SNM-R-CEMUZ-2009/78

Dodatok č. 1/2013
k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu
ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ zo dňa 27. 2. 2009
uzavretý medzi:

správcom CEMUZ (ďalej len správcom)
Sídlo
Štatutárny zástupca:
Koordinátor projektu
CEMUZ:
Kontakt:
IČO
DIČ
DRČ
Spôsob registrácie

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr.č.2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ
PhDr. Viera Majchrovičová, vedúca Muzeologického kabinetu
+421 2 204 69 145; viera.majchrovicova@snm.sk
00 164 721
2020603068
SK2020603068
Oprávnené konať na základe rozhodnutia MK SR č. MK
1062/2002-1v znení rozhodnutia MK SR č MK 1792/2002 – 1
a Rozhodnutia MK SR č. MK č. MK-299/2004-1 a Rozhodnutia
MK SR č. MK-3177/2006-110/10 859 v znení Rozhodnutia MK
SR č. MK 5631/2006/2006-110/21651, Rozhodnutia MK SR č.
MK-1113/2011-10/3940
a

užívateľom katalogizačného modulu ESEZ (ďalej len užívateľom)
Sídlo

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica
PhDr. Viera Praženicová

Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená konať vo
veciach zmluvy o
PhDr. Viera Praženicová
spolupráci
Kontakt:
+421 42 4323724
e-mail: viera.prazenicova@muzeumpb.tsk.sk
IČO
34 059 041
DIČ
202 145 4237
DRČ
Spôsob registrácie
MK SR: RM 18/98 zo dňa 31.07.1998
Čl. 1

1. Predmetom Dodatku č. 1/2013 Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke
múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ
zo dňa 27. 2. 2009 (ďalej len Zmluva) je poskytnúť užívateľovi aktívny prístup
k nástrojom jednotného múzejného vedomostného systému múzeí SR v prípade, ak

klient nebol uvedený na zmluve uzatvorenej so SNM, alebo ak sa jedná o zámenu
užívateľských kont.
2. Úrovne prístupových práv užívateľov

Úroveň:
1. Návštevník

2. Dokumentátor

3. Kurátor

4. Revízor

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 kópie z už existujúcich
záznamov
- vytváranie, editácia a mazanie štruktúry lokálnych číselníkov
- vytváranie, editácia a mazanie šablóny všetkých typov záznamov
- editácia alebo vymazanie ním vytvorených 1. stupňových záznamov
- možnosť vytvárať a editovať ním vytvorených autoritných záznamov
pokiaľ záznamy nenadobudnú status dokončené resp. schválené
- možnosť používať nástroj na 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 kópie z už existujúcich
záznamov
- vytváranie 2.stupňových záznamov z existujúcich 1.stupňových
záznamov
- vytváranie, editácia a mazanie štruktúry lokálnych číselníkov
- vytváranie, editácia a mazanie šablóny všetkých typov záznamov
- editácia, alebo vymazanie ním vytvorených 2. stupňových záznamov
- možnosť vytvárať a editovať ním vytvorených autoritných záznamov
pokiaľ záznamy nenadobudnú status dokončené resp. schválené
- možnosť používať nástroj na 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 pridať 1. a 2. stupňovým záznamom informáciu o revízii, bez

ohľadu na práva na záznamy (možnosť aj hromadnej revízie)

Úroveň:
1. Návštevník

Meno klienta
PhDr. Viera Praženicová – riaditeľ, etnograf, Ing. Tomáš Žilinčík –
zoológ, Mgr. Ondřej Trnka – správca, RNDr. Daniela Dúbravková, PhD.
– botanik, Mgr. Anna Šujanská – historik, Mgr. Róbert Májsky –
archeológ, Jana Švichká - dokumnetátor

2. Dokumentátor

Jana Švichká

3. Kurátor

PhDr. Viera Praženicová – etnograf, Ing. Tomáš Žilinčík – zoológ,
RNDr. Daniela Dúbravková, PhD. – botanik, Mgr. Anna Šujanská –
historik, Mgr. Róbert Májsky – archeológ

4. Revízor

PhDr. Viera Praženicová – etnograf, Ing. Tomáš Žilinčík – zoológ,
RNDr. Daniela Dúbravková, PhD. – botanik, Mgr. Anna Šujanská –
historik, Mgr. Róbert Májsky – archeológ

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
Čl. II
1. Dodatok č. 1/2013 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. 1/2013
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
3. Dodatok č. 1/2013 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.

Dňa:

......................................

–––––––––––––––––––––––
za užívateľa

Dňa:...................................

–––––––––––––––––––––
za správcu CEMUZ

