
 

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK 
MESTSKEJ KNIŽNICE ŽELIEZOVCE 

 
Primátor mesta Želiezovce v zmysle §16 ods. 10 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a 

doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení 
zákona č. 38/2014 Z. z. vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Želiezovce.  

 
KNIŽNIČNÝ PORIADOK 

 
§1 

Pôsobnosť knižničného poriadku 
 

(1)  Knižničný poriadok Mestskej knižnice Želiezovce, ktorého súčasťou je výpožičný poriadok, upravuje 
vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.  

(2)  Knižnica zabezpečí zverejnenie knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste v 
priestoroch MsK, na svojej webovej stránke: http://kniznicazeliezovce.wordpress.com/  

(3)  Mestská knižnica Želiezovce je univerzálnou verejnou knižnicou mesta. Knižnica nie je právnická 
osoba. Knižnica je začlenená do organizačnej štruktúry mesta Želiezovce. 

(4)  Knižnica utvára, spracúva a uchováva univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií a 
poskytuje knižničné, informačné a bibliografické služby, vrátane miestnych a regionálnych informácií 
a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia. Zabezpečuje všetkým občanom prístup k dokumentom 
a informáciám z vlastných i externých zdrojov.  

 
§2 

Záväznosť knižničného poriadku 
 

(1)  Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice.  
Knižnica poskytuje svoje služby na týchto pracoviskách:  
a) v priestoroch budovy na ulici SNP 2:  

 v oddelení pre dospelých čitateľov  

 v oddelení pre deti a mládež  
b) na úsekoch knižničnej činnosti - služieb:  

 hudobné  

 internet  

 regionálna literatúra  

 iné služby (kopírovanie, tlač dokumentov) 

 
§3 

Knižničný fond a knižnično-informačné služby 
 

(1)  Knižničný fond tvoria:  

 primárny fond: knihy, periodiká, regionálne tlače, hudobniny, zvukové dokumenty, 
audiovizuálne dokumenty, elektronické dokumenty 

 sekundárny fond: katalógy (lístkové, on-line), bibliografie, databázy v elektronickej forme  

(2)  Knižničné fondy a zariadenie knižnice sú majetkom mesta Želiezovce. Knižničné fondy sú súčasťou 
národného kultúrneho bohatstva. Každý čitateľ a používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie 
ich poškodzovať.  

(3)  Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby. Základné knižnično-
informačné služby sú bezplatné. Špeciálne knižnično-informačné služby sa poskytujú za úhradu. 



Cenník poskytovaných služieb, registračných a sankčných poplatkov je prílohou Knižničného a 
výpožičného poriadku.  

(4)  Jednotlivé služby poskytuje knižnica na základe osobných, písomných alebo telefonických 
požiadaviek čitateľov a používateľov. Dodržiava pritom princíp rovnosti poskytovania knižnično-
informačných služieb všetkým záujemcom bez ohľadu na ich národnostné, sociálne, spoločenské a 
akékoľvek iné postavenie. 

(5)  Vypožičiavanie knižničných dokumentov a poskytovanie služieb sa realizuje primeraným spôsobom s 
ohľadom na zdravotný postih - ZŤP.  

(6)  Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.  
 
 

§4 
Registrácia čitateľa 

 
(1)  Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto využije jej služby (osoba, inštitúcia). Podmienkou je 

predloženie občianskeho preukazu a iného hodnoverného dokladu (potvrdenie o zamestnaní, 
živnostenský list, potvrdenie o evidencii na úrade práce, index, potvrdenie o poberaní dôchodku, 
potvrdenie štatutárneho zástupcu u inštitucionálnych používateľov a pod.) a udelenie súhlasu so 
spracovávaním svojich osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov „GDPR“) 
a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom spracovania v knižnično-
informačnom systéme. Tento súhlas vyjadrí vlastnoručným podpisom na osobitnom tlačive.  

(2)  Absenčné výpožičné služby poskytuje knižnica:  

 používateľom, ktorí sa stanú jej čitateľmi 

 osobám, ktoré sa krátkodobo zdržujú v lokalite knižnice z dôvodu práce, štúdia, liečenia, a 
rekreácie a to na základe predloženia občianskeho preukazu a jedného z uvedených dokladov v 
horeuvedenom bode a uzatvorenia zmluvy o výpožičke v zmysle Občianskeho zákonníka 

 inštitúciám na základe poverovacieho dokladu štatutárneho zástupcu inštitúcie 

 iným knižniciam v rámci MVS / MMVS 

 (3)  Čitateľom sa môže stať:  

 každý občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle, alebo 
územnej pôsobnosti knižnice (spádové územie)  

 občan iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému, alebo prechodnému pobytu v Slovenskej 
republike a má trvalé, alebo prechodné bydlisko v sídle, alebo územnej pôsobnosti knižnice  

 občan sa stane čitateľom knižnice zaregistrovaním v knižnici a vydaním čitateľského preukazu  

 čitatelia i používatelia sú povinní oboznámiť sa a dodržiavať knižničný a výpožičný poriadok 
knižnice  
 

§5 
Čitateľský preukaz 

 
(1)  Čitateľský preukaz sa vystavuje:  

a) občanom Slovenskej republiky po vyplnení a podpísaní čitateľskej prihlášky, resp. evidenčného 
listu a predložení platného občianskeho preukazu, pasu, resp. hodnoverného dokladu s fotografiou, 
u detí do 15 rokov po podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom, alebo zákonným zástupcom  

b) občanom iného štátu po vyplnení a podpísaní čitateľskej prihlášky a predložení cestovného pasu a 
povolenia k pobytu v Slovenskej republike 

(2)  Platnosť čitateľského preukazu každého čitateľa sa obnovuje každý kalendárny rok na základe 
dokladov uvedených v článku 5, bod 1. U čitateľov do 15 rokov na základe iného hodnoverného 
dokumentu.  



(3)  Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu sa vyberajú registračné poplatky, ktorých výšku 
určuje cenník služieb v prílohe knižničného a výpožičného poriadku.  

(4)  Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:  

a)  odhlásením čitateľa (vyplní žiadosť o ukončenie spracovania osobných údajov čitateľa v databáze 
Mestskej knižnice Želiezovce)  

b)  neobnovením členstva v novom kalendárnom roku  

c) hrubým porušením knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej náhrady v 
určenom termíne 

d)  smrťou čitateľa 

(5)  Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.  

(6)  Čitateľ a používateľ, ktorému bolo odobrané právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie 
knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne sa 
nemôže znovu stať jej čitateľom a používateľom. Právo používať služby knižnice môže byť čitateľovi 
odobrané na určitý čas i z hygienických dôvodov.  

(7)  Čitateľský preukaz je doklad, oprávňujúci čitateľa využívať všetky služby knižnice. Je neprenosný, 
platí iba pre čitateľa, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník knižnice má právo si kedykoľvek 
vyžiadať hodnoverný dokument na overenie totožnosti čitateľa.  

(8)  Za zneužitie svojho čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. Stratu čitateľského preukazu je 
čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje na základe overenia 
dokladov uvedených v článku 5. bod 1, po prípadnom preregistrovaní výpožičiek a zaplatení 
stanovených poplatkov, určených cenníkom služieb.  

(9) Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska, zamestnávateľa, školy a 
vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená z viny čitateľa tieto údaje zisťovať 
sama, čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady.  

 
 

§6 
Prístupnosť knižnice a základné práva a povinnosti čitateľa 

 
(1)  Čitateľ a používateľ má na základe platného čitateľského preukazu, resp. občianskeho preukazu a 

iných hodnoverných dokladov prístup do všetkých čitateľských priestorov pracovísk knižnice.  

(2)  Čitateľ a používateľ má právo vyžadovať od pracovníkov knižnice všetky informácie dotýkajúce sa 
využívania jej služieb.  

(3)  Čitateľ a používateľ má právo podávať ústne alebo písomne pripomienky, sťažnosti a návrhy k práci 
knižnice. Na písomné pripomienky a sťažnosti knižnica odpovie do 15 dní. Týmto ustanovením nie sú 
dotknuté príslušné právne predpisy, týkajúce sa vybavovania sťažností.  

(4)  Čitateľ a používateľ je povinný:  

 Na požiadanie pracovníka knižnice preukázať sa potrebným dokladom.  

 Odložiť si tašku a kabáty na vyhradenom mieste.  

 Dodržiavať všetky ustanovenia knižničného a výpožičného poriadku.  

 Uhrádzať poplatky za využívané služby podľa cenníka.  

 Zachovávať v priestoroch knižnice pokoj a ticho, slušné etické správanie sa.  

 Dodržiavať pokyny pracovníkov knižnice, zákaz fajčenia a požívania omamných látok.  
 

§7 
Ochrana osobných údajov čitateľa 

(1)  Osobné údaje čitateľov sú spracovávané internými zamestnancami knižnice manuálne a 
automatizovane v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. 



z. o ochrane osobných údajov a interných predpisov o ochrane osobných údajov. Knižnica spracováva 
iba pravdivé a presné osobné údaje čitateľov, ktoré za týmto účelom overuje. 

(2)  Účel spracúvania osobných údajov čitateľa: Získavané a evidované osobné údaje čitateľov slúžia 
výhradne pre internú potrebu knižnice, neposkytujú sa tretím osobám a nemá k nim prístup žiadna 
fyzická ani právnická osoba okrem zamestnancov knižnice. Slúžia výhradne na: 
a) naplnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na právnom 

základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie 
zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitného právneho predpisu (§ 18 zákona č. 126/2015 Z. z.) 

b) poskytovanie knižnično-informačných služieb, 
c) vedenie presnej evidencie používateľov a o všetkých transakciách realizovaných vo vzťahu k nim, 
d) ochrana majetku knižnice, najmä knižničného fondu určeného na absenčné požičiavanie čitateľom, 
e) zasielanie oznámení prostredníctvom kontaktných údajov dotknutej osoby. 

(3)  Prostriedkami spracúvania a uchovávania osobných údajov čitateľa sú: 
a) tlačená prihláška za čitateľa vlastnoručne podpísaná čitateľom 
b) konto/karta čitateľa v automatizovanom knižnično-informačnom systéme  

(4)  Knižnica spracováva tieto osobné údaje čitateľa: 
a) základné identifikačné údaje čitateľa, pri osobách mladších ako 15 rokov aj základné identifikačné 

údaje zákonného zástupcu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného 
pobytu, dátum narodenia, miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, resp. u 
cudzincov iného osobného dokladu, ktorým bola overená totožnosť čitateľa, vzdelanie a status 
čitateľa (študent, dôchodca, iné), 

b)  kontaktné údaje čitateľa: telefónne číslo, e-mailová adresa. Tieto údaje je občan povinný uviesť 
pri spracovaní v evidencii knižnice, pokiaľ chce využívať služby knižnice v plnom rozsahu. Občan, 
ktorý nedá súhlas na spracovanie základných identifikačných údajov, nemôže využívať služby 
knižnice. 
Základné identifikačné údaje čitateľa overuje knižnica pri registrácii, predĺžení platnosti 
čitateľského preukazu a pri každej zmene ktoréhokoľvek z uvedených údajov. 

(5)  Knižnica spracováva osobné údaje čitateľa po podpísaní prihlášky za čitateľa, na ktorej čitateľ svojím 
podpisom prejaví súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. 

(6) Spôsob spracovania osobných údajov čitateľa:  
a) na tlačive – prihláška za čitateľa, 
b) v počítačovej databáze, 
c) na záložných úložiskách (uchováva sa stav databázy k určitému dátumu) 

(7)  Knižnica zabezpečí maximálnu úroveň ochrany osobných údajov a spracováva osobné údaje len v 
súlade s dobrými mravmi a koná spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a 
ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.  

(8)  Knižnica po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí ich 
likvidáciu, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. 

(9)  Ak čitateľ požiada o ukončenie spracovania svojich osobných údajov alebo platnosť jeho čitateľského 
preukazu nebola obnovená po dobu 2 rokov a čitateľ má vyrovnané všetky záväzky voči knižnici, 
knižnica považuje zmluvný vzťah za ukončený a osobné údaje sa zlikvidujú. 

(10)  Čitateľ má právo požadovať od knižnice prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu 
alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj 
právo na prenosnosť údajov. 

(11)  Čitateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby (Ing. Miroslava 
Sedmáková, so sídlom osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 
Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01, elektronickou poštou sedmakova@osobnyudaj.sk, 
telefonicky +421 915 751055) alebo podaním podnetu na šetrenie sťažnosti Úradu na ochranu 
osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.. 

 
 
 
 

mailto:sedmakova@osobnyudaj.sk


VÝPOŽIČNÝ PORIADOK 
 
 

§8 
Druhy výpožičiek 

 
(1)  Spôsoby a podmienky vypožičiavania knižničných dokumentov určuje knižnica v súlade so svojim 

poslaním, požiadavkami na ochranu knižničného fondu, ohľadom na prevádzkové možnosti a 
metodiku výpožičných služieb v súlade s knižničným a výpožičným poriadkom verejnej knižnice.  

(2)  Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom  
(3)  Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (do študovní a čitární).  
(4)  Absenčne (domov) sa nepožičiavajú:  

 knižničné dokumenty, ktoré sú súčasťou príručných fondov, fondov študovne a čitárne  

 originály historických knižničných dokumentov  

 noviny a časopisy priebežného ročníka  

 audiovizuálne a elektronické dokumenty (videokazety, CD a DVD-ROM-y, magnetofónové pásky 
a pod.)  

 dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, pri ktorých to ako 
podmienku stanovila žiadajúca a poskytujúca knižnica.  

 
 

§9 
Zásady vypožičiavania 

 
(1)  Knižničné dokumenty sa čitateľovi a používateľovi požičiavajú po splnení podmienok registrácie 

(predloženie platného čitateľského preukazu), konkretizovanej požiadavky na výpožičku, podpísanie 
prevzatia výpožičky knižničného dokumentu, v prípade automatizovaného systému podľa 
požiadavky čitateľa.  

(2)  Povinnosťou každého čitateľa a používateľa je chrániť vypožičané knižničné dokumenty pred stratou, 
poškodením, zničením.  

(3)  Čitateľ a používateľ je povinný pri vypožičaní si dokument prezrieť, prípadné poškodenie hneď 
nahlásiť knižnici. V prípade, že tak neurobí, nesie zodpovednosť za neskôr zistené poškodenie a musí 
nahradiť náklady na opravu dokumentu.  

(4)  Čitateľ a používateľ je povinný vrátiť zapožičaný knižničný dokument v stave, v akom ho prevzal. Za 
dokument zodpovedá až do chvíle, keď ho prevzala knižnica.  

(5)  Čitateľ a používateľ je povinný hlásiť knižnici poškodenie, zničenie, stratu zapožičaného dokumentu 
a v stanovenej lehote nahradiť škodu.  

(6)  Knižnica požaduje nahradenie škody na knižničnom dokumente niektorou z týchto foriem:  

 dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní  

 nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu, zhotovenie takejto 
kópie dokumentu môže urobiť i knižnica, pričom čitateľ a používateľ hradí náklady na 
zhotovenie kópie, vrátane väzby  

 nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice  

 finančnou úhradou za nevrátený dokument, vrátane stanoveného sankčného manipulačného 
poplatku  

(7)  O spôsobe náhrady za nevrátený, poškodený (znehodnotený) dokument rozhoduje výlučne knižnica.  
 
 
 
 



§10 
Evidencia výpožičiek 

 
(1)  Evidenciu vypožičaných knižničných dokumentov vedie knižnica tak, aby bola zaručená 

preukázateľnosť vypožičania jednotlivých knižničných dokumentov konkrétnemu čitateľovi a 
používateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.  

(2)  Evidencia vypožičaných knižničných dokumentov sa vykonáva:  

 elektronicky, v databáze výpožičného systému BibLib na portáli INFOGATE.SK  

 manuálne v evidenčnom formulári, prípadne v čitateľskom preukaze  

(3)  Prevzatie výpožičky potvrdzuje čitateľ a používateľ svojím podpisom, v prípade automatizovaného 
výpožičného procesu podpísaním zoznamu vypožičaných titulov  

(4)  Knižnica potvrdzuje vrátenie výpožičky dokumentu, v prípade automatizovaného výpožičného 
procesu odpísaním titulov z konta čitateľa (vykoná pracovník knižnice).  

(5) Čitateľ môže požiadať o informácie o aktuálnom stave svojich výpožičiek (ústne i písomne).  

(6)  Čitateľ a používateľ má právo na rezerváciu požadovaného dokumentu. Ak ten istý dokument žiada 
viac čitateľov a používateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. O možnosti 
vyzdvihnutia dokumentu a dobe rezervácie dokumentu je čitateľ a používateľ informovaný ústne, 
písomne alebo telefonicky, e-mailom a pod.  

 
 

§11 
Počet výpožičných dokumentov a výpožičný čas 

 
(1)  Čitateľ a používateľ si môže naraz vypožičať 10 dokumentov.  

(2)  Pri absenčnom vypožičiavaní je výpožičná lehota 30 dní (vrátane dní pracovného pokoja). Knižnica si 
môže určiť vo svojom výpožičnom poriadku skrátené výpožičné lehoty u vybraných typov 
knižničných dokumentov.  

(3)  Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ a používateľ požiada pred jej uplynutím.  

(4)  Používateľ má právo požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty za týchto podmienok:  

 dokument nie je rezervovaný iným čitateľom a používateľom  

 žiadajúci čitateľ a používateľ nemá podlžnosti voči knižnici  

 predĺženie výpožičnej lehoty je možné najviac 3 krát o ďalších 30 dní  

 predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku  

 predĺžení výpožičnej lehoty rozhoduje knižnica  
 
(5)  V nevyhnutnom prípade môže knižnica určiť aj kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne žiadať o vrátenie 

dokumentu pred jej uplynutím.  
 
 

§12 
Vymáhanie nevrátených výpožičiek 

 
(1)   Ak čitateľ a používateľ nevráti vypožičaný knižničný dokument v stanovenej výpožičnej lehote, je 

povinný:  

 uhradiť poplatok z oneskorenia bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané alebo 
nie (prvá upomienka písomne nemusí byť posielaná )  

 uhradiť príslušný poplatok za upomienku  

 poplatok z oneskorenia sa platí za výpožičku (celkové konto čitateľa)  
 
(2)  Knižnica zasiela čitateľovi a používateľovi 4 upomienky (prvú, druhú, tretiu a pokus o zmier), po 

zaslaní prvej upomienky má čitateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších 



služieb pozastavené. 
(3) Ak čitateľ nevráti dokument ani po štvrtej upomienke, knižnica má právo vymáhať jeho náhradu 

prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady čitateľ, resp. jeho zákonný 
zástupca. 

 
§13 

Medziknižničná výpožičná služba 
 

(1)  Na požiadanie čitateľa a používateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu, ktorý 
nemá vo svojom fonde a to z inej knižnice Slovenskej republiky cez medziknižničnú výpožičnú službu 
(MVS) formou originálu alebo kópie. 

(2)  Na požiadanie čitateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu, alebo kópiu článku 
z periodika, ktoré sa nenachádzajú vo fonde žiadnej knižnice Slovenskej republiky, zo zahraničnej 
knižnice prostredníctvom medzinárodnej  medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS). 

(3)  Pri výpožičkách prostredníctvom MVS a MMVS je čitateľ a používateľ povinný dodržať všetky 
podmienky a výpožičné lehoty, ktoré stanovila poskytujúca a žiadajúca knižnica. O prípadné 
predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím. 

(4)  Poskytujúca knižnica v súlade s ochranou svojich fondov môže zaslať namiesto výpožičky originálu 
dokumentu jeho kópiu s požiadavkou na jej uhradenie. Účtovnú sumu platí čitateľ a používateľ.  

 
 

§14 
Poriadok študovne a čitárne 

 
(1)  Knižnica poskytuje prezenčné výpožičky a štúdium knižničných dokumentov v študovni a v čitárňach 

jednotlivých oddelení.  

(2)  Využívať služby študovne a čitárne môžu čitatelia a používatelia v zmysle §4 Knižničného a 
výpožičného poriadku, uskutočnia záznam na evidovanú prezenčnú výpožičku.  

(3)  Čitateľ a používateľ má právo prezenčne využívať fond študovne a čitárne a riadi sa pri tom ústnymi 
pokynmi službukonajúcich knihovníkov, alebo zverejnenými písomnými inštrukciami.  

(4)  Vlastné dokumenty, dokumenty z iných oddelení knižnice je čitateľ a používateľ po príchode do 
študovne, čitárne povinný zahlásiť službukonajúcemu knihovníkovi.  

(5)  Do dokumentov nesmie čitateľ a používateľ robiť žiadne zásahy (poznámky, vystrihovanie, 
podčiarkovanie a pod.). Spôsobenú škodu na vypožičanom dokumente musí nahradiť.  

(6)  Službukonajúcemu knihovníkovi môže používateľ dať návrh na doplnenie fondu čitárne alebo 
študovne.  

(7)  Čitateľ a používateľ je povinný pri odchode zo študovne a čitárne odložiť využívané dokumenty na 
miesto, odkiaľ ich vzal, prípadne vrátiť požičané dokumenty, príp. technické prostriedky 
službukonajúcemu knihovníkovi.  

(8)  Čitateľ a používateľ študovne a čitárne je oprávnený požiadať za finančnú úhradu (cenník služieb 
príslušnej knižnice) o zhotovenie kópie časti dokumentu pre vlastné účely prostredníctvom 
reprografických služieb.  

 
§15 

Sprístupňovanie iných služieb 
 

(1)  Čitateľ a používateľ môže využívať služby internetu (prehliadanie webových stránok, tlač súborov) za 
úhradu v zmysle stanoveného cenníka knižnice.  

(2)  Ďalšie služby môžu byť poskytované na základe konkretizovaných požiadaviek čitateľov a 
používateľov (laminovanie, hrebeňová väzba) za stanovenú úhradu.  

(3)  Čitatelia a používatelia sú povinní riadiť sa inštrukciami a pokynmi knihovníkov príslušných oddelení 
Mestskej knižnice Želiezovce.  



Záverečné ustanovenia 
 

(1)  Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je cenník služieb Mestskej knižnice Želiezovce, ktorý 
vydáva a upravuje primátor mesta Želiezovce.  

(2) Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda účinnosť dňa 27. 01. 2020. Súčasne sa ruší Knižničný 
a výpožičný poriadok Mestskej knižnice v Želiezovciach zo dňa 25. 05. 2018 a príslušná Príloha č. 1. 

 

 
 
 
V Želiezovciach, dňa 27. 01. 2020 
 
 
 
 
                  ____________________________ 
 

Ing. Ondrej Juhász  
      primátor mesta Želiezovce 



Príloha č.1 
Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice Želiezovce 

 
V zmysle Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice Želiezovce sa 
stanovuje nasledovný cenník služieb:  
1.  Členský poplatok na jeden kalendárny rok pre používateľov  

- deti do 15 rokov ...............................................................................  2,-€  
- dospelí ..............................................................................................  4,-€  
- dospelí nad 65 rokov a držitelia ZŤP preukazu .................................  2,-€  
- pobočka v časti Svodov ....................................................................  0  
- jednorázový členský poplatok na 24 hodín ......................................  0,50 €  

2.  Úhrada za vypožičiavanie k.j. na 1 mesiac...........................................  0  
3.  Úhrada za stratu čitateľského preukazu .............................................  0,60 €  
4.  Úhrada za predĺženie výpožičnej doby................................................  0,10 €  
5.  Úhrada za nedodržanie výpožičnej doby  

1. upomienka po 30 dňoch ........................................................... 1,- €/+pošt/  
2. upomienka po 60 dňoch ........................................................... 2,- €/+pošt/  
3. upomienka po 90 dňoch …........................................................ 3,- €/+pošt/  
4. upomienka pokus o zmier doporučene..................................... 4,- € /+pošt/  

6.  Úhrada za poškodenie čiarového kódu ...............................................  0,50 €  
7.  Úhrada pri strate dokumentu..............................................................  2,- €  
8.  Poškodenie dokumentu.......................................................................  1,- €  
9.  Úhrada za telefonický, e-mailový oznam o rezervácii dokumentu.......  0 €  
10. Za vypracovanie rešerše v písomnej forme podľa výpožičného poriadku  

danej knižnice  
11. Za žiadaný dokument prostredníctvom MVS a MMVS je úhrada podľa 

aktuálneho sadzobníka pošty /podľa počtu požiadaných knižníc/  
12. Pri registrácii občanov z inej obce má knižnica právo na finančnú zálohu  

ako protihodnotu, minimálne 5,- € do úschovy.  
13. Pri strate dokumentu môže knižnica vymáhať 3 až 7 násobok pôvodnej 

hodnoty vypožičaného, strateného dokumentu.  
14.  Úhrada za použitie internetu v dobe 0,50 hod. ..................................  0,35 €  
15.  Úhrada za vytlačenie ČB strany A4 z PC ..............................................  0,20 €  
16.  Úhrada za vytlačenie fareb.strany A4 z PC .........................................  0,50 €  
17.  Úhrada za vytlačenie FB strany A4 - obrázky z PC ..............................  0,70 €  
18. Úhrada za xerokópiu dokumentu A4 ..................................................  0,15 € 
19.  Úhrada za xerokópiu dokumentu A3 …....................................... ......... 0,30 € 
20.  Úhrada za Xerokópia dokumentu –obrázky A4....................................  0,20 €  
 
 


