledovných podmienok: 

1. Každý návštevník Archívu SAV sa musí objednať dopredu. 

a) elektronicky: archiv@savba.sk 
b) telefonicky: 02/54775665 

2. V priestore bádateľne môže byť max. 1 bádateľ. 

3. Bádateľ sa musí vedieť preukázať jedným z nasledovných dokladov v prípade, ak je Bratislava zaradená do 
III. stupňa varovania podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti 
SARS-CoV-2 (COVID AUTOMAT)*: 

a) negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na 
území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní  

b) dokladom o očkovaní mRNA vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. 
dávke 

c) dokladom o očkovaní vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynuli 4 týždne po 1. dávke 
d) dokladom o očkovaní mRNA proti ochoreniu COVID-19 alebo vektorovou vakcínou proti ochoreniu 

COVID-19 a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od 
prekonania ochorenia COVID-19  

e) dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní  
f) dokladom preukazujúcim zdravotný stav alebo zdravotnú kontraindikáciu neumožňujúce vykonanie 

testu na ochorenie COVID-19 

4. Bádateľ musí mať počas celého pobytu v priestoroch archívu prekryté ústa a nos respirátorom 
(respirátorom sa rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, 
ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo 
iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu).  
Odporúča sa (nie je povinné) tiež použitie ochranných rukavíc. 

5. Bádateľ nesmie vykazovať príznaky respiračného ochorenia alebo mať podozrenie na ochorenie COVID-19. 

6. Bádateľ použije pred vstupom do priestoru archívu pripravenú dezinfekciu rúk na báze alkoholu. 

7. Bádateľ dodržiava vzdialenosť od pracovníkov archívu aspoň 2 metre. 

8. Bádateľ podľa možnosti minimalizuje pohyb v priestoroch archívu a využíva iba nevyhnutné zariadenie a 
majetok archívu. 

9. V bádateľni je vzduch počas celých otváracích hodín dezinfikovaný prostredníctvom uzatvoreného 
germicídneho žiariča, ktorý sa používa na nepriame ožarovanie miestnosti za prítomnosti ľudí.  

10. Ak je bádateľ pozitívne testovaný na ochorenie Covid-19 v priebehu 7 dní po návšteve archívu, je povinný 
túto skutočnosť archívu oznámiť.  

 

Prosíme všetkých návštevníkov brať na vedomie, že aktuálna situácia sa môže kedykoľvek zmeniť. Sledujte 
preto aktuálne informácie k prevádzke na webovej stránke archívu www.archiv.sav.sk alebo na facebooku. 
Prípadne sa informujte prostredníctvom e-mailu archiv@savba.sk alebo telefonicky 02/54775665. Ďakujeme. 

 

*Vyhláška ÚVZ SR č. 200,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a 
priestorov zamestnávateľa zo dňa 30.04.2021, § 1. 


