ANALYTICKÉ

Odvetvie :

HODNOTENIE

Číslo :
1309

PR Á CE

Platová
trieda : 10.07.15

kultúra
Názov činnosti / funkcie / :
Vedúci stacionárnej tlačiarne

Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :
Vzdelanie : SŠ

Bezprostredne podriadená funkcia : občianski zamestnanci,
robotníci

Platová
trieda :

Prax : nad 6 rokov

Obsah pracovnej činnosti :
Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác v polygrafickom zariadení,
určovanie technologických postupov tlačiarenskej výroby vrátane jej zabezpečovania.
-

zodpovednosť za organizáciu práce zamestnancov tlačiarne a dodržiavanie bezpečnostných opatrení na strojovom
zariadení tlačiarne,
zodpovednosť za zložitú polygrafickú výrobu,
zodpovednosť za plnenie edičného plánu schváleného komisiou organizácie,
spolupráca s viacerými zložkami organizácie, útvarmi a zariadeniami posádky a organizáciami civilného sektoru,
určovanie technologických postupov výroby: rozmnožovňa, fotokomora, ofset, kopírňa, ručná a strojová sadzba,
kníhtlač, kniháreň, fotosadzba,
výkon kontroly plnenia kvality objednávok a hospodárnosti s materiálom.

POZNAMKA :

DÁTUM HODNOTENIA :

HODNOTENIE :

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

body : 130

A.1.3. stredoškolské vzdelanie
A.3.5. nad 6 rokov

70
60

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

body : 120

B.1.I.4. samostatné odborné práce, rozhodovanie sa pri voľbe správneho postupu z mnohých
možných technologických možností v polygrafickej výrobe pracoviska
B.1.II.2. práce s premenlivými informáciami prichádzajúcimi spravidla v pravidelných termínoch
a malým rozsahom väzieb
B.2.2. práca na PC
B.3.3. práce vyžadujúce stálu spoluprácu pri riešení rôznorodých a zložitých úloh viacerými
pracovnými kolektívmi (zadávatelia prác, dodávatelia materiálu)
C. ZODPOVEDNOSŤ / zodpovednosť za výsledky práce ,
zodpovednosť za bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného
rizika vzniku škody /

80

10
30

body : 70

C.1.3. zodpovednosť za prácu s dôsledkami na činnosť kolektívov v rámci organizácie
C.2.1. pri dodržaní bezpečnostných predpisov a bežnej pozornosti nedochádza k žiadnemu ohrozeniu
C.3.1. pri dodržaní predpisov a bežnej pozornosti je riziko vzniku škody veľmi malé

70

D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /
body :
D.1.I.1. pri výrobe a plnení úloh práca s bežnou fyzickou námahou, zaťaženie organizmu
D.1.II.2 práce vykonávané v sede resp. v stoji viac ako 70% pracovného času na pracovisku
D.2.I.A.3. práce vyžadujúce si dodržanie plánu a časových rozpisov s nárokmi na koordináciu
so zadávateľmi
D.2.I.B.3 práce skôr pestré, premenlivé so zvýšenými nárokmi na pozornosť asi 50% pracovného
času z výroby
D.2.I.C.3. práce s častým, pravidelným kontaktom so stránkou, zverencom, zadávateľom prác,
dodávateľom materiálu
D.2.I.D.2. práce vykonávané spravidla v nekonfliktnom sociálnom prostredí
D.2.II.2. riešenie aj zložitých problémov, ktoré si vyžadujú špeciálne konzultácie a osobitné
podklady pre tlač
D.2.III.1. štandardné zaťaženie zmyslov

CELKOVÁ HODNOTA BODOV:

72
7

30

25

10

392

