
 

O Z N A M 

 

V zmysle usmernenia Ministerstva vnútra Sekcie verejnej správy 

odboru archívov a registratúr pod číslom SVS-OAR1-2020/015090-

001 zo dňa 19. 5. 2020 je bádateľňa archívu od 25. mája 2020 znovu 

otvorená pre verejnosť.  

 

Štúdium bude umožnené v obvyklých dňoch a hodinách: pondelok – piatok od 

8,00 do 15,30 hod. 

1. Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať, dohodnúť si 

konkrétny termín, ktorý musia následne schváliť pracovníci badateľne. 

Objednanie je možné výhradne e-mailom: archiv.nr.sa@minv.sk alebo 

telefonicky: 031/7702260, prípadne prostredníctvom elektronického 

informačného systému Elektronický archív na webovej stránke 

portal.minv.sk. Ak sa objednaný bádateľ nemôže dostaviť na dohodnutú 

dobu, má o zrušení rezervácie vopred informovať pracovníka bádateľne 

archívu (minimálne s 24-hodinovým predstihom). 

 

2. Vzhľadom na možné riziko nákazy je bádateľ povinný zvážiť svoju 

bádateľskú návštevu v archíve ešte pred objednaním sa na štúdium. Treba 

zobrať do úvahy fakt, že štúdium môže trvať i niekoľko hodín v priestore, 

kde sa nachádza viac cudzích osôb vrátane obsluhy. 

 

3. Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s 

vlastnými ochrannými prostriedkami – rúško a rukavice, a to po celú dobu 

štúdia. Každý bádateľ je povinný používať v bádateľni vlastné písacie 

potreby. 

 

4. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré 

nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z 

vyššie uvedených nariadení. 
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É R T E S Í T É S  

 

A Belügyminisztérium Közigazgatási Szakosztálya a Levéltárak - és a 

Irattárak Osztályának  az SVS-OAR1-2020 / 015090-001 számú, 

2020. május 19-i rendelete értelmében  a levéltár kutatóterme  2020. 

május 25-től újra nyitva tart a nyilvánosság számára. 

A kutatás a szokásos napokon és órákban lesz lehetséges: hétfőtől péntekig  8,00 

do 15,30-ig.  

1. Minden kutató köteles előzetesen bejelenteni, egyeztetni egy konkrét 

időpontot, amelyet ezt követően a kutatóterem munkatársai jóváhagynak. A 

bejelentés kizárólag e-mailben: archiv.nr.sa@minv.sk vagy telefonon: 

031/7702260, ill. a portal.minv.sk weboldalon található Elektronikus 

Archívum elektronikus információs rendszeren keresztül lehetséges. Abban 

az esetben, ha a kutató nem tud megjelenni a megegyezett időpontban, akkor 

előzetesen (legalább 24 órával korábban) értesítenie kell a levéltár 

munkatársát az időpont lemondásáról. 

 

2. A fertőzés lehetséges kockázata miatt a kutatónak még az időpont 

megrendelése előtt fontolóra kell vennie a levéltári kutatást. Figyelemre 

méltó az a tény, hogy a tanulmány akár több óráig is eltarthat egy olyan 

területen, ahol több idegen személy is tartózkodhat, beleértve a levéltári 

alkalmazottakat is.  

 

3. A kutató a belépése a levéltárba és a levéltár kutatótermében való 

tartózkodása csak a saját védőeszközök - szájkendő és kesztyű 

alkalmazásával lehetséges. Minden kutató köteles a saját íróeszközeit 

használni a kutatóteremben.  

 

4. A levéltár fenntartja magának azt a jogot, hogy nem engedélyezi ill. 

visszavonja az olyan személyek belépését, akik bármilyen módon megsértik 

vagy nem tartják be a fenti rendelkezéseket.    
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