
Príloha č. 1a 
Cenník služieb a poplatkov UK KU, pracovisko Ružomberok 

 

I. REGISTRAČNÉ   POPLATKY 

Cena 
 oslobodená 

od DPH 
€ 

Cena s DPH 
€ 

Cena nie je 
predmetom 

dane 
€ 

REGISTRAČNÉ   POPLATKY  - Študenti (ST) , (SP), Učitelia (GI), zamestnanci (SF, PR) 

Registrácia používateľa ST s platným preukazom študenta KU  6,00    

Prolongácia členstva používateľa ST  s platným preukazom študenta KU  6,00    

Registrácia používateľa so špecifickými potrebami  SP                              
s platným preukazom študenta KU   

bezplatne   

Prolongácia členstva používateľa so špecifickými potrebami  SP                  
s platným preukazom študenta KU   

bezplatne   

Registrácia používateľa GI, SF, PR s platným preukazom učiteľa 
a preukazom zamestnanca KU 

bezplatne 
  

Prolongácia členstva používateľa GI, SF, PR s platným preukazom učiteľa 
a preukazom zamestnanca KU  

bezplatne 
  

REGISTRAČNÉ   POPLATKY - verejnosť (OT, HO) 
Registrácia používateľa OT  10,00  

Registrácia používateľa HO na 1 deň  1,00   

Prolongácia členstva používateľa OT  10,00   

Vyhotovenie duplikátu preukazu používateľa OT  10,00   

II. POPLATKY  ZA  SLUŽBY pre všetky kategórie používateľov 

Medziknižničná výpožičná služba – manipulačný poplatok  v plnej výške  

Reprografické služby A4 – jedna strana  0,04  

Reprografické služby A4 – farebná kópia  0,15  

Skenovanie/digitálna kópia A4 - samoobslužne  bezplatne  

Skenovanie/digitálna kópia A4 – vyhotovená personálom UK*  0,20  

DVD s obálkou 1 ks  0,50  

Viazanie do hrebeňovej väzby  0,30  

Laminovanie A4  0,60  

III. SANKČNÉ  POPLATKY pre všetky kategórie používateľov 

Oneskorené predĺženie vypožičaného dokumentu po stanovenej 
výpožičnej dobe - za každý dokument a deň   

  0,10 

Oneskorené vrátenie vypožičaného dokumentu po stanovenej výpožičnej 
dobe- za každý dokument a deň  

  0,10 

Riaditeľská upomienka      6,00 

Náhrada kódov a štítkov v dokumente           2,00 

*Zasielanie na e-mail, stiahnutie na USB kľúč, uloženie na DVD 

 

Cenník poplatkov a služieb UK KU 
Organizácie (OR) 

Medziknižničná výpožičná služba – papierová/digitálna kópia do 5 strán bezplatne  

Medziknižničná výpožičná služba – papierová/digitálna kópia nad 5 strán –         
každá ďalšia A4 

0,10  

 
1. Dňom, nadobudnutia platnosti tohto cenníka stráca platnosť cenník služieb a poplatkov UK KU zo dňa 

15.2.2016 
2. Tento cenník nadobúda platnosť dňom 1.9.2016 

                                       prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
                                                                       rektor 


