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Cenník služieb 
 Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre 

 
 

Registrácia 

      študenti, doktorandi   ..............................................................   6 € 
       dôchodcovia, ZŤP  ..............................................................   3 € 
       iní    ..............................................................   8 € 
       jednodňová registrácia   ..............................................................   1 € 
       
Registrácia platí 12 mesiacov, výška poplatku pri opakovanej registrácii je rovnaká ako za novú 
registráciu.  
 
Sprostredkovanie prístupu k e-knihám spoločnosti Flexibooks (1 titul na 31 dní) 

študenti, doktorandi, dôchodcovia, ZŤP, iní  ......................................  1 €  
 
Upomienky (poplatok je za každý dokument zvlášť)* 

1. upomienka         0,50 € 
2. upomienka         1 € 
3. upomienka                       2 € 
riaditeľská upomienka        3,50 € 
 

Upomienky  1. – 3. sa posielajú len elektronicky 

* Na zamestnancov SPU v Nitre sa vyššie uvedené poplatky nevzťahujú. 

 

Strata dokumentu podľa Knižničného poriadku, Čl. 15, ods. 2 

manipulačný poplatok za každý stratený dokument osobitne      ..........  5 € 
 

 
Rešerše 

       Tematické rešerše   ................................................  12 € 

 Citačné prehľady**                                       ................................................  15 € 

          Prehľady publikačnej činnosti                  ................................................                  15 € 

** Za štandardné citačné prehľady a prehľady publikačnej činnosti zamestnanci SPU, resp. pracoviská 

SPU neplatia. Spoplatnené sú neštandardné výstupy, t. j. také ktoré vyžadujú dodatočné úpravy alebo 

doplnenie údajov.    

 

 

Medziknižničná výpožičná služba (poplatok je za každý dokument zvlášť)*** 
    
         Výpožička dokumentu zo slovenských knižníc  ..............................       2 €    
     Výpožička  dokumentu z ČR     ..............................       5 €  
     Výpožička dokumentu zo zahraničia  ..............................      15 € 
      Kópia článku zo slovenských knižníc    .............................. 0,20 €/strana 
      Kópia článku zo zahraničia    .............................. 0,40 €/strana  
*** V prípade, ak fakturácia zasielajúcej knižnice presiahne poplatok SlPK, zvýši sa platba za MVS 
o prevyšujúcu čiastku. 
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Reprografické služby (kopírovanie alebo tlač) 

A4 jednostranne ČB  ...................................................  0,10 € 
A4 obojstranne ČB  ...................................................  0,20 € 
A3 jednostranne ČB  ...................................................  0,20 € 
A3 obojstranne ČB  ...................................................  0,40 € 
A4 jednostranne farebné ...................................................  0,50 € 
A4 obojstranne farebné  ...................................................  1,00 € 
A3 jednostranne farebné ...................................................  1,00 € 
A3 obojstranne farebné  ...................................................  2,00 € 

 
 

Doručenie kníh poštou 

Služba je spoplatnená podľa hmotnosti zásielky: 

 do 5 kg   .............  6 €,  

 do 10 kg  .............   8 € 
 

Ďalšie služby 

Bibliometrické služby, spracovanie  podkladov pre hodnotiace účely ............. 30 €  
Spätné spracovanie údajov (publikačná činnosť)   ............. 30 € 
Kontrola rukopisu antiplagiátorským systémom  + protokol  ............. 15 € 
 
 

 
Všetky poplatky sa dajú uhradiť bankovým prevodom: 

IBAN   SK 40818 0000000 70000 66247  
Variabilný symbol: Študenti SPU uvedú číslo študenta  
Špecifický symbol:  1211  
Poznámka:  Názov služby 
 
 
 

Tento cenník nadobúda platnosť dňom 01.08.2022 


