
Realizačná zmluva č. DG 02

(ďalej len „zmluva")

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. O bchodného zákonníka, v súlade so Základnou 
zmluvou na poskytovanie kom plexných služieb, na zabezpečenie systém ového a technologického 
riešenia výberu, logistiky, konverzie, ochrany a záchrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových 
inštitúcií, ich uchovanie, so zapojením bibliografického popisu a ochrany autorských práv č. MK- 
21/10/M zo dňa 11.06.2010 (ďalej Základná zmluva) medzi zmluvnými stranami:

Článok 1

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ
Obchodné meno: SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Ministerstva kultúry Slovenskej republikv

Sídlo: Riečna 1, 815 13 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Alexandra Kusá, PhD., generálna riaditeľka

IC DPH SK2020829943

D1C: 2020829943

ICO: 00164712

Bankové spojenie:
v
Štátna pokladnica Bratislava

v
Číslo účtu:

Označenie registra: -

(ďalej len „Objednávateľ")

H. Poskytovateľ
Obchodné meno: TENDER M ÉDIA GROUP, s.r.o.

Sídlo: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava

Zastúpený; I n g .  V i l i a m  K išš ,  konateľ

1C DPH SK2020252883

DIC: 2020252883



ICO: 35750871

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

v
Číslo účtu:

Označenie registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17717/B

ako líder skupiny poskytovateľov : T E N D ER  M ED IA  G RO U P, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 

Bratislava, IČO: 35750871, spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel Sro, vložka č. 17717/B, VERI2, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 35 806 
231,spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 
Č.23506/B, Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 31 402 445, spoločnosť je  
zapísaná v obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka Č .9581/B, STUDIO 

727, s.r.o,, Bystrická 32, 902 01 Pezinok, IČO: 35 805 684, spoločnosť j e  zapísaná v obchodnom  registri 
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka Č.23435/B, Dokum ent Logistik, s.r.o., Pri Sajbách 1, 

831 06 Bratislava, IČO: 36 7 7 1 8 8 1 ,  spoločnosť je  zapísaná v obchodnom  registri Okresného súdu 
Bratislava L, oddiel Sro, vložka Č.45747/B, 2FB Zentrum Für Bucherhaltung Gmbh, M ommsenstrasse 
7, 043 29 Leipzig, SRN, spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Spolkového úradu pre justíciu  v 

Bonne, SRN, Registrové číslo: HRB 13657, SOITRON, a.s. Plynárenská 5, 829 75 Bratislava, IČO: 35 
871 636, spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 

Č.3236/B

(ďalej len „Poskytovateľ")
Objednávateľ a Poskytovateľ budú spoločne označovaní tiež ako „Strany" alebo „Zm luvné strany".

Článok 2 
Preambula

Konštatuje sa nasledovné:
Na základe vyhláseného centrálneho verejného obstarávania, realizovaného postupom užšej súťaže 
zverejnenej v Ú radnom  vestníku Európskej únie pod číslom 2009/S 174-251428 z 10.9.2009 a vo 
Vestníku verejného obstarávania pod číslom 175 zo 11. 9. 2009 pod značkou 04979-M US, vrátane 
dodatočných informácií na predmet zákazky: „Zabezpečenie systém ového a technologického riešenia 
výberu, logistiky, konverzie, ochrany a záchrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových 
inštitúcií, ich uchovanie, so zapojením bibliografického popisu a ochrany autorských práv", v 
súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o VO") a v súlade so Smernicou Ministerstva kultúry SR č. 
M K - 1329/2007-10/2582 z 15. februára 2007 o centrálnom verejnom obstarávaní v rezorte kultúry, pre 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako verejného obstarávate ľa, podľa § 6 ods. 1 pism. a) zákona 
o VO, ktorý obstaráva daný predmet zákazky podľa § 10 zákona o VO pre iných verejných 
obstarávateľov, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva 
kultúry SR, ktorí sú verejnými obstarávateľmi podľa § 6 ods.) písm. d) zákona o VO, bola uzavretá 
Základná zmluva na poskytovanie komplexných služieb na zabezpečenie systémového a 

technologického riešenia výberu, logistiky. konverzie, ochrany a záchrany obsahu zo zdrojov 
pamäťových a fondových inštitúcií, ich uchovanie, so zapojením bibliografického popisu a ochrany 
autorských práv Č.MK-21/10/M (ďalej len "Základná zmluva"), na základe ktorej je  Poskytovateľ 

povinný realizovať pre Ministerstvo kultúry SR (ďalej aj M K SR) a organizácie v jeho
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zriaďovateľskej pôsobnosti predmet plnenia v nej špecifikovaný. Základná zmluva tvorí Prílohu č.l 
tejto zmluvy.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR patria do okruhu pamäťových a fondových 
inštitúcii, ktorými sa rozumejú najmä organizácie, ktoré vlastnia, spravujú alebo inak zabezpečujú 
objekty kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike (ďalej len „PFI").

Objednávateľ podľa článku 1 tejto zmluvy ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR je 
podrobne oboznámená s obsahom Základnej zmluvy, k tejto v plnom rozsahu pristupuje a zaväzuje sa 
rešpektovať a plniť zmluvné dojednania v tejto obsiahnuté.

Konštatuje sa, že plnenie dohodnuté podľa tejto zmluvy je  v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších 
predpisov.

Článok 3 
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je v súlade so zmluvnými dojednaniami obsiahnutými v Základnej 
zmluve, poskytnutie služieb označených v bode 3.2. tohto článku Poskytovateľom 
Objednávateľovi, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v Základnej zmluve.

3.2 Označenie a špecifikácia služieb: Digitalizácia skenovaním - v rámci národného projektu 2 / Digitálna
galéria, kód ITMS 21120120001

3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade s podmienkami tejto zmluvy a Základnej zmluvy poskytnúť 
Objednávateľovi plnenie označené v bode 3.2. tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje, v súlade 
s časovým harmonogramom dohodnutým v tejto zmluve toto plnenie, ktoré je bez vád, ktoré by 
bránili riadnemu užívaniu určenému účelu od Poskytovateľa prevziať a zaplatiť Poskytovateľovi 
dohodnutú cenu všetko podľa podmienok Základnej zmluvy a tejto zmluvy.

Článok 4 
Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je sídlo 18 galérií zapojených do projektu NP2 Digitálna 
galéria, kód ITMS 21120120001:

- Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne,
- Galéria Jána Koniarka v Trnave,
- Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch,
- Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa - Liptovský Mikuláš,
- Galéria umelcov Spiša - Spišská Nová Ves,
- Múzeum Vojtecha Lôfllera - Košice,
- Nitrianska galéria - Nitra,
- Považská galéria umenia v Žiline,
- Šarišská galéria v Prešove,
- Turčianska galéria - Martin,
- Tatranská galéria - Poprad,
- Východoslovenská galéria - Košice,
- Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici,
- Záhorská galéria v Senici,
- Kysucká galéria v Oščadnici,
- Oravská galéria v Dolnom Kubíne,
- Galéria mesta Bratislavy,
- Slovenská národná galéria -  vysunuté pracovisko Zvolenský zámok - Zvolen



Článok 5 
Spôsob plnenia, čas plnenia

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:
Spôsob realizácie služieb: Spôsob realizácie služieb je detailnejšie rozpracovaný v Prílohe č. 4 
tejto Realizačnej zmluvy.
Lehota na sprístupnenie objektov/priestorov a na odovzdanie podkladov Poskytovateľovi 
potrebných pre realizáciu predmetu tejto zmluvy: najneskôr do 2 mesiacov odo dňa podpísania 
realizačnej zmluvy oboma zmluvnými stranami postupne podľa harmonogramu dohodnutého 
medzi Objednávateľom a Poskytovateľom počas realizácie zmluvy.
Rozsah prác a produktov: je detailnejšie popísaný a rozpracovaný v Prílohe č. 5 tejto 
Realizačnej zmluvy.
Termín, lehoty na dodanie služieb (časový harmonogram): Poskytovateľ zaháji výkon prác 
v súvislosti s plnením predmetu najneskôr do dvoch mesiacov od podpísania tejto zmluvy oboma 
stranami.
Dodanie služby a naplnenie predmetu zmluvy musí byt’ zrealizované v súlade s termínmi 
stanovenými v Zmluve o NFP medzi Úradom vlády SR v zastúpení MK SR a Slovenskou 
národnou galériou na projekt Digitálna galéria, kód ITMS: 21120120001, t.j. do 30.6.2015. V 
prípade výskytu prekážok zo strany Objednávateľa si Poskytovateľ vyhradzuje právo predĺženia 
termínu o alikvotný čas kým tieto prekážky nebudú odstránené. Prekážkami na strane 
Objednávateľa sa má na mysli:
-podpísanie Realizačnej zmluvy a Dodatku k Realizačnej zmluve po 3 1.7.2013 
-nefunkčnosť servera Objednávateľa prijímať digitálne objekty od Poskytovateľa 
-nesprístupnenie objektov, ktoré sú predmetom plnenia tejto zmluvy
-nesprístupnenie priestorov pre výkon digitalizácie a postprocessing-u v jednotlivých galériách

Ďalšie špecifiká realizácie a dodania služby: zabezpečenie adekvátneho internetového pripojenia 
zo strany Poskytovateľa na zabezpečenie evidencie a odovzdávania digitálneho obsahu 
v deklarovanej dennej dávke.

5.2. Po ukončení plnenia predmetu tejto zmluvy zo strany Poskytovateľa (aj čiastočného plnenia), je 
Poskytovateľ oprávnený priebežne počas celej doby trvania tejto zmluvy, odovzdávať 
Objednávateľovi ukončené plnenie, príp. jeho časť a Objednávateľ je povinný predmet plnenia 
(aj čiastočne) prevziať, za dodržania nasledovného režimu:

- posledný deň každého pracovného týždňa o 11, 00 hod. (ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak) bude v mieste odovzdania (toto miesto bude Objednávateľovi včas oznámené 
Poskytovateľom) prítomný zodpovedný zástupca Objednávateľa vo veci preberacích konaní 
(ak nebude zmluvnými stranami dohodnuté inak), za účelom prevzatia zhotovených častí 
plnenia a tieto je  povinný prevziať. V prípade, že Poskytovateľ nebude mať ku tomuto 
termínu zhotovené plnenie, ktoré by chcel odovzdať Objednávateľovi uvedenú skutočnosť 
včas oznámi zodpovednému zástupcovi Objednávateľa vo veci preberacích konaní. Zmluvné 
strany sa výslovne dohodli, že Poskytovateľ má právo odovzdať zhotovené plnenie (príp. ich 
časť) aj častejšie ako 1 x týždenne, pričom Objednávateľ je  povinný, podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve, tieto plnenia v intervaloch oznámených zo strany Poskytovateľa 
prevziať. Ďalšie podmienky prevzatia a odovzdania predmetu plnenú n budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Základnej zmluvy.

Vlastnícke právo k predmetu plnenia a zodpovednosť za škody na ňom prechádza z 
Poskytovateľa na Objednávateľa protokolárnym a fyzickým odovzdaním predmetu plnenia 
podľa Špecifikácie v zmysle tejto zmluvy.

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje :
- poskytnúť Poskytovateľovi, prípadne osobám určeným Poskytovateľom neodkladnú súčinnosť 

na riadne plnenie podľa tejto zmluvy, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie služieb. Základná 
minimálna neodkladná súčinnosť Objednávateľa spočíva vo vytvorení riadiaceho orgánu pre 
výkon tejto zmluvy, ktorý bude zložený zo zástupcov Objednávateľa a Poskytovateľa; riadiaci 
orgán je definovaný v Prílohe č. 4. k Základnej zmluve. Neodkladnou súčinnosťou sa pre účely



tejto zmluvy považuje konanie v takej lehote a rozsahu, aby došlo ku riadnemu plneniu 
ustanovení v zmysle tejto zmluvy bez rizika vzniku ujmy na strane ktorejkoľvek Zmluvnej 
strany, príp. tretej osoby dotknutej realizáciou tejto zmluvy. Žiadosť o poskytnutie neodkladnej 
súčinnosti Poskytovateľ uskutočni telefonicky, príp. e -mailom príp. osobne u zodpovedných 
zástupcov Objednávateľa.

- riadne a včas sprístupniť Poskytovateľovi, príp. osobám určeným Poskytovateľom všetky 
priestory, dotknuté poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy,

- poskytnúť Poskytovateľovi, príp. osobám určeným Poskytovateľom súčinnosť a všetky 
relevantné informácie, dokumentáciu a iné podklady, tak, aby Poskytovateľ mohol nerušene v 
súlade s podmienkami tejto zmluvy poskytovať dohodnuté plnenie. Poskytovateľ je oprávnený 
prerušiť poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy až do momentu splnenia záväzkov a/alebo 
povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom pre tento prípad nie je Poskytovateľ v omeškaní s 
poskytnutím služby podľa tejto zmluvy.

5.4. Zodpovednými zástupcami za Poskytovateľa sú: 
pre veci technické:
>re veci zmluvné:

Zodpovednými zástupcami za Objednávateľa sú :

pre veci technické: Mgr. Michal Čudrnák, michal.CLidrnak@sng.sk,
>re veci zmluvné: Mgr. Mária Bohumelová, maria.bohumelova@sng.s

)re veci preberacích konaní: Mgr. Michal Čudrnák, michal.cudrnak@snq.sk, mobil: 
Vladimír Hergott, vladimir.hergott@sng.sk.

Článok 6 
Cena a platobné podmienky

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť v súlade s podmienkami tejto zmluvy a Základnej zmluvy 
(osobitne čl. 6), Poskytovateľovi cenu dohodnutú v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov, vo výške maximálne 4.010.581,00 EUR bez DPH, 
vo výške 4 812.697,20 EUR s DPH, ktorá bola dohodnutá v súlade s Cenníkom, ktorý tvorí 
Prílohu č. 2 tejto zmluvy spolu s rozpočtom. Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že 
rozpočet je vzhľadom na špecifický charakter služby nastavený na predpokladaný počet 
človekohodín, t.j. tento počet a pomer sa môže počas realizácie služby meniť tak, aby bol 
splnený predmet zmluvy a za žiadnych okolností nebola prekročená vyššie uvedená maximálna 
dohodnutá cena.

6.2. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi cenu poskytnutých služieb a produktov 
v súlade s ustanoveniami Základnej zmluvy.

6.3. V súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s bodom 6.5. tohto článku 
je Poskytovateľ oprávnený fakturovať zálohu vo výške 0% z ceny uvedenej v bode 6.1. tohto 
článku.

6.4. Zálohové platby (preddavky) podľa predchádzajúceho bodu 6.3, tohto článku, tak budú 
poskytnuté najviac na obdobie troch mesiacov a musia byť finančne vysporiadané najneskôr do 
konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli.

6.5. Zálohová platba je splatná v lehote do 14 kalendárnych dní od doručenia zálohovej faktúry, 
ktorú Objednávateľovi vystaví Poskytovateľ. Poskytnutá zálohová platba bude Poskytovateľom
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zúčtovaná vo vyúčtovacej faktúre, v zmysle bodu 6.4.tohto článku.

Článok 7 
Doba trvania zmluvy

7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky.

7.2. Platnosť tejto zmluvy končí:

písomnou dohodou Zmluvných strán, 
písomným odstúpením od zmluvy, 
splním predmetu plnenia tejto zmluvy.

7.3. Zmluvné strany sú v priebehu trvania tejto zmluvy oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy za 
podmienok uvedených v Základnej zmluve.

7.4. Zmluvné strany sú povinné informovať pred ukončením platnosti tejto zmluvy Ministerstvo 
kultúry Slovenskej republiky.

Článok 8 
Osobitné ustanovenia

8.1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že je pre ne záväzný obsah Základnej zmluvy, s obsahom 
Základnej zmluvy bez výhrad súhlasia a zhodne potvrdzujú, že právny vzťah založený touto 
Realizačnou zmluvou, z neho vyplývajúce práva, povinnosti, záväzky Zmluvných strán a právne 
následky s týmto právnym vzťahom spojené, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve sa 
budú riadiť v plnom rozsahu podmienkami upravenými v príslušných ustanoveniach Základnej 
zmluvy a to v takom rozsahu ako je  upravené v Základnej zmluve.

8.2. V prípade, že sa kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vyskytne potreba akýchkoľvek spresnení 
a/alebo úprav a/alebo zmien súvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy, tieto úpravy a/alebo 
spresnenia a/alebo zmeny budú vykonané po obojstrannom odsúhlasení oboch Zmluvných strán a 
to formou písomného dodatku, ktorý pre urýchlenie celej procedúry bude odsúhlasený oboma 
Zmluvnými stranami formou elektronickej komunikácie prostredníctvom kontaktov zodpovedných 
osôb vo veciach zmluvných. Uvedený akt dohody o takomto dodatku budú Zmluvné strany 
kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy deklarovať formou dodatku -listiny s pripojenými podpismi 
oboch Zmluvných strán.

8.3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať plnenie predmetu tejto zmluvy a podieľať sa na plnení 
indikátorov definovaných v Operačnom programe informatizácie spoločnosti Prioritná os 2, resp. v 
revízii Operačného programu informatizácie spoločnosti Prioritná od 2, v súlade so Štúdiou 
uskutočniteľnosti a projektovou štúdiou k národnému/dopytovému projektu, osobitne podieľanie 
sa na plnení indikátora počtu zdigitalizovaných objektov 3 433 500 v rámci predmetu plnenia tejto 
zmluvy v počte 18 300 a indikátor počet projektov, v rámci predmetu plnenia tejto zmluvy v 
počte 1 (Národné/dopytové projekty sú definované v Štúdii uskutočniteľnosti dostupnej na
stránke http://www.opis.gov. sk/studie-realízovatelnosti-prioľitnei-osi-2/J.

Článok 9 
Záverečné ustanovenia

9.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas zmluvných strán (s použitím 
ustanovenia bodu 8.2. tejto zmluvy. Táto zmluva môže byť menená výslovne len písomnou 
formou zmluvných dodatkov, ktoré odsúhlasia oprávnené osoby zmluvných strán. Návrhy 
zmluvných dodatkov je  oprávnené predkladať každá zo zmluvných strán.

http://www.opis.gov


9.2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia dispozitívnymi ustanoveniami O bchodného 
zákonníka, s primeraným použitím § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a pokiaľ 
nemožno ustanovenia tohto zákonníka použiť, riadi sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi v platnom znení.

9.3 V prípade sporného chápania tejto zmluvy alebo neplnenia záväzkov oboch strán sa obidve 
Zmluvné strany budú snažiť pred začatím právnych krokov predovšetkým  o zhodu v dobrom. 
Pokiaľ sa Zm luvné strany nedohodnú zhodou v dobrom, budú sa snažiť dosiahnuť súdny zmier. 
Objednávateľ berie na vedomie, že pre prípad výskytu problémov vzniknutých pri plnení tejto 
zmluvy, môže Poskytovateľ o vzniknutej situácii informovať Sprostredkovateľský orgán rezortu 
kultúry pre Operačný program pre informatizáciu spoločnosti.

9.4. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo 
nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je  
dotknutý- ostatný obsah tejto zmluvy. Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a 
účinným zákonným ustanovením, ktoré je  mu svojím význam om  a účelom najbližšie.

9.5. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú s konečnou platnosťou 
rozhodované na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky.

9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvne prejavy sú dostatočne jasné, určité a 
zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju  
podpísali.

9.7. Táto zmluva je  vyhotovená v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane 
štyri vyhotovenia zmluvy a Poskytovateľ dostane dve vyhotovenia zmluvy. Súčasťou tejto zmluvy 
sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 Základná zmluva

Príloha č. 2 Cenník a rozpočet

Príloha č. 3 Zoznam expertov

Príloha č. 4 Spôsob realizácie služby

Príloha č. 5 Rozsah prác a produktov

V Bratislave, dň V Bratislave, dňa
Objednávateľ: Poskytovateľ:

Mgr. Alexandra Kusá, PhD. 
generálna riaditeľka 
Slovenská národná galéria

Ing. Viliam Kišš 
konateľ
TENDER MEDIA GROUP, s.r.o.



Príloha č. 1 - Základná zmluva



Príloha č. 2 -  C enník a rozpočet



Príloha č. 2 -  C enník a rozpočet -  pokračovanie 1



Príloha č. 2 -  C enník a rozpočet -  pokračovanie 2



Príloha č. 3 Zoznam expertov

/o '/nám  expertov, ktorí hudú /-.»bezpeťovať plnenie Základnej /rn luw  n Realizačnej zmluvy

KE
č.

Názov kľúčového expert» Meno experta

1 P roj c kto vy manažér Vladimír Mudek
9 Expert na konver/iu 2D objekun Marek 1 íazlinger
10

I
Expert na históriu umenia na oblasť výtvarné umenie, maľba, grafika, 
kresba

Dagmar Srnenská

! n Expert na históriu umenia na oblasť ilustrácii Barbora Brathová 1

1 1 ? Expert na históriu umenia na oblasť sochárstvo Stanislav Brna



Príloha č. 4 Spôsob realizácie služby

Zbierkové predmety určené na digitalizáciu skenovaním v počte 18 300 ako je  uvedené v predmete 
tejto zmluvy budú skenované použitím mobilného skenera.

Všetky objekty určené na skenovanie musia pred samotným skenovaním prejsť reštaurátorským 
skríningom a budú zaradené na digitalizáciu v systéme JIRA. Objednávateľ (ďalej SNG) vytvorí 
prístup a zaškolí zamestnancov Poskytovateľa pre prácu v systéme JIRA. Evidovanie procesu 
digitalizácie v systéme JIRA je  určené v rámci tejto zmluvy pre tieto kroky: skenovanie, postproces, 
kontrola.
Zarámované maľby sa nebudú odrámovávať, to znamená, že budú skenované s rámom.

PROCES
Postupnosť pri skenovaní v časovej následnosti, činnosti zabezpečované POSKYTOVATEĽOM :
1. Výber diel z depozitára určených na digitalizáciu a ich prevzatie (správca depozitára príslušnej galérie 
+ projektový reštaurátor) na dennej alebo týždennej báze, podľa dohody s galériou
2. Skenovanie (skenerista) - vytvorenie digitálneho skenu - master snímky
3. Uloženie master snímky do úložiska poskytovateľa
4. Archivácia master snímky na záložnom úložisku poskytovateľa
5. Postproces
6. Kontrola postprocesu
7. Vytvorenie odvodenín (5 úrovni vrátane mastra)
8. Uloženie odvodenín do úložiska aj záložného úložiska poskytovateľa
9. Vrátenie diel do depozitárov (projektový reštaurátor, správca depozitára)
10. Odovzdávanie dát SNG - externá kontrola procesu a kvality snímok (supervízor, kontrolór kvality) -  
potvrdenie kvality do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania
11. Vymazanie vytvorených digitálnych skenov z úložísk poskytovateľa v zmysle bodu 3.2. čl. 3 dodatku 
č. DG 02-D1 k Realizačnej zmluve č. DG 02.

Poznámka: žiadne zbierkové predmety by nemali ostať v skenovacej miestnosti počas víkendov, 
sviatkov prípadne dovoleniek. Ideálny model: pondelok výber a v piatok návrat. Model bude 
dohodnutý s jednotlivými galériami.

Výber a prevzatie diel z depozitára
- prevzatie zoznamu diel (preberacie protokoly) na týždennej báze zaradené do digitalizačného cyklu v 
JIRA

Skenovanie
- vytlačenie a priloženie identifikátorov (inventárne číslo a logo galérie)
- priloženie šedej densitometrickej (Kodak Q 13, alebo vhodná alternatíva) a farebnej škály (X-Rite 
ColorChecker Passport) ku skenovanému objektu

Požadované parametre:
- objekt do A2 - 600 ppi
- objekt nad A2 - 300 ppi
- objekt nad 201 x 121 cm -  300 ppi (softvérovým spojením viacerých skenov)
-geometrická presnosť: originálna snímka musí mať presnú mierku s originálom 1:1, bez potreby 
korigovania chýb optiky; musí byť zabezpečená paralelnosť medzi snímačom a snímaným objektom; 
zabezpečenie eliminácie optickej aberácie („colour misregistration“)
- kalibrácia: skener musí byť kalibrovateľný (biele vyváženie, citlivosť, tvorba farebných profilov).
- farebná vernosť: skener musí mať vytvorený farebný profil zodpovedajúci potrebám skenovania 
výtvarných diel
- master snímka: nesmie byť žiadnym spôsobom farebne upravovaná, zaostrovaná, alebo iným spôsobom 
manipulovaná
-osvetlenie: rovnomerná intenzita, možnosť nastavenia na efekt textúry; zanedbateľná teplota a U V 
žiarenie, bezkontaktné snímanie



- zaostrenie: jednotná ostrosť na celom povrchu snímaného objektu
- uloženie objektu pri skenovaní: vypodložením objektu molitanovou podložkou vylučujúcou 
deformácie objektu,
- lesk a textúra povrchu: nemali by byť nastavením skenera príliš potlačené, aby sa zachoval vzhľad 
skenu zodpovedajúci vzhľadu diela vystavovaného pri expozičnom osvetlení
- zadná strana: v prípade špecifikácie v systéme JIRA určenej galériou je nutné naskenovať aj zadnú 
stranu (maľba)
- identifikácia skenovaného diela: ku každému dielu musí byť pri skenovaní priložený štítok 
s inventárnym číslom. Dodávateľ vytvorí štítky podľa zoznamu z JIRA, podľa predpísanej šablóny, ktorú 
dodá Objednávateľ

Uloženie master snímky do úložiska Poskytovateľa + Postproces 
Typy úprav
Úpravy treba realizovať na každej snímke - ak má dielo viac skenov (zadná strana, rôzne nasvietenie), je 
nutné upraviť každú snímku do L2, L2 WEB, LP_A4, LP_WEB.

LO M aster - pôvodný neupravený sken
Názov súboru Premenovaný

podľa Schémy pre 
názvy snímok 

Formát TIFF
Kompresia žiadna (ani LZW)
Bitová hĺbka 48bit
PPI 300 (diela väčšie ako A2)

600 (diela menšie ako A2)
Farebný profil pôvodný profil skenera
Orientácia nenatočený, resp. v pôvodnej

orientácii
Farebné úpravy nie
Ostrenie nie
Orezanie nie
Zmenšenie Nie

L2 Upravený sken
Názov súboru

Formát 
Kompresia 
Bitová hĺbka 
PPI
Farebný profil 
Orientácia

Farebné úpravy

Ostrenie
Orezanie

Zmenšenie

premenovaný podľa Schéma pre
názvy snímok
TIFF
žiadna (ani LZW)
48bit
rovnaké ako LO 
eciRGB v2
natočený v orientácii podľa štítka s 
inventárnym číslom 
(musí byť k dielu priložený v orientácii 
v ktorej je dielo vystavované - 
v prípade nejasností spresní správnu 
orientáciu kurátor galérie) 
podľa originálu nasvieteného 
svetlom s farebnou teplotou 5000 K 
podľa potreby
nie (resp. orezanie so zachovaním 
škály a identifikátora)
Nie



L2 WEB Upravený sken v pôvodnej veľkosti pre web
Názov súboru

Formát 
Kompresia 
Bitová hĺbka 
Farebný profil 
Orientácia 
Farebné úpravy 
Ostrenie 
Orezanie

Zmenšenie

premenovaný podľa Schémy pre
názvy snímok
TIFF
žiadna (ani LZW)
24 bit 
sRGB
rovnaké ako L2 
rovnaké ako L2 
rovnaké ako L2
orezanie na plochu diela, v prípade 
požiadavky galérie ponechať rám (orezať 
pozadie, resp. použiť vhodnú podložku) 
Nie

LP A4 Upravený sken
Názov súboru

Formát 
Kompresia 
Bitová hĺbka 
PPI
Farebný profil 
Orientácia 
Farebné úpravy 
Ostrenie 
Orezanie

Zmenšenie

pre tlač (veľkosť A4)
premenovaný podľa Schémy pre názvy
snímok
TIFF
Žiadna (ani LZW)
48 bit 
300
eciRGB v2 
rovnaké ako L2 
rovnaké ako L2 
rovnaké ako L2
orezanie na plochu diela, v prípade požiadavky 
galérie ponechať rám (orezať pozadie, resp. 
použiť vhodnú podložku) 
zmenšenie na veľkosť tlače formátu A4

LP WEB Náhľad pre CEDVU a W eb umenia
Názov súboru premenovaný podľa Schémy pre názvy sním ok ,primárny
obrázok je potrebné označiť v názve súboru -0
Formát 
Kompresia 
Bitová hĺbka 
Farebný profil 
Orientácia 
Farebné úpravy 
Ostrenie 
Orezanie 
Zmenšenie

JPG
10

24 bit 
sRGB
rovnaké ako L2
rovnaké ako L2
podľa potreby
rovnaké ako LPA4
800 pixelov na dlhšiu stranu



Nadstavenia vo Photoshope/Softvéri na skenovanie 

Meno autora snímky

tag exif:artist/iptc creator - meno autora úprav snímky (postprocesu), bez diakritiky (napr. Martin 
Kovac)

tag exifňmageDescription - meno autora snímky (fotografa, skeneristu), bez diakritiky (napr. Peter 
Krivý)

Vlastník snímky

tag Copyright - názov galérie (vlastníka foteného/skenovaného diela), bez diakritiky viď stĺpec Galéria v 
Kódy pracovísk

Záznam o úpravách snímky

zapnúť v Photoshope: Preferences/General/History Log

Schéma pre názvy snímok

XXX— YYY—N M —I— T. t if  
napr.

SNG—02345—0_3--_2012_08_13_--LP_A4.tif 
XXX je kód galérie

YYY je inventárne číslo s nahradenými znakmi

" " na 

7"  na 

na

N je číslo snímky

0 - primárny obrázok (800 pixelov na dlhšiu stranu)

číslo snímky, v prípade ak je  dielo snímané viackrát, resp je  snímaná aj zadná strana, alebo detail 

pre 2d diela - zadná strana - r, detail - d; osvetlenie s textúrou - 1;

SNG—0_2345—0_2—_2013_08_13_—LP_WEB - predná strany maľby, celkový počet 2 snímky, náhľad 
pre web, Primárny obrázok

SNG—O 2345—1_2— _2013_08_13_—LP_A4 - predná strany maľby, celkový počet 2 snímky, verzia 
pre tlač, Upravený sken pre tlač (veľkosť A4)

SNG—0_2345—2r_2—_2013_08_13_—L2_WEB - zadná strana maľby, celkový počet 2 snímky,
Upravený sken v pôvodnej veľkosti pre web

M  je celkový počet snímok diela (rôzne úrovne úprav sa nezarátavajú)

T je úroveň úprav

• L0 - Master - pôvodný neupravený sken

• L2 - Upravený sken

• L2_WEB -  Upravený sken v pôvodnej veľkosti pre web

• LP_A4 - Upravený sken pre tlač (veľkosť A4)

• L P W E B  - Primárny obrázok (náhľad pre CEDVU a Web umenia)

1 je  informatívna časť o snímke vo formáte



_YYYY_MM_DD_ - dátum vytvorenia súboru

Vo výnimočnom prípade kedy sa na ploche jedného skenu nachádza viacero diel 
so samostatnými inventárnymi čislami (a nie je možnosť naskenovať ich 
samostatne) je názov snimky nasledujúci (v časti inventárne čislo sú všetky
inventárne čisla oddelené 2x podtržnikom (__)SNG--0_2347__0_2346--0_2--
_2013_11_20_--LP_WEB.jpg

Aj v prípade viacerých inventárnych čísiel na jednej snímke musí však LO a L2 zostať zachovaná v 
pôvodnej podobe - bez rozdelenia na Časti.

Adresárová štruktúra

- kód pracoviska 

- r ok (2013)

- identifikátor digitalizačného cyklu podľa týždňa - RRRR-MM-TT (rok- mesiac - týždeň, napr. 2013- 
08-31)

- XXX-YYY (napr. S N G -0 _ 2 3 4 5 )

- XXX - kód galérie

YYY - inventárne číslo s nahradením



Zasielanie emailov so zoznamom odoslaných  
objektov:

Predmet: Zon_Lokalita_yyy

Názov pripojeného súboru: Zon_ Lokálita_yyy

V tele emailu: Identifikácia zasielajúceho

Uvedené skratky sú vysvetlené v prílohách 4, 5, 6

Zasielanie emailov so schvaľovacím protokolom  
objektov:

Predmet: SP_Lokalita_yyy - identifikátor 
digitalizačného cyklu podľa týždňa (RRRR-MM-TT)

Názov pripojeného súboru: SP_ Lokalita_yyy - - 
identifikátor digitalizačného cyklu podľa týždňa 
(RRRR-MM-TT)

V tele emailu: Identifikácia zasielajúceho 

Uvedené skratky sú vysvetlené v prílohách 4,5, 6



Príloha č. 5 Rozsah prác a produktov

Počty 2D zbierkových predmetov podľa jednotlivých galérii určených na skenovanie

výtvarný druh formát GMB SNG GJK GBT GUS GNZ KGC GPB MVL NGN OGD PGU SGB SGP TGP TGM VSG ZGS spolu

Fotografia do A2 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
nad A 2 0 0 0 0 0 2 0 11 0 0 0 10 0 0 4 2 0 0 29

Grafika do A2 0 0 0 0 5 62 0 19 0 0 12 7 2 0 5 9 0 0 121
nad A2 0 0 0 1 1 17 0 0 0 0 9 16 12 0 0 1 0 0 57

Kresba do A2 0 0 0 0 7 45 1 36 0 0 87 29 0 1 19 22 3 9 259
nad A2 0 0 0 1 14 22 1 54 0 0 2 36 3 10 66 33 5 0 247

Maliarstvo do A2 0 0 10 607 156 237 40 503 29 70 934 181 366 409 247 225 163 177 4354
nad A2 3372 3607 27 492 323 314 152 610 24 121 1225 457 763 472 449 173 309 249 13139

Iné médiá do A2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
nad A2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Úžitkové umenie do A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 5
nad A2 0 0 0 9 3 3 2 0 0 1 0 16 4 3 13 16 0 0 70

Spolu
do A2 0 0 10 607 168 358 41 561 29 70 1033 218 368 410 273 258 166 186 4756
nad A2 3372 3607 27 503 341 360 155 675 24 122 1236 535 782 485 532 225 314 249 13544
VŠETKY 3372 3607 37 1110 509 718 196 1236 53 192 2269 753 1150 895 805 483 480 435 18300

Názov organizácie
GMB (Galéria mesta Bratislavy)
GBT (Galéria Miloša Alexandra Bazovského vTrenčine)
GJK (Galéria Jána Koniarka vTmave)
GNZ (Galéria umenia Ernesta Zmetáka vNových Zámkoch)
GPB (Liptovská galéria Petra Mchala Bohúňa • Liptovský Mikuláš) 
GUS (Galéria umelcovSpiša - Spišská Nová Ves)
KGC (Kysucká galéria vOščadnici)
MVL (Múzeum Vojtecha Lófflera Košice)
NGN (Nitrianska galéria - Nitra)

OGD (Oravská galéria v Dolnom Kubine)
PGU (Považská galéria umenia v Žiline)
SGB (Stredoslovenská galéria v Banskej Bystria) 
SGP (Šarišská galéria vPrešove)
SNG (Slovenská národná galéria)
TGM (Turčianska galéria - Martin)
TGP (Tatranská galéria - Poprad)
VSG (Východoslovenská galéria - Košice)
ZGS (Záhorská galéria v Senici)

*po vzájomnej dohode Zmluvných strán môžu byť 
zoznamy v jednotlivých galériách aktualizované 
a menené pod podmienkou, že celkový počet 
zbierkových predmetov v počte 18 300 ako predmet 
plnenia tejto zmluvy sa zvyšovať nebude.


