
Cenník knižnično-informačných služieb CVTI SR 

Služba Cena za službu

Registračné poplatky

prvá registrácia a predĺženie platnosti registrácie (platí 365 dní) 3,00 €

Vyhotovenie knižničného pasu CVTI SR

pracujúci 6,50 €

študenti 3,00 €

dôchodcovia a držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutí 1,50 €

Vyhotovenie knižničného pasu CVTI SR na 30 dní

paušálne 7,00 €

Vyhotovenie náhradného knižničného pasu

paušálne 10,00 €

Zisťovanie zmenených kontaktných údajov

paušálne 2,00 €

Ďalšie poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty (ďalej VL)

poplatok z omeškania vrátenia za každý dokument a každý pracovný deň po uplynutí výpožičnej lehoty 0,10 €

poplatok za odoslanie prvej upomienky 0,30 €

poplatok za odoslanie druhej upomienky 0,30 €

poplatok za odoslanie tretej upomienky "pokus o zmier" po 60 dňoch od uplynutia termínu vrátenia (doporučená zásielka) 2,00 €

poplatok za odoslanie riaditeľskej upomienky po 120 dňoch od uplynutia termínu vrátenia (doporučená zásielka s doručenkou) 3,50 €

Ostatné poplatky

za oznámenie o rezervácii odoslané poštou 0,30 €

za oznámenie o rezervácii odoslané e-mailom zdarma

manipulačný poplatok za poškodenie k.j. 3,50 €

manipulačný poplatok za stratenú k.j. 10,00 €

za CD/DVD na účely skopírovania časti elektronického zdroja (ostáva používateľovi) 0,50 €

väzba vyhotovených xerokópií stratených dokumentov 6,00 € až 15,00 €

POPLATKY ZA MEDZIKNIŽNIČNÉ SLUŽBY

Medziknižničné výpožičné služby - MVS (knižnice v SR)

výpožička dokumentu zdarma

kópie: do 10 strán zdarma

            nad 10 strán: 1 strana A4 0,05

                                     1 strana A3 0,10 €

elektronické dodávanie kópií zo zdrojov CVTI SR zdarma

Medziknižničné výpožičné služby - MVS (knižnice v SR)

výpožička 1 dokumentu 14,00 €

1 článok alebo časť publikácie -  po dohode s používateľom plná náhrada výdavkov za poskytnutú službu 6,00 €

POPLATKY ZA REŠERŠNÉ SLUŽBY

vypracovanie rešerše na objednávku (CVTI SR si vyhradzuje právo na stanovenie ceny rešerše dohodou podľa náročnosti zadanej objendávky) od 10,00 €

asistovaná rešerš v priestoroch CVTI SR zdarma

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 V plnom rozsahu sa ruší Cenník poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR, časť Knižnično-informačné služby, ktorý bol vydaný 1.októbra 2017.

Knižnično-informačné služby sú oslobodené od DPH

CVTI SR je platcom DPH

Tento cenník je platný od 1.marca 2020


