Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01 Rožňava
Cenník manipulačných poplatkov a poskytovaných služieb v BM platný od 13.10.2020 *
Manipulačné poplatky
P. č.

Názov

Jednotková cena
€ s DPH

1.

Prezentačné štúdium knižných fondov (1 ks)

0,20

2.

Výber a sústredenie predmetov a dokumentov zbierkovej povahy na 2,00
štúdium** (1 ks)

3.

Výber a sústredenie predmetov a dokumentov nezbierkovej povahy na 1,00
štúdium*** (1 ks)

Služby
A.

VYHOTOVOVANIE XEROGRAFICKÝCH KÓPIÍ
z voľných alebo viazaných listov – jednostranne (1 strana)

P. č.

Názov

Jednotková cena
€ s DPH

1.

Xerografické kópie knižničných dokumentov (formát A4 – jednostranne):

0,10

2.

Xerografické kópie knižničných dokumentov (formát A4 – obojstranne):

0,16

3.

Xerografické kópie plošných dokumentov nezbierkovej povahy (formát A4 –
jednostranne)
0,10

4.

Xerografické kópie plošných dokumentov nezbierkovej povahy (formát A4 –
obojstranne):
0,16

5.

Xerografické kópie plošných dokumentov zbierkovej povahy** (formát A4 –
jednostranne)
0,30

6.

Xerografické kópie plošných dokumentov zbierkovej povahy** (formát A4 –
obojstranne):
0,45

7.
Tlač alebo farebné kopírovanie na formát A4
B.

0,66

SKENOVANIE
formát, 1 strana, 1 ks

P. č.

Názov

Jednotková cena
€ s DPH

1.

Skenovanie knižničných dokumentov

0,20

2.

Skenovanie fotonegatívov

1,00

3.

Skenovanie plošných dokumentov nezbierkovej povahy

4.

Skenovanie plošných dokumentov zbierkovej povahy** (vrátane pohľadníc a
fotografií)
2,00

C.

0,50

FOTOGRAFOVANIE A SNÍMANIE VLASTNOU KAMEROU

P. č.

Názov

1.

Fotografovanie knižničných dokumentov

2.

Fotografovanie dokumentov nezbierkovej povahy (1 str.)

Jednotková cena
€ s DPH
1,00
0,10

3.

Fotografovanie zbierkových predmetov a dokumentov zbierkovej povahy**
3,00

4.

Snímanie kamerou vo výstavných miestnostiach (každá začatá hodina)

D.

PRENOS DIGITÁLNEHO ZÁZNAMU

P. č.
1.

Názov
Na vlastné CD, DVD, USB, externý disk (alebo iné pamäťové médium)

E.

Jednotková cena
€ s DPH
1,00

REFUNDÁCIA MZDY ZAMESTNANCA BM

P. č.
1.

20,00

Jednotková cena
Názov
€ s DPH
Refundácia mzdy zamestnanca BM pracujúceho na mimoriadnych externých
prácach mimo pracovného plánu a pracovnej náplne (1 hodina)
6,00

*
**

Cenník tvorí prílohu Bádateľského poriadku Baníckeho múzea v Rožňave (BM).
BM si vyhradzuje určiť predmety zbierkovej povahy podľa stavu za nevhodné na manipuláciu (výber,
xeroxovanie, scanovanie, fotografovanie)
*** Zbierky historického, umeleckého (výtvarného), prírodovedného a technického charakteru.
Všeobecné podmienky za poskytované služby:
- knižnica poskytuje verejnosti len možnosť prezenčného štúdia dokumentov (po súhlase riaditeľa)
a následné služby obrazovej reprodukcie,
- xerokópie sa poskytujú len pre potreby naplnenia výchovno-vzdelávacích a vedecko-výskumných účelov,
- konečné ceny poskytovanej služby a manipulačných poplatkov sa stanovia vynásobením jednotkovej ceny
v tomto cenníku so skutočným počtom za predmet, knihu alebo dokument,
- bádateľ sa zaväzuje zaplatiť za bádanie v súlade s cenníkom BM,
- cenu poskytovanej služby a manipulačného poplatku bádateľ zaplatí odbornému pracovníkovi na príjmový
pokladničný doklad,
- sankčný poplatok pri poškodení výpožičky sa stanoví zodpovedným zamestnancom podľa hodnoty
výpožičky,
- bádateľ pred bádaním je povinný vypísať bádateľský list,

- po ukončení bádania je bádateľ povinný priložiť výstup z bádania (v tlačenej forme, alebo na pamäťovom
médiu).
- ak sa bádateľ v stanovený a dohodnutý termín nedostaví na prezenčné štúdium a svoju neúčasť včas
neoznámi kustódovi fondu, prístup k požadovaným materiálom mu bude odopretý a budú vrátené do
depozitára, pričom zaplatený poplatok prepadá v prospech BM.

Výňatky zo zákonov:
ZÁKON č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
§ 2:
(2) Zbierkový predmet je predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je odborne spravovaný vykonávaním základných
odborných činností. Zbierkový predmet a poznatky získané jeho odborným spravovaním a vedeckým skúmaním
sú súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie. Zbierkovým predmetom môže byť aj objekt v múzeu v
prírode, ktorý vznikol jeho prenesením alebo rekonštrukciou pôvodného objektu.
(5) Múzeum je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe
prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej
hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na
účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.
§ 15:
Sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok
Zbierkové predmety a zbierky sa využívajú a sprístupňujú formou
a) stálych expozícií,
b) dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav,
c) publikačnej činnosti a edičnej činnosti,
d) iných odborných, výchovno-vzdelávacích a prezentačných aktivít.
ZÁKON č. 18/1996 Z.z. o cenách
§ 2:
(1) Cena je peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru.
(3) Na účely tohto zákona sa
a) ekonomicky oprávnenými nákladmi rozumejú náklady na obstaranie zodpovedajúceho množstva priameho
materiálu, mzdové a ostatné osobné náklady a v prípade platného systému regulácie miezd len tie, ktoré tomuto
systému zodpovedajú, technologicky nevyhnutné ostatné priame a nepriame náklady a náklady obehu; pri
posudzovaní ekonomicky oprávnených nákladov sa vychádza z vývoja obvyklej úrovne týchto nákladov v
porovnateľných ekonomických podmienkach s prihliadnutím na osobitosti daného tovaru,
b) primeraným ziskom rozumie zisk vychádzajúci z vývoja obvyklého podielu zisku tuzemského tovaru na
ekonomicky oprávnených nákladoch s prihliadnutím na kvalitu tovaru, obvyklé riziko výroby alebo obehu a vývoj
dopytu na tuzemskom trhu.

