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ÚSTREDNÁ KNIŽNICA SAV A JEJ AKTIVITY V ČASE PANDÉMIE OCHORENIA 

COVID-19  

  

Úvod  

Je predpoklad, že keď sa bude hodnotiť alebo spomínať rok 2020, skoro vždy budeme počuť slovo „korona“, 

„COVID-19“ alebo „korona kríza“, resp. nejaký iný termín, z ktorého bude každému jasné, o čo ide. My v tomto 

článku síce nehodnotíme, ale pozeráme sa spätne na začiatok roka 2020. Práve v tomto období sa začali objavovať 

prvé náznaky celosvetovej pandémie a s ňou spojené radikálne obmedzenia a zmeny. Tieto zmeny, prirodzene, 

knižnice obísť nemohli, nakoľko knižnice predstavujú veľmi významný sociálny priestor a nástroj komunikácie.  

V prípade Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied (ÚK SAV) ide aj o významný prvok v reťazci 

vedeckej komunikácie, resp. vo všetkých fázach životného cyklu výskumu, a práve ten ovplyvňovali a ovplyvňovať 

ešte budú opatrenia na zamedzenie šírenia pandémie.   

  

Opatrenia  

Do opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19 sa samozrejme zapojila aj ÚK SAV. „Prvá vlna korony“ na Slovensku 

sa niesla v znamení zatvárania škôl, reštaurácií, knižníc a všetkých miest, kde sa združujú a sústreďujú ľudia.   

V tejto bezprostrednej situácii bola reakcia ÚK SAV v súlade s odporúčaniami Hlavného hygienika SR a 

ÚK SAV zatvorila svoje brány pre čitateľov od 10. 3. 2020. Knižnica sa opätovne pre svojich používateľov otvorila 

18. 5. 2020. Najskôr boli k dispozícii len výpožičné služby, neskôr sa pre verejnosť otvorila i študovňa.   

Jedným z opatrení bola úprava – skrátenie výpožičných hodín len do 17,00. Od októbra 2020 bola 

knižnica pre verejnosť otvorená pondelok – štvrtok, opätovne do 19.00 hod.  

Čo sa týka nástrojov prevencie ako sú rúška, dezinfekcia, oznamy o dodržiavaní pandemických opatrení, 

možno považovať za samozrejmosť. Pridanou hodnotou budú aj aktuálne objednané 4 nové germicídne žiariče a 

plexisklo do požičovne. Toto je možné zakúpiť vďaka účelovej dotácii Predsedníctvu SAV (P SAV) na boj proti 

pandémii.  

  

Služby ÚK SAV počas uzatvorenia  

Po prvom mesiaci, keď sa ukázalo, že kríza bude trvať oveľa dlhšie, ako sa na začiatku predpokladalo, sme v ÚK 

SAV začali aktívne promovať naše služby špeciálne pre vedeckých pracovníkov SAV. Väčšina z nich aj naďalej 

pracovala na svojich výskumných úlohách. Niektorí v laboratóriách (zapojení priamo do boja s pandémiou), iní z 

domáceho prostredia. Nič to však nemenilo na tom, že od ÚK SAV neustále potrebovali a potrebujú podporu pre 

svoje vedecké bádania.   

Počas pandémie bol riaditeľom jednotlivých ústavov SAV, knižniciam ústavov SAV, ale aj PR oddeleniu 

SAV zasielaný oznam o tom, že ÚK SAV v čase uzatvorenia neposkytuje analógové knižničné služby „kamennej“ 

knižnice. Zamestnanci SAV mohli, a samozrejme aj naďalej môžu, využívať (a to aj mimo svojich pracovísk, teda 

mimo IP adries SAV) elektronické knižnično-informačné služby.   

  

Počas prvej vlny korony bola bežná ponuka rozšírená o nasledovné služby:  

• online licencované/platené elektronické informačné zdroje (vedecké databázy) sú po úroveň plného 

textu dostupné prostredníctvom vzdialeného prístupu (HAN), cez ktorý k nim môže štandardne 

pristupovať registrovaný používateľ ÚK SAV po zadaní prihlasovacích údajov.   
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• ÚK SAV v období korony pružne zareagovala a zrušila pre zamestnancov SAV povinnosť registrácie za 

používateľa knižnice, stačila online registrácia zamestnancov SAV do systému HAN na vzdialený prístup 

do elektronických informačných zdrojov prostredníctvom formulára alebo zaslaním žiadosti s 

minimálnymi osobnými údajmi na určený e-mail. Údaje museli byť dostatočné, aby bolo možné overiť, 

že žiadateľ je v SAV zamestnaný: titul, meno, priezvisko, pracovisko SAV a e-mailovú adresu.   

• online bezplatná domáca a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba pre získanie kópií článkov z 

časopisov, ktoré nemá SAV predplatené. V tomto období poskytla ÚK SAV službu všetkým 

zamestnancom SAV (nielen registrovaným používateľom knižnice) priamo (bez povinnosti potvrdiť 

objednávku ústavom alebo ústavnou knižnicou), a to cez formulár alebo mailom.   

• pre zamestnancov SAV bola zabezpečená donáška objednaných kníh (žiadanka zadaná online) na 

vypožičanie z knižničného fondu ÚK SAV priamo na pracoviská SAV.  

Realizáciu a detaily bolo potrebné dohodnúť s knižnicou e-mailom.   

• vrátenie požičaných kníh sa v čase uzatvorenia ÚK SAV nerealizovalo, a preto oneskorenie nepodliehalo 

sankčným poplatkom.  

• možnosť online podať návrh na zakúpenie dokumentu do fondu ÚK SAV cez web formulár (snahou bolo 

obstarať e-book, resp. elektronickú verziu dokumentu, aby bol dostupný bez nutnosti fyzickej návštevy 

knižnice).  

• služby na podporu vedy (otázky evidencie publikačnej činnosti, prideľovanie DOI, vedeckých 

identifikátorov, prevádzka Inštitucionálneho repozitára SAV, poradenská činnosť) boli poskytované (aj 

sú) bez obmedzenia. Sem patrí aj realizácia online odborných seminárov a školení.  

  

Zjednodušením prešiel proces registrácie aj pre používateľov z radov širokej verejnosti, pre ktorých bola 

zavedená možnosť tzv. predregistrácie. Pre nich je možné sa pred prvou osobnou návštevou knižnice 

predregistrovať. Služba umožní používateľovi prihlásenie sa do katalógu a vytvorenie žiadanky na dokument. V 

rámci 10 dní je potrebné vykonať osobnú návštevu knižnice, kde knihovník dokončí registráciu za čitateľa knižnice.  

  

Ďalšie významné aktivity ÚK SAV v čase pandémie  

Okrem riešenia pracovných otázok súvisiacich s pandémiou koronavírusu, knižnica v tomto období rozvíjala aj iné 

aktivity. Ich cieľom je byť prínosom pre čitateľov a pre vedcov.  

Sme veľmi radi, že medzi významné aktivity slúžiace na podporu vedy a výskumu v SAV môžeme zaradiť 

najmä spustenie Inštitucionálneho repozitára SAV (ďalej len „IR SAV“) a s ním súvisiace podpísanie zmlúv o 

spolupráci (medzi ÚK SAV a organizáciami SAV), ako aj schválenie smernice P SAV o IR.  

IR SAV je inštitucionálne digitálne úložisko na dlhodobé uloženie a sprístupnenie publikácií 

(zamestnaneckých diel) vytvorených zamestnancami niektorej z organizácii SAV.  Pre IR SAV bolo vytvorené 

vlastné logo. Ide o významný krok, pretože SAV sa dobrovoľne prihlásila a rozhodla uplatňovať princípy otvorenej 

vedy vo svojej činnosti. (Auto)archivácia publikácií v repozitári je uplatnením zelenej cesty (Green Open Access).  

Dňa 25. 6. 2020 Predsedníctvo SAV schválilo smernicu o IR SAV, ktorá upravuje účel, rozsah, spôsob 

budovania IR SAV a jeho politiku, ale aj typy, verzie publikácií, ktoré je možné vložiť do repozitára. Smernica ďalej 

upravuje rozsah zverejnenia a manažment prístupu k uloženým publikáciám, organizáciu práce s IR SAV, t. j. 

kompetencie rolí – organizácií SAV a ich zamestnancov, ktorí sa podieľajú na budovaní IR SAV a v neposlednom 

rade aj používanie obsahu repozitára.  

Spustenie IR a schválenie smernice predstavujú významné kroky v zavádzaní inštitucionálnej politiky 

otvorenej vedy v prostredí SAV a v slovenskom prostredí ich možno hodnotiť ako inovatívne pokrokové.  
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ÚK SAV a strata povinného výtlačku  

S pandémiou ochorenia COVID-19 nastali aj zmeny v našej akvizičnej politike. ÚK SAV získavala informačné zdroje 

kúpou, darom, prevodom, medzinárodnou výmenou publikácií a doteraz aj povinným výtlačkom vyplývajúcim zo 

zákona1. Išlo o povinný výtlačok periodických publikácií s celoštátnou pôsobnosťou v počte 1 kus a neperiodických 

publikácií z nákladu nad 500 výtlačkov v počte 1 kus.  

Vláda SR v rámci „lex korona“ výrazne redukovala počty odberateľov povinných výtlačkov5, pričom z ich 

zoznamu vypustila aj ÚK SAV. Táto zmena prirodzene môže generovať nové finančné nároky pre efektívne plnenie 

jednej z našich prioritných úloh.  

V tomto kontexte navrhujeme bezplatne a bezodkladne po vydaní odovzdať ÚK SAV všetky vydania 

periodických publikácií a neperiodických publikácií, ktoré vydávajú vlastným nákladom, vo VEDE,  vydavateľstve 

SAV, mimo SAV alebo v kooperácii (dva kusy všetkých periodických publikácií, ako aj dva kusy neperiodických 

publikácií vydaných organizáciami SAV). Náš návrh by mal prispieť ku kvalitnejšiemu poskytovaniu knižnično-

informačných služieb a efektívnemu plneniu jednej z jej prioritných úloh budovať kompletnú zbierku diel 

vydaných v SAV. Odporúčame formu Smernice P SAV, pretože tá bude dlhodobo platná a záväzná.2  

Ďalšiu našu významnú aktivitu, ktorú by sme radi vyzdvihli a dali pozornosti, je nové webové sídlo ÚK 

SAV (https://uk.sav.sk). Inováciu je možné rozoznať, a to nie len po obsahovej stránke, ale najmä po vizuálnej. 

Web spĺňa aktuálne štandardy a pre nás je dôležité aj to, že sme si ho boli schopní vytvoriť úplne sami vďaka 

šikovným pracovníkom ÚK SAV.  

Intuitívne členenie ponúkne návštevníkovi roly používateľa – čitateľa knižnice, vedca alebo knihovníka. 

Samozrejmosťou je priamy vstup do licencovaných EIZ a katalógov ÚK SAV.   

Inovácia na strane vizuálu sa netýka len nášho webového sídla, ale aj loga ÚK SAV. Nové logo je moderné, 

farebné a samozrejme, ladí aj s dizajnom a motívom loga celej SAV.  

  

Ďalšie súčasné a budúce aktivity  

Čo prinesie budúcnosť nevieme a ani to, ako súčasná pandémia bude ďalej ovplyvňovať činnosť knižníc doma i vo 

svete. Zdá sa, že pandémia zatiaľ neustupuje, práve naopak, opätovne naberá na sile. V ÚK SAV sme však svoje 

plány a úlohy odhodlaní napĺňať aj naďalej. Počas uzatvorenia sme sa naučili a dokázali sme, že vieme 

plnohodnotne fungovať aj vo virtuálnej podobe. A toto je možné vnímať jedine pozitívne.  

ÚK SAV chce aktívne pokračovať vo svojej misii, ktorá nám, v súlade so zriaďovacou listinou, ukladá 

povinnosť aktívne podporovať a informačne zabezpečovať výskum a vedu v prostredí SAV. A je jedno, či to ÚK 

SAV bude robiť v čase pokoja alebo aj v čase pandémie.  

  

Okrem vyššie spomínaných aktivít plánujeme v budúcnosti poskytnúť podporu pri formovaní celkovej stratégie 

otvorenej vedy v SAV.   

V blízkej budúcnosti plánujeme začať koncepčne zabezpečovať aj repozitár na výskumne dáta a popri 

tom skvalitňovať a rozširovať ponuku EIZ aj na ďalšie roky. Samozrejmosťou bude aj rozširovane ponuky služieb 

pre vydavateľov a editorov vedeckých časopisov SAV, kde okrem prideľovania DOI zvažujeme ponúknuť aj službu 

SimiularyCheck, prostredníctvom ktorej budú môcť vydavatelia a editori časopisov kontrolovať zhodu vkladaných 

textov.  

                                                                 
1 Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel 5 

Zákon č. 212/1997 Z. z., účinný od 21.7.2020   
2 Aktuálne sú platné Zásady finančne podpory edičnej činnosti SAV, ktoré v časti 4 písm. d) uvádzajú: „Pre potreby Ústrednej knižnice SAV 

sa poskytujú 2 pracovné výtlačky.“ Z uvedeného ale jasne nevyplýva, čoho sa toto ustanovenie týka.  

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-212
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-212
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-212
https://uk.sav.sk/
https://uk.sav.sk/
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Medzi aktuálne úlohy patrí snaha zapojiť sa do projektu: „Centrum vedecko-technických informácií SR 

(CVTI SR) : Virtuálna študovňa“. CVTI SR realizuje pilotný projekt virtuálnych študovní, prostredníctvom ktorých 

ponúka aktuálne už takmer pol milióna strán študijných a vedecko-výskumných titulov. Do projektu sa zapojí aj 

ÚK SAV a v pilotnej fáze budeme poskytovať prístup už k zdigitalizovaným dokumentom a k už zdigitalizovaným 

dokumentov na pôde ÚK SAV, resp. podľa licencie. Našim plánom je medzi dokumenty projektu Virtuálna 

študovňa zaradiť aj historické fondy v správe ÚK SAV, ako aj vybrané časopisy vydávané v SAV.  

  

Mgr. Michal Sliacky  
         Ústredná knižnica SAV                            

     michal.sliacky@savba.sk  

  

  

  

  


