
 

Podmienky prevádzky Kysuckej knižnice v Čadci od 10.12.2021 
 

Vážení návštevníci knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 10. decembra 2021 je Kysucká 
knižnica v Čadci otvorená v režime „OP“ (očkovaní, po prekonaní Covid-19) 

 

Podmienky vstupu do knižnice: 
 len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátorom, 
 aplikovať si  dezinfekciu na ruky, 
 dodržiavať rozostupy 2 m; neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov, 
 v priestoroch knižnice sa môže zdržiavať 1 osoba na 25 m² plochy,  
 Prosíme Vás, aby ste tieto podmienky rešpektovali. 

 
Požičiavanie kníh a časopisov: 
 obvyklým spôsobom – výber literatúry z regála knižnice,  
 využite možnosť objednania prostredníctvom online katalógu Carmen: https://katalog.kniznica-

cadca.sk/Carmen/ po prihlásení sa do svojho konta cez službu objednanie odloženia dokumentu: 
https://kniznica-cadca.sk/objednanie-odlozenia.html, 

 vo výnimočných prípadoch objednanie kníh mailom: pult@kniznica-cadca.sk alebo telefonicky: 
041/4334 616 alebo 0915 272 259, 

 prosíme, objednávajte si len tituly, ktoré sú momentálne dostupné, 
 objednané knihy pripravíme a zašleme potvrdenie o ich pripravení mailom na vyzdvihnutie, 
 objednávky sú aktuálne bezplatné. 

 
Rezervácie: 
 tituly, ktoré sú nedostupné, má ich požičané iný čitateľ, si môžete rezervovať, 
 pri vrátení do knižnice Vám odošleme mailovú informáciu, že titul je dostupný a čaká na Vás v 

knižnici, 
 rezervácie ostávajú spoplatnené 0,70 €/ks. 

 
Rešerše a medziknižničná výpožičná služba: 
 poskytujeme rešeršné služby aj online – vyplnené objednávky rešerší - http://www.kniznica-

cadca.sk/resers.html môžete zaslať na e-mailovú adresu: mvs@kniznica-cadca.sk. 
 výpožičku dokumentu prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (dokumentu, ktorý sa 

nenachádza v našej knižnici) sprostredkujeme po dohode mailom mvs@kniznica-cadca.sk 
 služby sú realizované podľa Aktuálneho cenníka: http://kniznica-cadca.sk/cennik.html 

 
Noví čitatelia: 
 ak nie ste našim čitateľom, využite možnosť online predregistrácie. 

 
Poplatky:  
 môžete uhrádzať v hotovosti v knižnici, alebo 
 bezhotovostnou platbou v knižnici, alebo  
 elektronickou platbou: http://kniznica-cadca.sk/elektronicke-platby.html prostredníctvom 

internetbankingu na účet knižnice v Štátnej pokladnici: IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 
1352, vo variabilnom symbole uveďte číslo preukazu a v správe pre prijímateľa uveďte Vaše 
meno a účel platby (členské, rešerš ...), 

 registráciu resp. požadovanú službu začneme realizovať potom, ako platba príde na účet 
knižnice. 

Vrátenie kníh: 



 možnosti vrátenia kníh v knižnici alebo aj mimo otváracích hodín knižnice prostredníctvom 
biblioboxu. 

 
On-line služby: 
 možnosť  bezplatného prístupu do licencovanej databázy Gale, ktorá umožňuje vstup do 

úplných textov a prezeranie jednotlivých čísel časopisov v anglickom jazyku na všetkých 
akademických úrovniach.  
Prístup na stránke: https://link.gale.com/apps/menu?u=lkyscad&password=Slovakia 
Viac informácií a príručku vyhľadávania v databáze nájdete na stránke http://www.kniznica-
cadca.sk/elektronicke-informa-ne-zdroje.html. 

 
 možnosť bezplatnej  registrácie na vzdialený prístup k e-zdrojom CVTI SR, registráciou do 

CVTI SR získate prístup k bohatému výberu odborných databáz, následne je nutná registrácia do 
služby Bookport (používateľ musí byť pripojený do Bookportu cez vzdialený prístup CVTI SR!). 
Dodatočná registrácia do Bookportu je nutná kvôli možnosti sťahovania a čítania e-kníh aj bez 
pripojenia k internetu cez smartfóny či tablety. Návod (pdf alebo video) k tomuto kroku je 
dostupný v rámci webstránky s prihlasovaním sa do EIZ (hore).  
Link na samostatný videonávod: https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//videa/video_tutorial_cvti.mp4 

Služba Bookport sa od septembra rozrástla o viac ako 2 000 e-kníh, z čoho väčšina je beletria a 
detská literatúra. 

Otváracie hodiny Kysuckej knižnice v Čadci: 
Pondelok    7.00 – 18.00 hod.  
Utorok    7.00 – 18.00 hod. 
Streda              10.00 – 18.00 hod. 
Štvrtok    7.00 – 18.00 hod. 
Piatok     7.00 – 18.00 hod. 
Sobota    8.00 – 12 00 hod. 
Nedeľa  ZATVORENÉ 
 
Ďakujeme za Vašu priazeň a prajeme nám všetkým pevné zdravie. 
 


