
A N A L Y T I C K É     H O D N O T E N I E    P R  Á  C E


Odvetvie : 

kultúra
Číslo :
418 
Platová
trieda : 10.06.10
Názov činnosti  / funkcie / :
                                                              Sadzač – operátor


Bezprostredne nadriadená funkcia : technický redaktor 

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie : ÚS

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax :  3 roky

Obsah pracovnej činnosti : 

       Odborná práca pri sadzbe a úprave textov vydávaných publikácií pomocou počítačov a príslušného  
        programového vybavenia. 


-	odborné práce spojené so sadzbou a úpravou textov vydávaných periodík pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia,
-	sadzba rukopisných predlôh (vrátane cudzojazyčných) pomocou textových editorov, uloženie do súboru, tlač a odovzdanie do redakcie na vertifikáciu,
-	vykonanie opráv v príslušnom textovom súbore a odovzdanie na magnetickom médiu alebo cez počítačovú sieť  na ďalšie spracovanie,


















POZNAMKA :
DÁTUM  HODNOTENIA :                                                        HODNOTENIE : 








A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX  / základná  odborná príprava , 
     nadväzná odborná príprava, odborná prax /


body : 90

A.1.3. ÚS                                                                                                                                                               70
A.2. otvorená                                                                                                                                                         
A.3.3. do 3 rokov                                                                                                                                                   20


B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE / zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zaradenie alebo
     zložitosť požadovanej techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných  
     vzťahov /


body :  100 

B.1.13/II.2 sadzba textov je odborná rutinná práca s podkladmi na spracovanie prichádzajúcimi 
                   spravidla v nepravidelných termínoch                                                                                                 60
B.2.2. práce sa vykonávajú na výpočtovej technike a ich prídavných zariadeniach                                              10
B.3. práce si vyžadujú stálu a pravidelnú spoluprácu s redakciami (Zbierky zákonov, Obchodného 
        vestníka, Ústredného vestníka, Zbierky inštrukcií, Justičnej revue ap.)                                                         30
C.  ZODPOVEDNOSŤ / zodpovednosť za výsledky práce , 
      zodpovednosť za bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného 
      rizika vzniku škody /

body :   50


C.1.2. zodpovednosť za prácu s dôsledkami na činnosť redakcií v rámci organizačného útvaru                        35
C.2.2. napriek dodržiavaniu bezpečnostných predpisov a zvýšenej pozornosti existuje riziko 
           poškodenia zdravia podmienená viachodinovým žiarením z monitorov počítačov a zvýšenou  
           koncentráciou ozónu z laserových tlačiarní.                                                                                              15
D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :                                         68

D.1.I.1/II.3. práce za počítačom sa vykonávajú v sede viac ako 70% pracovného času.                                  14
D.2.A.3/B.4. odborné práce vyžadujúce si dodržiavanie plánu s nárokmi na koordináciu a pozornosť           34
C.1/D.2. práce sa vykonávajú v nekonfliktnom sociálnom prostredí                                                                10
II.1/III.2. pri práci je permanentne zaťažený zrak sledovaním textu na monitore počítača                              10 



CELKOVÁ HODNOTA BODOV:                                                                                                              308




