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Príloha č. 1 

 
 

Považská knižnica v Považskej Bystrici 
Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica 

 

 
CENNÍK 

poskytovaných služieb 
platný od 16. novembra 2020 

 
vydaný v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách 

 

 

I. Základné poplatky 

1. Zápisné na 365 dní: 
 

dospelí 7,00 € 

študent (denné štúdium) 5,00 € 

dôchodca, invalidní dôchodcovia, ZŤP dospelí 4,00 € 

deti a mládež do 15 rokov 2,00 € 

znevýhodnené a ZŤP deti 1,00 € 

slávnostný zápis pre II. roč. ZŠ 0,50 € 

jednorazové členstvo 0,50 € 

 

 

 
Považská knižnica v Považskej Bystrici je pobočkou Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu 

v Levoči. Pravidelne obmieňa súbory zvukových kníh, ktoré si majú možnosť nevidiaci a slabozrakí a inak 

zdravotne znevýhodnení z celého regiónu bezplatne zapožičať. 

Vojnoví veteráni sú oslobodení od poplatku pri registrácii. 

 

Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl a pedagogickí zamestnanci týchto škôl môžu poplatky za 

zápisné uhradiť aj kultúrnymi poukazmi prináležiacimi konkrétnemu žiakovi alebo pedagógovi. Termín 

začiatku tejto formy úhrady knižnica každoročne zverejní na webstránke www.kniznicapb.sk. Termín 

ukončenia prijímania kultúrnych poukazov v knižnici bude každoročne v súlade s termínom, ktorý bude 

uvedený na zadnej strane kultúrneho poukazu. 

 
2. Sankčné poplatky (vrátane poštových nákladov): 

Dospelí čitatelia 

1. upomienka 2,00 € 

2. upomienka 3,00 € 

3. upomienka 4,00 € 

4. riaditeľská upomienka (pokus o zmier) 6,50 € 

http://www.skn.sk/
http://www.skn.sk/
http://www.kniznicapb.sk/
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Deti a mládež do 15 rokov 

1. upomienka 1,00 € 

2. upomienka 2,00 € 

3. upomienka 3,00 € 

4. riaditeľská upomienka (pokus o zmier) 4,00 € 

Pokus o zmier u detí a mládeže do 15 rokov  bude zaslaný na adresu zákonného zástupcu (rodiča) dieťaťa. 
 

Po nevrátení knižničnej jednotky po doručení riaditeľskej upomienky platí zákaz poskytovania služieb  

v rámci Považskej knižnice a jej pobočiek! 

 
Pri oneskorenom vrátení MVS, MMVS 

1. upomienka 2,50 € 

2. upomienka 5,00 € 

 

3. Ostatné sankčné poplatky: 
 

a) za poškodenie čiarového kódu 1,00 € 

b) za poškodenie kódu elektromagnetickej ochrany fondu 1,00 € 

c) poškodenie RFID čipu 2,00 € 

d) manipulačný poplatok pri náhrade strateného  

alebo poškodeného dokumentu 2,00 € 

e) za neoznámenie zmeny bydliska a iných os. údajov   1,70 € 

f) vydanie duplikátu čitateľského preukazu 2,50 € 

 

 
Náhrada za stratené knihy 

 

 

 dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo v aktuálnom vydaní; 

 náhradou dokumentu iným podľa rozhodnutia knižnice; 

 trojnásobok ceny dokumentu 

 
Manipulačný poplatok pri náhrade strateného alebo poškodeného dokumentu  2,00 € 

 

 
II. Poplatky za špeciálne knižničné služby 

 
1. Písomné bibliograficko-informačné služby 

Vyhotovenie rešerše: 

a) v oddelení Odbornej literatúry 5,00 € 

b) v Regionálnej bibliografii 5,00 € 

Rešerše sa spracúvajú iba zaregistrovaným používateľom s platným čitateľským preukazom. 

Doba spracovania rešerše je 2 – 4 týždne.  Poplatok sa účtuje pri objednaní rešerše.
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2. Rezervovanie dokumentu 

Čitateľ hradí poplatok za rezerváciu a oznámenie o rezervovaní 1 dokumentu, aj v prípade nevyzdvihnutia 

rezervovaného dokumentu:    0,60 € 

 

3. Služba Odlož si knihu  

Čitateľ hradí poplatok za odloženie 1 objednaného dokumentu, aj v prípade nevyzdvihnutia 

odloženého dokumentu:         0,30 € 

 
4. Medziknižničná výpožičná služba (MVS) a Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) 

Manipulačný poplatok (vrátane žiadanky) za každý žiadaný titul (knižný, článkový):  0,30 € 

Za vybavenú MVS/MMVS (manipulačný poplatok + poštovné)    4,00 € 

 
Pri MVS/MMVS je potrebné uhradiť aj poplatky za túto službu podľa cenníka poskytujúcej knižnice. 

 

5. Reprografické služby 

Knižnica ich poskytuje výlučne z vlastných knižničných dokumentov. 

Čiernobiele kopírovanie 

A4 jednostranne 0,15 € 

obojstranne 0,20 € 

 
 

A3 jednostranne 0,20 € 

obojstranne 0,25 € 

 

Farebné kopírovanie 

A4        0,40 € 

A3        0,80 € 

 

 

6. Tlač dokumentov z PC 

A4 text 0,15 € 

fotografie, obrázky (čb) 0,30 € 

 
 

7. Počítač s internetom 

a) deti a mládež do 15 rokov, študenti: 

do 30 minút 0,35 € 

do 60 minút 0,70 € 

b) dospelí používatelia 
 

do 15 minút 0,35 € 

do 30 minút 0,70 € 

do 60 minút 1,00 € 

 
 

ZÁKAZ SŤAHOVANIA NELEGÁLNEHO OBSAHU Z INTERNETU. 


