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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, B r a t i s l a v a  
 

V Bratislave dňa 11. 05. 2015  
Číslo: 1/2015 – PK  

 
Kvestor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) na základe 
článku 1 bod 3 smernice rektora číslo 5/2015-SR zo dňa 11. 05. 2015 Bádateľský 
poriadok Archívu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
 

u s t a n o v u j e 
nasledovné:  
 

1. Za služby a správne informácie, ktoré poskytuje Archív Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave v Zmysle Bádateľského poriadku Archívu Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, ktorý bol vydaný ako smernica rektora číslo 
5/2015-SR zo dňa 11. 05. 2015, je Archív Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (ďalej tiež „Archív STU“) oprávnený požadovať zaplatenie náhrad s tým 
spojených (ďalej len „úhrada nákladov Archívu STU“). 
 

2. Archív STU je oprávnený požadovať úhradu nákladov v prípadoch a vo výške 
ustanovenej v „Cenníku úhrad nákladov Archívu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave“, ktorý tvorí prílohu tohto príkazu kvestora (ďalej len „cenník“). 

 

3. Cenník sa vydáva na základe § 12 ods. 8 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  
Opatrenia ministra vnútra SR č. SVS-204-2008/00111 o správnych informáciách 
a službách štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky. 

 
4. Úhrady nákladov Archívu STU za služby a správne informácie poskytnuté Archívom 

STU v čase od 16. júla 2013 do dňa účinnosti tohto príkazu kvestora sa považujú za 
platby vykonané v súlade s cenníkom. 

 

5. Tento príkaz kvestora je možné meniť a dopĺňať len písomnými, kvestorom 
podpísanými dodatkami k príkazu kvestora. 

 
6. Tento príkaz kvestora nadobúda účinnosť dňom 15. máj 2015. 
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Ing. Dušan Faktor, PhD.1   
kvestor    

 

                                                        
1
 Originál podpísaného príkazu kvestora číslo 1/2015-PK Cenník úhrady nákladov Archívu Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom 
útvare Rektorátu STU.  


