




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 : 2167

10. 08. 11 
Platová
trieda :  7  
Názov činnosti  / funkcie / :   Reštaurátor




Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie :  USO 

 Platová 
 trieda 
             7 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax :  do  6 rokov 

Obsah pracovnej činnosti : 
Vykonávanie ucelených konzervátorských a reštaurátorských úkonov pri záchrane umeleckých diel podľa návrhov na reštaurovanie umeleckého diela


 
-	vykonávanie ucelených prieskumných prác na pamiatkach a spracovanie podkladov pre návrhy na reštaurovanie historického umeleckého diela,
-	zaznamenávanie jednotlivých etáp prác o vykonaných reštaurátorských úkonoch do reštaurátorského denníka,
-	spracovanie záverečnej  reštaurátorskej dokumentácie na základe podkladov z vykonaných reštaurátorských prác








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:     130

A 1.3    USO                                                                                                                                                             70
A 3.5     odborná  prax do 9 rokov                                                                                                                         60

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

body :    125
B 1.I 4/II.2   výkon odborných prác na základe nových informácií  a podľa metodických usmernení                                                                                                        80                 s rámcovo stanovenými výstupmi so značným rozsahom väzieb v rámci viacerých  
                    reštaurátorských tímov
B 2.4           práce so zložitou technikou vlastnej činnosti pri reštaurovani                                                             30
B 3.2           práca vytvárajúca pracovné vzťahy so spolupracovníkmi v rámci pracovného tímu, 
                   vyžadujúca koordináciu pracovných činností                                                                                       15

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

body :    105

C 1.3  zodpovednosť za prácu s dôsledkami na činnosť viacerých odborných pracovných tímov                                                    70       zúčastňujúcich sa na ochrane a obnove pamiatkového fondu 
C 2.2  riziko ohrozenia zdravia vlastnej osoby  ako aj ostatných členov pracovného tímu (práca                                                                                                          15       so škodlivinami ( benzén toluén,  kadmium, kobalt a ich zlúčeniny,  kyseliny –dusičná, octová,
           sírová  a pod.)
C 3.3 existuje stála možnosť poškodenia hmotného a nehmotného majetku                                                        20

D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /

 
body :   87

D 1.I 2/II.3       práce vykonávané v stoji resp. v sede viac ako 70% pracovnej doby, pracovné pohyby
                        sú sústredené na činnosť rúk a predlaktia                                                                                      22
D 2.I A 2 B 3   práca s nárokom na dodržiavanie plánu a časových rozpisov                                           25
C 2 D 2           zvýšené nároky na presnosť, občasný kontakt s klientom bez konfliktov                                                                                                         20
II 2. III.2         riešenie špeciálnych problémov – sťažené pracovné prostredie, práca s chemikáliami,                                                                                                       
                        práca vo výškach na lešení, prípadne prašnosť
20
CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                 447                                                                                                                



