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                                                                                                číslo R-9524/2013/SLDK

Aktuálny cenník platených služieb SLDK

Služba
Cena v €
 Registrácia čitateľa (zápis, vyhotovenie čitateľského preukazu, členské):
	študenti a doktorandi TU vo Zvolene

5,00 €        
	zamestnanci TU vo Zvolene

zdarma
	študenti SŠ

3,00 €
	dôchodcovia , ZŤP

3,00 €
	iní

6,00 €        
	dočasný čitateľský preukaz (platný 1 mesiac)

2,00 €        
	jednorazový čitateľský preukaz (platný 1 deň)

    1,00 €        
Prolongácia čitateľského preukazu (na 365 dní podľa registrácie)

	študenti a doktorandi TU vo Zvolene
    5,00 €
	študenti SŠ   
    3,00 €
	dôchodcovia , ZŤP
    3,00 €
	iní

    6,00 €
Rezervácia dokumentu za každú knižničnú jednotku
0,30 €       
Výpis z konta čitateľa
0,30 €       
Poškodenie publikácie:
brožovaná
3,00€     
	pevná väzba

5,00 €      
 Poplatky za MVS a MMVS - v plnej výške fakturovanej dodávateľským subjektom v zmysle cenníka MVS
 Poplatky za porušenie výpožičného poriadku SLDK:
vyhotovenie nového čitateľ. preukazu pri strate alebo poškodení trvalého preukazu vydaného SLDK
7,00 €      
	manipulačný poplatok pri strate multifunkčného preukazu TU, ISIC, ITIC

1,50 €
	manipulačný poplatok pri strate požičaného dokumentu

5,00 € +*    
	zničenie etikety alebo čipu

2,00 €       
	zničenie alebo strata kľúča šatňovej skrinky 

   33,00 €
 Poplatky za upomienky (poplatok sa  platí za každý dokument osobitne):
	I. upomienka     (15 dní od ukončenia výpožičnej doby)

1,00 €     
	II. upomienka    (35 dní od ukončenia výpožičnej doby)

1,30 €     
	III. upomienka  (60 dní od ukončenia výpožičnej doby)

1,70 €    
	riaditeľská upomienka  (90 dní od ukončenia výpožičnej doby)

5,00 €      
	pokus o zmier   (150 dní od ukončenia výpožičnej doby)

7,00 €     
 Reprografické služby (pre všetky kategórie čitateľov) – kópia aj tlač:
	A4    – jednostranne ČB

0,06 €   
	         – obojstranne ČB

0,12 €      
	A3    – jednostranne ČB

0,12 €      
	         – obojstranne ČB

0,24 €      
	A4    – jednostranne FARBA

0,40 €     
         – obojstranne FARBA
0,80 €      
A3    – jednostranne FARBA
0,80 €      
	         – obojstranne FARBA

1,60 €      
	skenovanie do veľkosti A3 samoobslužné

zdarma
	skenovanie do veľkosti A3  - nie samoobslužné

0,15 €      
 Kníhviazačské služby:
koženková väzba A4 / do 24 hodín                                                                  
5,50/8,50 € 
	polotuhá väzba A4 / do 24 hodín

1,70/3,50 €  
	zlátenie (každý riadok)

0,30 €          
	obal na CD / autoreferát

0,25 €
	hrebeňová väzba A4  do 20 strán /do 50 

/ do 100 / nad 100/
1,00/1,20 €  
1,30/1,50 €  
	výmena alebo doplnenie strán do zviazanej práce

1,00 €
 Rešeršné služby:
     Rešerše objednávkové:
základný poplatok  /deň
6,00 €    
	poplatok za 1 záznam

0,40 €    
	tlačený výstup (1 strana formátu A4)

0,15 €    
	poštovné + balné 

1,50 €    
     Rešerše priebežné:

celoročné sledovanie jedného profilu
    20,00 €    
	tlačený výstup (1 strana formátu A4)

0,15 €     
1.	    Rešerše pre zaregistrovaných zamestnancov TU Zvolen:
zdarma
	tlačený výstup (1 strana formátu A4)

0,15 €      
* náhrada dokumentu podľa čl. 10 Knižničného a výpožičného poriadku SLDK
				          
Aktuálny cenník platených služieb SLDK bol schválený vo vedení TU vo Zvolene, dňa 26. 8. 2013,
s účinnosťou od 1. 9. 2013.


Vo Zvolene dňa 26.8. 2013


                                                   Ing. Poláčiková Alena
				     			                                           riaditeľka SLDK 

