Cenník služieb (príloha Výpožičného poriadku SK SNV)
1. Členský poplatok pre používateľov:
Deti do 15 rokov
2€
Študenti
6€
Dôchodcovia do 70 rokov
6€
Dospelí
6€
Dôchodcovia nad 70 rokov zdarma
2. Poplatky za amortizáciu knižničného fondu:
Dospelí
Za 1 knihu 0,10 € / 30 dní
Za časopis 0,05 € / 30 dní
Za noviny 0,05 / 30 dní

Deti
zdarma

3. Poplatky za amortizáciu knižničného fondu pri predĺžení výpožičky:
- za každú knižničnú jednotku 0,10 €
4. Za stratu čitateľského preukazu:
- dospelí a deti – duplikát preukazu – 1 €
– výmena poškodeného preukazu – 1 €
5. Za nedodržanie výpožičnej doby:

I. poplatok z omeškania po 30-tich dňoch
(bez písomného upozornenia pre dospelých)
II.poplatok z omeškania po 60-tich dňoch
(bez písomného upozornenia pre dospelých)
III.upomienka po 90-tich dňoch
IV.upomienka so zákazom poskytovania
ďalších služieb po 120-tich dňoch

Dospelí

Deti

1€

0,50 €

2€

1€

4€

2€

8€

4€

Ak jednému čitateľovi prináleží viac druhov upomienok (napr. I. a II. upomienka),
platí poplatok za vyšší druh upomienky.

6. Poplatok za neoznámenie zmeny údajov (bydlisko, priezvisko) používateľom: 1 €
7. Manipulačný poplatok za rezerváciu 1 ks žiadaného dokumentu z fondu SK v SNV:
0,50 €
8. Za vypracovanie rešerše v písomnej forme: manipulačný poplatok pri požiadavke na
rešerš 1 € + jeden záznam 0,10 €

9. Poplatky za MVS a MMVS:
- sprostredkovanie jedného knižničného dokumentu prostredníctvom medziknižničnej
výpožičnej služby – 2,70 €
- sprostredkovanie dokumentov prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej
služby - 2,70 € + fakturované náklady sprostredkujúcej knižnice
- xeroxová kópia MVS 0,20 € za každú požiadavku na xerox cestou MVS + poplatok
za faktúru xerokópie
10. Tlač textu:
- tlač 1 strany textu – 0,07 €
- tlač 1 strany textu s obrázkom – čiernobiely - 0,10 €, farebný – 0,20 €
11. Iné poplatky:
- jednorazový vstup do knižnice pre užívateľov, ktorí nie sú čitateľmi Spišskej
knižnice – 1,50 €
- poplatok za vytlačenie konta vypožičaných kníh – 0,20 €
- poplatok za poškodenie identifikačného kódu – 0,70 €
- xeroxová kópia A3 -0,20 €, A4 -0,07 €
- zákaz použitia digitálneho fotoaparátu v priestoroch SK v SNV
- o výške náhrady poškodenej alebo stratenej knižničnej jednotky rozhodujú
pracovníci služieb podľa rozsahu škody (článok 2 Knižničný a Výpožičný poriadok)

Táto príloha Knižničného poriadku SK v SNV nadobúda platnosť dňom 8.4.2019.
PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.
riaditeľ Spišskej knižnice

