
 

          CENNÍK  SLUŽIEB  A  POPLATKOV 
                            platný od 1.4.2023 

 
 

    A/   POPLATKY – REGISTRAČNÉ,  MANIPULAČNÉ,  SANKČNÉ 
 

                                                                                                            

Zápisné                     

Dospelí        10,00 €                                     

Stredoškolská mládež    8,00  €                                    

Deti do 15 rokov                                                                                                 6,00  € 

Dôchodcovia    6,00 € 

Kolektívne zápisné    3,00  € 

Jednorázové členstvo /bez absenčných výpožičiek/    2,00  €                                  

Vojnoví veteráni /po preukázaní platným dokladom/ zdarma 
Držiteľom Kňazovického medaily, zlatej a diamantovej 

Jánskeho plakety poskytujeme bezplatné využitie týchto 

knižničných služieb: 

- ročné zápisné bez ohľadu na miesto trvalého alebo 

prechodného pobytu  

- bezplatný prístup na internet v zmysle platného knižnično-

výpožičného poriadku  

- poskytovanie bibliografických informácií a rešeršných 

služieb pre preukázateľnú osobnú potrebu 

/po preukázaní platným dokladom/ 

 

Manipulačné poplatky  

Vystavenie duplikátu čitateľského preukazu   2,00 €                                     

Manipulačný poplatok za vyhľadávanie dokumentov 

na objednávku (knihobox, podľa zoznamu od 5 a viac kníh) 

   

  0,30 € za knihu                                    

Manipulačný poplatok za MVS   7,00 €                                    

Manipulačný poplatok za MMVS  podľa výšky poštovného 

Skenovanie dokumentov   0,40 € /strana + cena tlače/ 

Rezervácia kníh (z domu alebo knihovníkom)   0,30 € za knihu 

Sankcie  

Poplatok  

za poškodenie a stratu knižničného  fondu 

 

podľa rozhodnutia knižnice 

za viditeľné poškodenie čiarového kódu   0,70 €                                   

Poplatok za oneskorené vrátenie dokumentov 

knižničný systém načítava za každú knihu každý deň 

omeškaného vrátenia alebo omeškaného predĺženia   

 

 

   0,10 € 

Upomienky  

 I. upomienka  Iba na uvedený email čitateľa  

   1 € 

II. upomienka  Iba na uvedený email čitateľa 

   2 € 

Riaditeľská upomienka    3,50 €                                    

Pokus o zmier    5,00 €                                 

 

 



 

                            B/   POPLATKY – OSTATNÉ SLUŽBY 

 

 

 

Ostatné služby                          

Tlač  A4  

         jedna strana    0,20 €                                                 

         obojstranne    0,40 €                                               

         text + obrázok    0,40 €                                               

         obrázok    0,50 €                                                

         farebne jedna strana    0,70 €                           

         tlač fotografií, obrázkov    1,30 €                           

Kopírovanie             

          A4 jedna strana    0,20 €                                                

                obojstranne    0,40 €                                                 

          A3 jedna strana    0,30 €                                               

               obojstranne    0,60 €                                                 

Rešerše  

Manipulačný poplatok    3,00 €                                              

Internet  

60 minút surfovania denne  

 

 

za každých ďalších začatých 30 minút 

zdarma pre registrovaných 

čitateľov 

 

   0,50 € 

Burza kníh    0,50 €  (za knihu) 

 

 

 

 

                    C/  POPLATKY – NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY 

 

                                                                                                            
 

 

 

 

 

Plátenná taška     2,00 € 
 

 

 

Nadštandardné služby                           

Hrebeňová väzba  

- do 100 listov   4,00 €                                          

- do 200 listov   5,00 €                                           


