

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 :   412 
Platová
trieda :   10.10.18  
Názov činnosti  / funkcie / :  Pracovník evidencie pamiatok a informatiky II.




Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie :   VŠ 

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax :  do 9 rokov

Obsah pracovnej činnosti : 
Analýza, teoretické spracúvanie a sprístupňovanie ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok celoštátneho dosahu

-	spravovanie a sprístupňovanie operátov ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok /register, kartotéka evid. listov, zbieka príloh/
-	samostatné poskytovanie odbornej, metodickej a poradenskej pomoci orgánom štátnej správy vlastníkom a strediskám PÚ v oblasti evidencie pamiatok a jej automatizácie
-	spravovanie a sprístupňovanie  databázu AR kultúrnych pamiatok
-	spolupráca na tvorbe AR kultúrnych pamiatok /metodika, register, formalizácia, verifikácia údajov/
-	poskytovanie orgánom štátnej správy a strediskám SÚSP výpisy z ASKP
-	vypracovávanie odborných návrhov na základe vlastných prieskumov kultúrnych pamiatok
-	pripravovanie podkladov pre rozhodnutia MK SR o návrhoch na vyhlásenie za kultúrnu pamiatku a zrušenie vyhlásenia za kultúrnu pamiatku /podnet, odborný návrh, vyjadrenie ústavu, vlastníkov, obvodného úradu/
-	na základe rozhodnutí MK SR zapisovanie do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok a vyraďovanie z evid. pamiatok v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok a upovedomovanie o tejto skutočnosti vlastníka príslušný obvodný úrad a príslušné stredisko SÚPS
-	vyhotovovanie operátov ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok a vstupov do AR pre pamiatky vyhlásené MK SR
-	zisťovanie a spracovávanie podkladov pre aktualizáciu údajov AISPS o KP
-	aktualizovanie operátov v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok  /vrátane AR/ na základe hlásení a rozhodnutí orgánov ŠS oznámenie vlastníkom pamiatok a výskumov pracovníkov PÚ
-	spracovávanie podkladov pre publikovanie ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.



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  odborná prax do 9 rokov                                                                                                                                 60





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


body :     170

B 1.I.5/II.3  odborné práce s vysokými nárokmi na myslenie, iniciatívu a schopnosť analýzy problémov,
                  spracovanie nových neúplných informácií s nepravidelnými termínmi dodania, ktoré sú
                  spracované podľa všeobecne záväzných predpisov                                                                           120
B 2/2          práce vykonávané na výpočtových zariadeniach                                                                                  10
B 3.4          práce vyžadujúce kontakty a spoluprácu viacerých organizácií z rôznych rezortov                             40





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 veľkú skupinu obyvateľstva. Zodpovednosť za prácu s dôsledkami na iné organizačné útvary mimo vlastnej organizácie                                                                                                                           70
C 2.1   bez ohrozenia                                                                                                                                               0
C 3.1    možnosť poškodenia nehmotného majetku                                                                                                 0 







D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :     77
D 1.I. /II.2       práce vykonávané v sede do 70% pracovnej doby, pracovné pohyby sú sústredené na
                      pohyby rúk a predlaktia                                                                                                                       7
D 2/A 3 B 3    odborné práce vyžadujúce si dodržiavanie harmonogramu s nárokom na koordináciu                   30
C 2 D 2          občasný kontakt s klientom, stránkou, možnosť sociálneho konfliktu                                               20
II.3/III.1          Riešenie problémov vyžadujúce odborné  konzultácie                                                                     20


CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                                                         537




