




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 : 416 

10.10.19 upravené zarážky
Platová
trieda :  10  
Názov činnosti  / funkcie / :   Pamiatkár II.




Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie :  VŠ 

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax : viac ako 1 rok 

Obsah pracovnej činnosti : 
Prieskum pamiatok, ich súborov a historických sídiel, komplexné spracúvanie ich dokumentácie a vyhodnocovanie výsledkov prieskumných prác, riešenie koncepcií ochrany, obnovy a prezentácie pamiatok a historických sídiel, samostatná poradenská činnosť a spracúvanie expertíz na riešenie zložitých problémov  v starostlivosti o pamiatkový fond

vykonávanie náročných prieskumov pamiatok, ich súborov, historických sídiel a pamiatkových území a komplexne vypracúvanie ich dokumentácie ako podklad k obnove a revitalizácii
vyhodnocovanie výsledkov prieskumných a výskumných prác
samostatné spracúvanie podkladov ku koncepcii ochrany pamiatkového fondu
samostatné spracovávanie čiastkových podkladov k rozpracovaniu teórie a metodológie ochrany pamiatok ako súčasti ochrany kultúrneho dedičstva,
spolupráca s organizáciami zaoberajúcimi sa ochranou pamiatok ako aj ich obnovou.









POZNÁMKA : 


Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu


DÁTUM  HODNOTENIA :                                                        HODNOTITEĽ : 

Jún 2002                                                                                                         PÚ p. Kovalovská


A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX  / základná  odborná príprava , 
     nadväzná odborná príprava, odborná prax /
body:       220
A 1.6  VŠ                                                                                                                                              160                                                                                                                                                        

A 3.5 do 9 rokov                                              
                                                                                                                                                                 60                                                                                                                 



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


body :   170

B 1.I.5/II.3 samostatné vykonávanie zložitých prieskumov pamiatok a ich súborov  a v spolupráci       
.                  vypracovanie na základe analýz podklady k ich obnove a záchrane                                      120
B 2.2           práca na výpočtových zariadeniach                                                                                         10
       
B 3.4          práca vyžaduje spoluprácu s rôznymi organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou  
                  praktickej ochrany a záchrany pamiatok                                                                                   40




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

body :     70

C 1.3 zodpovednosť za prácu s dôsledkami na činnosť nielen v rámci organizácie, ale i na iné
          organizácie                                                                                                                            70
C 2.1 neexistuje riziko ohrozenia zdravia vlastnej osoby                                                                 0
C 3.1 riziko vzniku škôd na hmotnom majetku                                                                                0





D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :         91

D 1.I.1/II.2 práce vykonávané v sede, sústredené na činnosť rúk a predlaktia                                   7 

D 2.A 3/ B4 odborné práce s vysokým nárokom na vypätie zodpovednosti                                      34   

C 3 D3         práce si vyžadujú častý kontakt so stránkami a klientmi                                                30         

II.3/III.1      riešenie zložitých problémov si vyžaduje osobitné konzultácie a podklady                   20         

CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                                551
                                 


                                                                            


