

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 :
                      1452     
  
Platová
trieda :   10.10.20
Názov činnosti  / funkcie / :  Samostatný konštruktér I.


Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie :  VŠ    

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax :  do 6 rokov

Obsah pracovnej činnosti : 
Samostatné   spracúvanie výsledkov zamerania historických objektov vrátane spracúvania dokumentácie súvisiacej s ochranou pamiatkového fondu

Samostatné zameriavanie a grafické dokumentovanie:
-	objektov sakrálnej architektúry, hradov, kaštieľov, meštianskych domov, objektov ľudovej architektúry, súsoší a pod.,
-	exteriérových a interiérových prvkov :
priečelia budov, nástenné maľby, sgrafitá architektonické, kamenárske, štukatérske, drevené a kovové detaily plastiky, reliéfy, drevené stropy,
       mobiliár kostolov a kaplniek : oltáre, kazateľnice, ikonostasy, mortuária, lavice a pod.
-	umelecko-historických, architektonických, archeologických a reštaurátorských výskumov,
zameranie a vykreslenie sond zistených nálezov
      chemicko-technologických a petrologických nálezov,  
      slohové analýzy,
-	spracovanie a vyhodnotenie geodetických výpočtov terénneho zamerania pomocou výpočtovej   
      techniky.
-	konštrukčné spracovanie údajov terénneho zamerania pomocou výpočtovej techniky, vykreslenie 
      objektu v prostredí  Micro Station,
-	príprava súboru pre výstup na plotter,
-	vykreslenie na plottri,
-	odborné kresličské práce,
-	spolupráca s ostatnými oddeleniami a regionálnymi strediskami.





POZNÁMKA : 
DÁTUM  HODNOTENIA :                                                        HODNOTITEĽ : 










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

body:      200 

A 1.6    VŠ vzdelanie                                                                                                                                              160
A 3.4    odborná prax do 6 rokov                                                                                                                              40



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  samostatné zameriavanie a grafické dokumentovanie historických objektov                                     100
B 2.3          vykonávanie prác na geodetických, meračských strojoch a zariadeniach, výpočtovej
                  techniky a prídavných zariadeniach                                                                                                      20
B 3.3         potrebná spolupráca s odbornými útvarmi iných organizácií                                                                 30




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

body :     85

C 1.3   výsledok práce je súčasťou komplexnej dokumentácie a výtvarného dotvorenia – výstup
           aj pre iné organizácie                                                                                                                                   70
C 2.2   existuje riziko ohrozenia vlastného zdravia /práca vo výškach/                                                                   15              

D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :    84

D 1 I 1/II 3     zvýšená fyzická námaha, práce v sede, v stoji viac ako   70% pracovnej doby                               14
D 2 A 3 B 3   potreba dodržiavania časového harmonogramu, vyžaduje sa stála pozornosť                                30
          2/2       občasný kontakt s klientom                                                                                                              20
II 2/III 2         zaťaženie zraku                                                                                                                                 20




CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                                                       519



