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Cenník služieb poskytovaných Archívom UK 

 

I. Úhrada za odber elektrickej energie 

    Za odber elektrickej energie sa uhrádza poplatok za každú, aj začatú hodinu odberu podľa 

príkonu použitých spotrebičov a aktuálne platných cien elektrickej energie. 

 

II. Vyhotovovanie elektrografických kópií (xerokópií) 

II.1. Vyhotovovanie čiernobielych elektrografických kópií (xerokópií) 

jednostranné z archívnych dokumentov 

                 A 4               A 3 

z voľných listov 0,20 €/list 0,25 €/list 

z viazaných predlôh 0,30 €/list 0,35 €/list 

z časopisov, novín, kníh 0,25 €/list 0,30 €/list 

Formáty väčšie ako A3 sa vyhotovujú externe. K základnej cene (0,25 € z voľných, 0,35 € 

z viazaných predlôh a 0,30 € z časopisov) sa pripočítava cena externého dodávateľa. 

 

Obojstranné z archívnych dokumentov 

                 A 4               A 3 

z voľných listov 0,25 €/list 0,30 €/list 

z viazaných predlôh 0,30 €/list 0,50 €/list 

z časopisov, novín, kníh 0,25 €/list 0,40 €/list 

Formáty väčšie ako A3 sa vyhotovujú externe. K základnej cene (0,30 € z voľných, 0,50 € 

z viazaných predlôh a 0,40 € z časopisov) sa pripočítava cena externého dodávateľa. 

 

II.2. Vyhotovovanie farebných elektrografických kópií (xerokópií) 

jednostranné z archívnych dokumentov 

                A 4                 A 3  

z voľných listov 0,40 €/list 0,65 €/list 

z viazaných predlôh 0,60 €/list 0,85 €/list 

z časopisov, novín, kníh 0,45 €/list 0,70 €/list 

Formáty väčšie ako A3 sa vyhotovujú externe. K základnej cene (0,65 € z voľných, 0,85 € 

z viazaných predlôh a 0,70 € z časopisov) sa pripočítava cena externého dodávateľa. 

 

obojstranné z archívnych dokumentov 

                A 4               A 3 

z voľných listov 0,60 €/list 1,00 €/list 

z viazaných predlôh 0,70 €/list 1,20 €/list 

z časopisov, novín, kníh 0,60 €/list 1,00 €/list 

Formáty väčšie ako A3 sa vyhotovujú externe. K základnej cene (1 € z voľných, 1,20 € 

z viazaných predlôh a 1 € z časopisov) sa pripočítava cena externého dodávateľa. 

 

III. Snímanie kamerou 

III. 1. Snímanie archívnych dokumentov kamerou 

Poplatok za snímanie kamerou sa skladá z dvoch položiek 

a) poplatok za snímanie archívnych dokumentov kamerou 
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b) poplatok za každý archívny dokument 

Výsledná cena je súčtom počtu hodín, počas ktorých prebiehalo snímanie kamerou, 

vynásobené čiastkou 20 € – (cena za hodinu snímania) a počtu kusov snímaných archívnych 

dokumentov násobený čiastkou 83 € (cena za snímaný archívny dokument – farebnú kópiu). 

Na určenie výšky ceny nie je rozhodujúci počet archívnych dokumentov, ktoré boli po 

nafilmovaní skutočne reprodukované (napr. vo filme alebo televízii a pod.), ale počet 

snímaných archívnych dokumentov. Na túto skutočnosť treba užívateľov vopred upozorniť. 

Príklad: 

Za snímanie štyroch archívnych dokumentov počas dvoch hodín bude celkový 

poplatok 372 € (2 x 20 + 332). 

 

III. 2. Snímanie priestorov kamerou 

Základný poplatok 12 €/každá, aj začatá hodina. 

 

IV. Vyhotovovanie kópií archívnych dokumentov 

IV.1. Skenovanie 

Cena sa určuje podľa výslednej veľkosti výstupu v rozlíšení 300Dpi 

Formát  Čiernobiele                  Farebné  

do 100 cm
2
 A 7 0,35 €/list                    0,75 €/list 

do 200 cm
2
 A 6 0,50 €/list                    1      €/list 

do 300 cm
2 

0,65 €/list                     1,35 €/list 

do 400 cm
2
 A 5 0,70 €/list                     1,45 €/list 

do 500 cm
2 

0,85 €/list                     1,65 €/list 

do 600 cm
2 

1,00 €/list                     2,00 €/list 

do 700 cm
2
 A 4 1,15 €/list                     2,30 €/list 

do 800 cm
2 

1,35 €/list                     2,65 €/list 

do 1000 cm
2 

1,65 €/list                     3,30 €/list 

do 1200 cm
2 

2,00 €/list                     4,00 €/list 

A ďalej za každých 400 cm
2
 sa progresívne pripočíta 5 % ceny. 

 

IV. 2. Počítačové spracovanie, montáž 

1 hodina práce 10 € –30 € podľa náročnosti. 

 

IV. 3. Kopírovanie dát na kompaktné médiá 

Napálenie obrázkov na kompaktné médiá, vrátane média 3,30 € Sk 

 

IV.4. Digitálna atramentová/laserová tlač na formát A4 

Druh použitého papiera Farebné pokrytie do 50% Farebné pokrytie nad 50% 
obyčajný 80 g ink-jetový 0,50 €/list 0,85 €/list 

obyčajný 100 g ink-jetový 0,65 €/list 1,00 €/list 

fotografický ink-jetový 1,15 €/list 1,50 €/list 

 

IV.5. Vyhotovovanie kópií archívnych dokumentov digitálnym fotoaparátom žiadateľa 

Paušálny poplatok 7 €/na každý, aj začatý deň. 
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Príloha č. 2 k vnútornému predpisu č. 4/2010 Smernici rektora UK 

 

 

 

Poplatky za vyhotovovanie potvrdení, výpisov, kópií vysvedčení o štátnych záverečných 

skúškach a rešerší z archívnych dokumentov 

 

(1) Potvrdenie  doby štúdia pre fyzické osoby  7 € 

(2) Vyhotovenie kópie vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach  33 € 

(3) Vyhotovenie výpisu zo zápisnice o štátnej záverečnej skúške  

      v prípade nezachovania odpisu vysvedčenia o štátnej záverečnej  

      skúške v študijnom spise 

33 € 

(4) Vyhotovenie potvrdenia o oprávnení používať akademický titul Mgr.  27 € 

(5) Vyhotovenie kópie potvrdenia o oprávnení používať akademický  

      titul Mgr. 

33 € 

 

(6) Výpis zo študijného plánu 7 €/strana 

(7) Výpis študijných výsledkov  7 €/strana 

(8) Vypracovanie písomnej archívnej rešerše z archívnych fondov alebo  

      poskytnutie odborných archívnych služieb  

7€- Sk za každú, 

aj začatú hodinu 

 

 

Príloha č. 3 k vnútornému predpisu č. 4/2010 Smernici rektora UK 

 

 

 

Poplatky za vyhotovenie odpisov o absolvovaní štúdia 

 

Vyhotovenie odpisov o absolvovaní štúdia 

 

1. Odpis vysokoškolského diplomu (bakalárskeho,    33,20 € 

    magisterského, doktorského)      

2. odpis dodatku k diplomu       33,20 € 

3. odpis diplomu špecializačnej skúšky     33,20 € 

4. odpis osvedčenia o oprávnení používať     33,20 € 

    akademický titul Mgr.   

 

 

Príloha č. 4 k vnútornému predpisu č. 4/2010 Smernici rektora UK 

 

 

 

Poplatky za vydanie neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia 

 

Vydanie neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia 

 

1. Vydanie neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (bakalárskom,  

    magisterskom, doktorskom) po 20. decembri od určeného termínu promócie: 

a) vysokoškolský diplom       10 € za každý,  

            aj začatý mesiac  

b) vysvedčenie o štátnej skúške      10 € za každý,  
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            aj začatý mesiac 

c) dodatok k diplomu        10 € za každý,  

            aj začatý mesiac  

 

2. Vydanie neprevzatého diplomu vydaného po vykonaní   10 € za každý, 

    rigoróznej alebo špecializačnej skúšky po 20 decembri              aj začatý mesiac 

    od určeného termínu promócie  


