
 
 CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV  
PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICE SVIDNÍK  
Tento cenník služieb a poplatkov platí od 01.07.2022.  

I. ČLENSKÉ POPLATKY /zápisné/ na kalendárny rok v Podduklianskej knižnici a  

bibliobusoch  

 Deti do 15 rokov a mládež do 18 rokov 2,20 €  

 Dospelí 4,30 €  

 Dôchodcovia 2,20 €  
 Zdravotne postihnutí:  

- deti do 15 rokov a mládež do 18 rokov 1,00 €  

- dospelí 2,20 €  
 Rodinné členské 6,00 € 
 Zrakovo postihnutí, obyvatelia Domova dôchodcov zdarma  

II. SANKČNÉ POPLATKY  

a/ Sankčné poplatky za porušenie Knižničného poriadku:  

 Strata čitateľského preukazu a vystavenie duplikátu 1,00 €  

b/ Poplatky za oneskorené vrátenie dokumentov po uplynutí výpožičnej lehoty :  

1 dokument /1 deň 0,02 €  

Po uplynutí 60 dní písomná riaditeľská upomienka  

1 dokument /1 deň 0,02 € + 0,60 € manipulačný poplatok  

Po uplynutí 90 dní pokus o zmier  

1 dokument /1 deň 0,02 € + 1,00 € manipulačný poplatok  

c/ Sankčné poplatky čitateľov pri strate alebo poškodení dokumentu:  

 náhrada nevráteného dokumentu pri jeho strate je 1-3 násobok nadobúdajúcej ceny  

knihy + manipulačný poplatok 0,66 €  

- v prípade straty knihy krásnej literatúry pre deti, mládež a dospelých vrátiť ten istý  

titul, respektíve:  

za knihu vydanú do roku 1990 uhradiť 2-násobok ceny knihy + manipulačný  

poplatok 0,66 €  

za knihu vydanú po roku 1990 uhradiť násobok ceny knihy + manipulačný  

poplatok 0,66 €  

- v prípade straty náučnej literatúry pre deti, mládež a dospelých vrátiť ten istý titul,  

alebo vyhotoviť fotokópiu, respektíve:  

za knihu vydanú do roku 1990 uhradiť 3-násobok ceny knihy + manipulačný  

poplatok 0,66 €  

za knihu vydanú po roku 1990 uhradiť 2-násobok ceny knihy + manipulačný  

poplatok 0,66 €  

- v prípade straty periodika vrátiť ten istý titul, alebo finančne uhradiť  

cenu periodika + manipulačný poplatok 0,66 €  

- za poškodenie sa považuje aj vystrihovanie časti kníh, novín a časopisov.  

Poplatok  za rozsah poškodenia knižničných dokumentov určí knihovník individuálne.  



 poškodenie etikety čiarového kódu 0,33 €  

III. POPLATKY ZA SLUŽBY:  

1. Rešeršné služby  

 vypracovanie objednanej rešerše 4,00 €  

/môže byť zaslaná e-mailom, platí sa pri objednávaní rešerše/  

2. Tlač dokumentov  

 formát A4, A3 do 3 strán ZDARMA  

 formát A4, A3 jednostranne 0,05 € obojstranne 0,10 €  

3. Medziknižničné výpožičné služby /MVS/  

 sprostredkovanie MVS 3,00 €  

 xerokópie z fondov iných knižníc /náklady účtované knižnicou,  

z ktorej sa dokument získal + poštovné náklady/  

4. Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby /MMVS/  

 výpožička z knižníc ČR 13,30 €  

 výpožička z európskych knižníc /okrem British Library/ 13,30 €  

 xerokópie  za každých 5strán /aj začatých/ 2,00 €  

5. Využívanie internetu  

 prístup na internet 3 hodiny ZDARMA  

(len s čitateľským preukazom)  

6. Iné poplatky  

 rezervovanie dokumentu 0,40 €  

 

Svidník 01.07.2022  

Mgr. Kamil Beňko  

riaditeľ 


