
  Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky 

  Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava 

 

PUSR-2016/18512-1/64841 

 

Cenník služieb archívu a knižnice 

1. Fotografovanie vlastným fotoaparátom – paušálny poplatok na jeden deň: 

 textové dokumenty, spisy:         8,00 € 

 časopisy, noviny, knihy:         bez poplatku 

 grafické a obrazové dokumenty  

(aj keď sú súčasťou textových dokumentov):    20,00 €  

– študenti:   10,00 € 

 

2. Skenovanie  

a) textové dokumenty, spisy, knihy, časopisy – 1 strana:      0,30 €  

b) fotografia, negatív, diapozitív, pohľadnica – na študijné účely:     1,00 € 

c) fotografia, negatív, diapozitív, pohľadnica – na publikačné účely:     8,00 € 

d) grafické dokumenty: 

 plány, grafiky, schémy, mapy a pod. do formátu A3:     4,00 € 

– študenti:     2,00 € 

 plány, grafiky, schémy, mapy a pod. nad formát A3:     8,00 € 

– študenti:     4,00 € 

e) vojenská historická mapa - 1 výrez:         3,00 € 

Digitálna kópia sa poskytuje bádateľovi na jeho USB, zasiela sa elektronickou poštou alebo sa 

napáli na CD/DVD. Cena CD/DVD:      0,60 € + poštovné 

 

3. Odpis, výpis, potvrdenie z archívneho dokumentu a osvedčovacia doložka  

 za každú stranu začatú stranu:        1,50 € 

 

4. Archívna a bibliografická rešerš 

 výpis z archívnej databázy:       bez poplatku 

 spracovanie textového dokumentu s poznámkovým aparátom  

podľa náročnosti spracovania a dĺžky textu za normostranu:        10,00 € - 100,00 € 
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5. Xerokópie čiernobiele 

a) textové dokumenty, spisy, fotografie, pohľadnice: 

 formát A4          0,30 € 

 formát A3          0,50 € 

b) grafické dokumenty: 

 plány, grafiky, schémy, mapy a pod. – formát A4:    1,00 € 

 plány, grafiky, schémy, mapy a pod. – formát A3:     2,00 € 

c) časopisy, noviny, knihy: 

 formát A4:          0,10 € 

 formát A3:         0,20 € 

 

Upozornenie 

Archívne dokumenty, ktoré už sú naskenované, sa poskytujú za polovičnú cenu. 

Archívne dokumenty, ktoré sú v zlom fyzickom stave alebo im hrozí poškodenie pri manipulácii 

sa, neskenujú ani nekopírujú. 

Pri zrýchlenom vybavení objednávky do 24 hodín sa účtuje poplatok navyše 10 % z celkovej 

ceny objednávky. 

Fotografovanie je možné len na základe povolenia pracovníka bádateľne.  

Fotografie a pohľadnice v katalógu sa nesmú fotografovať. Môžu sa len skenovať alebo 

xeroxovať. 

Bádatelia, ktorí si chcú uplatniť študentskú zľavu, musia doniesť Potvrdenie o vedecko-

výskumnom účele štúdia.  

Z archívnych dokumentov vzniknutých po roku 2002, ktoré sú autorským dielom, sa kópie 

vyhotovujú len s písomným súhlasom autora. 

Pre skenovanie vlastným skenerom platia rovnaké ceny ako pre fotografovanie vlastným 

fotoaparátom.  

 

Ruší sa Cenník služieb vydaný dňa 12. januára 2009. 

Tento Cenník služieb nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2016. 

 

 


