

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 :
                   1455   
  
Platová
trieda :   10.10.21
Názov činnosti  / funkcie / :  Technológ I


Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie :  VŠ    

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax :  do 3 rokov

Obsah pracovnej činnosti : 
Vykonávanie čiastkových technologických prieskumných prác na  hnuteľných pamiatkach a nehnuteľných pamiatkach vrátane vyhodnocovania výsledkov technologických prieskumov

-	prieskum a odber vzoriek z hnuteľných a nehnuteľných pamiatok /omietky, nástenné maľby, drevina, kameň, solí .../
-	meranie v teréne pomocou technických zariadení a prístrojov /vlhkomery, psychrometre, UV-generátor, .../
-	príprava a fyzikálno-chemický rozbor vzoriek, histochémia, stratigrafia .../
-	spracovanie výsledkov fyzikálno-chemických rozborov,
-	dokumentácia a archivácia výsledkov chemicko-technologických prieskumov
-	RTG – snímkovanie.














POZNÁMKA : 
DÁTUM  HODNOTENIA :                                                        HODNOTITEĽ : 













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

body:       180

A 1.6.  VŠ vzdelanie                                                                                                                                                160

A 3.3   odborná prax do 3 rokov                                                                                                                                20



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


body :    150

B 1  4//3       samostatné vykonávanie čiastkových prieskumných prác a odberov vzoriek a ich
                     fyzikálno-chemický rozbor                                                                                                                  100
B 2.3            meranie v teréne pomocou vlhkomerov, psychrometrov, UV- generátora                                            20
B 3.3            práce vyžadujú spoluprácu s útvarmi iných organizácií                                                                        30


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

body :     95

C 1.3.   výsledky práce sú súčasťou komplexného technologického návrhu – výstup aj mimo
             vlastnej organizácie                                                                                                                                    70
C 2.2    existuje riziko ohrozenia vlastného zdravia /práca s chemikáliami, jedmi, horľavinami/                             15
C 3.2.   existuje zvýšené riziko škôd na hmotnom majetku (poškobenie)                                                               10
D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :     96

D 1 I 2  II 3    zvýšená fyzická námaha, práca v sede v stoji viac ako 70% pracovnej doby, práca 
                      v teréne                                                                                                                                             22  
D 2 A 3 B 4   potreba dodržiavania časových rozpisov, odborná práca vyžadujúca si stálu pozornosť                 34
2/2                 občasný kontakt s klientom, nekonfliktné prostredie                                                                         20
II 2 /III 2         zaťaženie zraku                                                                                                                                 20





CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                                                       521


