
Poplatky za služby špeciálnej knižnice 

Ročný poplatok za vystavenie čitateľského preukazu na 1 rok 

Študenti  10,00 € 
Odborní pracovníci  12,00 € 
Ostatní   15,00 € 
Dôchodcovia nad 70 rokov, ŤZP, ŤZP-S      bez poplatkov 

Odborní pracovníci: zamestnanci odborných pracovísk a škôl umeleckého zamerania 

Poplatky za predĺženie platnosti preukazu 

Študenti 7,00 € 
Odborní pracovníci 9,00 € 
Ostatní  12,00 €  
Dôchodcovia nad 70 rokov, ŤZP, ŤZP-S     bez poplatkov 

Odborní pracovníci: zamestnanci odborných pracovísk a škôl umeleckého zamerania 

Poplatok za vystavenie duplikátu preukazu     5,00 € 

Poplatky a sankcie za porušenie výpožičného poriadku  

Poplatok za zisťovanie neohlásenej zmeny adresy čitateľa     13,50 €
1. upomienka (prekročenie výpožičnej lehoty o 1-60 dní)

cena/ ks   2,00 €
2. upomienka (prekročenie výpožičnej lehoty o 60-90 dní)

cena/ ks   3,00 €
3. upomienka (prekročenie výpožičnej lehoty o 90-120 dní)

cena/ ks   4,00 €
Riaditeľská upomienka (prekročenie výpožičnej lehoty o viac ako 120 dní) 

cena/ ks    5,00 €
Poplatky za oneskorené prevzatie pripraveného materiálu 

cena/ ks   0,50 €
Poplatok za poškodenie knihy podľa typu poškodenia            1,00-5,00€

Registračné poplatky za jednorázové využitie služieb knižnice  

Študenti 1,50 € 
Odborní pracovníci 3,00 € 
Ostatní  5,00 € 
Dôchodcovia nad 70 rokov, ŤZP, ŤZP-S   bez poplatkov 

Odborní pracovníci: zamestnanci odborných pracovísk a škôl umeleckého zamerania 

Vstupné poplatky za jednorázové využitie služieb DÚ pre 
právnické osoby a inštitúcie verejnej správy 

Múzeá, galérie, vzdelávacie inštitúcie, štátne inštitúcie 
v zriaďovacej pôsobnosti MK SR, RTVS  10,00 € 
Súkromné médiá, reklamné a mediálne agentúry 
(tlač, rádiá a televízie) 30,00 € 

    
Poplatky za služby dokumentácie, archívu, múzea a videotéky 

Reprografické služby (xerox) 

          čiernobielo    farebne
Formát A4-voľné listy        cena/ strana  0, 35 €    0,40 € 
Formát A4-vviazané listy (kniha, časopis)      cena/ strana  0, 40 €    0,45 € 
Formát A3 - voľné listy        cena/ strana  0, 50 €    0,55 € 
Formát A3-vviazané listy (kniha, časopis)      cena/ strana  0, 60 €    0,65 € 

Cenník služieb Divadelného ústavu 
Reprografické služby (skenovanie) 

Fotografie, negatívy do formátu A4 cena/ ks 3,00 € 
Dokumentačný materiál do formátu A4 cena/ ks 2,00 € 
Dokumentačný materiál do formátu A3 cena/ ks 3,00 € 

Ceny nosičov  

CD/DVD cena/ ks 1,20 € 

Reprografické služby vlastným zariadením (fotoaparát, ručný skener, 
mobilný telefón)/1 hod.

Študenti cena/hodina  2,50 € 
Odborní pracovníci cena/ hodina  3,50 € 
Ostatní  cena/ hodina  4,50 € 
Dôchodcovia nad 70 rokov, ŤZP, ŤZP-S cena/ hodina  bez poplatkov 

Odborní pracovníci: zamestnanci odborných pracovísk a škôl umeleckého zamerania 

Poplatky za rešeršné a bibliografické služby 

Poplatok za jeden bibliografický záznam 

Študenti  0,10 € 
Odborní pracovníci 0,20 € 
Ostatní  0,30 € 
Dôchodcovia nad 70 rokov, ŤZP, ŤZP-S bez poplatkov 

Poplatok za jeden bibliografický záznam s anotáciu alebo vecným 
opisom

Študenti  0,35 € 
Odborní pracovníci 0,50 € 
Ostatní  0,70 € 
Dôchodcovia nad 70 rokov, ŤZP, ŤZP-S bez poplatkov 

Poplatok za spracovanie rešerše podľa zadania    cena/ hod.  7, 00 €

Poplatok za vypracovanie divadelnej činnosti tvorcov 
        cena/hod. 7, 00 € 

Poplatok za spracovanie rešerše podľa zadania zo zbierok fotografických 
materiálov             cena/ hod. 7, 00 €

Poplatky za jednorázové použitie materiálov v periodikách, 
publikáciách a v iných médiách  

Čiernobiele fotografie  cena / ks 5,00 €
Farebné fotografie cena / ks 5,00 €
Fotonegatívy, diapozitívy cena / ks         10,00 €
Plagáty do formátu A4  cena / ks         10,00 €
Plagáty nad formát A4  podľa objednávky v externom prostredí 
Expresný príplatok za službu do 24 hodín 100% 

V prípade požiadavky na vytlačenie plagátu z originálu alebo zo skenu 
účtujeme okrem základného poplatku aj skutočné náklady tlače a ceny 
materiálu, ktoré nám budú vyfaktúrované externom firmou, 
špecializovanou na tlač dokumentov, + 6,65 € ako manipulačný poplatok 
za realizáciu tejto objednávky. 

Zapožičanie originálnych archívnych materiálov a zbierkových predme-
tov (napr. na expozičné účely) vo výnimočných prípadoch, schvaľuje 
riaditeľka DÚ. Výpožičky sa riadia osobitne uzatvorenou zmluvou.  

V tomto prípade účtujeme okrem základného poplatku aj manipulačný 
poplatok 3,50 € / 1ks za vyskladnenie a požičanie originálu materiálu. 

Používateľ sa písomne zaviaže, že zabezpečí poistenie vypožičaných 
materiálov.   

Žiadateľ služieb sa zaväzuje rešpektovať príslušné ustanovenia 
autorského zákona.  

Poplatky za využívanie videotéky 

Prezeranie videozáznamov 

Študenti cena/ každá začatá inscenácia bez poplatkov 
Odborní pracovníci cena/ každá začatá inscenácia bez poplatkov 
Ostatní  cena/ každá začatá inscenácia 1,00 €  
Dôchodcovia nad 70 rokov, ŤZP, ŤZP-S 

cena/ každá začatá inscenácia bez poplatkov 
Komerčné účely    cena/ každá začatá inscenácia 2,00 €  

Odborní pracovníci: zamestnanci odborných pracovísk a škôl umeleckého 
zamerania 
Poznámka: 
Pri všetkých ďalších službách, pokiaľ nie sú stanovené vo Výpožičnom 
poriadku DÚ a v príslušnom cenníku sa cena určí dohodou. 

Vytváranie krátkych ukážok z archívu videotéky podlieha zvláštnemu režimu. 

Ďalšie poplatky a sankcie 

1. poplatok za nevyzdvihnutú objednávku sa účtuje v plnej výške nákladov pri
jej realizácii

2. poplatky alebo náhrady za stratu, poškodenie alebo zničenie poskytnutého,
resp. vypožičaného materiálu určuje zodpovedný pracovník oddelenia:

a) nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného materiálu

b) nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia odborného
pracovníka oddelenia

3. Vstupné poplatky pre MDÚ, ŠVA a dokumentečné fondy sú bezodplatné.

4. Štúdium archívnych a dokumentačných materiálov je možné na základe
vyplnenia bádateľského listu.

Pozn.: MDÚ - Múzeum Divadelného ústavu, ŠVA -  Špecializovaný verejný 
archív  

V Bratislave dňa 1. 4. 2018

Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.
  riaditeľka Divadelného ústavu
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