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Realizačná zmluva č. DG 03

(ďalej len „zmluva")

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so Základnou 
zmluvou 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 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 zriad’ovateľskej pôsobnosti 
Ministerstva kultúrv Slovenskej republikv

Sídlo: Riečna 1,815 13 Bratislava

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

IC DPH SK2020829943

DIC: 2020829943

ICO: 00164712

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: 7000117526/8180

Označenie registra: -

(d:alej len „Objednávateľ')

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

Sídlo: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava

Zastúpený; In g. V i l i a m Kišš. Konateľ

IC DPH SK2020252883

DIC: 2020252883
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ICO: 35750871

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

Číslo účtu: 2625024634/1100

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

ako líder skupiny poskytovateľov : TENDER MÉDIA GROUP, 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 je zapísaná v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka Č.23435/B, Dokument 
Logistik, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, IČO: 36 771 881, spoločnosť je  zapísaná v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka Č.45747/B, 2FB Zentrum Fur 
Bucherhaltung Gmbh, Mommsenstrasse 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 „Zmluvné strany".

Článok 2 
Preambula

Konštatuje sa nasledovné:
Na základe vyhláseného centrálneho verejného obstarávania, realizovaného postupom užšej 
súťaže zverejnenej v Úradnom 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-MUS, 
vrátane dodatočných informácií na predmet zákazky: „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", 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. MK - 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 zriaďovateľskej pôsobnosti predmet plnenia v nej špecifikovaný. Základná 
zmluva tvorí prílohu č. 1 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.

Č lánok 3 
P red m et  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: Špecifické umelecké profesie - v rámci národného projektu 2 / 
Digitálna galéria, kód ITMS 21120120001. Profesie zahŕňajú prípravu zbierkových predmetov na 
digitalizáciu a digitalizáciu 3D zbierkových predmetov.

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.

Č lánok 4 
Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je sídlo 18 galérií zapojených do projektu NP2 Digitálna 
galéria, kód ITMS 21 120120001:
- 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 služby je  detailnejšie rozpracovaný v Prílohe č. 3 
tejto Realizačnej zmluvy.
Lehota na sprístupnenie objektov/priestorov a na odovzdanie podkladov Poskytovateľovi 
potrebných pre realizáciu predmetu tejto zmluvy: najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa 
podpísania realizačnej zmluvy oboma zmluvnými stranami postupne podľa harmonogramu 
dohodnutého medzi Objednávateľom a Poskytovateľom počas realizácie predmetu tejto 
Realizačnej zmluvy.
Rozsah prác a produktov: je  detailnejšie popísaný a rozpracovaný v Prílohe č. 4 tejto 
Realizačnej zmluvy.
Termín, lehoty na dodanie služieb (časový harmonogram): Poskytovateľ zaháji výkon prác 
v súvislosti s plnením tejto zmluvy najneskôr do 1 mesiaca od podpísania realizačnej zmluvy 
oboma stranami. Dodanie služby a naplnenie predmetu zmluvy musí byť 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 8.8.2013 
-nesprístupnenie objektov, ktoré sú predmetom plnenia tejto zmluvy
-nesprístupnenie priestorov pre výkon vyššie uvedených umeleckých profesií v jednotlivých 
galériách.

Ďalšie Špecifiká realizácie a dodania služby: zabezpečenie adekvátneho internetového 
pripojenia zo strany Poskytovateľa na zabezpečenie evidencie stavu zbierkových predmetov 
a priebehu digitalizácie 3D zbierkových predmetov.

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 plnenia sa 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: Mgr. art. Róbert Kočan, 0903 958 875, e-mail: k oc a n @ fres hli lm.sk 
pre veci zmluvné: Ing. Vladimír Valent, 0903 228 951, e-mail: val ent@:fresh film.sk 
vo veci preberacích konaní: Ing. Vladimír Valent, 0903 228 951, e-mail: 
val en t @ fresh fi 1 m . sk

Zodpovednými zástupcami za Objednávateľa sú :

pre veci technické: Martin DokereŠ, martin.dokeres@sng.sk -  digitalizácia 3D 
zbierkových predmetov;
Akad. mal. Veronika Gabčová, veronika.gabcova@sng.sk -  p r íp rav a  zbierkových 
p redm etov ;
pre veci zmluvné: Mgr. Mária Bohumelová, 0917 787 989, maria.bohumelova@sng.sk 
pre veci preberacích konaní:
Mgr. Michal Čudrnák, 0915 786 942 michal.cudrnak@sng.sk -  pre Bratislavu 
Marián Turčan, 0901 916 043, marian.turcan@sng.sk -  pre Zvolen

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 SK č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov, vo výške maximálne 1 353 831,00 EUR bez DPH, 
t.j. vo výške 1 624 597,20,- 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 a počet snímok, 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 C. 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.
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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 
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 59 341 v prípade prípravy ZP na digitalizáciu a 9114 v prípade digitalizácie 3D 
ZP a indikátor počet projektov, v rámci predmetu plnenia tejto zmluvy v počte 1 (Národné/dopytové 
projekty sú definované v Štúdii uskutočniteľnosti dostupnej na 
stránkehtip:/Avww. opis, zov. sk/l8515/studie~realizovatelnosti-prioritneiei~-osi-2. php.).

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.

9.2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia dispozitívnymi ustanoveniami Obchodného 
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 Zmluvné 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 významom 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 Spôsob realizácie služby 

Príloha č. 4 Rozsah prác a produktov

V Bratislave, dňa 8.8.2013 
Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 8.8.2013 
Poskytovateľ:

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

Ing. Viliam Kisš 
Konateľ
TENDER MÉDIA GROUP, s.r.o.



Príloha č. 1 - Základná zmluva



Príloha č. 2 -  Cenník





Príloha č. 3 Spôsob realizácie služby

Postupy pri odborných činnostiach súvisiacich s prípravou zbierkových predmetov (ZP) 
na digitalizáciu

Počet ZP určených na sereening a evidenciu stavu: 59 341 ks 
Predpokladaný počet ZP na ošetrenie: 23 730 ks
Predpokladaný počet ZP na reštaurovanie: 0,10 -  0,50 % z celkového počtu ZP 
Miesto: 18 galérií zapojených do projektu Digitálna galéria
Zodpovedný kontakt za objednávateľa pre odbornú oblasť: Akad. mal. Veronika Gabčová -  
manažér pre odborné činnosti, veronika.gabcova@sng.sk

OPIS SLUŽBY
V rámci projektu Digitálna galéria bude zdigitalizovaných 99 330 zbierkových predmetov výtvarného 
umenia. Aby sa mohli zbierkové predmety zdigitalizovať musia všetky prejsť sereeningom, a následne 
podľa skutkového stavu ambulantným ošetrením, prípadne ošetrením a v krajnom prípade reštaurovaním. 
Ambulantné ošetrenie zahŕňa manipuláciu so zbierkovým predmetom -  oprášenie, prípadne odstránenie 
jednoznačne k objektu nepatriacich prvkov, ktoré by svojim charakterom a vlastnosťami rušivo vizuálne 
poškodzovali konečný výsledok digitalizácie, výhradne bez použitia procesov, ktoré by mohli zasiahnuť 
do podstaty objektu -  originálu - v reštaurátorskom ponímaní neinvazívna forma údržby, ktorá tiež 
zabezpečí objekt pred možným poškodením. Neoddeliteľnou súčasťou sereeningu je  evidencia stavu 
zbierkového predmetu v informačnom nástroji JIRA. Na zabezpečenie tejto služby je  potrebný tím 
reštaurátorov s rôznou špecializáciou, ktorého podstatná časť činnosti bude prebiehať v teréne -  
v priestoroch jednotlivých galérií zapojených do projektu.

ZP SÚ ROZDELENÉ NA DVE KATEGÓRIE:
2D objekty: maľba (závesný obraz na plátne alebo inom nosiči), diela na papierovom nosiči (kresba, 
grafika, plagát, fototografía, iné)

A2D: prevažne maľba, ZP ostávajú na digitalizáciu in situ externým poskytovateľom -  sereening 
aj ošetrenie bude prebiehať in situ, digitalizácia v réžii externého poskytovateľa

B2D: prevažne papierový nosič, ZP idú na prevoz do SNG ZV, BA -  rýchly sereening in situ, 
ošetrenie a ďalšie úkony v digitalizačnom pracovisku SNG, digitalizácia v réžii SNG

31) objekty /A 3D: socha, úžitkové umenie - -  sereening aj ošetrenie bude prebiehať in situ, digitalizácia 
v réžii externého poskytovateľa

DEFINÍCIE POJMOV
Sereening = vizuálna kontrola ZP a jeho kategorizácia do 1,2,3 s následným zápisom v JIRA v časti 
"zadať údaje sereeningu"; týka sa všetkých zbierkových predmetov určených na digitalizáciu! 
Kategórie =
1 = ZP v bezchybnom alebo takmer bezchybnom stave, teda vo výbornej prípadne dobrej kondícii, 
nevyžadujúce žiaden zásah reštaurátora;
2 = ZP vyžadujúce ambulantné ošetrenie / ošetrenie pred ich digitalizáciou
3 = ZP vykazujúce závažné poškodenia vyžadujúce komplexný reštaurátorský zásah v ateliéri s 
dlhodobým výhľadom - vyradiť z digitalizácie, nebudú sa digitalizovať v rámci projektu

Ambulantné ošetrenie = zabezpečenia kompaktnosti diela v zmysle jeho celistvosti t.j. upevnenie 
lokálne uvoľnených, alebo oddelených častí (napr. odtrhnutý roh, ohnutá časť diela, uvoľnená 
polychrómia, maľba, podklad atď.); odstránenie depozitu (znečistenia) z povrchu ZP, prípadné lokálne 
odstránenie nežiaducich jednoznačne rušivých elementov, ktoré pri skenovaní spôsobujú znehodnotenie 
kvality výsledného skenu /snímky a je ich možné bez akéhokoľvek invazívneho zásahu do celistvosti 
podstaty ZP odstrániť.
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P O M O C N Ý  M A T E R I Á L  A V Y B A V E N IE  R E Š T A U R Á T O R A  V T E R É N E  - 
Z A B E Z P E Č Í  P O S K Y T O V A T E Ľ

• fotoaparát, S D karta, USB kľúč
• prenosný počítač s čítačkou na SD kartu (laptop)
• mobilná sieť (pripojenie na internet)
• lupa, externý zdroj svetla (baterka)

P O M O C N Ý  M A T E R I Á L  A  V Y B A V E N IE  R E Š T A U R Á T O R A  V  T E R É N E  - 
Z A B E Z P E Č Í  S N G  / O B J E D N Á V A T E Ľ

• ochranné rukavice, plášť
• prenosné dosky (obaly) formát A2
• kufrík s reštaurátorskými potrebami
• materiál na ošetrenie
• prístup a zaškolenie do JIRA

P O S T U P  P R I O D B O R N Ý C H  Č I N N O S T I A C H  P R E  P R Í P R A V U  B 21) O B J E K T O V  - 
P R E V O Z  D O  S N G

• nástup na vysunuté pracovisko v priestoroch danej galérie
• príprava na screening ZP

o prevzatie ZP z depozitáru na základe preberacích protokolov v prípade screeningu mimo 
depozitára + kontrola zoznamu ZP voči prevzatým ZP; v prípade výskytu nesúladu ZP, 
ktorý nie je  v zozname vyradiť ho z procesu 

o priamo v depozitári za účasti správcu depozitára danej galérie
• screening ZP podľa harmonogramu a príslušných zoznamov

o vyhodnotenie pozorovaním voľným okom, lupou
o fotenie stavu ZP kvôli prevozu a stavu diela (kondičný report) - predná strana aj zadná 

strana
o rýchly screening či je  ZP vhodný na digitalizáciu a zaradí sa na prevoz, prípadne na 

vyradenie z digitalizácie (zostáva v depozitári) 
o zápis záznamu do JIRA o vykonanom screeningu + v prípade potreby záznam do JIRA o 

odporúčaní na reštaurovanie 
o odborná manipulácia a dohľad pri balení a nakladaní 
o odborná manipulácia a dohľad pri balení a vykladaní v SNG (Zvolen, BA) 
o ambulantné ošetrenie pred digitalizáciou + prípadné reštaurovanie označených ZP 
o odporučiť na digitalizáciu v JIRA
o odborná manipulácia a dohľad pri balení a nakladaní na prevoz do domovskej galérie

P O S T U P  P R I  O D B O R N Ý C H  Č I N N O S T I A C H  A  2D  A 3D  O B J E K T Y  „ I N  S I T U “
• nástup na vysunuté pracovisko v priestoroch danej galérie
• príprava na screening ZP

o prevzatie ZP z depozitáru na základe preberacích protokol v prípade screeningu mimo 
depozitára + kontrola zoznamu ZP voči prevzatým ZP; v prípade výskytu nesúladu ZP, 
ktorý nie je  v zozname vyradiť 

o priamo v depozitári za účasti správcu depozitára danej galérie
• screening + ambulantné ošetrenie ZP podľa harmonogramu a príslušných zoznamov (stanovený 

limitovaný počet)
• zápis záznamu do JIRA o vykonanom screeningu

o fotenie stavu ZP zaradených v screeningu do kategórie 2 
o ošetrenie

• záznam v JIRA - odporučiť na digitalizáciu (prípadne vyradiť z digitalizácie)
• odborná asistencia pri digitalizácii v prípade potreby resp. v prípade digitalizácie chúlostivých 

ZP
• vrátenie ZP do depozitáru



ODBORNÉ ÚKONY PRE VŠETKY OBJEKTY

SCREENING
Kategória 1 sú ZP, ktoré NEVYK AZUJÚ: (urobiť záznam v JIRA "odporučiť na digitalizáciu")

žiadne vizuálne rušivé prvky a detaily, ktoré evidentne nepatria k dielu,
žiadne vizuálne mechanické poškodenia, povrchové perforácie,
povrchové zmeny spôsobené zákalom laku spôsobujúcim zníženú čitateľnosť diela,
viditeľné napadnutia plesňami, mikroorganizmami, či hmyzom a pod.,
nestabilitu materiálových vrstiev,
nestabilitu podstaty materiálu vo výstavbe diela v prípade 3D objektov (opadanie podkladu farebnej 
vrstvy, narušenie hmoty základného materiálu)

Kategória 2 sú ZP, ktoré VYK AZUJÚ: _
vizuálne rušivé prvky, detaily, ktoré jednoznačne nepatria k dielu, 
výrazné znečistenia,
vizuálne mechanické poškodenia, povrchové perforácie,
povrchové zmeny spôsobené zákalom laku spôsobujúci zníženú čitateľnosť diela, 
napadnuté plesňami, mikroorganizmami, či hmyzom a pod. 
nestabilitu materiálových vrstiev,
nestabilitu podstaty materiálu vo výstavbe diela v prípade 3D objektov/ opadanie podkladu farebnej 
vrstvy, narušenie hmoty základného materiálu/

Kategória 3 sú ZP, ktoré NEBUDÚ ZARADENÉ do digitalizácie -
ZP ktoré si vyžadujú komplexný reštaurátorský zásah

Všetky kategórie musia mať zodpovedajúci záznam v JIRA v časti "zadať údaje screeningu".

O DBO RNÉ ÚK O NY PRE 2D O BJEK TY  NA PA PIER O V O M  NO SIČI 
Originálne a pôvodné prvky (pasparta a pod.) ostávajú.
Ambulantné ošetrenie

• odstránenie prečnievajúcich sekundárnych prvkov viditeľných z prednej strany (pásky)
• eliminovanie rušivých nepôvodných doplnkov z prednej strany (lepiace pásky, prelepy 

papierom)
• dočasná fixácia uvoľnených častí (obrazu, kresby, grafiky, plagátu, fotografie) lokálne 

spevnením PH neutrál páskou, japonským papierom, ideálne z reverzu diela pred transportom
Postupy pri odbornom ambulantnom ošetrení zaznamenáva reštaurátor do systému JIRA.

Ošetrenie ZP zaradených do kategórie 2
• odplesnenie (fumigačná komora)
• čistenie rubovej strany
• prípadné odstránenie starých lepidiel
• očistenie povrchu od depozitu
• chemické čistenie
• mechanické čistenie
• fixácia diela lokálne (prelepom)
• fixácia diela celoplošne (prelepom)
• fixácia nosiča diela lokálne (podlepom)
• fixácia nosiča diela celoplošne (doliatim papierovej hmoty)
• fixácia nosiča diela lokálne (doliatim papierovej hmoty)
• upevnenie uvoľnených častí
• odstránenie nevhodných sekundárnych doplnkov
• prípadné nové podlepenie (dubláž pri dielach na pevnejších nosičoch)
• ochranná fixácia povrchu
• zlátenie - na základe konzultácie s odborným manažérom 

Postupy o ošetrení zaznamenáva reštaurátor v JIRA.



V prípade iných žiaducich odborných zásahov - nutná konzultácia s manažérom pre odborné činnosti - 
akad. mal. Veronika Gabčová (veronika.gabcova@sn g.sk )

O D B O R N É  Ú K O N Y  P R E  2D O B J E K T Y  - M A Ľ B A

A m bulantné  ošetrenie
• ZP ostávajú  v rám och, digitalizujú sa spolu s rámom
• dočasná fixácia uvoľnených častí obrazu lokálnym podlepením japonským papierom
• odstránenie povrchových lokálnych sekundárnych prelepov z prednej strany
• oprášenie depozitu
• eliminovanie rušivých nepôvodných doplnkov

Postupy odborného ambulantného ošetrenia zaznamenáva reštaurátor do systému JIRA.

Ošetrenie ZP zaradených  do kategórie 2
• fixácia nosiča diela lokálne (podlepom japonským papierom)
• fixácia nosiča diela celoplošne (podlepom japonským papierom)
• fixácia nosiča diela lokálne (podlepom plátna)
• upevnenie uvoľnených častí maľby želatínou
• očistenie povrchu od depozitu
• vytmelenie chýbajúceho podkladu (pri dielach na plátne, drevenej, kovovej podložke)
• ochranná fixácia povrchu maľby lakom (pri dielach na plátne, drevenej, kovovej podložke)
• odstránenie nevhodných častí (klince, spinky)
• odstránenie nevhodných častí (nepôvodné materiály a doplnky)
• dočasná fixácia drevenej podložky
• odplesnenie, fumigácia - na základe konzultácie s odborným manažérom (kvôli nutnému 

prevozu)
• zlátenie - na základe konzultácie s odborným manažérom
• retuš - výtvarné scelenie - na základe konzultácie s odborným manažérom 

Postupy odborného ambulantného ošetrenia zaznamenáva reštaurátor do systému JIRA.

V prípade iných žiaducich odborných zásahov - nutná konzultácia s manažérom pre odborné činnosti - 
Akad. mal. Veronika Gabčová (veronika.gabcova@sng.sk)

O D B O R N É  Ú K O N Y  P R E  3D  O B J E K T Y

A m bulantné ošetrenie
• dočasná fixácia uvoľnených častí
• dočasná fixácia uvoľnených častí polychrómie
• odstránenie povrchových sekundárnych prelepov
• oprášenie, prípadne šetrné vysatie depozitu, hmyzu, sadzí, hrdze
• eliminovanie rušivých nepôvodných sekundárnych doplnkov (lepiace pásky, bandáže, igelitové 

fólie, prelepy papierom, iné rušivé fixačné prvky - klince, kliny, sťahovadlá....)
• lokálna dočasná reverzibilná retuš

Postupy odborného ambulantného ošetrenia zaznamenáva reštaurátor do systému JIRA.

Ošetrenie ZP zaradených  do kategórie 2
• fixácia diela lokálne (podlepom japonským papierom)
• upevnenie uvoľnených častí polychrómie (želatínou, disperziou, paraloidom)
• očistenie povrchu od depozitu
• odstránenie nevhodných rušivých doplnkov
• čistenie povrchu
• spevnenie - fixácia drevenej hmoty
• vytmelenie chýbajúceho podkladu (pri dielach z dreva) - na základe konzultácie s odborným 

manažérom projektu
• retuš - výtvarné scelenie - na základe konzultácie s odborným manažérom
• ochranná fixácia povrchu
• odstránenie nevhodných častí (klince, spinky)
• odstránenie nevhodných častí (nepôvodné materiály a doplnky)

mailto:veronika.gabcova@sng.sk


• dočasná fixácia drevenej hmoty
• odplesnenie, fumigácia - na základe konzultácie s odborným manažérom (kvôli nutnému 

prevozu)
• zlátenie - na základe konzultácie s odborným manažérom
• lokálna dočasná reverzibilná retuš

Postupy o reštaurovaní zaznamenáva reštaurátor do reštaurátorskej dokumentácie a záznam do JIRA

REŠTAURÁTORSKÝ TÍM (minimálne požadovaný počet) 
kľúčový expert č.7 - reštaurovanie diel na papieri
Mgr.art. Jaroslava Dóriová-TarajČáková ArtD.

požadovaná kvalifikácia
1. minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti reštaurovania papiera
2. osvedčenie z Komory reštaurátorov vo vyššie uvedenej oblasti
3. doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania II. stupňa
preukázanie podpísaným profesijným životopisom, predložením úradne overenej kópie osvedčenia, 
kópiou diplomu resp. dokladu o ukončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa

kľúčový expert č.7 - reštaurovanie diel na papieri
Mgr. or i. Zuzana M adeŕičovú

požadovaná kvalifikácia
1. minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti reštaurovania papiera
2. Člen Komory reštaurátorov
3. doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania II. stupňa
preukázanie podpísaným profesijným životopisom, kópiou diplomu resp. dokladu o ukončení 
vysokoškolského vzdelania 2. stupňa

kľúčový expert č. 13 expert na reštaurovanie malieb a sôch
Mgr.ai'i .Ján Hromada ArlD.

požadovaná kvalifikácia
1. minimálne 5- ročná preukázateľná odborná prax v oblasti reštaurovania závesného obrazu na plátne 
alebo inom nosiči, tabuľovej maľby
2. osvedčenie z Komory reštaurátorov vo vyššie uvedenej oblasti
3. doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania II. stupňa
preukázanie podpísaným profesijným životopisom, predložením úradne overenej kópie osvedčenia, 
kópiou diplomu resp. dokladu o ukončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa a predložením úradne 
overených kópii uvedených osvedčení

kľúčový expert č. 13 expert na reštaurovanie malieb a sôch
Mgr. František Smigrovský

požadovaná kvalifikácia
1. minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti reštaurovania drevených a kamenných 
polychrómovaných sôch a plastík;
2. osvedčenie z Komory reštaurátorov vo vyššie uvedenej oblasti
3. doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania II. stupňa
preukázanie podpísaným profesijným životopisom, predložením úradne overenej kópie osvedčenia, 
kópiou diplomu resp. dokladu o ukončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa.

kľúčový expert č. 13 expert na reštaurovanie malieb a sôch - 2x
Bc.art Andrej Hudec 
Mgr.art Emília Rudinská 
požadovaná kvalifikácia



1. minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti reštaurovania drevených polychrómovaných 
sôch;
2. osvedčenie z Komory reštaurátorov vo vyššie uvedenej oblasti
3. doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania I. stupňa
preukázanie podpísaným profesijným životopisom, predložením úradne overenej kópie osvedčenia, 
kópiou diplomu resp. dokladu o ukončení vysokoškolského vzdelania 1. stupňa.

Kľúčový expert č. 10 - expert na históriu umenia na oblasť výtv arné umenie, maľba, grafika, 
kresba
Mgr. Darina Arce  

požadovaná kvalifikácia
1. minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax
2. doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania II. stupňa 
registrovaný znalec v odbore: umelecké diela; starožitnosti
preukázanie podpísaným profesijným životopisom, predložením úradne overenej kópie osvedčenia, 
kópiou diplomu resp. dokladu o ukončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa

Počas celého procesu prípravy ZP na digitalizáciu je potrebná evidencia v JIRA (IS nástroj SNG 
pre projekt Digitálna galéria)
Pozn: pre evidenciu v JIRA je  potrebné pripojenie na internet (zabezpečené poskytovateľom).

P o s tu p y  p r i  d ig i ta liz ác i i  3D z b ie rk o v ý c h  p re d m e to v  (Z P )  -  „ in  s i tu “

Počet požadovaných zdigitalizovaných objektov: 9114 (75%  výtvarný druh  - socha)
Miesto: 18 galérií zapo jených  do pro jek tu  D igitálna galéria

O P IS  S L U Ž B Y
Digitalizácia 3D objektov (sochy, úžitkové umenie, umelecké remeslo) bude realizovaná fotením na 
digitálnu zrkadlovku (DLSR) s CMOS. Poskytovateľ zabezpečí digitalizáciu v dočasnom ateliéri, ktorý 
zostaví z vlastného vybavenia v priestoroch jednotlivých zbierkotvorných galérií. Fotografický ateliér 
musí byť prispôsobený podmienkam a priestorovým obmedzeniam jednotlivých galérií, SNG zabezpečí 
v predstihu dodanie informácií o priestoroch.

Priestory budú spĺňať nasledovné podmienky:

• minimálny potrebný priestor pre rozloženie vybavenia, inštaláciu, nasvietenie a fotenie objektov 
(cca 40m2)

• situované Čo najbližšie k depozitárom (pre minimalizáciu potreby presunu digitalizovaných 
predmetov)

• dostupnosť elektrickej prípojky 220V/15A
• Štandardný prístup (dvere šírky 80cm, schody)

PROCES
1. Nastavenie ateliéru
2. Výber a prevzatie objektov z depozitára
3. Aranžovanie objektu, úprava nastavení
4. Fotenie objektov
5. Uloženie master snímok
6. Výber snímok, postproces
7. Kontrola postprocesu
8. Vytvorenie odvodenín (5 úrovni vrátane mastra)
9. Uloženie odvodenín do úložiska a záložného úložiska poskytovateľa
10. Vrátenie diel do depozitárov (správca depozitára)
11. Odovzdávanie SNG - externá kontrola procesu a kvality snímok (supervízor, kontrolór kvality) - 

do 4 pracovných dní odo dňa odovzdania



12. Po potvrdení a kontrole SNG vymazanie vytvorených digitálnych snímok z úložísk 
poskytovateľa

Poznámka: žiadne zbierkové predmety nesmú ostať v ateliéri počas víkendov, sviatkov prípadne 
dovoleniek. Ideálny model: pondelok výber a v piatok návrat.

1. Nastavenie ateliéru
Ateliér musí byť prispôsobený podmienkam v danej galérii a typu zbierok určených na fotenie, 
poskytovateľ zabezpečí adekvátny výber a nastavenie svetiel, filtrov, sokla, točne a pozadí podľa potrieb 
fotenia konkrétneho typu 3D objektu

2. Výber a prevzatie ZP z depozitára
Výber diel a prevzatie ZP z depozitára bude prebiehať v spolupráci so správcom depozitára príslušnej 
galérie a projektovým reštaurátorom. ZP budú galériou zaradené do jedného digitalizačného cyklu s 
ohľadom na materiálne vlastnosti diel (napr. digitalizačný cyklus pozostávajúci zo sklenených objektov 
kategórie úžitkové umenie) a ich veľkosť (napr. len diela do určitej veľkosti). Prebranie diel bude 
potvrdené podpísaním preberacieho protokolu oboma stranami (správca depozitára a zodpovedný 
pracovník poskytovateľa) a bude evidovaný v digitalizačnom cykle v JIRA, kde bude zároveň zapísaný 
stav diela určeného na digitalizáciu. Rovnako bude v JIRA uložená dokumentačná fotka stavu objektu 
(príslušný reštaurátor), v prípade ak je  dielo poškodené. Rozsah digitalizačného cyklu (denný, alebo 
týždenný) bude záležať od veľkosti diel a tiež veľkosti ateliéru na dočasné uloženie diel.

3. Aranžovanie 3D objektu, úprava nastavení
Ak vyžaduje aranžovanie objektu úpravu (napr. pozostáva z oddeliteľných častí, ktoré musia byť najprv 
zložené, alebo je potrebné oddeliť určitú časť objektu) musí byť pri úkone prítomný reštaurátor. V 
prípade, že bude potrebné upozorniť na obmedzenia/riziká pri manipulácii s objektom, zapíše reštaurátor 
informáciu k príslušnému záznamu o diele do JIRA. Zodpovedný kurátor galérie zapíše v prípade 
potreby informácie o preferenciách na aranžovanie 3D objektu v JIRA.

4. Fotenie 3D objektov
Pre každý objekt musí byť vytvorená tzv. kontrolná snímka s priloženým inventárnym číslom objektu a 
farebným terčom (X-Rite ColorChecker Classic alebo Passport). Zodpovedný kurátor galérie zapíše v 
JIRA v prípade potreby informácie o požiadavke nafotiť konkrétne detaily objektu (napr. autorské 
značenie/značku výrobcu), resp. potrebu nafotiť niektoré časti diela samostatne (napr. časti súpravy)

požadované parametre
ďalšie nastavenia: vyváženie bielej
master snímka: nesmie byť žiadnym spôsobom farebne upravovaná, zaostrovaná alebo iným

spôsobom softvérovo manipulovaná 
osvetlenie: podľa potreby, v prípade ak je dostupná tak podľa špecifikácie pracovníka

galérie (kurátor)
počet snímok: symetrické objekty (rovnaké z každej strany, napr. pohár) - 2 snímky

nesymetrické objekty (socha, busta) - min 6 (4 mechanické - predná a zadná 
strana, ľavá a pravá), plus 2 detailné ("umelecké") snímky

5. Uloženie master snímky do úložiska poskytovateľa
Viď. samostatný popis a inštrukcie nižšie -  Úprava snímok, názvy a adresárová štruktúra

6. Výber snímok, postproces
Orezávanie, odmaskovanie nežiaducich prvkov by malo byť minimálne, master snímka by mala byť 
vytvorená s takým rozmiestnením objektu, aby bola nutná minimálna úprava tohto typu.

Vytvorenie kontrolného súčtu MD5 pre každý adresár zodpovedajúci snímkam jedného objektu 
(inventárneho čísla) - SW dodá resp. odporučí SNG. Postproces podľa popisu nižšie - Úprava snímok, 
názvy a adresárová štruktúra



11. Odovzdávanie
Poskytovateľ zabezpečí odovzdanie vytvoreného digitálneho obsahu na týždennej báze na externom 
HDD poskytovateľa. Po odovzdaní, kontrole SNG a vrátení HDD budú snímky u poskytovateľa 
vymazané.

T E C H N O L Ó G I A  A  V Y B A V E N IE  Z A B E Z P E Č E N É  P O S K Y T O V A T E Ľ O M  

Ateliér
• digitálna full frame zrkadlovka, sada optík a filtrov
• polohovací statív 
® laptop
• zábleskové svetlá, filtre, slnečná clona
• pozadie - biele a šedé
• sokle a iné vybavenie potrebné pre inštaláciu objektov (napr. sklo pre fotenie sklenených 

predmetov)
• vybavenie pre prípad potreby zatemnenia

DTP stanica
• Adobe Photoshop CS5 a vyššie
• monitor spĺňajúci požiadavky pre digitálne nátlacky (softproof)
• pripojenie na internet zabezpečené nezávisle od galérie
• HDD s dostatočnou kapacitou pre ukladanie snímok
• zálohový HDD

Pracovný odev
• rukavice

D IG 1 T A L IZ A Č N Ý  T ÍM

Kľúčový expert č. 8 -  expert na fotografovanie diel a objektov ("fotograf)- 2x
Mgr. arl. Róbert Kočan 
Mgr. arl. Martin Kollár

• príprava fotografického štúdia
• určenie spôsobu aranžovania umeleckého diela
• fotenie
• kontrola snímok

Požadovaná kvalifikácia:
1. minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti fotografie.
2. minimálne jedna realizácia digitalizovania objektov zo zbierok SNG
3. doklad o ukončení stredoškolského vzdelania,

preukázanie podpísaným profesijným životopisom, kópie diplomu resp. dokladu o ukončení 
stredoškolského vzdelania.

Asistent fotografa -  2x
• asistencia pri prevzatí diel, kontrola voči zoznamu diel
• asistencia pri príprave fotografického štúdia
• manipulácia a inštalácia diela
• základná kontrola snímok
• premenovanie snímok
• uloženie do úložiska aj záložného úložiska poskytovateľa
• evidencia v JIRA

Požadovaná kvalifikácia:
1. minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti fotografie.



2. doklad o ukončení stredoškolského vzdelania 
preukázanie podpísaným profesijným životopisom, predložením kópie diplomu resp. dokladu o ukončen 
stredoškolského vzdelania.

Osvetľovač -  2x
• pomoc pri nasvecovaní diela a pozadia
• asistencia pri príprave fotografického štúdia

Požadovaná kvalifikácia:
1. minimálne 5 ročná odborná prax s exteriérovým a interiérovým svietením objektov a scén: 

preukázanie podpísaným profesijným životopisom

DTP operátor (postproces snímok) - 2x
• kontrola snímok na úrovni
• postprocesing snímok: farebné úpravy, retušovanie, orezanie (podľa požiadaviek SNG 

uvedených v popise Úprava snímok, názvy a adresárová štruktúra)

Požadovaná kvalifikácia:
1. minimálne 5 ročná prax pri obrazovej postprodukcii (grading)
2. minimálne 5 ročná prax v práci s Adobe Photoshop 

preukázanie podpísaným profesijným životopisom
Počas celého procesu digitalizácie 3D ZP je potrebná evidencia v JIRA; potrebné pripojenie na 
internet zabezpečené poskytovateľom.

Požadovaná úprava snímok, názvy a adresárová štruktúra 
TYPY ÚPRAV
Úpravy treba realizovať na každej snímke - ak má dielo viac snímok (zadná strana, diela s viacerými 
časťami a jedným inventárnym číslom), tak upravíme každú snímku do L2, L 2 W E B ,  LP_A4, 
L P WE B .

Pri fotení 3D objektov má prvá (kontrolná) snímka inventárne číslo a škálu - označujeme ju LX

M aster - pôvodná neupravená snímka
Názov súboru premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok 

Formát D N G  (so zachovan ím  pôvodného  R A W )

Kompresia žiadna 
Bitová hĺbka 48 bitov
PPl/rozlíšenie 300, resp. maximálne rozlíšenie senzoru použitej digitálnej zrkadlovky 

Farebný profil Adobe RGB (1998)
Orientácia nenatočený, resp. v pôvodnej orientácii

Farebné úpravy nie

Ostrenie nie
Orezanie nie
Zmenšenie nie

Upravená snímka
Názov súboru premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok

Formát TIFF
Kompresia žiadna (ani LZW)



Bitová hĺbka 48 bitov

Farebný profil (fotky) Adobe RGB (1998)
Orientácia 

Farebné úpravy 
Ostrenie 

Orezanie 

Zmenšenie

natočený v orientácii podľa štítka s inventárnym číslom

podľa farebného terča
podľa potreby
nie

nie

L2WEB

Upravená snímka v pôvodnej veľkosti pre web
Názov súboru premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok 

Formát TIFF
Kompresia žiadna (ani LZW)

Bitová hĺbka 24 bit 

Farebný profil sRGB 
Orientácia rovnaké ako L2 

Farebné úpravy rovnaké ako L2 
Ostrenie rovnaké ako L2
Orezanie orezanie od nežiaduceho pozadia (vzhľadom na proporcie diela) 

Zmenšenie nie

LP_A4

Upravená snímka pre tlač (veľkosť a4)
Názov súboru premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok 

Formát TIFF

Kompresia žiadna (ani LZW)

Bitová hĺbka 48 bit
Farebný profil Adobe RGB (1998)

Orientácia rovnaké ako L2 
Farebné úpravy rovnaké ako L2 

Ostrenie podľa potreby
Orezanie orezanie od nežiaduceho pozadia (vzhľadom na proporcie diela) 
Zmenšenie zmenšenie na veľkosť tlače a4

LP WEB

Náhľad pre CEDVU a Web umenia

Názov súboru Premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok (primárny obrázok je potrebné označiť v 
názve súboru —0)

Formát JPG
Kompresia 10

Bitová hĺbka 24 bit
Farebný profil sRGB

Orientácia rovnaké ako L2

Farebné
úpravy
Ostrenie

rovnaké ako L2 

rovnaké ako L2



Orezanie rovnaké ako L2_WEB 
Zmenšenie 800 pixelov na dlhšiu stranu

NASTAVENIA VO PHOTOSHOPE  
Meno autora snímky

• tag artist - meno autora úprav snímky (postprocesu), bez diakritiky (napr. M artin Kovac)
• tag imageDescription - meno autora snímky (fotografa), bez diakritiky (napr. Róbert Kocari)

Vlastník snímky
• tag Copyright - názov galérie (vlastníka foteného diela), bez diakritiky viď stĺpec Galéria v Kódy 

pracovísk

Záznam o úpravách snímky
• zapnúť v Photoshope: Preferences/General/History Log

SCHÉMA PRE NÁZVY SNÍMOK
X X X -Y Y Y ~N _M --I~T .tif
napr.
SNG--G_2345—0_3—2013_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
o pre 2d diela - zadná strana - r, detail - d;

S G B - P_145—0_2-2013_08_13-W E B  - predná strany plakety, celkový počet 2 
snímky, náhľad pre web, primárny obrázok

SGB— P_145—1_2—2013_08_13—LP_A4 - predná strany plakety, celkový počet 2 
snímky, verzia pre tlač, veľkosť a4

SGB—P_145—2r_2— 2013_08_13—LP WEB - zadná strana plakety, celkový počet 2 
snímky, náhľad pre web

o 3d diela - viaceré uhly
• X - pre kontrolnú snímku pri fotení 3D objektov (s inventárnym číslom a škálou v zábere), napr.

o S N G -  P_145—LX - kontrolná snímka, celkový počet 4 snímky (x sa teda nezarátava do 
celkového počtu snímok)

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

T je  úroveň úprav

L0 - pôvodný neupravený sken



• L2 - upravený sken
• L2_WEB - upravený (orezaný) sken pre generovanie JPG200 súborov pre web
• LP_A4
• LP_WEB - náhľad pre web: zmenšený z LP_A4 - dlhšia strana 800 pixelov, JPG, profil sRGB

V prípade, ak sa na jednej snímke nachádza viacero diel so samostatnými inventárnymi číslami (napr. ak 
je  požiadavka galérie na nafotenie viacerých diel na jednej snímke) je  názov snímky nasledujúci (v časti 
inventárne číslo sú uvedené všetky inventárne čísla oddelené 2x podtržníkom __ )

SGB--P _70_ P 71__P_72—0_2—_ 2 0 12 J  l_20_-L2_W EB.jpg

ADRESÁROVÁ ŠTRUKTÚRA

• kód pracoviska
o rok (2013)

■ identifikátor digitalizačného cyklu podľa týždňa - RRRR-MM-TT (rok- mesiac - 
týždeň, napr. 2013-08-32)

■ XXX-YYY (napr. S G B - P J 4 5 )

XXX - kód galérie

YYY - inventárne číslo s nahradením

KÓDY PRACOVÍSK - PRÍKLADY

Pracovisko
Stredoslovenská galéria Banská Bystrica 
Galéria mesta Bratislavy 
Oravská galéria Dolný Kubín

Kód
SGBFOTO-3D

GMBFOTO-3D
OGDFOTO-3D

KÓDY GALÉRIÍ

Galéria
Slovenská národná galéria
Galéria Miloša Alexandra Bazovského Trenčín
Galéria Jána Koniarka Trnava

Galéria mesta Bratislavy
Galéria Mikuláša Galandu Turčianske Teplice

Galéria mesta Humenné

Galéria umenia Nové Zámky

Skratka
SNG

GBT
GJK

GMB
GMG
GMH

GNZ
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovský Mikuláš GPB

Galéria Petra Matej ku Nové mesto nad Váhom 
Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves 
Kysucká galéria Čadca

Múzeum Vojtecha Lôfllera Košice - Staré mesto 
Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
Nitrianska galéria Nitra 

Oravská galéria Dolný Kubín 
Považská galéria umenia Žilina 
Stredoslovenská galéria Banská Bystrica

GPM
GUS

KGC
MVL

NGL

NGN
OGD

PGU
SGB



Šarišská galéria Prešov SGP

Turčianska galéria Martin TGM

Tatranská galéria Poprad TGP

Východoslovenská galéria Košice VSG
Záhorská galéria Senica ZGS



Príloha č. 4 Rozsah prác a produktov

Podľa stavu v CEDVU

typ ZP
PRÍPRAVA ZP NA DIGITALIZÁCIU • počty 2D a 3D zbierkových predmetov podľa jednotlivých galérii

GMB SNG GJK GBT GUS GNZ KGC GPB MVL NGN OGD PGU SGB SGP TGP TGM VSG ZGS spolu
3D 1352 nu 25 147 105 141 48 33á 34 61 1177 137 151 215 121 7 C ; 5

2D 21134 3607 43 2861 1382 2528 560 2974 79 310 4" 39 3558 1150 1783 3554 922 1330 5*ľ '18
Spolu 22486 3607 68 3008 1787 2669 616 3312 113 371 6116 3735 1301 1593 2051 3675 992 1435 59341

tvor , ' d f u ŕ
DIGITALIZÁCIA 3D OBJEKTOV - počty 3D zbierkových predmetov podľa jednotlivých galérii

GMB SNG GJK GBT GUS GNZ KGC G p r M \ l NG-; r“1- ~ r\ p - l SGD >GP TGP T G V ' .

? ' í 32 J _5 135 85 ! M 334 34 137 '} r  7 :

t ; 0 C C 0 0 U Ô o 0 0 C C r, G
é m4 : á 2 ' Q 0 C 4 J o 8

: ume n e 1 2017 0 !2 20 23 13 r 0 0 7 46 6 G c c _ i 72
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Názov organizácie
GMB (Galéria mesta Bratislavy}
GBT (Galéria Miloša Alexandra Bazovského v T renčine)
GJK (Galéria Jána Komarka v Trnave)
GNZ (Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch)
GPB (Liptovské galéria Petra Michala Behúňa - Liptovský Mikuláši 
GUS (Galéria umelcov Spiša - Spišská Nová Ves)
KGC (Kysucká galéria v Oščadnicij 
MY L (Múzeum \  ojtechs Lófflera Košice)
NGN (Nitrianska galéria - Nitra)
CGD (Oravská galéria v Dolnom Kubine)
PGU (Považská galéria umenia v Žiline)

SGB (Stredoslovenská galéria v Banskej B/strici) 
SGP (Šarišská galéria v Prešove)
SNG (Slovenská národné galéria)
TGM (Turčianska galéria - Martin)
TGP (Tatranská galéria - Poprad)
VSG (Východoslovenská galéria • Košice)
ZGS (Záhorská galéria v Senici)


