

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 : 124
Platová
trieda : 10.11.36
Názov činnosti  / funkcie / :   Člen orchestra IV




Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie : VŠ

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax : do 6 rokov

Obsah pracovnej činnosti : 
Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, symfonického diela, komorného diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela alebo vokálno-symfonického diela

-	individuálnym, umeleckým a tvorivým prístupom študovanie partitúry, ktoré úzko súvisia s dramaturgickým plánom organizácie,
-	tvorivým spôsobom interpretuje umelecké diela - vychádza sa pritom z naštudovania diela dirigentom a je povinnosť podrobiť sa ich vedeniu,
-	účasť sa na všetkých skúškach a koncertoch v sídle pracoviska, na zájazdoch a v zahraničí,
-	 účasť na nahrávaní zvukových záznamov,
-	podriadenosť metódam práce jednotlivých dirigentov,
-	rozsah uplatnenia určuje príslušný umelecký vedúci,
-	starostlivosť  o dobrý technický stav prideleného hudobného nástroja.












POZNÁMKA : 

DÁTUM  HODNOTENIA :                 1.10.1996                                       HODNOTITEĽ : Ing. Muška









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


body :    200

A.1.6.  VŠ                                                                                                                                                               160

A.3.4.  odborná prax do 6 rokov                                                                                                                               40





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


body :    145    

B.I.I.4./II.3.   samostatné odborné špecializované práce s informáciami spravidla novými 
                    a neúplnými, vysoké nároky na myslenie.                                                                                         100
B.2.4.           medzistupeň – špeciálna technika hry na hudobný nástroj                                                                 30
B.3.2.           práca vyžadujúca stálu spoluprácu v rámci uceleného kolektívu                                                        15




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

body :    120   

C.1.4.   zodpovednosť za odbornú špecializovanú prácu, výsledky ktorej majú dopad na verejnosť                    105
C.2.2.   stála možnosť rizika závažného ohrozenia zdravia – možnosť ohrozenia zdravia celého kolektívu           15
C.3.1.   možnosť poškodenia hmotného majetku                                                                                                      0





D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :    117     

D.1.I.2./II.4.          práca s vysokou fyzickou námahou, zvýšené dynamické zaťaženie, práce vykonávané 
                             v sede viac ako 70% pracovného času                                                                                       29
D.2.C.4./D.4.        práce náročné na koordináciu, presný výkon, skôr pestré so zvýšenými nárokmi 
                             na presnosť a odbornosť                                                                                                             38
4.a..3./.2.              možnosť psychickej ujmy                                                                                                            20
D.2.II.2./III.4.        práce vyžadujúce špeciálne podklady, dlhodobé štúdium. Vysoké zaťaženie 
                            zmyslových orgánov.                                                                                                                    30






CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                                                          582                                                      



