ANALYTICKÉ HODNOTENIE PRÁCE
Odvetvie : Kultúra

Číslo :
1454

Platová
trieda :
10.12.11

Názov činnosti / funkcie / : Samostatný konštruktér III

Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :
Vzdelanie :

VŠ

Bezprostredne podriadená funkcia :

Platová
trieda :

Prax : nad 9 rokov
Obsah pracovnej činnosti :

Tvorba metodiky dokumentovania všetkých typov historických objektov a pamiatkových
výskumov
-

riadenie a koordinácia prác súvisiacich s komplexnou dokumentáciou pamiatkových objektov,
tvorba koncepcie dokumentovania, návrhov rekonštrukcie a výtvarného dotvorenia,
koordinácia činnosti súvisiacej s komplexným servisom meračských, konštrukčných a grafických prác,
tvorba programu vedecko-technologického rozvoja oblasti dokumentácie historických objektov z hľadiska
najnovších techník, technológií, prístrojového vybavenia.

POZNÁMKA :

DÁTUM HODNOTENIA :

HODNOTITEĽ :

body: 240
A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX / základná odborná príprava ,
nadväzná odborná príprava, odborná prax /

A 1.6. VŠ vzdelanie
A 3.6.

160

odborná prax nad 9 rokov

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

80

body : 210

B 1 I 5/ II 4 tvorivé spracovávanie individuálnych špecializovaných koncepcií, návrhov riešenia
rekonštrukcií a výtvarného dotvorenia historických objektov
B 2.3
práce na zložitých prístrojoch a zariadeniach, vrátane špeciálnych softwarových produktov
B 3.5
koordinácia prác s viacerými organizáciami mimo vlastnej /vlastníci, reštaurátori, stavebné
organizácie/

C. ZODPOVEDNOSŤ / zodpovednosť za výsledky práce , zodpovednosť za bezpečnú prácu,
zodpovednosť vyplývajúca z možného rizika vzniku škody/
C 1.5. výsledky práce sú súčasťou obnoveného diela histórie, resp. zachytávajú skutočnosti, ktorým
hrozí priamy zánik /dokumentácia stavieb, historických predmetov/

body :

140
20
50

135

135

D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /
body : 100
D 1 I 2 II 3
D2A4B4
2/2
II 3/III 1

zvýšená svalová záťaž, vynútená poloha, práca vo výškach, poloha sedenie, státie
vysoko-špecializovaná práca s veľkým nárokom na koordináciu, vypätie pozornosti
občasný kontakt s klientom
tvorba nových riešení

CELKOVÁ HODNOTA BODOV :

22
38
20
20

685

