ANALYTICKÉ HODNOTENIE PRÁCE
Odvetvie : Kultúra

Číslo : 2168

Platová
trieda : 8

10.08.12
Názov činnosti / funkcie / : Konštruktér

Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :
Vzdelanie : USO

Bezprostredne podriadená funkcia :
Prax : do 9 rokov

Platová
trieda :
8

Obsah pracovnej činnosti :
Odborné zameriavanie historických objektov a objektov pamiatkového fondu a čiastkové
spracúvanie výsledkov zamerania
-

odborné zameriavanie a grafické dokumentovanie (sakrálna architektúra, kaštiele, súsošia,
nástenné maľby, plastiky, reliéfy, drevené stropy, oltáre, kazateľnice, ikonostasy, lavice a pod.).

-

zameranie a vykreslenie sond zistených nálezov, chemickotechnologických
a petrologických nálezov,
konštrukčné spracovanie údajov terénneho zamerania pomocou výpočtovej techniky,
vykreslenie objektu v prostredí MicroStation
odborné kresličské práce
príprava súboru pre výstup grafických dát pre spracúvanie na počítači

-

POZNÁMKA : zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu

DÁTUM HODNOTENIA :

Jún 2002

HODNOTITEĽ :

PÚ p. Kovalovská

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

body:

130

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

115

A 1.3
70
A 3.4
60

USO
odborná prax do 9 rokov

B 1.I 4/II/2 výkon odborných prác na základe nových informácií so značným rozsahom
väzieb v rámci pracovného tímu
80
B 2.3
práce s výpočtovou technikou
20
B 3.2
práca vytvárajúca pracovné vzťahy so spolupracovníkmi v rámci pracovného tímu,
vyžadujúca koordináciu pracovných činností
15
C. ZODPOVEDNOSŤ / zodpovednosť za výsledky práce ,
zodpovednosť za bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného
rizika vzniku škody /

body :

85

C 1.3 zodpovednosť za prácu s dôsledkami na činnosť pracovných kolektívov a špecialistov pri
70
záchrane historických objektov(pamiatok)
C 2.2 riziko ohrozenia zdravia vlastnej osoby /práce vykonávané vo výškach na lešení, resp.
plošinách/
15

D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /
body : 84
D 1.I 2/II.2

práce vykonávané v stoji resp. v sede viac ako 70% pracovnej doby, pracovné pohyby
sú sústredené na činnosť rúk a predlaktia

14
D 2.I A 3 B 3 práca s nárokom na koordináciu so zvýšenými nárokmi na pozornosť
30
C2D2
práca s občasným konfliktom s klientom, možnosť sociálnych konfliktov
20
II 3. III. 2/2
riešenie špeciálnych problémov – zaťaženie zraku pri manipulácii a posudzovaní
kvality - meracie prístroje.
20
CELKOVÁ HODNOTA BODOV :

414

