
Podtatranské múzeum v Poprade
FOTOGRAFICKÝ MATERIÁL

poskytovanie služieb / cenník
Podtatranské múzeum v Poprade je príspevková organizácia  v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktorá podľa 
§ 26, odsek 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v aktuálnom znení, poskytuje svoje výkony odplatne.

Manipulačný poplatok 
Vyhľadávanie fotografického materiálu (negatívy, pozitívy, fotografie).________________

do 10 ks   2,00 € 
do 20 ks   3,00 € 
do 30 ks   5,00 € 

           nad 30 ks 10,00 €
           nad 50 ks 20,00 €
         nad 100 ks 30,00 €

Fotografovanie 
Zhotovenie obrazového záznamu zbierkových predmetov (plošné, trojrozmerné predmety).
                                                                             2D predmety                                         3,00 € /ks
                                                                             3D predmety                                         5,00 € /ks       

Podtatranské múzeum v Poprade fotografie nezhotovuje.

 
Fotografovanie expozícií a výstav
Zhotovenie obrazového záznamu expozičných a výstavných priestorov múzea.
 služba na základe písomnej žiadosti žiadateľa                                                             5,00 €

Zhotovovanie fotografií a videa prostredníctvom mobilného telefónu je v priestoroch múzea 
zakázané.                                                                                                                             

Reprodukcie fotografií (v digitalizovanej podobe)
Skenovanie negatívov/ pozitívov  ________________________________________________

Reprodukcia fotografie (negatívu/ pozitívu) sken formátu do A4 / foto kvalita* 1,50 € /ks
Reprodukcia fotografie (negatívu/ pozitívu) sken formátu do A3 / foto kvalita**  3,00 € /ks

                                                                                     



Vysvetlivky:
    do A4 
*  foto kvalita              (do 300 dpi)                                1,50 €
    foto kvalita              (do 600 dpi)                                1,70 €
    foto kvalita              (do 1200 dpi)                              2,00 €
    foto kvalita              (nad 2400 dpi)                            2,50 €
 
     do A3 
** foto kvalita              (do 300 dpi)                               3,00 €
     foto kvalita              (do 600 dpi)                               3,20 €
     foto kvalita              (do 1200 dpi)                             3,50 €
     foto kvalita              (nad 2400 dpi)                           4,00 €

Zálohovanie dát  _____________________________________________________________

Zálohovanie a napaľovanie na CD  3,00 € + 1,00 € médium
Zálohovanie a napaľovanie na DVD   3,00 € + 1,50 € médium
Zálohovanie dát na USB/ externý harddisk žiadateľa         2,00 €   do 2 GB

                                              4,00 €   do 4 GB
                                                                                                                    10,00 €   do 8 GB

Fotografický materiál - služby knižnice

Kopírovanie dokumentu/ tlač ČB                                                           0,30 € /strana A4
Skenovanie dokumentu/ zaslanie e-mailom                                        0,50 € /strana A4
Zhotovenie obrazového záznamu z dokumentu 
vlastným zariadením (mobil, fotoaparát)                                              0,20 € /strana

Tlače do roku 1918                                                                                    prirážka   100 %

Historický knižničný fond (HKF)                                                               1,00 € /strana        
Zhotovenie obrazového záznamu vlastným mobilom, fotoaparátom  bez blesku

Poskytnutie fotografického materiálu 
na komerčné a reklamné účely                                                          prirážka  100 %  k cene služby

Poprad, 30.10. 2020                                                             Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová  v. r.
                                                                                                                   riaditeľka múzea


