Názov služby

cenník v €

1. Registračné poplatky
1.1 poplatok za preukaz používateľa (bezkontaktná čipová karta)
4,00
1.2 ročný registračný poplatok
1,00
1.3 jednorazový denný poplatok (návšteva študovní a čitárne)
0,60
vystavenie duplicitnej čipovej karty:
1.4 a) z dôvodu 1. straty alebo poškodenia
4,00
13,00
b) z dôvodu 2. a ďalšej straty či poškodenia
1.5 zisťovanie identifikačných údajov používateľa
2,00
Vystavenie nového preukazu používateľa po predložení potvrdenia o odcudzení z polície je zadarmo.
Vystavenie nového preukazu používateľa iba pri zmene mena alebo priezviska na základe údajov z OP je zadarmo.
2. Sankčné poplatky
2.1 omeškanie po uplynutí výpožičnej lehoty (za každý dokument a deň)
0,10
poškodenie dokumentu:
2.2 a) bez zníženia jeho informačnej hodnoty
2,00
b) s trvalým znížením jeho informačnej hodnoty
podľa čl. IV Prvej časti, ods. 12 písm. c)
poškodenie súčastí dokumentu:
2.3 a) poškodenie čiarového kódu v dokumente
1,00
5,00
b) poškodenie RFID kódu v dokumente
poplatok za náhradu dokumentu:
2.4 a) v zmysle písm. a – b, čl. VII výpožičného poriadku
2,00
10,00
b) v zmysle písm. c – e, čl. VII výpožičného poriadku
výpočet výšky finančných nákladov za vyhotovenie kópie náhrady dokumentu:
a) čiernobiela kópia dokumentu, ktorý má knižnica vo fonde iba v jedinom exemplári
0,20
(poplatok za stranu)
b) čiernobiela kópia dokumentu, ktorý má knižnica vo viacerých exemplároch (poplatok za
0,10
2.5
stranu)
c) farebná kópia dokumentu (poplatok za stranu)
1,00
d) kópia jedinečného dokumentu, ktorý sa na území SR nachádzal iba v 1 exemplári – výpočet
ako v bode 2.5a - c + poplatok za požičanie originálneho dokumentu zo zahraničia
(manipulačný poplatok 13,20 € + aktuálne náklady na poštovné)
výpočet výšky finančných nákladov za vyhotovenie väzby náhrady dokumentu (tvrdá väzba
podľa formátového signovania):
a) signatúra MN (do 12 cm)
4,00
2.6
b) signatúra A, B (do 25 cm)
6,00
8,00
c) signatúra C (do 30 cm)
10,00
d) signatúra D (nad 30 cm)
Vo výpočte finančnej náhrady za kópiu dokumentu je čiastočne zahrnutá aj informačná hodnota dokumentu.
3. Medziknižničná výpožičná služba (MVS) pre používateľov iných knižníc
3.1 výpožička dokumentu
3.2 xerokópia článku z časopisu, novín
3.3 poplatok za prekročenie výpožičnej lehoty za každý dokument a za každých začatých 14 dní

zadarmo
zadarmo
3,50

4. Medziknižničná výpožičná služba (MVS) pre používateľov ŠVK
4.1 výpožička dokumentu z fondov iných knižníc na Slovensku
4.2 xerokópia článku z časopisu, novín
4.3 poplatok za prekročenie výpožičnej lehoty za každý dokument a za každých začatých 14 dní

zadarmo
zadarmo
3,50

5. Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)
5.1 výpožička dokumentu
podľa cenníka sprostredkujúcej knižnice
5.2 xerokópia článku A4 (poplatok za stranu)
podľa cenníka sprostredkujúcej knižnice
5.3 poplatok za prekročenie výpožičnej lehoty za každý dokument a za každých začatých 7 dní
3,30

Názov služby

cenník v €

6. Informačné služby
spracovanie rešerše:
6.1 a) manipulačný poplatok
2,00
b) 1 záznam
0,05
6.2 vyhľadávanie dokumentov (v zmysle čl. III. ods. 5 výpožičného poriadku)
0,50/dokument
6.3 písomné avízo zaslané poštou
podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty
7. Reprografické služby (v zmysle platného autorského zákona)
čiernobiela tlač:
a) formát A4
7.1 b) formát A4 obojstranne
c) formát A3
d) formát A3 obojstranne
farebná tlač:
a) formát A4
7.2 b) formát A4 obojstranne
c) formát A3
d) formát A3 obojstranne
8. Kníhviazačské služby
tvrdá väzba (kartón, plátno, bez zlatenia) podľa formátového signovania:
a) signatúra MN (do 12 cm)
8.1 b) signatúra A, B (do 25 cm)
c) signatúra C (do 30 cm)
d) signatúra D (nad 30 cm)
hrebeňová väzba (formát A4):
a) do 20 strán
8.2 b) do 60 strán
c) do 100 strán
d) nad 100 strán, maximálne do 150 strán

0,07
0,10
0,10
0,17
0,10
0,20
0,20
0,40

4,00
5,00
6,00
7,00
0,60
0,70
0,80
1,00

9. Vyhotovenie digitálnej kópie (v zmysle platného autorského zákona)
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

knihy, periodiká (poplatok za stranu)
rukopisy a tlače vydané do r.1918 (poplatok za stranu/záber)
rukopisy a staré tlače poplatok za celý deň (v rámci otváracích hodín študovne)
elektronické zasielanie dokumentov do 5 MB
výstup na vlastné USB zariadenie

0,10
0,40
15,00
zadarmo
zadarmo

