
ANALYTICKÝ LIST

Rezort (odvetvie, skupina odvetví):   MK SR
Poradové číslo
hodnotenia:

Číselný kód:









9   
9
Názov pracovnej činnosti:

reštaurátor 1a

Bezprostredne nadriadený zamestnanec:


Orientačná dĺžka odbornej praxe:
nad 3 roky
Bezprostredne podriadení zamestnanci:


Kvalifikačný predpoklad vzdelania: VŠ 1.stupeň
Ďalšia odborná príprava:
Obsah pracovnej činnosti:


 Reštaurovanie vymedzených častí zbierkových predmetov okrem diel výtvarného umenia, archívnych dokumentov alebo knižničných dokumentov vrátane spracovania reštaurátorskej dokumentácie


	prieskum stavu objektu reštaurovania,

spracovanie zámeru reštaurovania a výber metód reštaurátorského postupu,
vykonanie reštaurátorských prác,
vypracovanie reštaurátorského protokolu a dokumentácie,
spolupráca s reštaurátorskými pracoviskami, výskumnými ústavmi, VŠ




















Poznámka:

Zákon NR SR č. 115/1998 Z.z. v znení zákona č. 387/2001 Z.z.
Vyhláška MK SR č. 342/1998 Z.z.




Dátum hodnotenia:            5.11.2003                                   Hodnotiteľ:                                                                Podpis:



A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX: vzdelanie, osobitné kvalifikačne
      predpoklady, odborná prax:                                                                                         165

A 1.5 VŠ 1. stupňa                                                                                                             125
   2.
   3.4 nad 3 roky                                                                                                                   40



B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE: zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo
      zložitosť techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných vzťahov                                 150

B 1. 4/3  samostatné odborné práce pri prieskume a zhodnotení rozsahu deštrukcie predmetu,
               náročnosť pri výbere optimálnej metódy reštaurovania, riešenie zložitých problémov,
              zvládnutie špecializovaných postupov pri reštaurátorskom zásahu                       100                                                                                                                                             

B 2. 3    práce so zložitou technikou vlastnej činnosti                                                            20

B 3. 3    spolupráca s odbornými reštaurátorskými pracoviskami v SR i v zahraničí, s VŠ,
             SAV                                                                                                                           30




C. ZODPOVEDNOSŤ: zodpovednosť za výsledky práce, zodpovednosť za
      bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného rizika vzniku škody                   105

C 1. 3  výsledky a kvalita práce podmieňujú zachovanie zbierkových predmetov historickej,   70           
           kultúrnej alebo vedeckej hodnoty a ovplyvňujú kvalitu výkonu práce aj ďalších odborných   
           úsekov

C 2.2  práca s chemickými škodlivinami                                                                                      15

C 3.3  práca vyžaduje zvýšenú pozornosť, poškodenie predmetu spôsobí nenahraditeľnú       20                 
          stratu dokumentov (prameňov)


D. ZÁŤAŽ: fyzická záťaž, psychická záťaž                                                                                 89

D 1/3  viac ako 70% v nevhodnej pracovnej polohe                                                                  14

   3/3 vypätie pozornosti, nároky na koordináciu a subkoordináciu odborných tímov               30

4a 2/3 veľké riziko psychickej ujmy                                                                                           25

    3/1  riešenie zložitých problémov, aplikovaný výskum                                                          20




Spolu                                                                                                                                        509




