

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 :   2165

      10.07.16     
Platová
trieda :   8 
Názov činnosti  / funkcie / :  Zamestnanec evidencie pamiatok  a informatiky I.




Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie :  USO 

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax :  viac ako 9 rokov 

Obsah pracovnej činnosti : 

Spravovanie  a sprístupňovanie základných registrov a kartoték evidencie ústredného zoznamu pamiatkového fondu celoštátneho dosahu.


-	spolupráca na tvorbe údajových databáz automatizovaných registrov pamiatkového fondu, 
-	zhromažďovanie podkladov pre aktualizovanie údajov automatizovaného informačného systému o pamiatkovom fonde,
-	zisťovanie a príprava údajov z evidencie pre vlastníkov pamiatok a ostatné právnické a 
fyzické osoby,
-	vykonávanie priebežnej aktualizácie údajov v automatizovaných registroch pamiatkového 
     fondu,  
     




  
     


POZNÁMKA :                                                                                                                                                                                                             zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

DÁTUM  HODNOTENIA :                                                        HODNOTITEĽ : 



Jún 2002                                                                                                        PU – p. Kovalovská


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

body:      130

A 1.3  USV                                                                                                                                                            70
A 3.5 odborná prax do 9 rokov                                                                                                                              60

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


body :    120

B 1 4/II.2        spravidla samostatná  odborná práca so zvýšenými nárokmi na myslenie,    vykonávanie si vyžaduje voľbu správneho postupu z možných riešení. Spracovanie nových  neúplných informácií s nepravidelnými termínmi dodania, ktoré sú spracované podľa všeobecne  záväzných predpisov                                                                                         100
B 2.2.  práce vykonávané na VT                                                                                                                               10
B 3.3  práce vyžadujúce si kontakty viacerých organizácií                                                                                       30

C.  ZODPOVEDNOSŤ / zodpovednosť za výsledky práce , 
      zodpovednosť za bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného 
      rizika vzniku škody /

body :     70

C 1. 3 výsledky práce majú vplyv na organizačné útvary mimo vlastnej organizácie                70                                             
C 2. 1  bez ohrozenia                                                                                                                                                 0
C 3. 1 stála možnosť poškodenia nehmotného majetku                                                                                            0
D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :    67
D 1.I.1/II.2       práce vykonávané  v sede 70% pracovnej doby, pracovné pohyby sú sústredené na
                        pohyby rúk a predlaktia                                                                                                                    7
D 2.I.A 3 B 3   odborné práce vyžadujúce si dodržiavanie harmonogramu nárokov na koordináciu                      30
C 2 D 2           občasný kontakt s klientom stránkou, možnosť sociálneho konfliktu                                               20
II.2/II.1            zaťaženie zraku                                                                                                                                10

CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                  387                                                                                              




