ANALYTICKÉ HODNOTENIE PRÁCE
Číslo :

Odvetvie :
Kultúra

1873
úprava zarážok

Platová
trieda :
10.08.09

Názov činnosti / funkcie / :
Výtvarník alebo javiskový technik

Bezprostredne nadriadená funkcia : vedúci úseku

Podľa doteraz platných predpisov :
Vzdelanie : ÚSO

Bezprostredne podriadená funkcia :

Platová
trieda :

Prax : do 6 rokov
Obsah pracovnej činnosti :

Samostatné rozpracúvanie návrhov priestorového riešenia a výtvarného dotvorenia výstav alebo výtvarného
dotvorenia kultúrnych podujatí podľa koncepcie výtvarnej štúdie formou realizačných projektov
-

príprava a realizácia dielčich vykonávacích projektov priestorového riešenia výstav
rozpracúvanie projektov výtvarného dotvorenia výstav
výber výtvarných prvkov a materiálov
spolupráca pri tvorbe návrhov makiet, modelov, tvorba propagačných materiálov
vykonávanie dohľadu nad výtvarným riešením a inštaláciou výstav alebo

-

rozpracúvanie projektov výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí podľa spracovaného návrhu
vypracúvanie technologických postupov inštalácie, štúdií technického riešenia a technického stvárnenia
divadelných výprav
spolupráca na tvorbe divadelných výprav, vrátane organizovania a realizovania ich inštalácie,
spolupráca pri zabezpečovaní výroby špeciálnych dekoračných scénických prvkov

-

POZNÁMKA :

DÁTUM HODNOTENIA :

HODNOTITEĽ : SNM, ŠO

body: 110
A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX / základná odborná príprava ,
nadväzná odborná príprava, odborná prax /

A. 1.3

ÚSO

70

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 : 130

B 1 4/2 samostatná tvorivá práca s nárokmi na myslenie, predstavivosť, tvorivé schopnosti

80

B 2.3

zložitá technika vlastnej činnosti

20

B 3.3

tímová práca, spolupráca napríklad s kurátorom, scenáristom, autorom projektu,
dodávateľskými firmami

30

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

body : 80

C 1.3 výsledok pracovnej činnosti ovplyvňuje kvalitu výkonu organizácie, tvorí súčasť
jej prezentácie navonok, vplýva na estetické cítenie návštevníkov

70

C 2.1
C 3.2

pri dodržaní predpisov a bežnej pozornosti hrozí riziko poškodenia exponátov

10

D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /
body : 104
D 1. 1/3 práca v stoji 50-70% pracovného času

14

D 2 A3/B3 práca vyžaduje pozornosť, dodržiavanie časových limitov
30
4a 3/3

tvorivá činnosť prináša veľké riziko psychickej újmy,
35

II 3/III2
zložitá tímová práca, špciálne konzultácie pri rozpracúvaní návrhov, zaťaženie zraku
25
CELKOVÁ HODNOTA BODOV :
424

