MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE
814 79 Bratislava 1, Klariská 16
_________________________________

CENNÍK SLUŽIEB
SLUŽBY

EUR

1. ČITATEĽSKÝ PREUKAZ
a) manipulačný poplatok za vystavenie a predĺženie čitateľského preukazu na 365 dní
- dieťa do 15 rokov, ťažko zdravotne postihnutý, zrakovo a inak zdravotne
postihnutý v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím, poberateľ
dávok v hmotnej núdzi
- dôchodca
- študent strednej alebo vysokej školy denného štúdia do 26 rokov
- dospelý
- právnická osoba
b) manipulačný poplatok za vystavenie nového čitateľského preukazu
po strate alebo poškodení
c) manipulačný poplatok za využívanie služieb študovní a čitární na dobu
jedného dňa na všetkých pracoviskách knižnice
d) manipulačný poplatok pre držiteľov Bratislavskej mestskej karty
za využívanie služieb študovní na dobu jedného dňa na všetkých pracoviskách
knižnice

bezplatne

2,00 €
2,80 €
4,00 €
8,00 €

3,00 €
1,00 €
bezplatne

2. VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY
Medziknižničná výpožičná služba
- pri zaslaní kópie článku do 5 strán
- za každú ďalšiu stranu nad 5 strán formát A4
- poštovné a balné za originál knihy

0,60 €
0,10 €
5,00 €/dokument

3. ŠPECIÁLNE SLUŽBY
a) Rezervovanie dokumentov (manipulačný poplatok za odloženie knihy)

0,30 €/dokument

b) Čierno-biele xerografické kópie a tlač z internetu za 1 stranu:
- formát A4 jednostranne (text)
- formát A4 obojstranne (text)
- formát A4 obrázky
- formát A3 jednostranne (text)
- formát A3 obojstranne (text)

0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,20 €
0,25 €

- formát A3 obrázky

0,30 €

c) Farebná tlač z internetu za 1 stranu
- formát A4 jednostranne (text)
- formát A4 obojstranne (text)
- formát A4 obrázky

0,20 €
0,40 €
0,50 €

d) Skenovanie
- formát A4

0,10 €/strana

e) Rešeršné služby
- poplatok za jeden záznam

0,05 €
0,10 €

- tlač 1 strany rešerše
- manipulačný poplatok

2,00 €

f) Knihárske služby
TLAČ diplomových a iných kvalifikačných prác v knihárskej dielni z PDF formátu len pre tých, ktorí si dajú
prácu zviazať u nás
A4 ČB jednostranná
A4 farebná jednostranná
A4 ČB obojstranná
A4 farebná obojstranná

0,03 €
0,15 €
0,07 €
0,30 €

TVRDÁ VÄZBA DIPLOMOVÝCH a ďalších kvalifikačných prác
- do 3 dní
- do 2 dní
- do 24 hodín
- expres do 5 až 2 hodín
Oprava pokazených diplomových a ďalších kvalifikačných prác
Výmena listov v diplomových a ďalších kvalifikačných prácach

7€
8€
10 €
15 €
5,00 €
0,50 €/list

Tepelná väzba
Hrúbka 3 mm
Hrúbka 6 mm
Hrúbka 9 mm
Hrúbka 10 - 18 mm

1,10 €
1,20 €
1,30 €
1,40 €

Hrebeňová väzba plastová (špirálovanie)
Hrúbka 6 - 10 mm
Hrúbka 12 - 16 mm
Hrúbka 19 - 22 mm

0,90 €
1,20 €
1,30 €

TVRDÁ VÄZBA:
Zbierky zákonov
Inštitucionálne dokumenty, zborníky a iné – Formát A4
Inštitucionálne dokumenty, zborníky a iné – Formát A5
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13 €/ks
10 €/ks
8 €/ks

Knihy a časopisy – Formát A 4
- obal a zlatenie
- obal, zlatenie, ručné šitie, lepenie
Knihy a časopisy – Formát A 5
- obal, zlatenie
- obal, zlatenie, ručné šitie, lepenie

6 €/ks
8 €/ks
4 €/ks
6 €/ks

Malé opravy podľa posúdenia

3 €/ks

g) Predaj vyradených kníh na úsekoch knižnice
h) Predaj kníh na Bratislavskej burze kníh

0,50 €/ks
0,50 €/ks

4. SANKČNÉ POPLATKY
a) nedodržanie výpožičnej lehoty odo dňa výpožičky
- po 31 dňoch
- po 62 dňoch
- po 93 dňoch – 1. písomná upomienka
- po 124 dňoch – písomná Riaditeľská upomienka – pokus o zmier
b) zisťovanie identifikačných údajov (adresy) čitateľa po vrátení písomnej
Riaditeľskej upomienky
c) nedodržanie výpožičnej lehoty vrátenia knihy požičanej prostredníctvom
medziknižničnej výpožičnej služby
d) manipulačný poplatok pri strate alebo poškodení dokumentu
(+ zaplatenie ceny, za akú sa ten istý alebo podobný dokument aktuálne predáva
na knižnom trhu alebo iný spôsob náhrady podľa platného Knižničného
poriadku)
e) poškodenie alebo zničenie čiarového kódu

0,50 €/dokument
1,00 €/dokument
3,00 €/dokument
7,00 €/dokument
2€
0,50/dokument

7 €/dokument

0,30 €/dokument

Ruší sa Cenník služieb a poplatkov zo dňa 4. novembra 2013.
Tento Cenník služieb nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2016.
V Bratislave dňa 27. 01. 2016
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Mgr. Juraj Šebesta, PhD.,
v. r.
Riaditeľ Mestskej
knižnice v Bratislave

