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Služba 

 

 

Cena v € 

R 

Registračné poplatky                                                                                                      

     Registrácia                                                                                                                                           

  študenti a doktorandi TU vo Zvolene          6,00     

  zamestnanci TU vo Zvolene       bezplatne   

  študenti stredných škôl, dôchodcovia, ZŤP        3,00     

  Iní           7,00     

  Identifikačná karta pre iných používateľov, ktorí nevlastnia ISIC, ITIC            3,00 

  jednorazový preukaz (platný 1 deň)            1,00     

  dočasný preukaz (platný 1 mesiac)            3,00      
 

Registrácia platí 12 mesiacov, výška poplatku pri opakovanej registrácii je rovnaká ako za novú registráciu  
 

  
 

 Rešerše 

    Rešerše z databáz a online katalógov slovenských knižníc              6,00      

    Rešerše zo zahraničných databáz           20,00    

 Príplatok za expresné vypracovanie rešerše (do 2 pracovných dní)          5,00               
 

 
 

Medziknižničná výpožičná služba  
 

       Poplatky za MVS a MMVS - v plnej výške fakturovanej dodávateľským  subjektom v zmysle cenníka MVS 
 

 

   Reprografické služby - pre všetky kategórie čitateľov - kópia aj tlač 

    Formát A4  -  jednostranne ČB 0,10       

                        - obojstranne   ČB 0,20       

    Formát A3   -  jednostranne ČB 0,20       

- obojstranne  ČB 0,40      

    Formát A4   - jednostranne FARBA 0,50      

- obojstranne   FARBA 1,00       

    Formát A3   -  jednostranne FARBA 1,00       

               -  obojstranne   FARBA 2,00       

    skenovanie do veľkosti A3 samoobslužné    bezplatne 

    skenovanie do veľkosti A3  - nie samoobslužné   - skenovanie listov /skenovanie publikácií       0,10 / 0,20 

Hrebeňová väzba A4  do 20 strán /do 50 / do 100 / nad 100/    1,50/2,00/2,50/3,00    
 

 
 

Poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty + balné 
 

 
 

Nadštandardné služby 

Spracovanie výstupov publikačnej činnosti a ohlasov pre externých uchádzačov o habilitačné 

a inauguračné konanie z Databázy publikačnej činnosti a ohlasov (EPCA SLDK)  

          
         20,00       
 

Spracovanie podkladov k publikačnej činnosti pre externých uchádzačov o habilitačné 

a inauguračné konanie do Databázy publikačnej činnosti a ohlasov (EPCA SLDK) vrátane 

výstupov  

          

         40,00     

 

Iné služby bibliograficko-informačného charakteru podľa objednávky 

cena podľa druhu,  

rozsahu a časovej 

náročnosti práce 

 

 



 
    

  Sankčné a manipulačné poplatky  
   

   Poplatky za upomienky (poplatok sa  platí za každý dokument zvlášť) 

I. upomienka     (5dní od ukončenia výpožičnej doby)           1,00     

II. upomienka    (30 dní od ukončenia výpožičnej doby)             2,00     

III. upomienka   (60 dní od ukončenia výpožičnej doby)             3,00     

riaditeľská upomienka  (90 dní od ukončenia výpožičnej doby)           5,00        

pokus o zmier   (150 dní od ukončenia výpožičnej doby)                    7,00     
 

Upomienky 1.-3. sa posielajú len elektronicky 
 

 

   Poplatky za porušenie Knižničného a výpožičného poriadku SLDK 
vystavenie nového preukazu používateľa pri strate / poškodení trvalého preukazu vydaného SLDK        7,00     

manipulačný poplatok pri strate multifunkčného preukazu TU, ISIC, ITIC       2,00     

manipulačný poplatok pri strate požičaného dokumentu       5,00 +*           
 

Strata dokumentu - * náhrada dokumentu podľa čl. 13 Knižničného a výpožičného poriadku SLDK  

(manipulačný poplatok za každý dokument zvlášť)   

 

zničenie etikety alebo čipu       2,00       

zničenie alebo strata kľúča šatňovej skrinky         35,00      

Poškodenie publikácie - brožovaná väzba         3,00        

-  pevná väzba       5,00       

 

 

 

 

   Cenník služieb Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene bol schválený vo vedení 

Technickej univerzity vo Zvolene, dňa 31. 8. 2022. 

 

Tento cenník nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2022.        
  

 

 

 

 

 

Vo Zvolene dňa 31. 8. 2022                                Ing. Poláčiková Alena 

  riaditeľka SLDK  

 

 

 

 


