
Potvrdenie o prevzatí reprografických materiálov zbierkových 

predmetov SSG a súhlas na ich reprodukovanie č. 4/2022
* SSG nie je vlastníkom autorských práv autorov, ktorí nie sú zmysle AZ č.618/2003 voľní. 

Žiadateľ (fyzická aj právnická osoba)

Meno/Priezvisko (Štatutárny orgán): Mgr. Alexandra Kusá, PhD., generálna riaditeľka 

Organizácia: Slovenská národná galéria 

Adresa: Riečna 1, Bratislava 815 13

Telefón: + 421 2 204 761 23 E-mail: Miroslava.Plesnikova@sng.sk

IČO: 00164712 DIČ: 202082943

Stredoslovenská
galéria

Reprografický materiál:

Autor Inventárne
číslo

Názov diela

Stanislav Filko
Akcia -  HAPPSOC na pobreží v Hágu (Holandsko); LAND-PLANART 
(časť názvu) ,2. 1/2 60. rokov 20. st.,fotografický papier,čiernobiela 
fotografia; pero, čierne; pero, farebné; pero, guličkové, modré; pero, 
prepisovacie; písanie 
výška 18.0 cm; Šírka 24.0 cm

Stanislav Filko
Akcia -  HAPPSOC na pobreží v Hágu (Holandsko); LAND-PLANART 
(časť názvu) ,2. 1/2 60. rokov 20. st.,fotografický papier,čiernobiela 
fotografia; pero, čierne; pero, farebné; pero, guličkové, modré; pero, 
prepisovacie; písanie 
výška 18.0 cm; šírka 24.0 cm

spôsob dodania: CD/DVD / e-mail / FTP /web / poštou 

špecifikácia obrazového podkladu: čb / farebné 

formát dodania: JPG / TIF

Stredoslovenská galéria 
Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica 
Tel./fax: 048-470 16 15
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Účel použitia:

komerčný / vedecký / súkromný /edukačný

Spôsob šírenia: elektronické médium (zahŕňa TV ai internet) / tlač

Typ média: monografia / katalóg / diplomová práca / článok v odbornom periodiku / iné

Názov: Stano Filko (v anglickom jazyku)

Náklad (počet kusov): 2000 ks

Predpokladaný termín vydania publikácie: december 2022

Vecné, časové, finančné podmienky poskytnutia

1. Žiadateľ sa týmto zaväzuje, že použije reprodukcie diel len na vyššie uvedený účel.
2 . Pri publikovaní reprodukcií diel uvedie okrem mena autora a názvu diela aj: „Dielo je majetkom SSG“.
3 . Štandardná dĺžka vybavenia žiadosti: 30 dní
4 . Celková dohodnutá cena: 0,- €
5 . Toto potvrdenie nahrádza dohodu medzi subjektmi a riadi sa ustanoveniami aktuálneho Cenníka SSG .
6. Potvrdenie je vyhotovené v dvoch exemplároch, po jednom pre každú stranu.
9. Žiadateľ sa zaväzuje nepoužiť reprodukcie na taký účel, ktorý by akýmkoľvek spôsobom poškodil dobré meno SSG

— f — --------------------------------------  ---------- ------------------------------------

podpis žiadateľa ^úKlas riaditeľa SSG

v dňa:

Vašu žiadosť vybavuje: B. Brezinová, bozena.brezinova@sgb.email, 048-470 16 25
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Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica 
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