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CENNÍK 
Knižnica Biblickej školy v Martine 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Členské poplatky: 
 
1.1. Zápisné na kalendárny rok: 
 

 študenti BŠ / FPV ŽU      2,00 € 
 čitatelia (neštudujúci na BŠ / FPV ŽU)    3,00 € 
 dôchodcovia        2,00 € 

 
1.2. Vystavenie duplikátu za zničený alebo stratený preukaz (podľa čl. 2/b/1 KBŠ):  
 

2,00 € 
 
2. Poplatky za omeškania: 
 

 za prekročenie výpožičnej lehota (bez upomínania)   0,50 € 
 za 1. upomienku za každý vypožičaný zväzok    0,50 € 
 za 2. upomienku za každý vypožičaný zväzok    0,70 € 
 za riaditeľskú upomienku (doporučeným listom)   1,00 € 

  úhrada nákladov poštovného      podľa druhu upomienok 
 
3. Náhrady strát a škôd: 
 
3.1. Pri strate vypožičaného diela: 
 

 vrátenie toho istého titulu a vydania; 
 na náklady čitateľa zhotovenú viazanú fotokópiu toho istého titulu a vydania;  
 úhrada trojnásobnej výšky obstarávacej ceny knižničnej jednotky vydanej do roku 1990 

vrátane;  
 úhrada obstarávacej ceny knižničnej jednotky vydanej od roku 1991;  
 úhrada manipulačného poplatku (týka sa bodov b; c;d;) vo výške:  2,00 €  

 
3.2. Pri poškodení vypožičaného diela: 
 

 zašpinený, poškodený obal:                                        1,50 € 
 poliate a zatečené knihy:                                             1,50 € 

  zvlnené, podriapané, natrhnuté, opraviteľné pracovníkom knižnice: 2,00 €  
  veľké poškodenie, kvôli ktorému sa musí kniha vyradená:  podľa bodu 3.1   
 
4. Iné poplatky za služby knižnice: 
 
4.1. Poplatok za rezervovanie 1 knižničnej jednotky (podľa čl. 2 c)9. KP):  0,30 € 
4.2. Čitateľ je povinný uhradiť náklady spojené s oznámením o rezervácii (poštovné náklady, poplatok 
za telefonické oznámenie atď.) 
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5. Špeciálne služby: 
 
5.1. Poplatky za kopírovacie služby formát A4: 
 

 jednostranne        0,07 € 
 obojstranne        0,13 € 
 zväčšenie či zmenšenie                                                                       0,08 € 
 obojstranné zväčšenie či zmenšenie                                                  0,10 € 
 text s obrázkami                                                                                 0,13 € 
 obrázky z kníh a časopisov      0,20 € 

   
5.2. Poplatky za kopírovacie služby formát A3: 
 

 jednostranne        0,13 € 
 zväčšenie či zmenšenie      0,27 € 
 obojstranné zväčšenie či zmenšenie     0,30 € 
 text s obrázkami       0,27 € 
 obrázky z kníh a časopisov      0,50 €   

 
5.3. Poplatky za tlačové výstupy z počítača:   
 

 Tlač čiernobieleho textu formátu A4     0,15 € 
 Tlač čiernobieleho textu s obrázkami , obrázky samotné formát A4   0,20 € 
 Farebná tlač formátu A4                                                                     0,30 € 
 Tlač čiernobieleho textu formátu A3     0,30 € 
 Tlač čiernobieleho textu s obrázkami, obrázky samotné formát A3 0,40 € 


