ANALYTICKÉ HODNOTENIE
Odvetvie: MK SR

Číslo: 1472

Platová trieda:
10.09.8.16

Názov činnosti (funkcie): Redaktor II
Nadriadená funkcia:

Podľa doterajších predpisov:

Podriadená funkcia:

Vzdelanie: VŠ
Prax: do 6 rokov

Platová trieda:
9

Obsah pracovnej činnosti:
Posudzovanie odbornej úrovne a jazykovej úrovne alebo výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávaných
publikácií alebo notografická príprava hudobného textu do tlače
-

spracúvanie tématických a redakčných plánov a námetov,
odborné posudzovanie náročných materiálov ( napr. náročných rukopisov, lektorských posudkov, výtvarných
a grafických predlôh) po umeleckej a odbornej stránke,
samostatné prerokúvanie námetov, osnov, literárnych, výtvarných alebo hudobných diel s autormi a s ďalšími
účastníkmi tvorivého procesu,
zhromažďovanie a redakčné spracovanie podkladov do účelovej produkcie,
cudzojazyčné korektúry textov,
preklady odborných textov, alebo
grafické a ilustračné návrhy vydávaných periodických a neperiodických publikácií,
navrhovanie grafických a ilustračných úprav a techniky tlače vydávaných periodických a neperiodických
publikácií ( grafických prvkov, veľkosti a typov písma, fotografií a kresieb),
notografická príprava hudobného textu do tlače,
zodpovednosť za stránkovú korektúru vydávaných publikácií

Dátum hodnotenia: RK 18. 6.1998

Hodnotiteľ:

A. Odborná príprava a prax (zákl. odborná príprava, nadväzná
odborná príprava):
A.1.6. VŠ

Body:
200
160

A.2.
A.3.4.

do 6 rokov

B. Zložitosť práce (zložitosť prac. činností, zložitosť zariadenia vlastnej činnosti, zložitosť
pracovných vzťahov):
B.1.I.4. samostatné odborné činnosti
II.3. práca s novými neúplnými informáciami
B.2.2.

práca s PC

B.3.3. spolupráca s útvarmi v rámci organizácie

C. Zodpovednosť (za výsledky práce, za bezpečnú prácu, zodpovednosť
z možného rizika vzniku škôd):
C.1.3. zodpovednosť za prácu s dopadom na útvary organizácie

40
Body:
140
100

10

30

Body:
70
70

C.2..

0

C.3.

0

D. Záťaž (fyzická a psychická):
D.1.I.1. bežná fyzická námaha
II.2. práce prevažne v sede
D.2.I.A.3
I.B.3.
I.C.3.
I.D.2.

častý nával práce
práce pestré s vysokými nárokmi na presnosť
častý kontakt so stránkou
nekonfliktné prostredie

Body:
72
7

30
25
10

II.2. riešenie zložitých problémov
III.1.
Celková hodnota bodov:

482

