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Cenník knižničných služieb a poplatkov 

1. Vystavenie čitateľského preukazu – na jeden kalendárny rok a predĺženie platnosti:  

študenti, zamestnanci UNIZA, verejnosť      2,00€ 

2. Vystavenie dočasného čitateľského preukazu s platnosťou na 1 deň  0,50€  

3. Strata a vystavenie nového čitateľského preukazu     5,00€ 

4. Prekročenie výpožičnej lehoty za každých začatých 30 dní   0,50€ 

5. Písomná výzva na vrátenie vypožičaného dokumentu    3,50€ 

6. Strata alebo poškodenie vypožičaného dokumentu      3,50€ 

7. Náhrada nevrátenej výpožičky, pri ktorej knižnica nevlastní ďalší výtlačok – 1 str.  

                                                                                   0,30€  

8.  Náhrada nevrátenej výpožičky, pri ktorej knižnica vlastní ďalší výtlačok – 1 str.  

                                                                                   0,10€  

9.    Poškodenie dokumentu za každú poškodenú stranu    3,00€ 

10. Poškodenie el. nosiča, poškodenie etikety     3,00€ 

11. Vyhotovenie zoznamu výpožičiek      0,30€ 

12. Manipulačný poplatok za MVS a MMVS ( pre UK UNIZA zdarma)  2,00€ 

13. Poplatok za MMVS určuje dodávajúca inštitúcia 

14. Výpis publikačnej činnosti       10,00€ 

15. Reprografia 

  Kopírovanie čiernobiele 

 a) Formát A4 – jednostranne, obojstranne    0,05€ 

 b) Formát A3 – jednostranne      0,05€ 

 c) Formát A4 – sieťová tlačiareň     0,05€ 

 Kopírovanie farebné 

 a) Formát A4 – jednostranne      0,20€ 

 b) Formát A4 – obojstranne      0,35€ 

 c) Formát A3 – jednostranne      0,40€ 

 d) Formát A3 – obojstranne      0,55€ 

 e) Formát A4 – jednostranne – fotografický papier   0,40€ 

 Skenovanie – formát A4       0,10€ 

 Špeciálna tlač ( odznaky ) -1 kus      0,50€ 

 Tlač 3D   - 1 gram     0,05€ 
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16. Jednoduchá hrebeňová väzba do 100 strán     1,00€ 

17. Laminovanie do formátu A5       0,50€ 

18. Rešerše 

 a) Rešerše pre študentov 

Rešerš z katalógov knižníc 

Manipulačný poplatok za rešerš ( do 30 záznamov )    2,00€ 

za každý ďalší záznam        0,10€ 

expresný poplatok ( do 48 hodín )       2,00€ 

Rešerš z elektronických informačných zdrojov 

Manipulačný poplatok za rešerš       2,00€ 

expresný poplatok (  do 48 hodín )       2,00€  

 b) Rešerše pre verejnosť 

Rešerš z katalógov knižníc 

Manipulačný poplatok za rešerš ( do 30 záznamov )    7,00€ 

za každý ďalší záznam        0,20€ 

expresný poplatok ( do 48 hodín )       7,00€ 

Rešerš z elektronických informačných zdrojov 

Manipulačný poplatok za rešerš       7,00€ 

expresný poplatok (  do 48 hodín )       7,00€  

         

Poskytované služby v Univerzitnej knižnici UNIZA sú pre študentov ZŤP bezplatné. 

(okrem sankčných poplatkov za nedodržanie výpožičnej lehoty) 

 


