
ZMLUVA O DIELO 
Č. 41/2018 

uzatvorená podľa § 536 Zákona č.513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka 
v platnom znení 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea 
37781171 
2021453390, nieje platcom DPH 
Štátna pokladnica 
SK58 8180 0000 0070 0051 9592 
052/772 19 24 
sekretariat@muzeumpp.sk 

SCANSTUDIO s.r.o. 
Ing. Daniel Valaška, konateľ 
Šancová 82, 81105, Bratislava 
51107414 
2120597402, nieje platcom DPH 
Fio banka, a.s. 
2001298522/8330 
valaska@scanstudio.sk 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť objednávateľovi predmet zmluvy: 
"Vytvorenie virtuálnych a interaktívnych prvkov v rámci riešenia multimediálnej 
prezentácie novej expozície „Poprad a okolie v zrkadle vekov". Objednávateľ 
prehlasuje že predmet zmluvy, dielo je po koncepčnej (ideovej) a obsahovej stránke jeho 
produktom. Súčasťou tejto zmluvy je scenár, podrobná koncepcia projektu a obsahová 
náplň - dokumentácia, ktorá je nevyhnutná na technickú realizáciu diela. Súčasťou tejto 
zmluvy je aj licenčná zmluva na udelenie licencie na použitie obsahovej náplne, 
dokumentácie na účely technickej realizácie diela. Táto licencia je vydaná výlučne na 
digitálne spracovanie a technickú realizáciu diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že má na 
technickú realizáciu tohto diela všetky potrebné povolenia a vzdelanie a že zhotoví 
predmetné dielo podľa tejto zmluvy. 

Výhradným vlastníkom autorských práv na použitie a prezentáciu tohto diela je výlučne 
objednávateľ. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy po technickej stránke zrealizuje na základe 
dodanej obsahovej náplne, dokumentácie a podkladov v rozsahu: 

2.2.1. Vytvorenie digitálneho výliatku mozgovne z Gánoviec 
(„animácia 1") multimediálna videoprezentácia 

1.1. Objednávateľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: 

a 

1.2. Zhotoviteľ: 
Zastúpený: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
E-mail: 

mailto:sekretariat@muzeumpp.sk
mailto:valaska@scanstudio.sk


čo zahŕňa: 

Fotogrametricky spracovať originál výliatku mozgovne neandertálskeho človeka z 
Gánoviec (v spolupráci s Národným múzeom Praha, Česká republika). 

Na základe fotogrametrického snímania spracovať výliatok mozgovne do 3D 
podoby - 3D digitálneho modelu výliatku mozgovne neandertálca. 

3D model výliatku mozgovne spracovať do podoby videoanimácie 
(videoprezentácia), ktorá bude pozostávať z prezentácie 3D modelu 
mozgovne a grafických animácií. Príbeh bude prezentovať antropologický a 
anatomický vývoj človeka s dôrazom na vývoj lebky (bližšia špecifikácia: príloha k 
zmluve - scenár, podrobná koncepcia projektu). 

Dielo bude spracované do podoby, aby ju bolo možné prezentovať na TV obrazovke 
ako súčasť novej expozície Podtatranského múzea v Poprade, s názvom Poprad a 
okolie v zrkadle vekov, časť Praveký človek pod Tatrami. 

Súčasťou diela bude prezentácia loga Podtatranského múzea v Porade, loga Fondu 
na podporu umenia, loga Národního múzea Praha. 

Súčasťou diela bude aj textová časť a vymenovanie autorského kolektívu, 
autorov jednotlivých častí diela (titulky). 

Predmetom zmluvy je aj inštalácia spracovaných výstupov na TV obrazovku a 
preverenie funkčnosti. 

Vytvorenie digitálneho výliatku mozgovne neandertálca z Gánoviec 
("animácia 2") - interaktívny 3D model 

čo zahŕňa: 

Fotogrametricky spracovať originál výliatku mozgovne neandertálskeho človeka z 
Gánoviec (v spolupráci s Národným múzeom Praha, Česká republika). 

Na základe fotogrametrického snímania spracovať výliatok mozgovne do 3D 
podoby - 3D digitálneho modelu výliatku mozgovne neandertálca. 

Interaktívna animácia bude spočívať v prezentácii digitálne spracovaného 3D 
modelu, získaného formou fotogrametrickej metódy originálu mozgovne 
neandertálskeho človeka z Gánoviec. 

Prostredníctvom vytvoreného 3D modelu bude možné interaktívnym 
spôsobom pracovať s modelom mozgovne - približovanie, vzďaľovanie, otáčanie a 
pod. - interakcia s virtuálnym predmetom. 
(bližšia špecifikácia: príloha k zmluve - scenár, podrobná koncepcia projektu). 

Dielo - bude spracované do podoby animácie tak, aby ho bolo možné prezentovať 
na tablete ako súčasť novej expozície Podtatranského múzea v Poprade, Poprad a 
okolie v zrkadle vekov, časť Praveký človek pod Tatrami. 



Súčasťou diela bude prezentácia loga Podtatranského múzea v Poprade, loga 
Fondu na podporu umenia, loga Národního múzea v Prahe. 

Súčasťou diela bude aj textová časť a vymenovanie autorského kolektívu, 
autorov jednotlivých častí diela (titulky). 

Predmetom zmluvy je aj inštalácia spracovaných výstupov do tabletu a preverenie 
funkčnosti. 

Posewitzova vrstevnicová mapa Vysokých Tatier 

čo zahŕňa: 

Fotogrametricky spracovať Posewitzovu reliéfnu mapu Vysokých Tatier a okolia 
(zbierkový predmet Podtatranského múzea v Poprade). 

Na základe fotogrametrického spracovania vytvoriť 3D digitálny model Posewitzovej 
reliéfnej mapy Vysokých Tatier a okolia. 

3D model Posewitzovej reliéfnej mapy Vysokých Tatier a okolia spracovať do 
podoby tak, aby bolo možné interaktívnym spôsobom (prostredníctvom tabletov) 
digitálnym načítaním reliéfu vrstevnicovej mapy možné získať informácie o okrese 
Poprad prostredníctvom rozšírenej a virtuálnej reality z odborov archeológia, 
história, etnografia, príroda a ďalšie (bližšia špecifikácia: príloha k zmluve - scenár, 
podrobná koncepcia projektu). 

Dielo - bude spracované do podoby animácie tak, aby ho bolo možné prezentovať 
na tabletoch ako súčasti novej expozície Podtatranského múzea v Poprade, v časti 
Vo víre udalostí. 

Súčasťou diela bude prezentácia loga Podtatranského múzea v Poprade, loga 
Fondu na podporu umenia. 

Súčasťou diela bude aj textová časť a vymenovanie autorského kolektívu, autorov 
jednotlivých častí diela (titulky). 

Predmetom zmluvy je aj inštalácia spracovaných výstupov do tabletov s 
odskúšaním funkčnosti. 

Portál kostola sv. Egídia formou rozšírenej reality 
(fotogrametria a 3D model, rozšírená realita, virtuálna realita) 

čo zahŕňa: 

Fotogrametricky spracovať originály fragmentov pôvodného južného portálu, ktorými 
disponuje Podtatranské múzeum v Poprade a súčasný južný portál kostola sv. 
Egídia v Poprade. 

Na základe fotogrametrického snímania spracovať fragmenty južného portálu 
(ktorými disponuje Podtatranské múzeum v Poprade) a južný portál kostola sv. 



Egídia v Poprade do podoby 3D digitálneho modelu. 

3D model originálnych fragmentov a portálu spracovať do podoby, ktorá bude 
pozostávať z prezentácie 3D modelu kresby portálu v celku v ktorom sa objavia 
fragmenty originálneho portálu (ktorými disponuje Podtatranské múzeum v 
Poprade) až po súčasný portál, ktorý je umiestnený v kostole sv. Egídia v Poprade 
( bližšia špecifikácia: príloha k zmluve - scenár, podrobná koncepcia projektu). 

Dielo - bude spracované do podoby animácie tak, aby ju bolo možné prezentovať 
na tabletoch ako súčasť novej expozície Podtatranského múzea v Poprade, Poprad 
a okolie v zrkadle vekov, časť Zrod mesta. 

Súčasťou diela bude prezentácia loga Podtatranského múzea v Poprade, loga 
Fondu na podporu umenia. 

Súčasťou diela bude aj textová časť a vymenovanie autorského kolektívu, 
autorov jednotlivých častí diela (titulky). 

Predmetom zmluvy je aj inštalácia spracovaných výstupov do tabletu s odskúšaním 
funkčnosti. 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať komplexne spracované dielo v podobe 
odprezentovateľnej v novej expozícii Poprad a okolie v zrkadle vekov na jednotlivých 
zariadeniach - televízna obrazovka a tablety. 

2.4. Zhotoviteľ, realizátor technickej stránky diela sa zaväzuje, že po realizácii a odovzdaní 
kompletného diela objednávateľovi, toto dielo inak nepoužije, nebude prezentovať ani 
archivovať. Hotové dielo sa stáva jeho prevzatím výlučne vlastníctvom objednávateľa. 
Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi aj všetky dáta v nespracovanom stave na samostatne 
určenom nosiči. 

2.5. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje: 

Spracovať podklady po odbornej a obsahovej stránke v kvalite a rozsahu potrebnom na 
spracovanie údajov a poskytne ich zhotoviteľovi v adekvátnej forme. 

Podľa potreby poskytovať metodickú pomoc a konzultácie, celkovú súčinnosť pri výkone a 
realizácii diela. 

Článok III. 
Čas plnenia 

3.1. Predmet diela bude realizovaný a dodaný objednávateľovi v dohodnutom termíne 
najneskôr do 12.12.2018 

Článok IV. 
Miesto plnenia 

4.1. Predmet plnenia diela v prospech objednávateľa - Podtatranského múzea v Poprade bude 
realizovaný na adrese zhotoviteľa a na adrese objednávateľa, na ďalších miestach a v 
teréne, ak si to bude vyžadovať realizácia diela. 



Článok V. 
Dodacie podmienky 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v bezchybnom stave na 
základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Súčasťou odovzdania a prebratia diela 
je aj inštalácia diela a preverenie jeho funkčnosti. 

5.2. Zhotoviteľ odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi v dvoch kópiách na externom 
hardisku, s kompletným prístupom, inštrukciami a školením 3 zamestnancov múzea ako s 
dielom zaobchádzať, ovládať jeho fungovanie a tým aj jeho sprostredkovanie a 
sprístupnenie verejnosti na adrese sídla objednávateľa. 

Článok VI. 
Cena diela 

6.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán, podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení aktuálnych právnych predpisov. 

6.2. Cena za poskytnutie predmetu zákazky obsahuje všetky oprávnené náklady, ktoré vznikli 
zhotovitelovi v súvislosti so zhotovením diela podľa ČI. II. v dohodnutom čase plnenia podľa 
ČI. III. a miesta plnenia podľa ČI. IV. tejto zmluvy. 

6.3. Celková dohodnutá cena za dielo je: 15 253,00 €, slovom: pätnásťtisícdvestopäťdesiattri 
eur. 

Článok VII. 
Platobné podmienky 

7.1. Celková dohodnutá cena za dielo je: 15 253,00 €, slovom: pätnásťtisícdvestopäťdesiattri 
eur. Suma bude zaplatená v dvoch platbách. Jedna platba vo výške 14 490 €, slovom 
šťrnásťtisícštyristodeväťdesiat eur, tieto finančné prostriedky pochádzajú z dotácie udelenej 
Fondom na podporu umenia (z verejných zdrojov Slovenskej republiky), čo predstavuje 
95% financovania z celkovej sumy. Druhá platba vo výške 763 €, slovom: 
sedemstošesťdesiattri eur, čo predstavuje 5% financovania z celkovej sumy bude hradená 
z vlastných zdrojov, z prostriedkov Podtatranského múzea v Poprade (objednávateľa). 

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela, podľa článku: 2.2. tejto zmluvy, 
po odovzdaní a prevzatí diela, bankovým prevodom v lehote do 14 dní, od doručenia 
faktúry objednávateľovi. Cena je zaplatená včas, ak je pripísaná na bankový účet 
zhotoviteľa v posledný deň splatnosti faktúry. 

Článok VIII. 
Zodpovednosť za vady, záruka 



8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v rozsahu tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ preberá záruku za dielo. 

8.2. Záručná doba na zhotovené dielo je 24 mesiacov, od dátumu jeho odovzdania 
objednávateľovi. 

8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadné škody na predmete zmluvy až do 
odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi. Zhotoviteľ až do odovzdania a prevzatia 
diela objednávateľom znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele. 

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady predmetu diela na vlastné náklady, bez zbytočného 
odkladu. Odstraňovať vady diela začne zhotoviteľ najneskôr do 3 dní po písomnom vyzvaní 
objednávateľa na odstránenie vád. 

Článok IX. 
Zmluvné pokuty 

9.1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok zhotoviť a dodať predmet diela 
v dohodnutom termíne podľa čl. III. 3. 1. zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

9.2. Ak objednávateľ je v omeškaní s plnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0, 05 % z nezaplatenej sumy za 
každý deň omeškania. 

Článok X. 
Ostatné ustanovenia 

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že je spôsobilý a má oprávnenie na zhotovenie predmetu diela. 

10.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že v uvedenej cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady 
súvisiace s realizáciou predmetu diela. 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

11.1. Právny vzťah z tejto zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

11.2. Prípadná zmena rozsahu a obsahu predmetu zmluvy môže byť po vzájomnej dohode a 
súhlase oboch zmluvných strán urobená písomným dodatkom k zmluve. 

11.3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, pričom objednávateľ obdrží 2 exempláre 
a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy, zmluvné strany 
túto zmluvu podpisujú. 

11.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných 
strán a účinnosť, nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa. 



V Poprade, 29.10.2018 V Poprade, 29.10.2018 

Za objednávateľa: 

PODTAlriANw- >VÍ; I.vt v rOPRADE 

058 UI 

Tel./i'ax. 

Za zhotoviteľa: 

scanstudío 
SCANSTUDIO s.r.o. 

Šancová 82, 811 05 Bratislava 
IČO:51107414 DIČ:2120597402 

PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová 
riaditeľka 

Podtatranské múzeum v Poprade 

Ing. Daniel Valaška 
konateľ 

SCANSTUDÍO s.r.o. 


