Dodatok č. 1/2019
k Zmluve o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G
č. SNM-R-CEMUZ-2018/3628
uzavretý medzi:

správcom CEMUZ (ďalej len správcom)
Sídlo
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr.č.2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Štatutárny zástupca:
Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM
Koordinátor projektu
PhDr. Viera Majchrovičová, vedúca Muzeologického kabinetu
CEMUZ:
Kontakt:
+421 2 204 69 145; viera.majchrovicova@snm.sk
IČO
00 164 721
DIČ
2020603068
DRČ
SK2020603068
Slovenské národné múzeum osvedčuje svoje právo konať na základe
Spôsob registrácie
rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK4541/2017-110/15225 zo dňa 10. októbra 2017 o vydaní úplného
znenia zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea vydanej
rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní
zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea č. MK-1062/2002-1
z 1. júla 2002 a rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
č. MK-2493/2019-110/3868 zo dňa14. marca 2019 o zmene
a doplnení zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea.

a
používateľom katalogizačného modulu ESEZ (ďalej len používateľom)
Sídlo
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená konať vo
veciach zmluvy o
spolupráci
Kontakt:
IČO
DIČ
DRČ
Spôsob registrácie

Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
PhDr. Martin Krupa, riaditeľ múzea
PhDr. Martin Krupa, riaditeľ múzea
+421 44 4322 468, sekretariat@liptovskemuzeum.sk
35993154
2020590363
Zriaďovacia listina č. 2002/77 zo dňa 1.4.2002 vydaná Žilinským
samosprávnym krajom
Registračná listina múzea č. RM 43/98
Čl. 1

1. Predmetom Dodatku č. 1/2019 Zmluvy o používaní múzejného katalogizačného
modulu ESEZ 4G č. SNM-R-CEMUZ-2018/3628 (ďalej len Zmluva) je poskytnúť
používateľovi aktívny prístup k nástrojom jednotného múzejného vedomostného
systému múzeí SR v prípade:
a) ak zamestnanec užívateľa nebol uvedený na zmluve uzatvorenej so SNM,
b) ak ide o zámenu užívateľských kont.

2. Úrovne prístupových práv používateľov:
Úroveň:
1. Návštevník

2. Dokumentátor

3. Kurátor

4. Revízor

5. Konzervátor

Práva:
- vyhľadávanie v záznamoch (1.st, 2.st, autority, Z39.50)
jednoduché, rozšírené, fulltextové
- prezeranie celého obsahu záznamov
- prezeranie štruktúry lokálnych číselníkov
- možnosť zmeny zobrazovania výsledkov vyhľadávania
pridanie stĺpcov, zoraďovanie, použitie filtra
- možnosť ukladania dopytov alebo záznamov do adresára „moje zložky“
- zistenie aktuálneho počtu záznamov
- možnosť tlačiť zostavy
- možnosť zmeny hesla
- kompletné práva návštevníka
- vytváranie 1.stupňových záznamov
- vytváranie 1.stupňových záznamov ako kópií existujúcich záznamov
- vytváranie, editácia a mazanie štruktúry lokálnych číselníkov
- vytváranie, editácia a mazanie šablón všetkých typov záznamov
- editácia alebo vymazanie ním vytvorených 1. stupňových záznamov
- vytváranie a editácia ním vytvorených autoritných záznamov, kým
nenadobudnú status dokončené resp. schválené
- hromadné nahradzovanie hodnôt polí 1. stupňovej evidencie
a autoritných záznamov
- editácia, alebo vymazanie iných ako ním vytvorených záznamov v
zmysle dočasného oprávnenia
- kompletné práva návštevníka
- vytváranie 2.stupňových záznamov
- vytváranie 2.stupňových záznamov ako kópií existujúcich záznamov
- vytváranie 2.stupňových záznamov z existujúcich 1.stupňových
záznamov
- vytváranie, editácia a mazanie štruktúry lokálnych číselníkov
- vytváranie, editácia a mazanie šablón všetkých typov záznamov
- editácia, alebo vymazanie ním vytvorených 2. stupňových záznamov
- vytváranie a editácia ním vytvorených autoritných záznamov, kým status
dokončené resp. schválené
- hromadné nahradzovanie hodnôt polí 2. stupňovej evidencie
a autoritných záznamov
- editácia, alebo vymazanie iných ako ním vytvorených záznamov v
zmysle dočasného oprávnenia
- kompletné práva návštevníka
- možnosť pridávať informáciu o odbornej revízii do 1. a 2. - stupňových
záznamov bez ohľadu na práva na záznamy (možnosť aj hromadnej
revízie)
- kompletné práva návštevníka
- vytvorenie návrhu na konzervovanie zbierkového predmetu
- vytvorenie záznamu z konzervovania zbierkového predmetu

- vytvorenie návrhu na reštaurovanie zbierkového predmetu
- vytvorenie záznamu z reštaurovania zbierkového predmetu
- vytvorenie záznamu z preparovania zbierkového predmetu
- vytváranie autorít (personálne a korporátne)

Úroveň:
1. Návštevník

Meno klienta

2. Dokumentátor

PhDr. Karol Dzuriak
Mgr.Viera Harichová
Ing. Pavol Hriadel
Filip Kuniak
Mgr. Viera Kunová
Ing. Petra Kuzmová
Bc. Andrea Macková
Mgr. Rastislav Molda, PhD.
Mariana Murčeková
Bc. Martina Mäsiarová
Mgr. Alica Paličková-Antášová
Michaela Podsedníková
Mgr. Simona Sliacka
Mgr. Beáta Vrlíková

3. Kurátor

PhDr. Karol Dzuriak
Mgr.Viera Harichová
Ing. Pavol Hriadel
Filip Kuniak
Mgr. Viera Kunová
Ing. Petra Kuzmová
Bc. Martina Mäsiarová
Mgr. Rastislav Molda, PhD.
Mariana Murčeková
Mgr. Alica Paličková-Antášová
Mgr. Simona Sliacka

4. Revízor

Filip Kuniak
Mgr. Simona Sliacka

5. Konzervátor

Bc. Andrea Macková
Mariana Murčeková
Mgr. Beáta Vrlíková

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
Čl. II
1. Dodatok č. 1/2019 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá
zmluvná strana dostane po dve vyhotovenia.
2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia Dodatku č. 1/2019
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
3. Dodatok č. 1/2019 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami
zmluvných strán a účinnosť nadobúda prvým dňom nasledujúcim po jeho zverejnení
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
4. Zástupcovia zmluvných strán potvrdzujú svojím podpisom, že Dodatok č. 1/2019
uzavreli slobodne, vážne a dobrovoľne, bez akéhokoľvek nátlaku alebo v omyle.
Podrobne Dodatok č. 1/2019 preštudovali, jeho obsah rozumejú a na znak svojho
súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Dňa:
Za užívateľa:

-------------------------------------------PhDr. Martin Krupa
riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku

Dňa:
Za správcu

--------------------------------Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ SNM

