ANALYTICKÉ

Odvetvie : kultúra

HODNOTENIE

PR Á CE

Číslo :
1421

Platová
trieda :
10.07.01

Názov činnosti / funkcie / : Tajomník umeleckej prevádzky I

Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :
Vzdelanie : ÚSO

Bezprostredne podriadená funkcia :

Platová
trieda :

Prax : do 9 rokov
Obsah pracovnej činnosti :

Organizovanie a koordinovanie umelecko-prevádzkových úloh súboru vrátane prípravy návrhov plánov umeleckej
prevádzky
-

príprava návrhov plánov umeleckej prevádzky, repertoárových plánov, plánov štúdia, skúšok a obsadenia rolí aj
s príslušnými alternáciami,
príprava podkladov pre zostavovanie plagátov,
spolupráca s režisérom, resp. aj dirigentom a zbormajstrom pri vypracúvaní denných fermanov,
zodpovednosť za vedenie evidencie umeleckých zamestnancov a ich pracovných úväzkov za účelom organizačného
zabezpečenia denných skúšok a predstavení,
zabezpečovanie externej umeleckej výpomoci (komparzu),
podiel na organizačnej príprave zájazdov,
vedenie evidencie o domácich a zahraničných vystúpeniach.

POZNÁMKA :

DÁTUM HODNOTENIA :

HODNOTITEĽ :

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

body : 130

A 1. 3. ÚSO
A 3. 5. do 9 rokov

B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE / zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zaradenie alebo
zložitosť požadovanej techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných
vzťahov /
B.1.I.4/II.2
B 2. 1
B 3. 3

body :

samostatné odborné práce, ktoré vyžadujú koordináciu so všetkými umeleckými
a technickými zložkami prevádzky
práca s počítačom
nutná vnútorná koordinácia činnosti pri plánovaní skúšok, predstavení, tvorbe
fermanov a pod.

C. ZODPOVEDNOSŤ / zodpovednosť za výsledky práce ,
zodpovednosť za bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného
rizika vzniku škody /
C. 1. 3.
C. 2. 1.
C. 3. 1.

70
60

110

80
10
30

body :

práca so zodpovednosťou na celý pracovný kolektív, ale aj iné inštitúcie pri príprave zájazdov

70

70

D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /
body :
D 1.1/2.
D 2.3/2.
3/2
II.2/III.1.

50 – 70% práca v sede
tvorba a presné dodržiavanie plánu, potrebná koncentrácia
permanentný kontakt so stránkami pri tvorbe plánov, organizovaní zájazdov
riešenie bežných profesných problémov

CELKOVÁ HODNOTA BODOV :

67
7
25
25
10

377

