
VY SA PÝTATE A MY ODPOVEDÁME 
                                  

Za akých podmienok sa môžem stať používateľom 
Slovenskej pedagogickej knižnice (SPK)? 

Používateľom našej knižnice sa môžete stať, ak ste dovŕšili 15 
rokov veku a ste občanom Slovenskej republiky. Ak ste cudzím 
štátnym príslušníkom, môžete sa tiež stať naším používateľom. 
Ak nemáte trvalý pobyt v Slovenskej republike, musíte nám pri 
absenčných výpožičkách poskytnúť kauciu vo výške ceny 
požičiavaného dokumentu. Ak máte od 15 do 18 rokov, je 
potrebný písomný súhlas Vášho zákonného zástupcu.  

Ako dlho trvá platnosť môjho preukazu? 
Platnosť preukazu používateľa našej knižnice je vždy jeden rok 
od jeho vydania. Po uplynutí tejto doby si jeho platnosť 
obnovíte za poplatok stanovený v našom Cenníku služieb a 
sankčných poplatkov. 

Koľko kníh môžem mať súčasne požičaných z vašej 
knižnice? 

Naraz môžete mať požičaných absenčne (mimo budovy knižnice) 
päť kníh. 

Ako dlho môžem mať knihy z vašej knižnice 
požičané?  

Výpožičná lehota kníh je 30 dní. 
Čo sa stane, ak knihu nevrátim v stanovenej 
výpožičnej lehote? 

Za nedodržanie výpožičnej lehoty zaplatíte sankčný poplatok 
od 1,- € vyššie podľa nášho Cenníka služieb a sankčných 
poplatkov, ktorý je k nahliadnutiu pri výpožičnom pulte a 
nájdete ho aj v elektronickej forme na www.spgk.sk. Pri 
prekročení výpožičnej lehoty o viac ako štyri mesiace je výška 
sankčného poplatku 4,- €. 

Ak knihu ešte potrebujem, predĺži mi vaša knižnica 
výpožičnú lehotu? 

Výpožičnú lehotu možno pred jej uplynutím na požiadanie  
predĺžiť a to najviac 2 krát o jeden mesiac. Podmienkou 
predĺženia výpožičnej lehoty je, že dokument nie je rezervovaný 
t. j. nežiada ho ďalší používateľ.  
 

Hľadáte niečo, čo všade nenájdete? Napríklad: 
Fond historických tlačí a výročných správ v SPK 
Fond obsahuje staré tlače a rukopisy od 16. storočia až do 
začiatku 20. storočia. Obsahuje okolo 6 000 knižničných 
jednotiek. Tvoria ho dokumenty z oblasti histórie, politiky, práva, 
jazykovedy, medicíny, filozofie, diela rímskych a gréckych 
autorov, učebnice, lexikóny, náučné slovníky, cestopisy, 
kalendáre, časopisy. Samostatný fond výročných školských správ 
tvoria správy od polovice 19. storočia.  
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TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
odbor 
 
 
 
 
OTVÁRACIE HODINY: 
 
 
 
 

 
PONDELOK  9.00 – 18.00 
UTOROK  9.00 – 18.00 
STREDA  8.00 – 18.00 
ŠTVRTOK  9.00 – 18.00 
PIATOK  9.00 – 16.00 

 
 

KONTAKTY:

 
 
 
 
 
 

                      www.spgk.sk 
 

Adresa: Hálova 6, 851 01 Bratislava 
Tel.: 02/68 208 615 
E-mail: sluzby@mpc-edu.sk 
WWW.SPGK.SK 
Facebook: 
https://www.facebook.com/SPKniznica 
SKYPE: SPgK  library 
http://www.spgk.sk/?spytajte-sa-kniznice 

DOPRAVA: 

 
 
 
Zo Zochovej na Rusovskú cestu 93, 94 
Zo Zochovej na Hálovu  83, 84 
Zo Slávičieho údolia na Hálovu 92 
Z Mlynských Nív na Hálovu  88 



 
 

 

Naša knižnica je odborom Metodicko – pedagogického centra 
ako špeciálna knižnica, so zameraním na oblasť výchovy, 
vzdelávania, školstva a ostatných humanitných vied 
(psychológia, sociológia, filozofia, politológia, história, 
jazykoveda a literárna veda, vedy o kultúre a umení, 
náboženstvo). V menšom meradle aj prírodné vedy.  
Z týchto vedných disciplín nájdete u nás aj literatúru 
v cudzích jazykoch. V našej knižnici nájdete aj tituly 
povinného čítania pre školy. Oknom do sveta sú zahraničné 
databázy, kde nájdete články a kapitoly kníh zo všetkých 
vedných odborov v plných textoch. Svojou činnosťou 
knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám 
šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáha 
uspokojovaniu kultúrnych, informačných, 
vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje 
celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. SPK je zároveň 
metodickým centrom pre školské a akademické knižnice, 
ktorým poskytuje poradenstvo a vzdelávanie. Služby knižnice 
sú okrem pedagógov a študentov poskytované aj širokej 
verejnosti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• je koordinačným, výskumným, metodickým, 
vzdelávacím a poradenským pracoviskom 
knižničného systému školstva 

• zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, 
ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné 
vedecké a odborné knižničné dokumenty 

• poskytuje komplexné knižnično- informačné služby 
podporujúce rozvoj vedy, kultúry a vzdelávania 

• plní funkciu depozitnej a konzervačnej knižnice 
• koordinuje tvorbu bibliografie, utvára a sprístupňuje 

databázu v oblasti svojej špecializácie 

 
 

NAŠE SLUŽBY 
 
 
 
 
Výpožičné  
absenčné - výpožičky knižničných dokumentov mimo 
priestorov knižnice 
prezenčné - výpožičky knižničných dokumentov v 
priestoroch knižnice 
medziknižničné (MVS) - výpožičky knižničných 
dokumentov prostredníctvom iných knižníc v SR 
Konzultačné  
o katalógoch, fondoch a službách knižnice  
konzultácie pri využívaní IKT 
Referenčné  
o vonkajších informačných zdrojoch a službách 
knižníc v SR a zahraničí 
Bibliograficko-informačné a rešeršné 
rešeršné služby z vlastných a zahraničných báz dát 
podľa zadaných požiadaviek, poskytovanie ústnych 
bibliografických a faktografických informácií 
Služba document delivery zo systému Subito 
Expresné elektronické dodávanie kópií článkov 
z časopisov zo zahraničia max do 72 hodín 
Kopírovacie  
vyhotovovanie kópií dokumentov z fondov knižnice 
podľa autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 
Propagačné  
kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia pre 
používateľov, exkurzie a prednášky o knižnici, 
výstavy a výstavky, vydávanie propagačných 
materiálov o knižnici, poskytovanie publikácií a 
drobných tlačí vydávaných knižnicou  
Konzultačné, poradenské a vzdelávacie 
pre pracovníkov školských a akademických knižníc  
Prístup k informáciám prostredníctvom 
internetu  - Verejné internetové stanice 
Skenovacie 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CENNÍK 
Registrácia 
  vystavenie a predlženie preukazu používateľa 
     - individuálny používateľ                              2,- €  
     - inštitúcie                                                 7,- €  
Medziknižničná výpožičná služba 
     - výpožička knihy                                     zdarma 
     - pri zaslaní fotokópie do 10 strán              zdarma 
     - pri zaslaní fotokópie nad 10 strán: 
        a) formát A4                                           0,10 €  
        b) obojstranná A4                                   0,20 €  
        c) formát A3                                           0,20 €  
        d) obojstranná A3                                   0,30 €  
Sankčné poplatky     
 nedodržanie výpožičnej lehoty  
    - 1 mesiac                                       1,-€/dokument   
    - 2 mesiace                                    2,-€/dokument    
    - 3 mesiace                                    3,-€/dokument 
    - riaditeľská upomienka                   4,-€/dokument   
 man. poplatok pri strate a poškodení                 4,- €              
Kopírovacie služby 
  a) formát A4                                                0,10 €  
  b) formát A3                                                0,20 €  
Rešeršné služby 
  a) základný poplatok                                       2,- €  
  b) poplatok za 1 záznam                                0,10 €  
Služba document delivery zo systému Subito 
     - kópia požadovaného článku za 1-20 strán 
                                                                      6,- €  
     - za každú ďalšiu stranu nad 20 strán 
                                                                    0,20 €  
Skenovanie 
  a) tlač (1 strana, formát A4)                          0,50 €  
  b) výstup na CD ( len u nás zakúpené)         zdarma 
     - cena CD                                                   1,- €  
  c) odoslanie cez e-mail                                zdarma 
Tlač vlastných textových dokumentov 
  1 vytlačená strana                                        0,20 €  


