
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 :   
         1438                     
Platová
trieda :  10.10.09
Názov činnosti  / funkcie / : Dokumentátor V




Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie :    VŠ 

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax : do 9 rokov

Obsah pracovnej činnosti : 
Tvorba systému odbornej evidencie a dokumentácie v múzeu alebo v galérii s rozsiahlym zbierkovým fondom

-	spracúvanie systému, metód a postupov odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov
-	analýza a vyhodnocovanie stavu a kvality evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov
-	spolupráca pri tvorbe a vedení alternatívnej – automatizovaného múzejného informačného systému
-	 na základe odborných podkladov spracúvanie, vedenie a spravovanie odborného katalógu – II. stupňovej evidencie
-	sledovanie a kontrola pohybu zbierkových predmetov (výpožička, nájom) 
-	poskytovanie odborno-metodickej pomoci, odborných konzultácií.





















POZNÁMKA : 
DÁTUM  HODNOTENIA :                                                        HODNOTITEĽ :







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

body:       220

A 1.6.  VŠ                                                                                                                                                                160
A 3.5.  prax do 9 rokov                                                                                                                                              60




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

body :   150

B 1.4/II.3   tvorivý prístup pri spracúvaní systému odbornej evidencie                                                                100   
B 2.2        práce v Automatizovanom múzejnom informačnom systéme                                                               10
B 3.4.      spolupráca s dokumentačnými pracoviskami múzeí, galérií                                                                   40







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

body :   70

C 1.4. tvorba systému, kvalita spracovania a vedenia evidencie podmieňuje výstupy ostatných 
          úsekov                                                                                                                                                       70
C 2.1                                                                                                                                                                     0
C 3.1                                                                                                                                                                     0







D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :   76

D 1.I1./II.2  práce v sede viac ako 70%                                                                                                                  7
D 2.A4/B3  náročnosť dodržiavania časovej koordinácie evidencie, plánu spracovania                                      34
4a 2/2        riziko psychickej ujmy                                                                                                                         15
II.3/III.1     náročnosť pri spracúvaní systému a postupov odbornej evidencie                                                     20





CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                                                      516




