


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 : 417 

10.12.10 upravené zarážky
Platová
trieda :  12  
Názov činnosti  / funkcie / :   Pamiatkár IV.




Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie :  VŠ 

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax : viac ako 6 rokov 

Obsah pracovnej činnosti : 

Obsah pracovnej činnosti : 
Tvorba metodiky prieskumu pamiatkového fondu, historických sídiel a súborov pamiatok a spracúvanie koncepcií, zaoberajúcich sa problematikou ochrany pamiatkového fondu:



spracovávanie odborných podkladov a námetov s problematikou ochrany pamiatkového fondu,
spracovávanie koncepčných návrhov v oblasti výskumu pamiatkového fondu,
vypracovávanie koncepcií budovania dokumentačnej základne pre výkon ochrany pamiatkového fondu,
spolupráca s orgánmi a organizáciami zaoberajúcimi sa ochranou pamiatok.








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:   240    
A 1.6  VŠ                                                                                                                              160                                                                                                                                                

A 3.6   nad 9 rokov                                                                                                                  80                                                                                                            



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


body :   220

B II.6/II.4 systémovo zabezpečuje multidisciplinárne prieskumy pamiatkového fondu 
           historických sídiel a veľkých súborov pamiatok. Na základe analyzovania celej 
           komplexnej problematiky koordinuje činnosť smerujúcu k ochrane pamiatok                      160       
.                                                                                                         
B 2.2  práca na výpočtových zariadeniach                                                                                            10
       
B 3.5   práca odborných a vedeckých tímov na medzinárodnej úrovni                                                 50

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

body :   105

C 1.5  zodpovednosť za odbornú špecializovanú prácu s celospoločenským dopadom             105
C 2.1  neexistuje riziko ohrozenia zdravia vlastnej osoby                                                               0
C 3.1  riziko vzniku škôd na hmotnom a nehmotnom majetku                                                        0



D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :   77    

D 1.I.1/II.2   práce vykonávané v sede 70 % pracovnej doby, pracovné pohyby
                     sú sústredené na činnosť rúk a predlaktia                                                               7
D 2.A 3 B 3 odborné práce s vysokým nárokom na zodpovednosť                                           30  

C 2/ D 2       častý kontakt s orgánmi a organizáciami                                                                20      

II.3 III.1       riešenie zložitých problémov, ktoré si vyžadujú špeciálne konzultácie                 20         



CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                           642                            







