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V zmysle  zákona NR SR  č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona č. 

27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. 

o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o knižniciach“) a v súlade 

so Smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 3/2004 Organizačný a 

prevádzkový poriadok Akademickej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave  

a smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave vnútorný predpis č. 24/2008 

Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave 

(ďalej len „Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej knižnice“), dekan Fakulty 

sociálnych a ekonomických vied UK schválil a vydal tento Výpožičný poriadok knižnice 

Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave (ďalej len „Výpožičný poriadok K 

FSEV UK “). 

        
    

PRVÁ ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Knižnica Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (ďalej len 

„K FSEV UK“) ako akademická knižnica fakulty je vzdelávacím, kultúrnym 

a informačným pracoviskom, súčasťou vedeckej a výskumnej základne fakulty. 

 

2. K FSEV UK je súčasťou Akademickej knižnice Univerzity Komenského  (AK UK ). 

 

3. K FSEV UK svojou činnosťou slúži študentom a zamestnancom Fakulty sociálnych 

a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „FSEV UK“) a 

všetkých ostatných častí UK a v rámci svojich možností aj ďalším subjektom. Jej 

poslaním je podporovať výučbu a vedecko-výskumný proces a vytvárať podmienky na 

podporu všetkých foriem vzdelávania a štúdia. 

 

4. Hlavným poslaním knižnice je informačné zabezpečenie pedagogického procesu. 

 

5. Tento výpožičný poriadok K FSEV UK upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej 

používateľov, je vydaný v súlade s K a VP AK UK a bezprostredne naň nadväzuje 

konkretizovaním výpožičných pravidiel v rámci K FSEV UK a stanovením výšky 

poplatkov za platené služby K FSEV UK. 

 

6. Výška poplatkov v K FSEV UK je stanovená v cenníku služieb a poplatkov, ktorý je 

samostatnou súčasťou  výpožičného poriadku K FSEV UK. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 
VÝPOŽIČNÉ PRAVIDLÁ K FSEV UK 

 

Čl. 2 

Zásady požičiavania 
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1. K FSEV UK sprístupňuje a požičiava zo svojho fondu dokumenty a ostatné informačné 

pramene (ďalej len „dokumenty“) prednostne vlastným zamestnancom a študentom. Iným 

záujemcom vtedy, ak to nie je na úkor vzdelávacej a výskumnej činnosti FSEV UK. 

 

2. Používateľ je oprávnený využívať služby knižnice po predložení platného preukazu 

používateľa. 

 

3. Knižnica pripraví a požičia používateľovi žiadaný dokument v čase, ktorý je primeraný jej 

prevádzkovým možnostiam. 

 

4. Prevzatie dokumentu používateľ potvrdzuje vlastnoručným podpisom na potvrdenke 

o výpožičke. Používateľ je za dokument zodpovedný, pokiaľ má K FSEV UK ním 

podpísanú potvrdenku o výpožičke. Svojím podpisom sa používateľ zaväzuje, že 

v prípade poškodenia alebo straty nahradí vzniknutú škodu. 

 

5. Používateľ je povinný vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal pri 

výpožičke. Používateľ do vypožičaných dokumentov nesmie robiť žiadne záznamy a 

nesmie dokumenty poškodzovať žiadnymi inými zásahmi. Pri výpožičke je povinný 

dokument prezrieť a zistené závady ihneď ohlásiť. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za 

všetky neskôr zistené závady a je povinný uhradiť náklady na opravu alebo zakúpiť nový 

dokument. Ak K FSEV UK požičiava poškodený dokument, urobí o tom záznam pri 

výpožičke. 

 

6. Používateľ nesmie vypožičaný dokument požičiavať ďalším osobám. 

 

7. Pri vrátení dokumentu používateľ dostane naspäť potvrdenku o výpožičke, resp. 

potvrdenku o vrátení dokumentu. 

 

8. K FSEV UK má väčšinu literatúry v otvorených skladových priestoroch. Používatelia, 

ktorí si chcú požičať dokumenty, si môžu zadávať žiadanky. Žiadanky na dokumenty, 

ktoré je možné vyhľadať cez súborný on-line katalóg (http://vili.uniba.sk - Súborný on-

line katalóg fakultných knižníc UK; http://edo.uniba.sk:8000/cgi-

bin/gw_45_1/chameleon) sa posielajú elektronicky. 

 

9. Žiadanky na absenčné výpožičky dokumentov platia 5 kalendárnych dní a na prezenčné 

výpožičky 1 deň; inú lehotu na prebranie dokumentu treba vopred dohodnúť s K FSEV 

UK. Pokiaľ si používateľ v uvedenom termíne dokumenty neprevezme, žiadanky sa 

automaticky zrušia a dokumenty sú prístupné ostatným používateľom. 

 

10. K FSEV UK obmedzuje požičiavanie nasledovných dokumentov len na prezenčné 

štúdium: 

a) dokumenty, ktoré sú súčasťou fondu študovní a čitární, 

b) periodiká, 

c) všetky druhy kvalifikačných prác (bakalárske, diplomové, dizertačné a pod.), 

d) dokumenty na netradičných nosičoch informácií (disketa, CD-ROM, a pod.), 

e) staré a vzácne tlače, 

f) encyklopédie, slovníky, zákony, ročenky, atlasy. 

g) zvlášť cenné dokumenty (napr. zahraničné dokumenty a dokumenty ktoré sú len v 

jednom exemplári) 
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h) dokumenty zapožičané zo slovenských a zahraničných knižníc, ktoré si stanovili 

prezenčné zapožičiavanie ako podmienku. 

 

11. Výpožičná lehota pri jednotlivých typoch dokumentov, pre jednotlivé typy používateľov 

je uvedená v tomto výpožičnom poriadku. 

 

12. FSEV UK má v  odôvodnených prípadoch právo stanoviť aj kratšiu výpožičnú lehotu, 

prípadne požadovať vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty bez udania 

dôvodu.       

 

13. Používateľ si môže požičať z každého titulu len jeden exemplár. 

 

14. Ak nie je prekročená výpožičná lehota alebo limity predĺženia, používateľ môže požiadať 

o predĺženie výpožičnej lehoty osobne, písomne, telefonicky alebo elektronicky. 

 

15. Študenti, ktorí končia alebo prerušujú štúdium a zamestnanci UK pri rozviazaní 

pracovného pomeru sú povinní vyrovnať všetky svoje záväzky. Títo používatelia môžu 

ďalej využívať služby AK a K FSEV UK po zmene typu používateľa na bežného čitateľa 

(BC). 

 

Čl. 3 

Výpožičné lehoty a počet vypožičaných exemplárov 

 

1. Knižnica FSEV UK uskutočňuje výpožičky ihneď, ak to umožňujú prevádzkové 

podmienky.  

 

2. Knižnica umožňuje rezervovať vypožičané dokumenty. V prípade, ak má o dokument 

záujem viacero používateľov, vybavujú sa rezervácie v poradí, v akom boli podané. 

Dokument je rezervovaný 5 dní. Používateľ môže dostať oznámenie o dostupnosti 

rezervovaného dokumentu a možnosti jeho vypožičania prostredníctvom elektronickej 

pošty, preto je odporúčané nahlásiť knižnici funkčnú e-mail adresu.  

 

3. Knižnica umožňuje pre zamestnancov UK (UK), študentov FSEV UK (SV) a iných 

(bežných) čitateľov (BC) absenčné výpožičky a prezenčné výpožičky.  

 

4. Výpožičná doba pre zamestnancov UK je stanovená na 30 dní. Zamestnanec UK si môže 

požičať najviac 5 dokumentov. Pri bežnej výpožičke je možné výpožičnú dobu predĺžiť 2 

krát o 30 dní.  

 

5. Výpožičná doba pre študentov FSEV UK je stanovená na 14 dní. Študent FSEV UK si pri 

výpožičke môže požičať maximálne 5 dokumentov. Pri výpožičkách je možné výpožičnú 

dobu predĺžiť o 14 dní.  

 

6. Pre študentov UK neštudujúcich na FSEV UK je možné realizovať výpožičky na 14 dní. 

Možné je zapožičať maximálne 2 dokumenty. Výpožičnú dobu pre týchto študentov nie je 

možné predlžovať.  

 

7. Výpožičná doba pre bežných čitateľov (BC) je 7 dní. Možné je zapožičať maximálne 2 

dokumenty. Výpožičnú dobu nie je možné predlžovať.  
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8. Výpožičnú dobu je možné predlžovať len v prípade, že dokument nie je žiadaný iným 

čitateľom.  

 

9. V odôvodnených prípadoch môže knižnica stanoviť aj inú výpožičnú lehotu. Skrátenú 

výpožičnú lehotu nemožno predlžovať.  

 

10. Knižnica má právo v odôvodnených prípadoch regulovať počet výpožičiek aj inak.  

 

11. Pri vrátení dokumentu používateľ dostane naspäť potvrdenku o výpožičke, resp. 

potvrdenku o vrátení dokumentu.  

 

12. Študenti, ktorí končia alebo prerušujú štúdium a zamestnanci UK pri rozviazaní 

pracovného pomeru sú povinní vyrovnať všetky svoje záväzky. Títo používatelia môžu 

ďalej využívať služby po zmene typu používateľa na BC. 

 

Čl. 4 

Straty a náhrady dokumentov 

 

1. Pri vypožičiavaní dokumentu sa používateľ svojim podpisom zaväzuje, že v prípade 

poškodenia alebo straty nahradí vzniknutú škodu. 

 

2. Používateľ je povinný okamžite oznámiť stratu alebo poškodenie požičaného dokumentu. 

O poškodení, zničený alebo strate sa spisuje záznam s určením, dokedy (spravidla do 1 

mesiaca) a akým spôsobom sa používateľ zaväzuje dokument nahradiť. 

 

3. O spôsobe náhrady škody rozhoduje K FSEV UK na základe kritérií: odborná a finančná 

hodnota dokumentu, počet exemplárov, využívanie dokumentu, a to podľa nasledovnej 

priority:  

a)   nahradenie škody uvedením dokument do pôvodného stavu, 

b) zaobstaranie toho istého diela rovnakého alebo novšieho vydania, 

c) zaobstaranie príbuzného dokumentu, resp. iného konkrétneho dokumentu,  

d) zabezpečenie vyhotovenia viazanej fotokópie strateného dokumentu, 

e) finančná náhrada.  

 

4. Používateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré K FSEV UK v súvislosti so stratou, 

resp. poškodením dokumentu vznikli. Náhradu musí používateľ zabezpečiť v dohodnutej 

lehote, ktorá nemá byť dlhšia než 1 mesiac od nahlásenia straty.     

 

5. Optimálny spôsob náhrady je zabezpečenie toho istého titulu alebo jeho viazanej kópie. 

Kópiu zhotoví knižnica na náklady používateľa v súlade s autorským zákonom.   

 

6. V prípade náhrady príbuzným dokumentom je nutná vzájomná dohoda používateľa 

a knižnice. 

 

7. Pri určovaní finančnej náhrady sa vychádza nielen z pôvodnej ceny dokumentu, ale aj 

z hodnoty dokumentu v čase straty alebo poškodenia. K takýmto náhradám sa pristupuje 

v ojedinelých prípadoch, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:  

a) ide o poškodenú alebo stratenú publikáciu, ktorú nie je možné nahradiť iným 

spôsobom, 
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b) náklady na obstaranie pôvodného diela alebo jeho kópie by boli omnoho vyššie ako 

hodnota diela, 

c) knižnica má viac exemplárov diela.                                               
 

Čl. 5 

Upomienky 
 

1. Používateľ je povinný vrátiť dokument v stanovenej výpožičnej lehote.  

 

2. K FSEV UK  posiela prvú a druhú upomienku elektronicky, ak klient zadal svoju e-

mailovú adresu, riaditeľskú upomienka doporučene. Používateľ má možnosť kontrolovať 

si svoje výpožičné aktivity a termíny vrátenia dokumentov prostredníctvom internetu z 

www stránky Súborného on-line katalógu fakultných knižníc UK (http://vili.uniba.sk). 

 

3. Používateľovi sa zablokuje poskytovanie výpožičných služieb, ak nevrátil ktorejkoľvek 

fakultnej knižnici na UK v stanovenej lehote viac ako 5 vypožičaných dokumentov, alebo 

ak stanovená lehota niektorého dokumentu bola prekročená o viac ako 60 dní.  

 

4. Ak výška nezaplatených poplatkov vo fakultných knižniciach UK sumárne prekročí 10,- € 

(301,26 Sk), používateľovi sa pozastaví poskytovanie výpožičných služieb, pokiaľ si 

nevysporiada tieto záväzky.  

 

5. Používateľ môže v priebehu v priebehu 30 dní poslať max. 50 žiadaniek na dokumenty 

dostupné na výpožičku a najviac 30 dokumentov si môže rezervovať. 

 

6. Výška poplatkov v K FSEV UK je stanovená v cenníku služieb a poplatkov, ktorý je 

samostatnou súčasťou  výpožičného poriadku K FSEV UK. 
 

 

TRETIA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Výnimky z Výpožičného poriadku K FSEV UK povoľuje vedúci knižnice FSEV UK 

alebo ním poverení pracovníci. 

 

2. Návrhy, pripomienky a sťažnosti k práci K FSEV UK je možné podávať ústne alebo 

písomne vedúcemu pracovníkovi knižnice. 

 

3. Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť schválením na Kolégiu dekana 

dňa 26. mája 2009. 

 

 

V Bratislave, dňa 21.5.2009. 

 

prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. 

     dekan fakulty  

http://vili.uniba.sk/
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 príloha č. 1  

k Výpožičnému poriadku Knižnice Fakulty sociálnych a ekonomických vied  

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 

 

Cenník služieb a poplatkov 

 
 

1) Registračné poplatky 
 

Študent, zamestnanec UK bezplatne 

používateľ bez priameho vzťahu k UK 10,00 EUR 301,30  Sk 

Právnické osoby 13,00 EUR 391,60  Sk 

 

Predĺženie platnosti čitateľského preukazu 

Študent, zamestnanec UK bezplatne 

používateľ bez priameho vzťahu k UK 6,50 EUR 195,80  Sk 

Právnické osoby 10,00 EUR 301,30  Sk 

 

 

2) Sankčné poplatky 
 

Strata preukazu a vystavenie duplikátu 13,00 EUR 391,60  Sk  

Neoznámenie zmeny mena, adresy, čísla OP 3,00 EUR 90,40  Sk 

 

Neskoré vrátenie a predĺženie výpožičky 

Vrátenie po lehote (1 deň/1 dokument) 0,03 EUR 0,90  Sk 

Oneskorené predĺženie výpožičky (1 deň/1 

dokument) 
0,03 EUR 0,90  Sk  

 

Poškodenie vypožičaného dokumentu 

Poškodenie vypožičaného dokumentu 6,50 EUR 195,80 Sk 

Poškodenie čiarového kódu 1,00 EUR 30,10 Sk 

 

 

3) Poplatky za služby 
 

Reprografické služby – 1 strana A4 0,05 EUR 1,51  Sk 

Hrebeňová väzba poškodených dokumentov 

do 200 str. 

1.66 EUR 50,01  Sk 

 

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk 
 


