
POVOLENIE NA PRÍSTUP K ARCHÍVNEMU DOKUMENTU 

Autor……...................…………………………………................................................... 

udeľuje povolenie na prístup     (titul, meno a priezvisko autora) 

podľa § 14 zákona NR SR č. 216/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. 
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. 
z.(archívny zákon). 

k dokumentu  

...................................................................................................................................... 
                         (presný a úplný názov dokumentu - projektová dokumentácia, výskumná 
dokumentácia,   
                       reštaurátorská dokumentácia atď. - s uvedením lokality a pamiatkového 
objektu/predmetu)  

ktorý je autorovým dielom podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). 
Uvedený dokument bol odovzdaný Krajskému pamiatkovému úradu, resp. Pamiatkovému 
úradu SR  

……………………………........................................................................................................... 
                                                                         (presný názov a adresa úradu) 

ako príloha k spisu č. ......................................................, resp. bol odovzdaný priamo Archívu 
Pamiatkového úradu SR mimo vyraďovacieho konania podľa § 21 archívneho zákona. 

Po uplynutí lehoty uloženia bude dokument uložený ako archívny dokument v Archíve 
Pamiatkového úradu SR v Bratislave, Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava.   

VYHLÁSENIE  AUTORA*  

 Autor súhlasí s tým, aby uvedený dokument bol sprístupnený ako archívny prameň v 
bádateľni Archívu Pamiatkového úradu SR pre všetkých žiadateľov bez obmedzenia podľa 
podmienok určených archívnym zákonom.  

 Autor súhlasí s tým, aby uvedený dokument bol sprístupnený ako archívny prameň v 
bádateľni Archívu Pamiatkového úradu SR pre všetkých žiadateľov bez obmedzenia podľa 
podmienok určených archívnym zákonom, s podmienkou, ak žiadateľ písomne vyhlási, že 
nezverejní získané informácie, ktoré by mohli poškodiť verejný alebo súkromný záujem. 

 Autor súhlasí s tým, aby uvedený dokument bol sprístupnený ako archívny prameň v 
bádateľni Archívu Pamiatkového úradu SR pre všetkých žiadateľov len na študijné účely, bez 
možnosti vyhotovovania odpisov, výpisov, potvrdení a kópií. 

 Autor súhlasí s tým, aby uvedený dokument bol sprístupnený ako archívny prameň v 
bádateľni Archívu Pamiatkového úradu SR pre týchto žiadateľov  

.......................................................................................................................................................
  (meno fyzickej/právnickej osoby alebo všeobecne študenti, odborní zamestnanci...)  



bez obmedzenia podľa podmienok určených archívnym zákonom. Pre ostatných žiadateľov je 
uvedený dokument neprístupný.  

 Autor súhlasí s tým, aby uvedený dokument bol sprístupnený ako archívny prameň v 
bádateľni Archívu Pamiatkového úradu SR pre všetkých žiadateľov bez obmedzenia podľa 
podmienok určených archívnym zákonom po uplynutí ... rokov od uloženia v Archíve 
Pamiatkového úradu SR.  

 Autor nesúhlasí s tým, aby uvedený dokument bol sprístupnený ako archívny prameň v 
bádateľni Archívu Pamiatkového úradu SR.  

 Autor nesúhlasí s tým, aby tieto informácie 

..................................................................................................................................................... 
            ( podrobne určiť, ktoré časti dokumentu sú neprístupné)  

boli sprístupnené žiadateľom v bádateľni Archívu Pamiatkového úradu SR. Ostatné časti 
uvedeného dokumentu sú prístupné všetkým žiadateľom bez obmedzenia podľa podmienok 
určených archívnym zákonom. 
  

..................................                                                               ................................................ 
   miesto a dátum                                                                                        podpis autora 
      
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*    Vybrať konkrétnu možnosť  -  v štvorčeku   vyznačiť X 

 


