ANALYTICKÉ HODNOTENIE PRÁCE
Odvetvie : Kultúra

Číslo : 1174

Platová
trieda : 12

10.12.09 upravené zarážky
Názov činnosti / funkcie / : Zamestnanec evidencie pamiatok a informatiky III

Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :
Vzdelanie : VŠ

Bezprostredne podriadená funkcia :

Platová
trieda :

Prax : viac ako 6 rokov
Obsah pracovnej činnosti :
Koordinovanie a metodické usmerňovanie systému evidencie a informatiky na úseku
kultúrnych pamiatok
-

-

-

zabezpečenie funkčného prepojenia a informačných väzieb automatizovaného
informačného systému pamiatkového fondu so systémami spolupracujúcich organizácií,
vrátane medzinárodných organizácií,
poskytovanie metodickej a poradenskej činnosti dotknutým organizáciam v oblasti
zavádzania informačných systémov evidencie a dokumentácie pamiatkového fondu,
spracovávanie odborných analýz pre vyhodnocovanie a monitoring pamiatkového fondu,
koordinácia a metodické usmerňovanie tvorby odborných informačných databáz v oblasti
evidencie pamiatkového fondu,
tvorba metodických materiálov systému evidencie a dokumentácie pamiatok
a pamiatkových
území,
koordinácia činností vykonávaných v oblasti aktualizácie registrov ústredného zoznamu
pamiatkového fondu.

POZNÁMKA :
zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

DÁTUM HODNOTENIA :
Jún 2002

HODNOTITEĽ :
PÚ p. Kovalovská

body:

240

A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX / základná odborná príprava ,
nadväzná odborná príprava, odborná prax /
A 1.6 VŠ
160
A 3.6 odborná prax 9 a viac rokov
80
B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE / zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zaradenie alebo
zložitosť požadovanej techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných
vzťahov /
B 1. 6/4

160
B 2.3
20
B 3.5

práce vyžadujúce tvorivé a vedecké myslenie, zamerané na tvorbu nových originálnych
riešení, ktorých dosiahnutie znamená značný kvalitatívny pokrok v danom vednom
odbore.
Spracovanie nových neúplných informácií podľa individuálne stanovených postupov,
vyžadujúce ich zovšeobecňovanie.
práce vykonávané na výpočtových zariadeniach so zložitými grafickými softwarmi
práce vyžadujúce si kontakty a spoluprácu viacerých organizácií /ústredné a miestne
orgány štátnej správy, kataster, vlastníci kultúrnych pamiatok/.

50
C. ZODPOVEDNOSŤ / zodpovednosť za výsledky práce , zodpovednosť za
bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného rizika vzniku škody/
C 1.4

body : 230

body : 105

výsledky práce slúžia viacerým organizáciám /ústredným a miestnym orgánom štátnej správy,
vlastníkom, ústrednej colnej správe a pod./

105
D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /
body :

96

D 1.II/II 2
práce vytvárané v sede do 70% pracovnej doby, pohyby sústredné na pohyby rúk
a predlaktia
7
D 2.A 4 B 3 odborné práce vyžadujúce dodržiavanie plánu a harmonogramu s vysokým nárokom na
pozornosť
34
C2D2
práce s občasným kontaktom so stránkou a klientom
20
II 4/III 1
riešenie zložitých problémov, ktoré si vyžadujú špeciálne konzultácie a špeciálne
podklady
25
CELKOVÁ HODNOTA BODOV :

661

