





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 :
                          1442  
Platová
trieda :  10.09.8.08 
Názov činnosti  / funkcie / :  Konzervátor IV




Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie : VŚ

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax :  do 6 rokov

Obsah pracovnej činnosti : 
Samostatné spracúvanie návrhov na konzervovanie alebo preparovanie, zložité konzervovanie alebo preparovanie, odborný prieskum stavu zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov

-	vykonávanie zložitých konzervátorských  / preparátorských /  prác na základe samostatného výberu postupov
-	spracúvanie základných postupov konzervovania
-	samostatný odborný prieskum zbierok a mobiliárnych fondov
-	spracúvanie návrhov preventívnej starostlivosti, potrieb, konzervovania /preparovania/
-	spracúvanie návrhov na odborné uloženie zbierkových predmetov.


















POZNÁMKA : 
DÁTUM  HODNOTENIA :                                                        HODNOTITEĽ : 



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

body:        180

A l.6  VŠ                                                                                                                                                                  160

A 3.3 prax do 6 rokov                                                                                                                                                20






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


body :     150

B 1.I.4/II.3   náročnosť zložitých konzervátorských zásahov, určovanie postupov                                                100
B 2.3           používanie zložitej techniky /prístroje/, vysoká požiadavka zručnosti                                                  20
B 3.3           systematická spolupráca a prepojenie s úsekmi organizácie, inými konzervátorskými
                    pracoviskami, odbornými ústavmi                                                                                                       30







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

body :      95

C 1.3    kvalita výkonu podmieňuje zachovanie zbierkových predmetov, kvalitu výkonu ďalších
            úsekov                                                                                                                                                          70
C 2.2   práce s chemikáliami                                                                                                                                     15
C 3.2   riziko poškodenia ZP                                                                                                                                     10







D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :     89

D 1.I.1/II.3   viac ako 70%   v nevhodnej pracovnej polohe                                                                                   14
D 2.A 3/ B 3 nevyhnutnosť dodržiavania   časovosti konzervátorských postupov, plánov konzervovania             30
4 a 2/3         značné riziko ujmy                                                                                                                              25
II.3/III.1        určovanie postupov, záťaž zraku, hmatu                                                                                           20


CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                                                       514



