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II..  Základné poplatky 

          (informatívna 
             cena v Sk) 
1) zápisné dospelí čitatelia v produktívnom veku   4,32 €  (130,00 Sk)    

  študenti a dôchodcovia     3,00 €    (90,38 Sk)  
  deti a mládež do 14 rokov     1,33 €    (40,00 Sk) 

   jednorazové        1,00 €    (30,13 Sk) 
 

2) sankčné dospelí 
   1. upomienka       1,33 €   (40,00 Sk)  
   2. upomienka       2,00 €   (60,25 Sk) 
   3. upomienka       3,00 €   (90,38 Sk) 
   4. riaditeľská upomienka (pokus o zmier)   4,98 € (150,00 Sk) 
       
   deti do 14 rokov 
   1. upomienka       0,65 €  (19,58 Sk)   
   2. upomienka       1,00 €  (30,13 Sk)   
   3. upomienka       1,65 €  (49,71 Sk)   
   4. riaditeľská upomienka (pokus o zmier)   2,32 €  (70,00 Sk)  
        
 Ak čitateľ nevráti dokument ani po štvrtej upomienke, bude knižnica vymáhať jeho 
náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady čitateľ, resp. jeho 
zákonný zástupca. 
 

3)   ostatné sankčné poplatky: 
a) za prekročenie výpožičnej lehoty 

 MVS za každých aj začatých 14 dní     3,32 €  (100,00 Sk)   
b) za poškodenie čiarového kódu     0,66 €    (20,00 Sk)   
c) za poškodenie kódu elektromagnetickej  

            ochrany fondu       0,66 €   (20,00 Sk)   
d) manipulačný poplatok pri platbe za  
      stratenú knihu z fondu: 

Ø beletrie pre dospelých     1,66 €   (50,00 Sk)   
Ø beletrie pre deti      0,83 €   (25,00 Sk)   

e) pri platbe za stratu ostatných dokumentov  
      (náučná literatúra, regionálna literatúra a špeciálne 
      dokumenty) bude požadovaná reprodukčná cena  
      dokumentu  alebo  náhrada dokumentu jeho 
      fotokópiou, ktorú vyhotoví na náklady čitateľa 
      knižnica 
f) manipulačný poplatok pri náhrade strateného  
      dokumentu adekvátnym (cenou, obsahom) 

            dokumentom        0,33 €  (10,00 Sk) 
g) vydanie duplikátu čitateľského preukazu    1,00 €  (30,00 Sk) 
 



 
IIII..  Poplatky za špeciálne knižničné služby 

  
1) rešeršné služby - za 1 záznam rešerše v tlačenej forme  0,10 €  (3.- Sk) 
    + 0,33 € (10.- Sk) manipulačný poplatok. Pri zvýšených  
    nákladoch na tvorbu rešerše je možné zvýšiť poplatky až o 50 % 

2) bibliografické služby  
    - za vyhľadávanie literatúry na špecializovanú tematickú  
    požiadavku manipulačný poplatok 1,33 € (40.- Sk) bez  
    ohľadu na počet vyhľadaných dokumentov; 

3) služby MVS a MMVS 
    - medziknižničná výpožičná služba (MVS) - manipulačný  
    poplatok + poštovné 3,32 € (100.- Sk); 
     - medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) - 
    manipulačný poplatok + poštovné 3,32 € (100.- Sk); 
   Pri MMVS je potrebné uhradiť aj poplatky za túto službu podľa 
   cenníka poskytujúcej knižnice. 

4) rezervovanie dokumentov 
    - knižnica môže čitateľovi na požiadanie  rezervovať dokument, 
    čitateľ hradí výdavky za poštovné a manipulačný poplatok vo 
    výške 0,33 € (10.- Sk); 

5) tlač z internetu - 1 strana tlače z internetu ako aj 1 strana tlače MVS zaslanej e-
   mailom za 0,03 € (1.- Sk). Prístup na internet na Záhradníckej 
   ulici 21 je bezplatný pre registrovaných čitateľov, na Košovskej 
   ceste 9 pre všetkých záujemcov bez obmedzenia; 

6) reprografické služby 
    - knižnica ich poskytuje výlučne z vlastných knižničných  
    dokumentov a to za týchto cenových podmienok: 
      A3  jednostranne  0,13 €  (4.- Sk) 

   obojstranne  0,23 €  (7.- Sk) 
 
  A4 jednostranne  0,07 € (2.- Sk) 
   obojstranne  0,10 € (3.- Sk) 
  
  A5 jednostranne  0,03 € (1.- Sk)     
   obojstranne  0,07 € (2.- Sk)   
 
 
 
UPOZORNENIE! 
Všetky poplatky za poštovné sa budú prispôsobovať zmenám poštových poplatkov! 
 
 
 
 
Prievidza  01.06.2009          Mgr. Silvia Myšiaková 
          riaditeľka Hornonitrianskej knižnice 
        v Prievidzi 
 


