
ANALYTICKÝ LIST

Rezort (odvetvie, skupina odvetví):
MK SR

Poradové číslo
hodnotenia:
2310
Číselný kód:









9   
9
Názov pracovnej činnosti:
reštaurátor 2a

Bezprostredne nadriadený zamestnanec:


Orientačná dĺžka odbornej praxe:
	nad 6 rokov

Bezprostredne podriadení zamestnanci:


Kvalifikačný predpoklad vzdelania:	 VŠ 1. stupňa

Ďalšia odborná príprava:
Obsah pracovnej činnosti:


Samostatné vykonávanie náročných reštaurátorských úkonov pri reštaurovaní zbierkových predmetov okrem diel výtvarného umenia, archívnych dokumentov alebo knižničných dokumentov s aplikáciou zložitých technologických postupov

	prieskum stavu  a vypracovanie analýzy deštrukcie objektu reštaurovania ( napr. umeleckoremeselné a ľudovoumelecké predmety, historický nábytok, hodiny, porcalán),

spracovanie reštaurátorského zámeru a určenie metód pre komplexné reštaurovanie,
realizácia komplexného reštaurátorského zásahu,
vypracovanie reštaurátorských protokolov, dokumentácie a záverečnej reštaurátorskej správy,
spolupráca s odbornými pracoviskami doma i v zahraničí napríklad pri  aplikácii nových optimálnych technológií, v oblasti výskumu

















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:      05.11.2003                                         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 6 rokov                                                                                                                 40


B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE: zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo
      zložitosť techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných vzťahov                                170

B 1. 4/4  samostatné odborné práce s vysokými nárokmi na odbornosť pri analytických                                                                                                                           
              rozboroch stavu deštrukcie, určenia optimálnych metód a realizácie zložitých 
              reštaurátorských zásahov, využitie výsledkov vlastnej výskumnej práce s aplikáciou
              nových technologických postupov                                                                         120

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 práce garantujú zachovanie historickej, kultúrnej  alebo vedeckej hodnoty 
           pamiatky,  prezentujú výsledky výskumnej práce reštaurátorov a odbornej úrovne
           organizácie, skvalitňujú využívanie a sprístupňovanie súčastí kultúrneho dedičstva                                                                                 
                                                                                                                                                   70           

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                                                                                 84

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

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

4a 2/2 veľké riziko psychickej ujmy                                                                                           20

    3/1  riešenie zložitých problémov, aplikovaný výskum                                                          20




Spolu                                                                                                                                         524  





