ANALYTICKÉ

Odvetvie :

Číslo :
1652

HODNOTENIE

PR Á CE

Platová
trieda : 10.10.25

kultúra
Názov činnosti / funkcie / :
Technológ II.

Bezprostredne nadriadená funkcia : riaditeľ tlačiarne

Podľa doteraz platných predpisov :
Vzdelanie : VŠ

Bezprostredne podriadená funkcia :

Platová
trieda :

Prax : nad 3 roky
Obsah pracovnej činnosti :

Komplexné zabezpečovanie polygrafickej výroby a koordinovanie činnosti pri určovaní a dodržiavaní technológie
tlače.
-

organizácia a koordinácia pracovných a technologických postupov v oblasti polygrafickej výroby,
koordinácia a kontrola práce polygrafickej výroby a knihárskeho spracovania produkcie,
uplatňovanie nových technologických postupov farebnej ofsetovej tlače v súlade s najnovšími poznatkami v polygrafii,
určovanie technologického postupu tlače v nadväznosti na technologické a strojové vybavenie, možnosti polygrafickej
výroby, požiadavky na tlač,
príprava zámerov technického rozvoja polygrafickej výroby,
zabezpečovanie obchodných kontaktov.

POZNAMKA :

DÁTUM HODNOTENIA :

HODNOTENIE :

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

body : 220

A.1.6.VŠ
A.2
A.2.5.do 9 rokov

160
60

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

body : 160

B.1..5/3 samostatné odborné špecializované práce s rôznymi technologickými postupmi
pri stanovovaní spôsobu spracovania
B.2.2. práca s počítačom
B.3.3. pracovné vzťahy vo vnútri celej organizácie i mimo vlastnej organizácie
(objednávateľ, dodávateľ)

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

120
10
30

body : 70

C.1.3. dôsledky na organizačné účely mimo vlastnej organizácie (edičná činnosť Akadémie PZ,
útvary a organizácie MV SR a PZ, inštitút verejnej správy)
C.2.1.
C.3.1.

70

D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /
body :
D.1.1/2 bežná fyzická námaha
D.2.4/3. Práce pestré, náročné na koordináciu
D.2.2/2. Občasný kontakt so stránkami (objednávatelia, dodávatelia, obchodní partneri),
spravidla nekonfliktné prostredie
D.2.3/1. Zložité problémy vyžadujúce osobitné konzultácie a podklady

81
7
34
20
20

CELKOVÁ HODNOTA BODOV :
531

