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Cenník úhrady nákladov Archívu STU 
 
 
za služby poskytované Archívom STU a za správne informácie – vypracúvanie, 
spoplatňovanie a doručovanie potvrdení, výpisov a odpisov z archívnych 
dokumentov a kópií archívnych dokumentov  (ďalej len „cenník“) 
 
 
                                            
Cenník je stanovený v zmysle § 12 ods. 8 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Opatrenia ministra vnútra SR č. SVS-
204-2008/00111 o správnych informáciách a službách štátnych archívov zriadených Ministerstvom 
vnútra Slovenskej republiky. 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
 

Výška úhrady za služby poskytované Archívom STU 
 

1) vypracovanie písomnej archívnej rešerše z archívnych dokumentov  
podľa náročnosti          7 – 14 €/hodina   
 

2) vyhotovenie kópií archívom  (xerokópie, skeny, digitálne fotografie)  
a ukladanie dát na pamäťové médium pre zamestnancov  
a študentov STU

1
 bezplatne 

3) vyhotovenie kópií archívom pre ostatných žiadateľov
2  

– elektrografické  
kópie (xerokópie): 
 

a) Čiernobiele                                formát/1 list  

jednostranné:                                A 4           A 3 
z voľných listov                               0,20 €      0,25 € 
z viazaných listov                                       0,25 € 0,30 € 
fotografia     1 € 1,50 € 

Formáty väčšie ako A 3 (mapy, plány, noviny, časopisy, plagáty, publikácie a pod.) sa vyhotovujú 
externe. Výšku úhrady tvorí manipulačný poplatok 3 € a cena služby od externého dodávateľa.   

 
obojstranné:  
z voľných listov                                           0,40 €    0,55 €  
z viazaných listov                                                                  0,50 €    0,60 €                                                                                                  

 
Formáty väčšie ako A 3 (mapy, plány, noviny, časopisy, plagáty, publikácie a pod.) sa vyhotovujú 
externe. Výšku úhrady tvorí manipulačný poplatok 3 € a cena služby od externého dodávateľa.     

 
b) Farebné 

jednostranné:                                                                                        A 4          A 3 
z voľných listov                               0,85 €     1,50 € 
z viazaných listov                                                    1 €     1,65 € 
 

Formáty väčšie ako A 3 (mapy, plány, noviny, časopisy, plagáty, publikácie a pod.) sa vyhotovujú 
externe. Výšku úhrady tvorí manipulačný poplatok 3 € a cena služby od externého dodávateľa.    

 

                                                      
1
 zamestnanci a študenti STU = zamestnanci v trvalom pracovnom pomere s STU a osoby študujúce na STU 

2
 ostatní žiadatelia = všetci žiadatelia okrem zamestnancov a študentov STU 
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obojstranné:               
z voľných listov                                        1,35 €          2 € 
z viazaných listov                                                     2 € 2,65 € 

Formáty väčšie ako A 3 (mapy, plány, noviny, časopisy, plagáty, publikácie a pod.) sa vyhotovujú 
externe. Výšku úhrady tvorí manipulačný poplatok 3 € a cena služby od externého dodávateľa.    

 
4) vyhotovenie kópií Archívom STU pre ostatných žiadateľov

2
 digitálnou  

technikou (skenovanie, snímanie digitálnym fotoaparátom) a ukladanie  
dát na pamäťové médium 

a) snímanie jednoduchých plošných predlôh skenerom alebo  
                            digitálnym fotoaparátom – formát predlohy  A 4    1,50 €/1 list 
 

b) ukladanie dát na pamäťové médium žiadateľa:  
CD       1,20 €  
DVD     1,80 €  
USB kľúč       1,50 € 
 

c) tlač digitálneho záznamu – formát A 4: 
                           čiernobiela           0,65 €/1 list 
                           farebná  1,65 €/list       

 
5) udelenie súhlasu zamestnancom a študentom STU

1
 používať vlastné  

reprografické zariadenie na vyhotovovanie kópií z archívnych dokumentov bezplatne 
 

6) udelenie súhlasu ostatným žiadateľom
2
 používať vlastné reprografické 

zariadenie na vyhotovovanie kópií z archívnych dokumentov 10 €/deň 
 

7) snímanie archívnych dokumentov a priestorov Archívu STU kamerou  
a fotografickou technikou: 

             snímanie kamerou: archívne dokumenty 
nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné) bezplatne                                                       
komerčné účely                                                       24 €/za každú aj začatú hodinu 

 
snímanie kamerou: priestory 
nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné)                  bezplatne                                                                                                                  
komerčné účely 17 €/za každú aj začatú hodinu 
 
 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
 

Výška úhrady za správne informácie (pre úradnú potrebu) 
 

1) potvrdenie o štúdiu na STU (SVŠT) v slovenskom jazyku                                 7 € 

2) potvrdenie o absolvovaní skúšok a zápočtov (výpis skúšok a zápočtov)  
v slovenskom jazyku 12 €/strana 

3) potvrdenie o študijnej náplni absolvovaných predmetov (sylabus – rámcové  
osnovy predmetov štúdia) v slovenskom jazyku 12 €/strana 

4) odpis, kópia archívneho dokumentu 4 €/strana 

5) administratívne úkony súvisiace s vyhľadávaním a poskytovaním informácií  
z archívnych dokumentov pre orgány štátnej správy a verejnej správy, napr.  
Sociálna poisťovňa, súdy, polícia bezplatne 

6) verifikácia štúdia pre tretie osoby v tuzemsku a v zahraničí (formulár) 
v slovenskom, prípadne inom jazyku (len so súhlasom dotknutej osoby) bezplatne 
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7) doručovanie správnej informácie prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.  
na území Slovenskej republiky bezplatne 

8) doručovanie správnej informácie prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. 
mimo územia Slovenskej republiky podľa cenníka poštových služieb 

 
Fyzická osoba môže na základe písomnej, odôvodnenej žiadosti požiadať o zníženie alebo 
odpustenie úhrady časti nákladov, a to s ohľadom na jej prechodne alebo trvalo sťaženú sociálnu 
alebo zdravotnú situáciu. O znížení alebo odpustení časti úhrady nákladov za vydanie správnej 
informácie je oprávnený rozhodnúť kvestor na návrh vedúceho Archívu STU. 
 
 

 

Vydané: 11. 05. 2015 

Účinnosť:  od 15. mája 2015 
 

 

 
                                                                                             Ing. Dušan Faktor, PhD. 
                                                                                                          kvestor 
 


