
Cenník služieb Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU 

 
 
 

Registrácia 
študenti, doktorandi  5 € 
dôchodcovia, ZŤP 3 € 
iní   7 € 
jednodňová registrácia 1 €  

zamestnanci SPU zdarma 

Predĺženie registrácie 
študenti, doktorandi 4 € 
dôchodcovia, ZŤP 3 €  
iní   6 €  
zamestnanci SPU zdarma 

 
Upomienky 

1. upomienka /za každý dokument zvlášť  0,3 € 
2. upomienka /za každý dokument zvlášť  0,7 € 
3. upomienka /za každý dokument zvlášť  1,0 € 
riaditeľská upomienka /za každý dokument zvlášť 3,3 € 

* Zamestnanci SPU za upomienky neplatia 
Strata dokumentu: nový dokument, resp. kópia strateného + manipulačný poplatok 2 € 
Poškodenie čiarového kódu na knihe: 1 € 
Požičanie normy: len prezenčne v študovni (bez poplatku) 

 

Rešeršné služby 
Klasické rešerše 

Anotovaný bibliografický záznam 0,3 € 
Neanotovaný bibliografický záznam 0,2 € 

 

Rešerše z elektronických zdrojov 
Spracovateľský poplatok          10 € 
Príplatok za rešerš do 24 hod.  50 % z ceny 

 
Citačné rešerše 

Spracovateľský poplatok   3,3 € 

Poplatok za jeden záznam  0,7 € 
CD/DVD    0,7 € 
Príplatok za rešerš do 24 hod.  50 % z ceny 

 
* Zamestnanci SPU za rešerše neplatia. Študenti SPU (vrátane doktorandov) a registrovaní čitatelia 
hradia plnú cenu rešerše. Základný manipulačný poplatok uhradí žiadateľ o vypracovanie rešerše 

pri objednávaní. 

 
Medziknižničná výpožičná služba  
Pre knižnice 

Výpožička dokumentu zdarma 
Xerokópia článku nad 10 strán 1 strana A4  0,07 € 
Xerokópia článku nad 10 strán 1 strana A3  0,14 € 

 
Pre používateľov knižnice 

Výpožička dokumentu zo SR       2 € 
Výpožička dokumentu z ČR       5 €  

Výpožička dokumentu zo zahraničia (okrem ČR)  15 € 
Kópia článku zo slovenských knižníc     0,10 € za stranu 
Kópia článku zo zahraničia      0,30 € za stranu 

 
V prípade, ak fakturácia zasielajúcej knižnice presiahne poplatok SlPK, zvýši sa platba za MVS 
o prevyšujúcu čiastku 

 
Reprografické služby 
 
Xerokópie A4 jednostranne  0,07 € 

Xerokópie A4 obojstranne  0,14 € 
Xerokópie A3 jednostranne  0,14 € 
Xerokópie A3 obojstranne  0,28 € 
Skenovanie textov/jedna strana A4  0,30 € 
Samoobslužné skenovanie textov        0,00 € 
Samoobslužná tlač ČB A4 jednostr. 0,07 € 

 
Samoobslužná tlač ČB A4 obojstr. 0,14 € 

Samoobslužná tlač ČB A3 jednostr. 0,14 € 
Samoobslužná tlač ČB A3 obojstr. 0,28 € 
Samoobslužná tlač F A4 jednostr. 0,30 € 
Samoobslužná tlač F A4 obojstr. 0,60 € 
Samoobslužná tlač F A3 jednostr. 0,60 € 
Samoobslužná tlač F A4 obojstr. 1,20 € 


