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V nadväznosti na þl. XV., bod 1 a v súlade s þl. I., bodom 2 a 3 smernice rektora UK, vnútorný
predpis þ. 24/2008 Knižniþný a výpožiþný poriadok Akademickej knižnice Univerzity
Komenského v Bratislave (ćalej len KaVP AK UK) vydávam tento Výpožiþný poriadok
Knižnice Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ćalej len
Knižnica FTVŠ)

ýasĢ I
Všeobecné ustanovenia
ýl. I
Úvodné ustanovenie
1. Knižnica FTVŠ , ako akademická knižnica fakulty, je informaþným, vzdelávacím
a kultúrnym pracoviskom, súþasĢou vedeckej a výskumnej základne fakulty.
2. Knižnica FTVŠ svojím informaþným fondom, knižniþnou, bibliografickou þinnosĢou
pomáha k plneniu vedeckej a odbornej þinnosti pedagogickým, vedeckým a odborným
pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia svoje študijné úlohy.
3. Tento výpožiþný poriadok je vydaný v súlade s KaVP AK UK a bezprostredne naĖ
nadväzuje konkretizovaním výpožiþných pravidiel v rámci Knižnica FTVŠ UK a
stanovením výšky poplatkov za platené služby Knižnica FTVŠ.

ýasĢ II
Výpožiþné pravidlá
ýl. II
Zásady požiþiavania
1. Používatelia majú právo vypožiþaĢ si informaþné dokumenty po vyplnení predpísaných
tlaþív a predložení preukazu študenta, prípadne þitateĐského preukazu. Požiadavky na
dokumenty, ktoré sú vyhĐadateĐné cez súborný online katalóg (http://vili.uniba.sk súborný online katalóg fakultných knižníc UK) sa posielajú elektronicky. Dokumenty,
ktoré nie sú elektronicky spracované, je potrebné vyhĐadaĢ v klasickom lístkovom
katalógu a vyplniĢ predpísané tlaþivo žiadanky.
2. Žiadanky na absenþné výpožiþky dokumentov platia 5 kalendárnych dní (vrátane
soboty a nedele); inú lehotu na prebranie dokumentu treba vopred dohodnúĢ
s Knižnicou FTVŠ. PokiaĐ si používateĐ v týchto lehotách dokumenty neprevezme,
žiadanky sa automaticky zrušia a dokumenty sú prístupné ostatným používateĐom.
3. Požiþiavanie niektorých dokumentov obmedzuje Knižnica FTVŠ len na prezenþné
štúdium:
a) informaþné dokumenty viazané ku každodennej prevádzke knižnice (3 ex.
študijnej literatúry, þasopisy, slovníky, encyklopédie a pod.)
b) špeciálne informaþné dokumenty - kvalifikaþné práce trénerov, bakalárske,
magisterské, doktorandské, rigorózne, habilitaþné, doktorské práce (DrSc.),
výskumné správy a pod.
c) dokumenty na netradiþných nosiþoch informácií (disketa, CD-ROM, a pod.)
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ýl. III
Výpožiþné lehoty a poþty požiþiavaných dokumentov
1. Knižnica FTVŠ poþas akademického roka požiþiava dokumenty nasledovne:
a) zamestnancom fakulty (typ používateĐa UK) na dobu trvania 1 semestra (termín
vrátenia dokumentu je urþený podĐa konkrétneho dátumu, kedy sa konþí zimný,
resp. letný semester), ktorú je možné 2x predĎžiĢ o dobu trvania semestra, pokiaĐ
nie sú dané dokumenty žiadané inými používateĐmi; maximálny poþet požiþaných
dokumentov pre typ používateĐa IP je 35, pre typ používateĐa UK - 35,
b) zamestnancom UK (typ používateĐa1 IP a UK) bežné dokumenty na dobu 30 dní,
ktorú je možné predĎžiĢ; maximálny poþet požiþaných dokumentov je 10
c) študentom FTVŠ a MFF (S8 a S9) na dobu trvania 1 semestra (termín vrátenia
dokumentu je urþený podĐa konkrétneho dátumu, kedy sa konþí zimný, resp. letný
semester), ktorú je možné 2x predĎžiĢ o dobu trvania semestra, pokiaĐ nie sú dané
dokumenty žiadané inými používateĐmi; maximálny poþet požiþaných dokumentov
je 25,
d) ostatným študentom UK na dobu 30 dní, ktorú je možné 2x predĎžiĢ o 30 dní,
pokiaĐ nie sú dané dokumenty žiadané inými používateĐmi; maximálny poþet
požiþaných dokumentov je 10,
e) ostatným používateĐom (BC) na dobu 30 dní, ktorú je možné 2x predĎžiĢ o 15 dní,
pokiaĐ nie sú dané dokumenty žiadané inými používateĐmi; maximálny poþet
požiþaných dokumentov je 5,
f) dobu trvania výpožiþnej lehoty pre uþiteĐov a zamestnancov FTVŠ dohodne
pracovníþka individuálne podĐa potreby þitateĐa.
g) zahraniþným študentom UK na dobu 30 dní, ktorú je možné 2x predĎžiĢ o 15 dní,
pokiaĐ nie sú dané dokumenty žiadané inými používateĐmi; maximálny poþet
požiþaných dokumentov je 5,
2. PoužívateĐ si môže rezervovaĢ vypožiþaný dokument. V prípade, ak má o dokument
záujem viacero používateĐov, vybavujú sa rezervácie v takom poradí, v akom boli
podané. PoužívateĐ môže dostaĢ avízo o dostupnosti rezervovaného dokumentu a
možnosti jeho zapožiþania len prostredníctvom elektronickej pošty, preto je odporúþané
nahlásiĢ knižnici funkþnú e-mail adresu. Dokument je pre používateĐa rezervovaný 5
kalendárnych dní (vrátane soboty a nedele), ak sa používateĐ nedohodne inak.
ýl. IV
Upomienky
1. Pri prekroþení stanovenej výpožiþnej lehoty pri niektorom z vypožiþaných dokumentov
Knižnica FTVŠ vystaví používateĐovi upomienku nasledovne:
- po 15 dĖoch po výpožiþnej lehote - I. upomienka,
- po ćalších 15 dĖoch - II. upomienka,
- po ćalších 15 dĖoch - riaditeĐská upomienka,
- príprava vymáhania súdnou cestou.
2. Knižnica FTVŠ zasiela upomienky v súlade s KaVP AK UK. PoužívateĐ má možnosĢ
kontrolovaĢ si svoje výpožiþné aktivity a termíny vrátenia dokumentov
prostredníctvom internetu z www stránky Súborného online katalógu fakultných
knižníc UK (http://vili.uniba.sk) .
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ýl. V
Obmedzenie poskytovania služieb
1. PoužívateĐovi sa zablokuje poskytovanie výpožiþných služieb na FTVŠ , ak nevrátil
ktorejkoĐvek fakultnej knižnici na UK v stanovenej lehote viac ako 5 vypožiþaných
dokumentov, resp. ak stanovená výpožiþná lehota niektorého dokumentu bola
prekroþená o viac ako 60 dní.
2. Ak výška nezaplatených poplatkov vo fakultných knižniciach UK sumárne prekroþí
300.- Sk, používateĐovi sa pozastaví poskytovanie výpožiþných služieb v Knižnici
FTVŠ, pokiaĐ si nevysporiada tieto záväzky.
3. PoužívateĐ môže v priebehu 30 dní poslaĢ max. 50 žiadaniek na dokumenty dostupné
na výpožiþku a najviac 30 dokumentov si môže rezervovaĢ.

ýasĢ III.
Poplatky za poskytované služby
ýl. VI
Registraþné poplatky
1. Registrácia študentov a zamestnancov UK a jej predĎženie je bezplatné
2. Výška poplatku za registráciu používateĐov (fyzických osôb) bez priameho vzĢahu k
UK (typ BC) na obdobie 1 roka a jej predĎženie je uvedená v cenníku, ktorý je
samostatnou prílohou.
ýl. VII
Sankþné poplatky
1. Poplatok za vystavenie nového preukazu pri strate, poškodení pre používateĐov mimo
UK (typ BC, PO) je uvedený v cenníku, ktorý je samostatnou prílohou tohto
Výpožiþného poriadku.
2. Výška poplatku za zisĢovanie neohlásených zmien v osobných údajoch je uvedená
v cenníku, ktorý je samostatnou prílohou tohto Výpožiþného poriadku.
3. Poplatok za oneskorené vrátenie a predĎženie každého vypožiþaného dokumentu za
každý deĖ prekroþenia výpožiþnej lehoty je uvedený v cenníku, ktorý je samostatnou
prílohou tohto Výpožiþného poriadku.
4. Poplatok za riešenie náhrady sa stanoví v súlade s KaVP AKUK.
5. Poplatok za poškodenie vypožiþaného dokumentu, resp. þiarového kódu je uvedený
v cenníku, ktorý je samostatnou prílohou tohto Výpožiþného poriadku.
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ýl. VIII
Špeciálne služby
1. Medziknižniþná výpožiþná služba – ak používateĐ požaduje dokument, ktorý nie je vo
fonde AK a nemá ho ani žiadna iná knižnica v Bratislave, môže požiadaĢ
o sprostredkovanie MVS. MVS sa poskytuje v súlade s KaVP AK UK len študentom,
vysokoškolským uþiteĐom, výskumným zamestnancom alebo ostatným zamestnancom
FTVŠ a to bezplatne.

ýasĢ IV
Závereþné ustanovania
ýl. IX
1. Výnimky z výpožiþného poriadku Knižnice FTVŠ povoĐuje vedúca Knižnice FTVŠ
alebo ním poverený pracovník.
2. Návrhy, pripomienky a sĢažnosti k práci Knižnice FTVŠ je možné podávaĢ ústne alebo
písomne vedúcej Knižnice FTVŠ
3. Tento výpožiþný poriadok nadobúda platnosĢ a úþinnosĢ odo dĖa podpísania vedúcej
Knižnice FTVŠ a dekanom FTVŠ súþasne sa ruší platnosĢ doterajšieho knižniþného
poriadku z roku 1992.

Bratislava, 12. 11. 2008

Mgr. Elena Majerníková
vedúca Knižnice

Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD
dekan FTVŠ
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