ANALYTICKÉ HODNOTENIE PRÁCE
Odvetvie : Kultúra

Číslo :
1456

Platová
trieda :
10.11.18

Názov činnosti / funkcie / : Technológ II

Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :
Vzdelanie : VŠ

Bezprostredne podriadená funkcia :

Platová
trieda :

Prax : do 6 rokov
Obsah pracovnej činnosti :

Vykonávanie ucelených technologických prieskumov hnuteľných pamiatok a nehnuteľných
pamiatok, ich vyhodnocovanie a odborné spracúvanie technologických návrhov
-

vykonávanie ucelených prieskumných prác, odber, vznik, ich spracúvanie a vyhodnotenie,
vykonávanie špecifických meraní na hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatkach, ich kvalitatívnokvantitatívne vyhodnocovanie,
odborné spracovanie technologických návrhov na zásah do hmoty hnuteľnej, alebo nehnuteľnej pamiatky,
vyhodnocovanie ich účinnosti,
vykonávanie ucelených technologických prieskumov hnuteľných a nehnuteľných pamiatok,
vyhodnotenie prieskumov a odborné spracovanie technologických návrhov.

POZNÁMKA :

DÁTUM HODNOTENIA :

HODNOTITEĽ :

body: 200
A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX / základná odborná príprava ,
nadväzná odborná príprava, odborná prax /

A 1.6 VŠ vzdelanie
A 3.4

160

odborná prax do 6 rokov

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

40

body : 180

B 1 l.5/II 3 vykonávanie ucelených odborných špecializovaných úkonov /odber vzoriek, meranie,
analýza, vyhodnocovanie/
B 2.4
práce vykonávané v teréne v laboratórnych podmienkach pomocou RTG, vlhkomerov,
UV, IČ – generátorov, vyhodnocovanie výpočtovou technikou so špecifickým softwarom
B 3.3
spolupráca s viacerými vedecko-výskumnými inštitúciami

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

body :

C 1.3. výsledok práce je súčasťou komplexného technologického návrhu, slúži ako odborný podklad
pri obnove, resp. rekonštrukcii pamiatky
C 2.3. existuje riziko ohrozenia vlastného zdravia i spolupracovníkov /tímová práca, práca v teréne
a v laboratórnych podmienkach – horľaviny, jedy/
C 3.2. existuje zvýšené riziko škôd na hmotnom majetku, napr. nesprávnym zásahom do hmoty
historického diela

120
30
30

110

70
30
10

D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /
body :
D 1 I 2 II 3
D2A3B4
2/3
II 3/III 2

zvýšená fyzická námaha, práca v teréne, v laboratóriu
súčasť komplexného vstupu – tímová spolupráca
kontakt so zákazníkom, možný výskyt sociálneho konfliktu
potreba špeciálnych konzultácií, podkladov, záťaž zraku

CELKOVÁ HODNOTA BODOV :

106
22
34
25
25

596

