

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 :  406
Platová
trieda :  10.11.14  
Názov činnosti  / funkcie / :   Reštaurátor III.




Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie :  VŠ

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax : 9 rokov

Obsah pracovnej činnosti : 
Špeciálna reštaurátorská práca pri záchrane osobitne významných maliarskych diel, sochárskych diel, diel úžitkového umenia, grafiky, dizajnu alebo knižných artefaktov s tvorivou aplikáciou výsledkov analytických činností v odbore pamiatkovej starostlivosti

-	vykonávanie prieskumových a reštaurátorských prác na zverejnenej akcii
-	zodpovednosť za dodržiavanie predpisov technologickej disciplíny pri realizácii konzervátorských a reštaurátorských úkonov
-	detailizovanie  a rozdeľovanie konzervátorských a reštaurátorských úkonov podľa ich povahy
-	zodpovednosť za spracovanie čiastkových výkazov o reštaurátorských prácach vrátane príslušného stupňa dokumentácie.


















POZNÁMKA : 
DÁTUM  HODNOTENIA :                                                        HODNOTITEĽ : 






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

body:       220

A 1.6.   VŠ                                                                                                                                                               160
A 3.5    prax 9 rokov                                                                                                                                                  60





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


body :     190

B 1.l.5 II.4    samostatné odborné práce vykonávané na základe analytických výsledkov výskumov
                     v oblasti pamiatkovej starostlivosti                                                                                                     140
B 2.3            práce vykonávané na stredne zložitých zariadeniach so zložitou technikou vlastnej 
                    činnosti                                                                                                                                                  20
B 3.3           práca vyžadujúca pravidelnú koordináciu v rámci interdisciplinárnych útvarov organizácie
                   i mimo nej                                                                                                                                              30




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

body :    105

C 1.3      zodpovednosť za prácu s dôsledkami na iné organizačné útvary v rámci organizácie
               i mimo nej                                                                                                                                                  70
C 2.2      existuje riziko ohrozenia vlastnej osoby                                                                                                     15
C 3.3      je stála možnosť poškodenie hmotného i nehmotného majetku                                                                20







D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :     92

D 1.I.2/II.3      práce vykonávané v stoji, resp. sede viac ako 70% pracovnej doby, pracovné pohyby
                       sú sústredené na činnosť rúk a predlaktia                                                                                          22
D 2.I.A 3 B 3  práca s nárokom na koordináciu so zvýšenými nárokmi na pozornosť                                               30
C 2 D 2          výskyt sociálnych konfliktov                                                                                                                 20
II.3. III. 1       riešenie špeciálnych problémov                                                                                                           20

CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                                                           607





