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 Rektor Univerzity Komenského v Bratislave vydal dňa 11. decembra 2008 v súlade s čl. 
10 ods. 3 Organizačného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave túto smernicu, ktorou 
sa menia vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti so zavedením 
meny euro v Slovenskej republike a ktorou sa zrušuje Opatrenie rektora UK č. 1/2002 Platový 
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 

Čl. I 
 

Opatrenie rektora UK č. 10/2002 Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta 
vysokoškolských učiteľov vo funkciách hosťujúci profesor alebo hosťujúci docent sa mení 
takto: 

 
V čl. 6 sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „497,91 eura“. 

Čl. II 
 

 Opatrenie rektora Univerzity Komenského č. 27/2002 Pravidlá tvorby, rozdelenia 
a použitia finančných prostriedkov určených na podporu zahraničných mobilít doktorandov sa 
mení takto: 

 
1. V čl. 1 ods. 7 písm. a) sa slová „20.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 eura“. 
 
2. V čl. 1 ods. 7 písm. b) sa slová „27.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „896,24 eura“. 
 
3. V čl. 1 ods. 7 písm. c) sa slová „27.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „896,24 eura“. 
 
4. V čl. 1 ods. 7 písm. d) sa slová „6.000,-.Sk“ nahrádzajú slovami „199,16 eura“. 

Čl. III 
 
 Opatrenie rektora Univerzity Komenského č. 1/2003 Organizačný a prevádzkový 
poriadok systému automatickej identifikácie osôb UK sa mení takto: 

 
V čl. 7 ods. 3 sa slová „380,- Sk“ nahrádzajú slovami „12,61 eura“, slová „440,- Sk“ sa 

nahrádzajú slovami „14,60 eura“ a slová „320.- Sk“ sa nahrádzajú slovami „10,62 eura“. 

Čl. IV 
 
Smernica rektora Univerzity Komenského č. 3/2003 Odpisový plán Univerzity 

Komenského v Bratislave sa mení takto:  
 

V čl. 1 ods. 1 písm. c) sa slovo „koruny“ nahrádza slovom „eurá“. 

Čl. V 
 

Smernica UK č. 1/2004, ktorou sa ustanovujú niektoré postupy pri nakladaní s majetkom 
UK Bratislava sa mení takto: 
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1. V čl. 3 ods. 4 písm. a) sa slová „50 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“. 
 
2. V čl. 3 ods. 4 písm. b) sa slová „30 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“. 

 
3. V čl. 4 ods. 6 sa slová „20 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 eura“.  

 
4. V čl. 6 ods. 1 sa slová „20 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 eura“. 

 
5. V čl. 7 ods. 3 sa slová „200 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“. 

 
6. V čl. 10 ods. 2 písm. d) sa slová „30 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“ 

a slová „0,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,- eur“. 

Čl. VI 
 

Smernica rektora UK č. 2/2005 Základné pravidlá hospodárenia sa mení takto: 
 
1. V čl. IV ods. 4.2.3. sa slová „30 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“, slová 

„50 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“. 
 
2. V čl. IV ods. 4.3 sa slová „30 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“ a slová 

„50 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.  
 
3. V čl. VI ods. 6.2.1. sa slová „50 tis. Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“ a slová 

„100 tis. Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“. 
 
4. V čl. VI ods. 6.4. sa slová „5000,- Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“, slová 

„10 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,94 eura“ a slová „5000,- Sk/mesiac“ sa 
nahrádzajú slovami „165,97 eura/mesiac“. 

 
5. V čl. VII ods. 7.3. sa slová „50 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“. 
 
6. V čl. VII ods. 7.4. sa slová „50 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“. 
 
7. V čl. VIII ods. 8.2. sa slová „20,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,66 eura“. 
 
8. V čl. VIII ods. 8.4. sa slová „200 Sk/lôžko/mesiac“ nahrádzajú slovami „6,64 

eura/lôžko/mesiac“.     

Čl. VII 
 
Základné pravidlá podnikateľskej činnosti Univerzity Komenského v Bratislave schválené 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 8.11.2005 sa menia takto: 
 
1. V čl. 3 ods. 1 sa slová „30 tis. Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“. 
 
2. V čl. 3 ods. 3 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“. 
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3. V čl. 3 ods. 5 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958,18 eura“.  
 
4. V čl. 3 ods. 6 sa slová „750 000 Sk“ nahrádzajú slovami „24 895,44 eura“.  

 
5. V prílohe č. 1 v bode 2. sa slová „750 tis. Sk“ nahrádzajú slovami „24 895,44 eura“. 

 
6. V prílohe č. 2 v poslednom riadku sa slová „750 tis. Sk“ nahrádzajú slovami 
 „24 895,44 eura“.   

Čl. VIII 
 
Vnútorný predpis č. 10/2007 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave 

Zásady udeľovania Grantov Univerzity Komenského v Bratislave sa mení takto: 
 
V čl. 9 ods. 5 sa slová „10 tis. Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“, slová „30 tis. Sk“ sa 

nahrádzajú slovami „995,82 eura“ a slová „30 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „995,82 eura“.  

Čl. IX 
 

 Vnútorný predpis č. 11/2007 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave 
Organizačný poriadok Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave sa mení takto: 

 
V čl. 3 ods. 13 sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“. 

Čl. X 
 

 Vnútorný predpis č. 15/2008 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave 
Pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave medzi fakulty 
a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského 
v Bratislave sa mení takto: 

  
V čl. 5 písm. c) sa slová „v Sk“ nahrádzajú slovami „v eurách“. 

Čl. XI 
 

Vnútorný predpis č. 17/2008 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave 
Postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópii archívnych dokumentov sa mení takto: 

 
Príloha k vnútornému predpisu UK č. 17/2008 k smernici rektora UK - Postup Archívu 

UK pri vyhotovovaní kópii archívnych dokumentov sa mení takto: 
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Cenník služieb poskytovaných Archívom UK v Bratislave 
 

 
I. 1. Súčinnosť zamestnancov archívu  

 
Za poskytnutie odborných archívnych služieb mimo pracovnej doby 3,32 

eura/100,01 Sk na jednu osobu za každú, aj začatú hodinu. 
 

I. 2. 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. 1. Vyhotovovanie čiernobielych elektrografických kópií (xerokópií) 

 
jednostranné 

 A 4 A 3 

z voľných listov 0,07 eura/2,10 Sk/list 0,13 eura/3,91 Sk/list 

z viazaných predlôh 0,13 eura/3,91 Sk/list 0,20 eura/6,02 Sk/list 

 

obojstranné 

 A 4 A 3 

z voľných listov 0,10 eura/3,01 Sk/list 0,20 eura/6,02 Sk/list 

z viazaných predlôh 0,23 eura/6,92 Sk/list 0,30 eura/9,03 Sk/list 

 
II. 2. Vyhotovovanie farebných elektrografických kópií (xerokópií) 

 
jednostranné 

 A 4 A 3  

z voľných listov 0,33 eura/9,94 Sk/list 0,63 eura/18,97 Sk/list 

z viazaných predlôh 0,43 eura/12,95 Sk/list 0,66 eura/19,88 Sk/list 

 
obojstranné 

 A 4 A 3 

z voľných listov 0,50 eura/15,06 Sk/list 0,83 eura/25,00 Sk/list 

z viazaných predlôh 0,56 eura/16,87 Sk/list 1 euro/30,12 Sk/list 

 
III. Snímanie kamerou 

 
III. 1. Snímanie archívnych dokumentov kamerou 
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Poplatok za snímanie kamerou sa skladá z dvoch položiek 
a) poplatok za snímanie archívnych dokumentov kamerou, 
b) poplatok za každý archívny dokument, 

 
výsledná cena je súčtom počtu hodín, počas ktorých prebiehalo snímanie 
kamerou, vynásobené čiastkou 16,60 eura/500,09 Sk – (cena za hodinu 
snímania) a počtu kusov snímaných archívnych dokumentov násobený čiastkou 
82,98 eura/2 499,85 Sk (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: 365,13 eura/10 999,90 Sk (2 x 16,59 eura/499,79 Sk+ 4 x 82,98 
eura/2 499,85 Sk). 

 
III. 2. Snímanie priestorov kamerou 
 

Základný poplatok 9,96 eura/300,05 Sk/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 cm2 A 7 0,33 eura/9,94 Sk/list 0,66 eura/19,88 Sk/list 

do 200 cm2 A 6 0,50 eura/15,06 Sk/list 1 euro/30,12 Sk/list 

do 300 cm2 0,66 eura/19,88 Sk/list 1,33 eura /40,06 Sk/list 

do 400 cm2 A 5 0,66 eura/19,88 Sk/list 1,33 eura /40,06 Sk/list 

do 500 cm2 0,83 eura/25,00 Sk/list 1,66 eura/50,00 Sk/list 

do 600 cm2 1 euro/30,12 Sk/list 1,99 eura/59,95 Sk/list 

do 700 cm2 A 4 1,16 eura/34,94 Sk/list 2,32 eura/69,89 Sk/list 

do 800 cm2 1,33 eura/40,06 Sk/list 2,66 eura/80,13 Sk/list 

do 1000 cm2 1,66 eura/50,00 Sk/list 3,32 eura/100,01Sk/list 

do 1200 cm2 1,99 eura/59,95 Sk/list 3,98 eura/119,90Sk/list 

 
A ďalej za každých 400 cm2 sa progresívne pripočíta 5 % ceny. 
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IV. 2. Počítačové spracovanie, montáž 
 

1 hodina práce 9,96 eura/300,05 Sk.  
 
IV. 3. Kopírovanie dát na kompaktné médiá 
 

Napálenie obrázkov na kompaktné médiá, vrátane média 3,32 eura/100,01 Sk. 
 
IV. 4. Digitálna atramentová tlač na formát A4 
 
Druh použitého papiera Farebné pokrytie do 50% Farebné pokrytie nad 50% 

obyčajný 80 g ink-jetový 0,50 eura/15,06 Sk/list 0,83 eura/25,00 Sk/list 

obyčajný 100 g ink-jetový 0,66 eura/19,88 Sk/list 1 euro/30,12 Sk/list 

Fotografický ink-jetový 1 euro/30,12 Sk/list 1,49 eura/44,88 Sk/list 

 
IV. 5. Vyhotovovanie kópií archívnych dokumentov digitálnym fotoaparátom 

žiadateľa  
 

Poplatok 3,32 eura/100,01 Sk/ každý, aj začatý deň. 

Čl. XII 
 
 Vnútorný predpis č. 19/2008 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave 
O cestovných náhradách pri zahraničných pracovných cestách zabezpečovaných Rektorátom 
Univerzity Komenského v Bratislave sa mení takto: 

 
 V prílohe č. 1 Dohode o používaní cestného motorového vozidla na zahraničnú pracovnú 
cestu v bode 9 sa slová „náhrada vo výške .................................. Sk“ nahrádzajú slovami 
„náhrada vo výške .................................. eur“. 

Čl. XIII 
 

 Zrušuje sa Opatrenie rektora UK č. 1/2002 Platový poriadok Univerzity Komenského 
v Bratislave. 

Čl. XIV 
 

 Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom UK a účinnosť 1. 1. 2009. 
 
 

V Bratislave dňa 11. decembra 2008 
 
 

 
 doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
 rektor UK 


