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Príloha č. 1 
 

Cenník služieb a sankčných poplatkov  
 

1. Registrácia čitateľov 

  a) vystavenie a predĺženie platnosti čitateľského preukazu  

     - individuálny používateľ 2,00 € 

     - inštitúcie 7,00 € 

  b) strata čitateľského preukazu 

     - za vydanie prvého duplikátu 2,00 € 

     - za vydanie 2. a ďalšieho duplikátu 3,00 € 

  c) manipulačný poplatok za využívanie služieb knižnice na dobu 1 dňa 1,00 € 

  

2. Sankčné poplatky 

  a) nedodržanie výpožičnej lehoty:* 

     - jeden mesiac 1,00 €/dokument 

     - dva mesiace 2,00 €/dokument 

     - tri mesiace 3,00 €/dokument 

     - riaditeľská upomienka 4,00 €/dokument 

  b) manipulačný poplatok pri strate, alebo poškodení dokumentu 4,00 € 

  c) poškodenie ochrannej etikety 0,50 €/dokument 

  

3. Medziknižničná výpožičná služba 

     výpožička knihy zdarma 

     - pri zaslaní fotokópie do 10 strán zdarma 

     - pri zaslaní fotokópie nad 10 strán: 

        a) formát A4 0,10 € 

        b) obojstranná A4 0,20 € 

        c) formát A3 0,20 € 

        d) obojstranná A3 0,30 € 

        e) manipulačný poplatok za poštovné 1,00 € 

  

4.  Kopírovacie služby 

  a) formát A4 0,10 € 

  b) formát A3 0,20 € 

  dokumenty zo Študovne historických tlačív  
  (vo výnimočných prípadoch kopíruje len pracovník študovne) 

  a) formát A4 0,20 € 

  a) formát A4 - obojstranná 0,40 € 

  c) formát A3 0,40 € 

  

5. Rešeršné služby 

  a) základný poplatok 2,00 € 

  b) poplatok za 1 záznam 0,10 € 

Priebežné rešerše: 

  a) zadanie informačného profilu a zaslanie výstupov 



Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Knižničný a výpožičný poriadok oddelenia Slovenskej pedagogickej knižnice 

 
 

 14

     - ročný poplatok 4,00 € 

  b) poplatok za 1 záznam 0,10 € 

  c) manipulačný poplatok za poštovné 1,00 € 

  

6. Služba document delivery zo systému Subito 

     - kópia požadovaného článku za 1-20 strán 6,00 € 

     - za každú ďalšiu stranu nad 20 strán 0,20 € 

     - manipulačný poplatok za poštovné 1,00 € 

  

7. Skenovanie 

  a) tlač (1 strana, formát A4) 0,50 € 

  b) výstup na CD (len u nás zakúpené) zdarma 

     - cena CD 1,00 € 

  c) odoslanie cez e-mail zdarma 

 

8. Tlač vlastných textových dokumentov 

  1 vytlačená strana 0,20 € 

*) Povinnosť zaplatiť sankčné poplatky začína 1. nasledujúcim dňom po uplynutí výpožičnej lehoty 30 dní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


