
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ročník 2010 
 

o vydávaní odpisov diplomov  

 
Príkaz rektora 

Univerzity Komenského v Bratislave 
č. 1/2010 

Vnútorné predpisy 
Univerzity Komenského v Bratislave 



V súlade s § 41 a § 42 vyhl. MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. MV SR č. 628/2002 Z. z.“) vydávam tento 
príkaz: 

 
 

1. Agenda spojená s vydávaním odpisov diplomov bakalárskeho, magisterského 
a doktorského štúdia a agenda spojená s vydávaním odpisov diplomov o priznaní 
akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu 
skúšku (ďalej len „agenda odpisov diplomov“) a agenda spojená s vydávaním 
osvedčení o oprávnení používať titul magister prechádza z pôsobnosti Oddelenia 
študijných vecí Rektorátu UK (ďalej len „OŠV RUK“) do pôsobnosti Archívu UK.  
Termín: 1. marec 2010 
Zodpovední:  vedúca OŠV RUK,  vedúci Archívu UK 

 
2. OŠV RUK odovzdá Archívu UK agendu odpisov diplomov s príslušnými 

evidenčnými pomôckami za roky 2007 a 2008 a agendu osvedčení o oprávnení 
používať titul magister od č. 15 000 spolu s príslušnými evidenčnými pomôckami.  

 Termín:  do 31. januára 2010 
Zodpovední: vedúca OŠV RUK,  vedúci Archívu UK 

 
3. OŠV RUK odovzdá Archívu UK agendu odpisov diplomov za rok 2009 spolu 

s príslušnými evidenčnými pomôckami.  
Termín: do 28. februára 2010 
Zodpovední: vedúca OŠV RUK,  vedúci Archívu UK 
 

4. OŠV RUK každoročne odovzdá Archívu UK agendu odpisov diplomov aj 
s príslušnými evidenčnými pomôckami, ktoré boli vydané v predchádzajúcom 
akademickom roku. 

 Termín: do 31. januára  
Zodpovední: vedúca OŠV RUK, vedúci Archívu UK 
 

5. OŠV RUK každoročne odovzdá Archívu UK originály dokladov o ukončenom 
vysokoškolskom štúdiu (diplom, dodatok k diplomu, špecializačná skúška, 
vysvedčenie o štátnej skúške), ktoré absolventi neprevzali. 
Termín: do 20. decembra 
Zodpovední: vedúca OŠV RUK, vedúci Archívu UK 

 
6. OŠV RUK je povinné vydávať odpisy diplomov, ktoré sú prechodne uložené na OŠV 

RUK, v súlade s usmernením Archívu UK zo dňa 18. februára 2009. 
Termín: priebežne 
Zodpovedná: vedúca OŠV RUK 

 
7. Osvedčovaciu doložku na odpisoch diplomov a výpisoch z evidenčných pomôcok 

tejto agendy podpisuje vedúci Archívu UK a v prípade jeho neprítomnosti zástupca 
vedúceho Archívu UK v súlade s § 42 ods. 1 vyhl. MV SR č. 628/2002 Z. z.  

 Termín: priebežne 
 Zodpovedný: vedúci Archívu UK 
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8. Vydávanie odpisov diplomov je spoplatnené. Výšku poplatkov stanovuje vnútorný 
predpis UK.  

 
 
 
V Bratislave dňa 13. januára 2010 

 
 
 
 doc. PhDr. František Gahér, CSc.  
             rektor UK 
 
 


