
Príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 249/1992 Zb.

KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ

A. Spoločné pracovné činnosti a štátna správa

1. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: -

Príklady pracovných činností:

1.01. Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie písomností a zásielok v organizácii.

1.02. Zapisovanie korešpondencie do protokolov, sprostredkovanie obehu spisov, dokladov, tlače v organi-
zácii.

1.03. Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení (napr. rozmnožovacie a kopírovacie stroje, vý�ahy, drviče
papiera).

1.04. Informovanie občanov, príp. organizácií o príslušnosti vnútorných útvarov, príp. konkrétnych
pracovníkov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo s�ažností.

1.05. Kontrola príchodov a odchodov osôb a príjazdov a odjazdov vozidiel s prípadnou kontrolou batožín
a vozidiel, vydávanie k¾účov.

1.06. Dozor v objektoch a zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam a živelným
pohromám.

1.07. Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie záchodov.

1.08. Zabezpečovanie prevádzky v šatniach, vydávanie k¾účov, bielizne a podávanie základných informácií
o prevádzkovom poriadku zariadenia a o poskytovaných službách.

1.09. Pomocné práce pri výrobe jedál ako zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha
jednoúčelových kuchynských strojov a pod.

1.10. Jednoduché ručné práce v zahradníctve s použitím bežného náradia.

1.11. Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

1.12. Obstarávanie desiat, nápojov s vyúčtovaním zverených súm.

1.13. Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.

1.14. Pomocné práce pri geodetických meraniach v teréne (sezónni pracovníci).

1.15. Uvádzačské práce, podávanie informácií, kontrola vstupeniek, predaj propagačných materiálov.

1.16. Ručné čistenie komunikácií a plôch zametaním, zbieraním, umývaním, zoškrabovaním a zhrňaním
nečistôt všetkého druhu, vrátane udržiavania priechodnosti odpadových kanálov.

1.17. Ručné balenie sypkých, pevných alebo tekutých hmôt vrátane vizuálnej kontroly, váženia a uzatvárania
obalov.

1.18. Obsluha osobných vý�ahov vrátane poskytovania informácií, resp. nákladných vý�ahov s prípadnou
manipuláciou s nákladom.

1.19. Žehlenie poste¾nej a rovnej bielizne ručne alebo na jednovalcovom mandli vrátane ručného dožeh¾o-
vania a skladania bielizne.
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2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Odpisovanie textu z rukopisu alebo písanie pod¾a diktátu.

2.02. Archivovanie a skartácia bežných písomných materiálov.

2.03. Zhotovovanie a doplňovanie zoznamov inventára, sledovanie jeho pohybu, evidencia a výkazníctvo.

2.04. Obsluha pobočkových telefónnych ústrední, ïalekopisov a telefaxov.

2.05. Vyberanie poplatkov pod¾a vopred ustanovených sadzieb.

2.06. Stráženie objektov so služobným psom vrátane starostlivosti o psa s prípadným vykonaním ozbroje-
ného zákroku.

2.07. Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.

2.08. Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárenských výrobkov alebo jedál studenej
kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

2.09. Samostatný predaj tovaru a jedál v kantínach a bufetoch s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj
teplých alebo nealkoholických nápojov.

2.10. Obsluha výmenníkových staníc bez automatickej regulácie a redukčných staníc dia¾kového vykurovania.

2.11. Zabezpečovanie kotolne palivom ručne alebo mechanizačnými prostriedkami.

2.12. Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie
a kontroly.

2.13. Čistenie ve¾kých upratovacích plôch pomocou samohybných mechanizmov.

2.14. Čistenie všetkých typov okien vrátane ich prípadného rozobrania a zloženia.

2.15. Domovnícke práce vrátane drobnej údržby, napr. výmeny žiaroviek, dozoru nad používaním spoločných
priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku v zverenom objekte.

2.16. Výkon opatrovate¾skej služby mobilným občanom.

2.17. Výkon čiastkových úkonov starostlivosti o občanov ob�ažne sociálne adaptabilných pod vedením
sociálneho pracovníka.

2.18. Pomocné práce pri geodetických meraniach v teréne (stáli pracovníci).

2.19. Predaj vstupeniek na rôzne akcie so zodpovednos�ou za správne vyúčtovanie tržieb.

2.20. Ťažké komplexné upratovanie po maliaroch, murároch a pod. s použitím rôznych mechanických
upratovacích strojov pri trvale vykonávanej práci.

2.21. Dozor nad prevádzkou kúpe¾ov, sáun, klubov dôchodcov a pod. s cie¾om zabezpeči� bezpečnos�
a ochranu zdravia návštevníkov, vrátane bežnej údržby využívaných zariadení, napr. dezinfekcia vodných
bazénov, výmena vody a pod.

2.22. Obsluha zariadení na pranie a odstreïovanie bielizne vrátane prípravy pracích, bieliacich, de-
zinfekčných, avivážnych a ostatných roztokov.

2.23. Príjem bielizne s kontrolou stavu, stupňa a charakteru zašpinenia a poškodenia s určením technológie
prania a čistenia vrátane značkovania.

2.24. Žehlenie bielizne a pracovných odevov na viacvalcových žehliacich strojoch vrátane ručného dožeh¾o-
vania a skladania.

2.25. Obsluha rezervačných rotačných zásobníkov pri homogenizácii a dávkovaní odpadu do predkomory
kotla.

2.26. Obsluha zásobníka s roštom, vibračného podávača alebo paketovacieho lisu vrátane ručnej manipu-
lácie s tuhým odpadom.

2.27. Obsluha skladových mechanizovaných prostriedkov.

2.28. Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na vozidlo.
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2.29. Vyh¾adávanie, triedenie a označovanie spisov pod¾a vnútroorganizačných pravidiel, archivovanie
a skartácia bežných písomných materiálov.

2.30. Zhotovovanie plošných pútačov, dekoračných prvkov, nápisov pod¾a šablóny, ich bežná úprava pod¾a
schválených typových návrhov.

2.31. Vykonávanie pomocných murárskych, stolárskych, maliarskych, natieračských a inštalatérskych prác
a prác jemnej mechaniky.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Vybavovanie administratívnej agendy vedúceho útvaru.

3.02. Vybavovanie korešpondencie pod¾a presných pokynov.

3.03. Zabezpečovanie chodu spisovne, podate¾ne a archívu.

3.04. Prijímanie, zhromažïovanie a príprava ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov.

3.05. Preberanie, zhromažïovanie a príprava podkladov pre správne konanie.

3.06. Vykonávanie čiastkových prác pri vybavovaní jednoduchých správnych aktov.

3.07. Vedenie evidencie, záznamov, kartoték a protokolov.

3.08. Práce na elektronických písacích strojoch s pamä�ou RAM vrátane využívania predprogramovaných
úkonov a operácií.

3.09. Práce na počítačoch rôznych typov v prostredí textového editora alebo vytváranie a dopĺňanie datových
a textových súborov databánk riadených užívate¾ským programom alebo systémom.

3.10. Zaobstarávanie dát na nosné médiá pod¾a programu počítača, vrátane ich kontroly, opráv, triedenia
výpisu a pod.

3.11. Poskytovanie jednoduchých informácií v odborných agendách.

3.12. Zis�ovanie čiastkových štatistických údajov od príslušných orgánov štatistiky a ich sumarizácia.

3.13. Výkon opatrovate¾skej služby pre imobilných občanov - samostatná práca v teréne.

3.14. Vedenie cestných motorových vozidiel s celkovou hmotnos�ou do 3,5 t.

3.15. Obsluha teplovodného alebo horúcovodného kotla systému ústredného vykurovania s výkonom kotla
nad 0,12 MW (0,106 Gcal/hod.); obsluha nízkotlakového parného kotla s menovitým výkonom alebo viac
kotlov s prepočítaným výkonom do 2,22 kg/s (8 t/h).

3.16. Zis�ovanie porúch a opravy rozvodov elektroinštalácie na objektoch s prípadnou výmenou vodičov
vrátane prezvonenia.

3.17. Jednoduché základné údržbárske práce, napr. opravy elektromechanických kontrolných pokladníc,
jednoduchých reprografických strojov, zasklievanie bežných konštrukcií všetkými druhmi skla, osadzovanie
okien a dverí a pod.

3.18. Domovnícke práce vrátane remeselnej údržby objektu, napr. opravy zámok, rôznych uzáverov, drobné
murárske, stolárske a záhradnícke práce s prípadným vykurovaním objektu.

3.19. Obsluha viaceúčelového ve¾kokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových ve¾kokapa-
citných kuchynských strojov na výrobu pokrmov, ve¾kokapacitných chladiacich a mraziacich zariadení.

3.20. Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál a múčnikov alebo zložitých jedál studenej kuchyne
a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

3.21. Výsadba a ošetrovanie okrasných a ovocných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných
častí.

3.22. Príprava tlačiarenskej formy, nastavovanie stroja a tlač jednofarebných prác na maloformátovom stroji.

3.23. Fotografovanie čiernobielych informatívnych a dokumentačných snímok; zhotovovanie fotokópií
z mikrofilmov s bežnými textovými predlohami.
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3.24. Samostatné kvantitatívne a prípadné kvalitatívne preberanie tovarov, výrobkov, materiálov a surovín,
ich skladovanie, kompletizácia pre odberate¾a, obsluha skladovacích mechanizmov s využitím výpočtovej
techniky, vykonávanie inventarizácií a preceňovanie zásob.

3.25. Vykonávanie jednoduchých odborných geodetických a kartografických prác pod¾a platných technolo-
gických postupov.

3.26. Ručný presun hmôt, polotovarov a výrobkov s hmotnos�ou nad 50 kg.

3.27. Expedícia hotových výrobkov a zásielok.

3.28. Obsluha nízkotlakového parného kotla s menovitým výkonom alebo viac kotlov s prepočítaným
výkonom do 2,22 kg/s (8t/h).

3.29. Kontrola a výmena vreckových filtrov a čistenie rovnosmerných plôch výmenníkov ionizačných
jednotiek v rozsiahlych objektoch.

3.30. Čistenie odpadových nádrží a obsluha čistiarne odpadových vôd.

3.31. Obsluha a údržba strojových a rozvodných sústav malých kúpe¾ných a rehabilitačných zariadení
s bazénom a ohrievanou vodou alebo s vaňovými a sprchovými boxami a ïalšími procedúrami (výmenníkové,
čerpacie a filtračné zariadenia s prípadnou úpravou vody).

3.32. Zabezpečovanie ochrany zbierkových, múzejných a výstavných fondov vrátane predbežného vyšetro-
vania krádeží s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky a pod. vrátane spolupráce
s políciou.

3.33. Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov,
trvaliek, liečivých rastlín a pod. vrátane výsevu semien sejacím strojom.

3.34. Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia vrátane prípravy zariadení, pomôcok a chemických postrekov
a vlastnej aplikácie chemických insekticídov; postreky alebo práškovanie v závislosti od charakteru
a rozsahu zamorených priestorov; kladenie nástrah na hubenie hlodavcov.

3.35. Individuálne zhotovovanie technicky náročných pútačov, samostatné prispôsobenie rámcových alebo
typových návrhov.

3.36. Identifikácia a odber hrubých vzoriek pod¾a zjavných fyzikálnych vlastností pod¾a ČSN, príprava
analytických a referenčných vzoriek; príprava štandardných roztokov pre analytické určovanie, kalibrácia
vrátane určenia konštánt látok.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Príprava podkladov pre správne riadenie, spočívajúce najmä v kontrole ich náležitostí z h¾adiska
vecného i právneho, prípadne príprava návrhu na doplnenie určených náležitostí.

4.02. Určovanie správnych poplatkov a jednoduchých dávok.

4.03. Príprava, zber a spracovanie štatistických údajov.

4.04. Vybavovanie administratívy vedúceho organizácie a námestníka vedúceho ústredného orgánu.

4.05. Zložitá archivárska činnos� na orgáne štátnej správy.

4.06. Vykonávanie najjednoduchších geodetických, kartografických, reprodukčných práv, poskytovanie
jednoduchých informácií z operátov evidencie nehnute¾ností (EN) a dokumentačných fondov.

4.07. Peňažné a pokladničné manipulácie s peňažnou hotovos�ou.

4.08. Vybavovanie cestovných dokladov na zahraničné cesty.

4.09. Fakturovanie, likvidácia faktúr vrátane kontroly správnosti položiek a fakturovaných súm.

4.10. Zabezpečovanie chodu knižnice, objednávanie, príjem, triedenie kníh a tlačovín, ich usporiadanie,
vyhodnocovanie a vyraïovanie.

4.11. Samostatná práca na personálnych počítačoch v prostredí databázových systémov, tabu¾kových
procesorov, editorov a pod.
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4.12. Vykonávanie úkonov úradného zapisovate¾a v zmysle právneho poriadku alebo zákona o prokuratúre
a zákona o policajnom zbore.

4.13. Vykonávanie administratívnych úkonov súvisiacich so zabezpečovaním priebehu súdneho a notárske-
ho konania spočívajúceho najmä vo vyhotovovaní zápisníc z rokovania, rozhodnutí a v administratívnom
vykonávaní porozsudkovej agendy pod¾a pokynov.

4.14. Zabezpečovanie spisovej služby na prokuratúre a v policajnom zbore vrátane žurnalizácie, vedenia
dozorových spisov, kontroly ich kompletnosti a obsahu z h¾adiska určených náležitostí.

4.15. Samostatné vykonávanie prác súvisiacich s manipuláciou so spismi na počítači, samostatné vypiso-
vanie zápisníc, predvolaní, evidenčných kariet o nápade, zodpovedanie za správnos� zápisníc.

4.16. Likvidácia dávok nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a ostatných dávok.

4.17. Vykonávanie jednoduchých geodetických prác v teréne, počtárske a grafické spracovanie výsledkov
meraní.

4.18. Vedenie cestných motorových vozidiel s celkovou hmotnos�ou nad 3,5 t do 12 t.

4.19. Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia pozostávajúceho z vykurovacích a chladiacich elementov
(chladiaci výkon cca 3,5 MW), nastavovanie termostatov vstupnej vody, predohrievačov LTD a uzatváranie
armatúr na okruhoch vykurovacieho média.

4.20. Úprava jatočného mäsa, hydiny a rýb na kuchynské spracovanie.

4.21. Zabezpečovanie výroby jedál vo zverenom úseku.

4.22. Inštalačné a kúrenárske práce, napr. montáže a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, prípojok
plynovodov pre spotrebiče, montáž obehových čerpadiel vrátane uvedenia do prevádzky, montáž a opravy
nízkotlakých kotlov vrátane rozvodných potrubí.

4.23. Stavebná údržba objektu, napr. murovanie lícového muriva alebo zhotovenie hladkých omietok.

4.24. Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň.

4.25. Druhová a kvalitatívna prebierka tovaru a jeho uskladnenie s využitím výpočtovej techniky a kontrolná
činnos�.

4.26. Výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím
ve¾kokapacitných programovo riadených kuchynských strojov.

4.27. Ošetrovanie koní vo výcviku a výcvik pod sedlom a v záprahu.

4.28. Príprava tlačiarenskej formy, nastavovanie stroja a tlač jednofarebných prác na archovacom stroji;
tlač viacfarebných prác na maloformátových strojoch.

4.29. Fotografovanie farebných snímok; duplikovanie a kopírovanie mikrofilmov a mikrofiší.

4.30. Plnenie základných povinností poriadkovej služby vo vymedzenom rozsahu.

4.31. Obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazénu nad 20 m dĺžky
s ohrievanou vodou alebo stredných kúpe¾ných zariadení s bežnými vodoliečebnými procedúrami (horúci
vzduch, para, sauna a pod.), čerpacej, filtračnej a výmenníkovej stanice, úprava a rozbory vody.

4.32. Ochrana návštevníkov a ich majetku, ochrana významných kultúrnych zariadení a pamiatok vrátane
chránených objektov, zis�ovanie a predbežné vyšetrovanie trestných činov alebo priestupkov, spolupráca
s orgánmi polície.

4.33. Obsluha skupiny ve¾kokapacitných i programových kuchynských strojov na výrobu alebo mrazenie
pokrmov v centrálnych kuchyniach a vývarovniach vrátanie určenia technologického postupu a kontroly
hotových výrobkov.

4.34. Výsadba kvetinových skupín, farebne zladených a usporiadaných do ornamentov alebo váz pod¾a
návrhu architekta.

4.35. Množenie, sadenie do črepníkov a presádzanie náročných druhov rastlín vrátane pikýrovania rastlín
pinzetou; ošetrovanie a regulácia rýchleného rastu rastlín s úpravou vlhkosti, tepla a svetla.

4.36. Chemické postreky, dezinfekcia pôdy, konzervovanie stromov a prihnojovanie všetkých záhradníckych
kultúr vrátane určenia druhu prostriedku, dávky a doby jeho aplikácie.

4.37. Výchovný alebo udržiavací rez drevín pod¾a druhu alebo odrôd vrátane klasifikácie škôlkárskych
výpestkov.
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4.38. Kladenie trávnatého povrchu s určením postupu prác, spôsobu ošetrovania, prihnojovania, kosenia
a pod.

4.39. Výkon prác pri dezinsekcii a dezinfekcii objektov zvláš� nebezpečnými jedmi pri ničení škodcov
a ob�ažujúceho hmyzu s určením postupu a podmienok aplikácie v spolupráci s orgánmi hygienickej
a veterinárnej služby, vrátane ochrany štátneho územia pred zavlečením pôvodcov nákaz alebo ka-
ranténnych škodcov.

4.40. Údržbárske a opravárenské práce elektro, strojného a stavebného charakteru, napr. opravy elektrickej
inštalácie osvetlenia nemocníc, liečebných zariadení, kín, divadiel, reprezentačných miestností, zabezpečo-
vanie chodu a opravy elektrických strojov a zariadení (napr. chladiacich strojov).

4.41. Fyzický súpis tovaru a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob vrátane kontroly pokladničnej
hotovosti a dokladov.

4.42. Kreslenie zložitých výkresov pod¾a predlôh a pokynov odborných pracovníkov.

4.43. Ručné písanie rôznymi druhmi ozdobného písma na rôzne druhy materiálov.

4.44. Zhotovovanie textových i obrázkových montáží jedno a dvojfarebných pod¾a makety.

4.45. Sériové analýzy štandardných vzoriek inštrumentálnymi metódami vrátane merania pracovných
podmienok.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Zhotovovanie záznamov z rokovaní vedúcich orgánov a kontrola ich plnenia, ako aj iné sekretárske
práce pre vedúceho ústredného orgánu.

5.02. Vymeriavanie dávok nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a ostatných dávok, alebo
preverovanie doby poistenia (zamestnania) v sporných prípadoch.

5.03. Príprava podkladov pre správne rozhodnutia, výpočet správnych poplatkov a dávok.

5.04. Organizačné zabezpečenie posudkovej služby, vedenie agendy komisií.

5.05. Zabezpečovanie archivácie závažných dokumentov orgánu štátnej správy.

5.06. Sprostredkovate¾ská činnos� pri umiestňovaní uchádzačov a záujemcov o zamestnanie.

5.07. Zakladanie a vedenie registrov súdov a prokuratúry vo veciach trestných, občianskoprávnych
a všeobecného dozoru.

5.08. Vykonávanie bežných meračských, výpočtových a zobrazovacích prác, zápisov jednoduchých právnych
listín do operátov EN, spracovanie máp ve¾kých a stredných mierok, nenáročných fotogrametrických
vyhodnocovacích prác, vedenie agendy správnych rozhodnutí o právnych vz�ahoch k nehnute¾nostiam.

5.09. Vykonávanie jednoduchých účtovníckych prác.

5.10. Vykonávanie činností na úseku bezpečnosti práce a požiarnej ochrany v organizácii.

5.11. Tvorba užívate¾ských programov alebo rutín pre tzv. vreckové počítače (Pocket Computer) s kapacitou
pamäti RAM nad 1 kB alebo pre programovate¾né kalkulátory s kapacitou nad 500 programovate¾ných
príkazov.

5.12. Vedenie rozsiahlej odbornej knižnice vrátane katalogizácie a doplňovania knižného fondu.

5.13. Zostavovanie štatistických podkladov pre rozborovú činnos� a analýzu.

5.14. Zabezpečovanie a výkon štatistických činností úseku, zabezpečenie komplexnosti súboru výkazníctva
a jeho kontroly vrátane evidencie obyvate¾stva.

5.15. Vykonávanie jednoduchých daňových kontrol alebo vybraných otázok revízií hospodárenia so štátnymi
prostriedkami alebo jednoduchých cenových kontrol.
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5.16. Organizácia chodu súdnej (notárskej) kancelárie, protokolárne spisovanie podaní a ústnych vyhlásení
účastníkov, žiadostí o oslobodenie od súdnych poplatkov a o ustanovenie zástupcov, vyznačovanie doložky
vykonate¾nosti na rovnopise rozhodnutí.

5.17. Vedenie cestných motorových vozidiel s viac ako 9 miestami na sedenie alebo vozidiel nad 12 ton
hmotnosti.

5.18. Prevádzka, údržba a oprava ve¾kých klimatizačných zariadení pozostávajúcich z parovodných a teplo-
vodných kotlových jednotiek výkonu cca 8,1 MW, turbokompresorov chladiacich zmesí, klimatizačných
jednotiek a ich príslušenstva.

5.19. Murovanie zo všetkých druhov stavebných materiálov, murovanie režného muriva a jednoduchých
klenieb vrátanie vyhotovovania omietok štukových, škrabaných a gletovaných.

5.20. Inštalačné a kúrenárske práce, napr. samostatná montáž a opravy domových plynovodov, potrubí
v kotolniach, strojovniach, montáž a opravy domových vodovodov s príslušenstvom, ústredného vykurova-
nia vrátanie skúšok tesnosti pod¾a ČSN a pod.

5.21. Výroba ve¾mi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne
na bankety a recepcie, organizácia výroby jedál na slávnostné príležitosti vrátane zostavovania vlastných
receptúr vybraných pokrmov.

5.22. Príprava tlačiarenskej formy, nastavovanie stroja a tlač na archovom stroji jednofarebných a viacfa-
rebných prác, tlač farbotlačových prác na maloformátových strojoch.

5.23. Vykonávanie pokladničnej služby.

5.24. Vykonávanie základných činností pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku na základe
osobitného zákona s používaním donucovacích prostriedkov.

5.25. Sledovanie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, uznesení vlády a zastu-
pite¾ských orgánov a ich prenášanie výkonným útvarom.

5.26. Zabezpečovanie prevádzky strojného zariadenia ve¾kého plaveckého, kúpe¾ného alebo rehabilitačného
zariadenia s viacerými bazénmi a špeciálnymi vodnými alebo vodoliečebnými zariadeniami.

5.27. Náročné údržbárske a opravárenské práce strojného, elektro a stavebného charakteru, napr. opravy
elektronických časomerných prístrojov, kladenie a opravy parketových podláh v zložitých vzoroch, opravy
kombinovaných vnútorných dlažieb a obkladov, opravy parných kotlov nad 20 do 160 ton pary za hodinu,
opravy a nastavenie kamery na záznam zvuku, opravy všetkých druhov premietacích zariadení v kinách
a pod.

5.28. Montáž, opravy a revízie osobných a lôžkových vý�ahov do nosnosti 500 kg, rýchlosti 0,7 m/s, riadených
magnetickými snímačmi.

5.29. Výroba najzložitejších diétnych jedál v rozsahu pod¾a diétneho systému záväzného v zdravotníckych
a školských zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.

5.30. Fyzická inventarizácia tovaru a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasenie s účtovný-
mi dokladmi, vyčíslenie inventúrnych rozdielov, vyhotovenie protokolu vrátane prípadného vedenia inventa-
rizačnej skupiny.

5.31. Zabezpečovanie prevádzky, údržby, opráv, poistenia a hospodárneho využitia dopravných, technických
a iných prostriedkov organizácie.

5.32. Zhotovovanie kombinovaných montáží pre ofset a hĺbkotlač.

5.33. Individuálne a špecializované fotografovanie.

5.34. Snímanie na mikrografických krokových i súradnicových kamerách s ručnou vo¾bou expozície alebo
automatickým riadením expozície.

5.35. Analýzy neštandardných vzoriek inštrumentálnymi metódami (preparačné metódy, špeciálne rozbory
rafinérskych výrobkov a pod.).
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6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01 Vyjednávanie so zamestnávate¾mi za účelom vytvárania a obsadzovania pracovných miest a prerokúva-
nie otázok rekvalifikácie.

6.02. Vybavovanie zložitých prípadov dôchodkového zabezpečenia a ostatných dávok.

6.03. Samostatné zabezpečovanie účtovníckych prác.

6.04. Spracovanie a rozbor odvetvových štatistických sledovaní.

6.05. Zabezpečovanie personálnej alebo mzdovej agendy na zverenom úseku.

6.06. Vykonávanie daňových kontrol pod¾a rámcových pokynov, zabezpečovanie všetkých úkonov
potrebných na vykonávanie výkonu rozhodnutia.

6.07. Zostavovanie plánov depistáží sociálne odkázaných občanov, koordinácia a spolupráca so štátnymi
inštitúciami vo vymedzenom územnom celku vrátane spracovania návrhov na opatrenia.

6.08. Výkon špecializovaných sociálnych agend pod¾a rámcových postupov (starostlivos� o deti a starších
občanov).

6.09. Vykonávanie náročnejších geodetických a vyhodnocovacích prác pri tvorbe máp, komplexnej príprave
vstupov pre automatizované spracovanie máp a operátov EN, šetrenie vlastníckych a užívacích vz�ahov pri
tvorbe a údržbe mapových a písomných operátov.

6.10. Komplexné zabezpečovanie správy majetku organizácie.

6.11. Technické zabezpečenie údržby a opráv technických a technologických zariadení, budov, kancelárií
a ich vybavenia.

6.12. Príprava podkladov pre uzatváranie hospodárskych a autorských zmlúv a sledovanie ich plnenia.

6.13. Technický dozor nad menej zložitými investičnými akciami, kontrola realizácie investícií.

6.14. Zabezpečovanie rozsiahlych odberate¾ských vz�ahov.

6.15. Koordinácia dopravy, energetického hospodárstva a vodného hospodárstva.

6.16. Výkon súdnych rozhodnutí v najzložitejších podobách (exekúcie, dražby), kontrola práce súdnych
kancelárií, koordinácia okresných súdov a vymáhanie súdnych a notárskych poh¾adávok, zabezpečovanie
výkonu peňažných trestov.

6.17. Zakladanie a vedenie zložitých registrov na prokuratúre a súdoch vo veciach odvolacieho konania.

6.18. Vedenie knihy väzieb, knihy trestných depozitov a knihy trestných znakov.

6.19. Výkon činnosti spisovej služby na generálnej prokuratúre a krajských prokuratúrach, na úrade
vyšetrovania policajného zboru, krajských úradoch vyšetrovania a im na roveň postavených útvaroch.

6.20. Prevádzka, údržba a opravy automatizovaných a poloautomatizovaných klimatizačných zariadení pre
ve¾mi rozsiahle objekty s výkonom tepelných zdrojov cca 11,6 MW (10 Gcal/h), turbokompresorov,
chladiacich veží, klimatizačných jednotiek a ich príslušenstva.

6.21. Zabezpečovanie organizácie rozsiahlej výroby jedál vrátane určenia technologických postupov a kalku-
lácií; zostavovanie vlastných receptúr, jedálnych lístkov, kontrolná a personálna činnos�.

6.22. Opravy, otváranie pokladní, trezorov, pancierových skríň a komôr všetkých typov s ve¾mi zložitým
zabezpečovacím zariadením a opravy trezorových mechanizmov, elektronických a hydraulických systémov.

6.23. Zabezpečovanie ochrany osôb pri hromadných podujatiach.

6.24. Vykonávanie činností pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku na základe osobitného
zákona s používaním služobného psa, koňa alebo zbrane.

6.25. Odborné spracovanie podkladov pre správne rozhodnutia vydávané v prvom a druhom stupni
správneho konania.

6.26. Zis�ovanie podkladov pre pozemkové úpravy a majetkovoprávnu agendu, evidencia nehnute¾ností
vrátane vedenia príslušnej dokumentácie.
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6.27. Zabezpečovanie čiastkových odborných agend v rámci pôsobnosti obcí a miest.

6.28. Bonitácia pôdy.

6.29. Asanácia historických murovaných konštrukcií, vyrovnávanie vychýleného muriva, deformovaných
klenieb a pod.

6.30. Samostatný nákup vymedzeného sortimentu tovaru, dojednávanie kontraktov.

6.31. Vykonávanie pokladničných prác (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavko-
vých dokladov, pokladničnej správy na zúčtovanie pokladničných operácií, vykonávanie výplat v hotovosti
a pod.).

6.32. Zabezpečovanie propagácie a reklamy.

6.33. Zostavovanie kalkulácie nákladov, materiálu a cien jednoduchých výrobkov a služieb.

6.34. Vypracúvanie noriem spotreby práce na podklade časových štúdií alebo na podklade rozborov
a zborníkov normatívov.

6.35. Komplexné zabezpečovanie zdravotnej nezávadnosti pracovného prostredia z h¾adiska bezpečnostných
predpisov.

6.36. Opravy automatických zariadení reprografickej techniky.

6.37. Zhotovovanie farbotlačových montáží montovaných na kresbu bez krycích znamienok a bez použitia
kolíčkového spôsobu, príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja a tlač farbotlačových prác na archovom
stroji.

6.38. Samostatné laboratórne práce vo výskumných laboratóriách vrátane dokumentácie, vykonávanie
analýz neštandardných látok na najzložitejších prístrojoch.

6.39. Spracovanie výsledkov terénnych a laboratórnych prác, spolupráca na mapovacích procesoch.

6.40. Výkon funkčných skúšok výrobkov vrátane hodnotenia ich spôsobilosti a spracovania skúšobných
protokolov.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Samostatný výkon špecializovaných sociálnych agend v starostlivosti o rodinu, starých občanov a pod.,
práce kurátora, poradenská činnos�.

7.02. Vymeriavanie dávok v sporných a zložitých prípadoch.

7.03. Tvorba čiastkových rozborov pre analýzu trhu práce a vývoja zamestnanosti.

7.04. Aprobácia daňových priznaní.

7.05. Samostatný výkon geodetických prác, meranie polohopisu a výškopisu vrátane číselného, prípadne
grafického spracovania výsledkov.

7.06. Vykonávanie náročných prác v bodových poliach, šetrení vlastníckych a užívacích vz�ahov, pri
vyhotovení geometrických plánov a údržbe operátov EN, fotogrametrické vyhodnocovacie práce, číselné
a kartografické spracovanie výsledkov meraní.

7.07. Spracovanie podkladov pre diagnózu a pre sociálnu terapiu.

7.08. Vykonávanie sociálno-právnej a poradenskej činnosti v oblasti zamestnávania a rekvalifikácie
uchádzačov o zamestnanie.

7.09. Odborné vedenie zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálnej starostlivosti v územnom celku.

7.10. Organizácia a kontrola práce súdnych kancelárií krajských a okresných súdov a štátnych notárstiev.

7.11. Komplexné zabezpečovanie správnej a ekonomickej agendy na okresnej prokuratúre a okresnom súde,
okresných úradoch vyšetrovania policajného zboru, okresných velite¾stvách policajného zboru a im na roveň
postavených útvaroch.

7.12. Samostatné vykonávanie úkonov v trestných, občianskych a notárskych veciach, vyhradených inak
pod¾a zákona o súdnom a notárskom konaní predsedovi senátu alebo štátnemu notárovi pod¾a ich pokynov.
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7.13. Výkon správy v pôsobnosti okresnej prokuratúry.

7.14. Vykonávanie ekonomických rozborov, sledovanie vývoja ekonomických ukazate¾ov vrátane návrhov
na opatrenia, zabezpečovanie odborných ekonomických činností na úseku financovania, rozpočtovníctva,
vedenie zložitých rozpočtových agend.

7.15. Komplexná kontrolná a revízna činnos� vo vnútri organizácie.

7.16. Organizovanie a zabezpečovanie štatistických zis�ovaní vrátane výberu siete reprezentantov.

7.17. Zabezpečovanie personálnej agendy vrátane odmeňovania.

7.18. Vytváranie užívate¾ských aplikácií (software) na personálne počítače typu PC XT a PC AT, resp. s nimi
porovnate¾né prostredníctvom programových prostriedkov, prípadne vyšších programovacích jazykov vrá-
tane ich odladenia.

7.19. Revízia technického stavu vybraných technických zariadení (zdvíhacích, tlakových, elektrických alebo
plynových).

7.20. Špeciálna ozbrojená individuálna ochrana.

7.21. Komplexné zabezpečovanie utajovaných skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho
alebo služobného tajomstva.

7.22. Vykonávanie činností pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku na základe osobitného
zákona v celom rozsahu vrátane využívania iných ako pre odbornú spôsobilos� vyžadovaných znalostí (napr.
cudzích jazykov).

7.23. Odborné spracovanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni správneho konania.

7.24. Zabezpečovanie ucelených agend v rámci pôsobnosti obcí a miest.

7.25. Výkon matričnej agendy.

7.26. Výkon inšpekčnej činnosti vo vopred vymedzenom čiastočnom rozsahu v podzemí a v povrchových
baniach.

7.27. Samostatné vykonávanie inšpekcií na úseku technickej ochrany objektu.

7.28. Samostatný nákup širokého sortimentu tovaru od tuzemských i zahraničných partnerov, uzatváranie,
zmeny a vypovedanie zmlúv pod¾a vývoja dopytu.

7.29. Príprava podkladov na obchodné rokovania v oblasti vonkajších ekonomických vz�ahov.

7.30. Spracovanie rozborov predaja, nákupu a zásob pod¾a jednotlivých sortimentových typov a navrhovanie
obchodno-technických opatrení na zvýšenie účinnosti predaja.

7.31. Príprava, realizácia, posudzovanie a vyhodnocovanie ob�ažnejších stavebných a strojných investícií
alebo jednotlivých častí investičných celkov.

7.32. Zabezpečovanie požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienickej a protiepide-
miologickej činnosti v organizácii.

7.33. Práce pri príprave tlačovej formy, nastavovanie stroja a tlač náročných farbotlačových prác, vyža-
dujúcich presné dodržanie farieb a výtvarného rukopisu pod¾a originálu.

7.34. Projektovanie stavieb menšieho rozsahu s bežne používanou konštrukciou a technológiou a technicky
menej náročných stavieb.

7.35. Náročné tlačiarenské práce v kartografii, napr. vyhotovenie vydavate¾ských originálov máp s náročnou
generalizáciou polohopisu a výškopisu.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Rozborová, hodnotiaca a rozhodovacia činnos� v ucelenej odbornej agende.

8.02. Komplexné zabezpečovanie štatistiky, účtovníctva, rozpočtovníctva a financovania.

8.03. Vykonávanie kontrolnej činnosti v konkrétnych prípadoch v rozsahu pôsobnosti orgánu štátnej správy.
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8.04. Vykonávanie čiastkových legislatívnych prác a právneho poradenstva.

8.05. Komplexné zabezpečovanie personálnej agendy vrátane odmeňovania a výchovy.

8.06. Samostatné zabezpečovanie zložitých správnych alebo ekonomických agend.

8.07. Rozhodovanie o preskúmaní správnych rozhodnutí vydaných obecnými úradmi.

8.08. Komplexné spracovanie analýzy trhu práce a vývoja zamestnanosti v územnom celku vrátane prognóz
vývoja.

8.09. Vykonávanie výchovnej a poradenskej činnosti a pomoci na účely zamestnanosti a rekvalifikácie,
posudzovanie výkonnostných a osobnostných schopností uchádzačov o zamestnanie.

8.10. Poradensko-psychologické služby v oblasti sociálnej pomoci občanom.

8.11. Zabezpečovanie chodu siete výpočtovej techniky v územnom regióne.

8.12. Zabezpečovanie správy daní na zverenom úseku.

8.13. Komplexné zabezpečovanie súdnej správy okresného súdu.

8.14. Samostatné zabezpečovanie zložitých úkonov, najmä v oblasti obchodného (platobné rozkazy)
a správneho súdnictva a ïalších úkonov pod¾a Občianskeho súdneho poriadku a Trestného poriadku.

8.15. Komplexné zabezpečovanie správy generálnej prokuratúry, krajskej prokuratúry, Úradu vyšetrovania
Policajného zboru SR, krajských úradov vyšetrovania policajného zboru a im na roveň postavených útvarov,
vrátane metodickej činnosti, kontroly a prijímania opatrení.

8.16. Vykonávanie zložitých prác na úseku geodetických sietí, zberu a spracovania údajov tvorby máp a na
úseku evidencie nehnute¾ností, zabezpečovanie agendy právnych vz�ahov k nehnute¾nostiam a poskytovanie
informácií z dokumentačných fondov.

8.17. Súhrnné práce pri zabezpečovaní výkonu štátnej správy alebo činnosti v regióne na úsekoch registrácie
a kontroly podnikate¾ov, pamiatkovej starostlivosti, cestnej dopravy a cestného hospodárstva, starostlivosti
o rodinu a die�a, prírodných zdrojov, obchodu a cestovného ruchu, komplexnej bytovej výstavby a základnej
technickej vybavenosti.

8.18. Usmerňovanie a ovplyvňovanie podnikate¾ských aktivít na území okresov, samostatný výkon zriaïo-
vate¾ských funkcií voči rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

8.19. Výkon samostatných agend spojených s vybavovaním reštitučných nárokov.

8.20. Výkon inšpekčnej činnosti vo vopred vymedzenom rozsahu, banskej činnosti, činnosti vykonávanej
banským spôsobom a pri výskume, vývoji, výrobe, uvádzaní do obehu, používaní a ničení výbušnín.

8.21. Komplexné zabezpečovanie úloh súvisiacich s brannou pohotovos�ou štátu, vojnovým stavom a mi-
moriadnymi situáciami v regióne, zabezpečovanie úloh obrany v ústredných orgánoch štátnej správy.

8.22. Aprobačná činnos� v zložitých prípadoch daňovej agendy.

8.23. Príprava rozsiahlych investícií (technologické celky vrátane stavebnej časti) s posudzovaním a vy-
hodnocovaním efektívnosti.

8.24. Tvorba noriem a zborníkov normatívov spotreby práce vrátane spolupráce pri ich uplatňovaní.

8.25. Vykonávanie odborných programátorských prác vrátane úpravy software dodávate¾a a prípravy
programov pre špeciálne zariadenia z oblasti hromadného spracovania dát, vedeckotechnických, matema-
tických výpočtov alebo počítačovej grafiky.

8.26. Samostatné navrhovanie nových modelov, vzorov a tvarov alebo častí súborov a kolekcií, príp.
ucelených častí zložitých výrobkov.

8.27. Výkon kontrolnej činnosti v konkrétnych prípadoch v rozsahu pôsobnosti orgánov štátnej správy,
aprobačná činnos� v dôchodkovej agende sociálneho zabezpečenia.

Čiastka 52 Zbierka zákonov č. 249/1992 Strana 1347



9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Samostatná systémová činnos� pri tvorbe opatrení s celorepublikovou pôsobnos�ou.

9.02. Komplexné zabezpečovanie náročných technických agend a prác koncepčného charakteru.

9.03. Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky.

9.04. Komplexné zabezpečovanie najzložitejších správnych a ekonomických agend v organizácii.

9.05. Odborná činnos� na rozhodujúcich úsekoch činnosti územných orgánov štátnej správy (napr.
konzultačná činnos� v dôchodkovej agende, činnos� metodika finančného riadite¾stva a pod.).

9.06. Dozorná a rozhodcovská činnos� nad výkonom štátnej správy.

9.07. Navrhovanie dotačnej rozvojovej alebo útlmovej činnosti v odvetví.

9.08. Zastupovanie celospoločenských alebo republikových záujmov v konkrétnych prípadoch určených
zákonom, iným vykonávacím predpisom alebo na základe kompetencií.

9.09. Určovanie rozhodujúcich smerov výkonu štátnej správy v územnom celku na úseku príjmov do
štátneho rozpočtu, a to najmä u daní, dávok, poplatkov a odvodov.

9.10. Zabezpečovanie komplexnej rozborovej a kontrolnej činnosti v rozsahu pôsobnosti ústredného orgánu
štátnej správy vrátane návrhov na opatrenia.

9.11. Výkon kontrolnej činnosti, nariaïovanie odstraňovania závad, navrhovanie postupov a opatrení
a vyvodzovanie postihov.

9.12. Komplexné zabezpečovanie zahraničnej propagácie vrátane plánovania a organizácie výstav a ve¾trhov.

9.13. Výkon hlavného dozoru nad ochranou a využívaním nerastného bohatstva, nad banskou činnos�ou,
činnos�ou vykonávanou banským spôsobom a nad používaním výbušnín v územnom regióne.

9.14. Zabezpečovanie zložitých prác pri tvorbe geodetických a kartografických diel, pri tvorbe máp ve¾kých
mierok, údržbe a obnove operátov EN a na úseku právnych vz�ahov k nehnute¾nostiam vrátane poskytovania
informácií z operátov EN.

9.15. Zabezpečovanie právnej agendy vrátane zastupovania organizácie v právnych sporoch.

9.16. Zabezpečovanie koncepcie a metodiky technickej normotvornej činnosti.

9.17. Vykonávanie zložitých a náročných programátorských prác, napr. vytváranie užívate¾ských systémov,
prípadne sietí pre počítače typu PC XT, PC AT a porovnate¾né typy, vrátane odladenia programov.

9.18. Samostatná tvorba štatistického informačného systému.

9.19. Vedenie kontrolných tímov v celom rozsahu pôsobnosti územných orgánov štátnej správy.

9.20. Komplexné zabezpečovanie činností súdnej správy Najvyššieho súdu SR.

9.21. Zabezpečovanie komplexných poradensko-psychologických služieb, konzultačnej, terapeutickej a pre-
ventívno-výchovnej činnosti v regióne republík (územné pracoviská).

9.22. Samostatné vykonávanie úkonov v trestných, občianskoprávnych, správnych, obchodných a no-
társkych veciach na krajských súdoch, ktoré inak vykonáva predseda senátu (samosudca), a to v rozsahu
splnomocnenia pod¾a Spravovacieho poriadku, vrátane metodického usmerňovania príslušných za-
mestnancov okresných súdov.

9.23. Zabezpečovanie komplexnej rozborovej a kontrolnej činnosti vrátane návrhov na opatrenia.

9.24. Vykonávanie inšpekcií základných škôl.

9.25. Tvorba najnáročnejších všeobecne záväzných právnych predpisov na regionálnej úrovni.

9.26. Súhrnné práce pri zabezpečovaní výkonu štátnej správy alebo činnosti v regióne na úseku územného
plánu a stavebného poriadku, vodného hospodárstva, ochrany prírodného prostredia, pozemkových úprav,
rozpočtov a financovania.

9.27. Zabezpečovanie spôsobilosti listín pre zápis právnych vz�ahov do katastru nehnute¾ností a rozhodo-
vanie o vklade do katastra.
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9.28. Stanovenie zásad mzdovej politiky v organizácii s rozmanitou kvalifikačnou a profesnou štruktúrou
pracovníkov.

9.29. Zabezpečovanie investičnej činnosti v celom rozsahu v organizácii s rozsiahlou investičnou výstavbou.

9.30. Zabezpečovanie najzložitejších prác pri montáži, oživovaní a uvádzaní do prevádzky zložitých elektro-
nických systémov.

9.31. Vytváranie užívate¾ských systémov, prípadne sietí navzájom prepojených personálnych počítačov
vrátane ich odladenia.

9.32. Konštrukčné riešenie technicky ve¾mi náročných výrobkov a zariadení.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Výkon náročných odborných prác spočívajúcich najmä v rozborovej a koncepčnej činnosti, vyhodno-
covaní ich výsledkov a príprave podkladov pre rozhodovanie v otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencií
ústredného orgánu štátnej správy.

10.02. Zabezpečovanie najzložitejších agend v odbore sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva
vrátane odborných analýz a štúdií pre potreby riadenia, organizácie a prognostiky rozvoja zdravotníctva.

10.03. Lekárska posudková činnos� v posudkovej komisii sociálneho zabezpečenia a revízna posudková
činnos�.

10.04. Odborné vedenie lekárov v zariadeniach sociálnej starostlivosti v rámci územného celku.

10.05. Posudková činnos� v posudkovej komisii sociálneho zabezpečenia Slovenskej správy sociálneho
zabezpečenia.

10.06. Výkon najvýznamnejších koncepčných prác pri určovaní rozhodujúcich smerov finančnej a daňovej
politiky vo významných regiónoch.

10.07. Tvorba právnych predpisov a noriem (napr. na usmerňovanie zamestnanosti, na vykonávanie
sociálnej, finančnej, odvodovej a inej politiky).

10.08. Výkon náročných odborných prác v regiónoch s problematikou spracovania návrhov zásad pre tvorbu
predpisov na vykonávanie zákonov a ich tvorba.

10.09. Koncepcia rozhodujúcich smerov politiky zamestnanosti v rozsiahlych regiónoch s ve¾mi náročnou
problematikou.

10.10. Výkon hlavného dozoru nad ochranou a využívaním nerastného bohatstva, nad banskou činnos�ou,
činnos�ou vykonávanou banským spôsobom a nad používaním výbušnín s republikovou pôsobnos�ou.

10.11. Tvorba koncepcií a programov geologického výskumu, prieskumu a hodnotenia surovinovej politiky
a geologických činite¾ov životného prostredia, zadávanie geologických prác, kontrola a schva¾ovanie ich
výsledkov.

10.12. Výkon kontroly realizácie vládnych programov a dodržiavanie zákonov a činnosti ústredných orgánov
štátnej správy.

10.13. Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na komplexnom úseku štátnej štatisti-
ky.

10.14. Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti psychologického poradenstva.

10.15. Koordinácia činnosti školských inšpektorov základných škôl a vykonávanie inšpekcií stredných škôl.

10.16. Koncepčná a koordinačná činnos� v zákonom ustanovenom rozsahu pre daný územný celok.

10.17. Tvorba zásad usmerňovania vývoja národohospodárskych celkov, utváranie politiky vývoja odvetvia
ako celku.

10.18. Zabezpečovanie najnáročnejšej koncepčnej a metodologickej činnosti v čiastkových oblastiach
systému štátnej správy s republikovou pôsobnos�ou.
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10.19. Rozhodovanie najzložitejších právnych vz�ahov pri konaní o povolení vkladu údajov do katastra
nehnute¾ností.

10.20. Komplexné zabezpečovanie výkonu štátnej správy a činností na najvýznamnejších rozvojových
a koncepčných úsekoch okresných úradov a úradov miest nad 50 tis. obyvate¾ov.

10.21. Výkon štátnej inšpekcie nad technickou a inou spôsobilos�ou komplexov strojov a zariadení, nad
prevádzkou zložitých procesov (výroba, prevádzka, postupy, koordinácia) a nad odbornou spôsobilos�ou
vysokokvalifikovaných odborníkov, a to s republikovou alebo celoštátnou pôsobnos�ou a so zodpovednos�ou
za bezpečnos� a životy širokej skupiny osôb alebo za ve¾mi vysoké škody odstránite¾né za ve¾mi dlhé obdobie
alebo neodstránite¾né vrátane koordinácie a organizačného zabezpečenia expertnej a analytickej činnosti.

10.22. Koncepčná a normotvorná činnos� na úseku geodézie a kartografie.

10.23. Najzložitejšie geodetické práce v polohových výškových a gravimetrických sie�ach celoštátneho
charakteru.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Koncepčná a normotvorná odborná činnos� ústredného orgánu štátnej správy alebo iného orgánu
štátnej správy s celoštátnou alebo republikovou pôsobnos�ou; tvorba zásad zákonnej právnej úpravy
jednotlivých oblastí spoločenského systému; príprava zásadných materiálov pre utváranie politiky vývoja
jednotlivých odvetví.

11.02. Zabezpečovanie a koordinácia štátnej inšpekcie a dozoru nad najzložitejšími procesmi so zodpo-
vednos�ou za všeobecné ohrozenie osôb a neodstránite¾né škody širokého medzinárodného dosahu vrátane
komplexnej systémovej analýzy.

11.03. Vyšetrovanie ve¾mi závažných banských havárií a mimoriadnych udalostí, spracúvanie odborných
posudkov pre príslušné orgány a nariaïovanie opatrení na ich predchádzanie.

11.04. Tvorba zásad koncepčnej metodicko-metodologickej normotvornej činnosti na ústrednom orgáne
štátnej správy s republikovou pôsobnos�ou.

11.05. Spracovanie návrhov koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí spoločenského systému s republikovou
pôsobnos�ou a s medzinárodnými nadväznos�ami vrátane tvorby zásad zákonných právnych úprav.

11.06. Koordinácia republikových, celoštátnych alebo medzinárodných systémov so zložitými vnútornými
a vonkajšími väzbami.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

12.01. Tvorivé spracovanie a posudzovanie koncepcií dlhodobého rozvoja celospoločenského systému alebo
jeho jednotlivých úsekov činnosti štátnych orgánov vo vzájomných väzbách, a to z celospoločenských h¾adísk
s prihliadnutím na zahranično-politickú orientáciu ČSFR.

12.02. Tvorivá koordinácia republikových, celoštátnych alebo medzinárodných systémov s najširšími
vnútornými a vonkajšími väzbami na zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov.

Strana 1350 Zbierka zákonov č. 249/1992 Čiastka 52



B. Kultúra

I. Zamestnanci umeleckých a umelecko-technických činností

ČASŤ  1
Cirkusy, varieté, divadlá, tanečné a hudobné súbory, zbory a orchestre, umelecké agentúry

1. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: -

Príklady pracovných činností:

1.01. Technická a bezpečnostná nekostýmovaná asistencia s možnos�ou zastupite¾nosti, ktorá nie je
súčas�ou artistickej produkcie.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Doplňujúce artistické výkony ako nezastupite¾ná súčas� artistickej produkcie, umožňujúce výkon
sólistu, vrátane jeho zabezpečenia pri rizikových výkonoch (asistencia v kostýme).

4.02. Zabezpečovanie priebehu programu nadvädzujúcich pódiových vystúpení.

4.03. Sledovanie textu diela a našepkávanie účinkujúcim pri skúškach a predstaveniach.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Sledovanie notového záznamu a slovenského, prípadne cudzojazyčného textu a našepkávanie
účinkujúcim pri predstavení.

5.02. Príprava a reprodukcia konferenciérskych textov pri predstavení slovensky i cudzojazyčne.

5.03. Predvádzanie doplňujúcich náročných artistických výkonov, ako nezastupite¾nej súčasti artistickej
produkcie, umožňujúcej výkon sólistu, vrátane jeho zabezpečenia pri rizikových výkonoch.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Tvorivá interpretácia hudobných diel jednoduchších foriem.

6.02. Organizačné zabezpečovanie priebehu predstavení.

6.03. Pedagogická príprava umelcov na zvládnutie študovaných artistických vystúpení, udržiavanie a zdo-
kona¾ovanie umeleckej úrovne artistu.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Interpretácia menej náročnej súborovej časti artistickej produkcie, menej náročných sólových
artistických výkonov a prevádzanie prevzatých, naštudovaných drezúr drobných exotických zvierat a domá-
cich zvierat; tvorivá realizácia komických čísel bez náročnejšej artistiky.

7.02. Interpretácia kolektívnej časti vokálno-symfonického alebo hudobno-dramatického diela.

7.03. Interpretácia kolektívnej časti tanečného diela (¾udového tanca).

7.04. Hudobné sprevádzanie nácviku, prípadne verejného predvedenia baletného alebo tanečného diela.
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8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Sólová interpretácia artistických výkonov alebo interpretácia súborovej časti; vytvorenie, naštudovanie
a predvádzanie drezúrnych čísel drobných exotických a domácich zvierat a predvádzanie prevzatých
naštudovaných drezúr šeliem, exotických a ve¾kých stajňových zvierat.

8.02. Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela, vrátane ich pravidelného udržiavania na potrebnej
interpretačnej úrovni.

8.03. Tvorivá interpretácia sólových inštrumentálnych partov.

8.04. Réžia pódiových vystúpení, pásiem.

8.05. Príprava študijných a propagačných materiálov, vyh¾adávanie a odporúčanie textov pre dramaturga.

8.06. Naštudovanie speváckych partov hudobno-dramatických diel a vokálno-symfonických diel so sólistami
a zborom.

8.07. Naštudovanie pódiových pásiem, pohybová spolupráca.

8.08. Udržiavanie technickej úrovne spevu pod¾a potreby sólistov a členov zboru, príprava umelcov na
technické zvládnutie študovaného diela.

8.09. Naštudovanie a dirigovanie hudobných diel jednoduchších foriem (tanečné, dychové orchestre).

8.10. Interpretácia kolektívnej časti hudobného symfonického a komorného diel a a hudobnej stránky
hudobno-dramatického diela.

8.11. Interpretácia kolektívnej časti baletného diela.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Tvorivá realizácia náročnej artistickej produkcie (dramaturgia a praktická realizácia artistického
výkonu, vytvorenie, naštudovanie a predvádzanie drezúry šeliem, exotických a ve¾kých stajňových zvierat);
sólová interpretácia najnáročnejších artistických výkonov.

9.02. Tvorivá interpretácia sólových rolí operety, muzikálu; tvorivá interpretácia sólových pantomimických
rolí; tvorivá interpretácia tanečných rolí menšieho rozsahu; tvorivá interpretácia sólových speváckych partov
menšieho rozsahu.

9.03. Réžia komponovaných programov; tvorivá realizácia nahrávky slovesných diel pod¾a dramatickej
predlohy alebo scenára; tvorivá realizácia nahrávky hudobných diel so zodpovednos�ou za súlad notového
záznamu a hudobnej snímky.

9.04. Tvorivá interpretácia orchestrálnych sól, spolupráca s dirigentom pri umeleckom vedení orchestra.

9.05. Tvorivá interpretácia jednotlivých rolí dramatického diela.

9.06. Zostavovanie návrhu dramaturgického plánu na základe znalostí a sústavného sledovania príslušnej
umeleckej oblasti, v agentúrach aj poskytovanie poradenského servisu interprétom a usporiadate¾ským
organizáciám.

9.07. Naštudovanie a dirigovanie inštrumentálnych súborov a činohernej hudby.

9.08. Naštudovanie baletného alebo tanečného diela s jednotlivými interprétmi a zborom pod¾a umeleckých
zámerov choreografa.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Interpretácia jednotlivých partov komorných diel.

10.02. Naštudovanie a dirigovanie hudobnej stránky operetných diel a muzikálov.
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10.03. Naštudovanie jednotlivých ¾udových tancov, tanečných pásiem a celovečerných tanečných vystúpení,
naštudovanie tanečných a baletných vložiek do divadelných predstavení.

10.04. Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových partov hudobného diela.

10.05. Naštudovanie ve¾kých zborových a vokálno-symfonických diel a zborovej speváckej časti hudobno-
dramatických diel.

10.06. Tvorivá interpretácia �ažiskových rolí dramatického diela na významných umeleckých scénach.

10.07. Tvorivá interpretácia sólových operných a baletných rolí.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Naštudovanie a dirigovanie symfonických a komorných diel a hudobnej stránky operných a baletných
diel.

11.02. Vyh¾adávanie a tvorivá úprava dramatických textov v spolupráci s autorom a režisérom, v balete
autorský podiel na vytváraní repertoáru.

11.03. Inscenačné stvárnenie baletného a pantomimického diela.

11.04. Inscenačné stvárnenie dramatických, hudobno-dramatických a pantomimických diel.

11.05. Vytvorenie scénickej alebo kostýmovej výpravy divadelného predstavenia alebo návrhu bábok.

Asistent choreografa, dirigenta, zbormajstra alebo režiséra sa zaraïuje o dva stupne nižšie, ako je zaradená
funkcia, z ktorej je odvodený.

ČASŤ  2

Televízia, rozhlas a film

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Kolorovanie fází záberov a iných trikových podkladov.

4.02. Prenášanie kresby na ultrafanovú fóliu.

4.03. Zabezpečovanie prevádzkovej a administratívnej agendy výrobného štábu, evidovanie počtu záberov
a ich metráže vo filmovej a televíznej tvorbe.

4.04. Spracovanie grafickej časti televíznych programov a filmov.

4.05. Vytváranie ruchov a zvukových efektov.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Vykonávanie čiastkových prác a úloh pri výrobe filmov, televíznych a rozhlasových programov.

5.02. Maliarske dotváranie scénografického návrhu dekorácie realizovaného programu ako napr. ma¾ba
pozadia, dekorácií, prospektov, makiet a hracích rekvizít; zabezpečovanie súladu farebného ladenia a tónovej
stupnice ma¾by s potrebami použitej snímacej techniky.

5.03. Sledovanie vysielania, spracovanie hlásenia o jeho priebehu, sledovanie údajov pre štatistiku
odvysielaných programov; odovzdávanie doplnkových materiálov na technické pracoviská, spolupráca pri
spresňovaní denného vysielacieho plánu.

5.04. Prefázovanie jednotlivých záberov animovaného filmu; kreslenie všetkých fáz vytvárajúcich
a určujúcich hereckú fázu.

5.05. Zabezpečovanie správnosti farebných tónov všetkých aktérov, dekorácií a pozadia filmu, kvality
a stálosti všetkých druhov používaných farieb pri kontúrovaní a kolorovaní.
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5.06. Natáčanie trikovou kamerou.

5.07. Zhotovovanie farebných modelov a vypracovanie farebných typov aktérov pre potreby koloristov
a kontúristov.

5.08. Kontrola úplnej pripravenosti kresby pred konečným snímaním.

5.09. Navrhovanie a výroba rekvizít na natáčanie filmu a samostatné zabezpečovanie dekorácií pod¾a
scenára.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Vykonávanie náročnejších čiastkových prác a úloh pri výrobe televíznych, rozhlasových a filmových
programov.

6.02. Zaznamenávanie informácií o priebehu a stave natáčania jednotlivých scén.

6.03. Spolupráca s kameramanom; zabezpečovanie kompozícií záberov, farebného podania, pohybu kamery
a ostrosti záberov.

6.04. Vyhodnotenie kvality kresby a úplnosti typu na kontúrovanie, kolorovanie a natáčanie.

6.05. Určovanie najvhodnejších technologických postupov pri realizácii a zázname videoprogramov.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Organizovanie strihu, ozvučenia a laboratórneho spracovania televíznych filmov v súlade s plánom
natáčania; zabezpečovanie dodržiavania termínov a hospodárnosti výroby televíznych filmov, vypracovanie
harmonogramu dokončovacích prác.

7.02. Prednes textov určených na sprostredkovanie obsahu a sledu vysielania tvorivým spôsobom; účas�
na televíznych besedách a ostatné umelecké výkony hovoreného slova, okrem samostatných rolí v drama-
tických dielach, konferenciérskych a reportérskych výkonov a moderovania.

7.03. Úprava textov - dialógov scenárov televíznych programov.

7.04. Vypracovanie návrhov jednotlivých postáv a masiek vrátane dozoru nad zabezpečovaním odborného
a umelecky hodnotného vykonávania maskérskych a vlásenkárskych prác pre televízne programy.

7.05. Spracovanie a úprava prekladov komentárov a dialógov zahraničných programov pre potreby dabingu.

7.06. Samostatné riešenie a realizácia výtvarnej koncepcie televíznych programov; zabezpečovanie stvárne-
nia originálov výtvarných predlôh a pozadí pre potrebu určenej technológie pri zachovaní režijnej koncepcie
a rukopisu autora výtvarných návrhov, spolupráca s autorom výtvarných návrhov.

7.07. Navrhovanie a zabezpečovanie celkového spôsobu úpravy v obrazovej zložke trikových záberov v duchu
umeleckého spracovania filmu.

7.08. Výber a kompozícia zvukovej stránky audiovizuálneho diela.
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8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Strih televíznych programov.

8.02. Zabezpečovanie hladkého priebehu vysielania programov pod¾a denného vysielacieho plánu, zodpo-
vednos� za dodržiavanie vysielacích časov; zaraïovanie vhodných programových rezerv; účas� na príprave
a výbere doplnkových materiálov; operatívne rozhodovanie o náhlych zásahoch do vysielania.

8.03. Réžia a realizácia zvukovej a hudobnej časti televíznych programov alebo filmov, dramaturgický výber
hudby, ruchov a hlukov.

8.04. Organizačno-umelecká spolupráca pri réžii televíznych programov, spolupráca pri spracovaní
technického scenára, vykonávanie čiastkových úloh v oblasti réžie programov.

8.05. Vodenie a hovorenie bábok v televíznych programoch.

8.06. Komponovanie a tvorivá interpretácia sprievodného slova, správ a pod.

8.07. Navrhovanie všetkých súčastí kostýmovej výpravy filmu, výtvarné riešenie kostýmov.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Výber predslovu, podfarbujúcej a efektovej hudby, ruchov a hlukov, snímanie zvukových efektov pre
použitie v programe, kombinovanie zvukov a ich kompozícia do príslušného rytmického a výrazového sledu,
tvorivé používanie hotových hudobných snímok na umelecké zvýraznenie špecifických foriem programu;
kultivovanie hudobných a zvukových záznamov.

9.02. Snímanie televíznych programov, zabezpečovanie estetickej účinnosti a technickej dokonalosti obra-
zovej časti televíznych programov.

9.03. Navrhovanie výtvarno-dekoratívnej časti televíznych programov.

9.04. Tvorivé spracovanie hereckého, resp. pohybového prejavu aktérov animovaného filmu; animácia
záberov so samostatným riešením ich vnútornej réžie.

9.05. Strih filmov.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Tvorivá realizácia nahrávok a zvukových záznamov hudobných diel, vykonávanie potrebných
režijných úprav na dosiahnutie príslušnej umeleckej a zvukovej kvality nahrávok.

10.02. Tvorivá realizácia zvukového záznamu diela (rozhlasového programu) alebo priameho vysielania,
tvorba umelecko-akustickej zložky nahrávaného alebo prednášaného diela.

10.03. Vypracovanie zvukového a hudobného scenára audiovizuálneho diela.

10.04. Vytváranie obrazovej stránky filmového diela, určovanie výtvarnej koncepcie filmovej fotografie
výberom a organizáciou výrazových prostriedkov v súlade s požiadavkami štýlovej jednoty a technickej kvality
filmového obrazu.

10.05. Činnosti redaktora umeleckých a dokumentárnych televíznych programov.

10.06. Spracovanie dramaturgických plánov, literárna príprava, výber a zabezpečovanie vhodných umelecky
hodnotných diel. Spolupráca pri realizácii televíznych programov. Vyh¾adávanie námetov, úprava scenárov,
spolupráca s autormi. Hodnotenie odvysielaných programov.
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11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Réžia filmových, televíznych alebo rozhlasových umeleckých, dramatických a hudobno-dramatických
diel.

II. Zamestnanci odborných činností

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Budovanie a údržba technických zariadení na ochranu dokumentácie a na výskum prírody na povrchu.

2.02. Úpravy turistických trás, označovanie chránených území v jednoduchých terénoch.

2.03. Preprava osôb na člnoch v podzemí v jednoduchých plavebných podmienkach.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Vykonávanie jednoduchých knihovníckych prác (výpožičná služba, vracanie a vydávanie dokumentov,
vo¾ný výber fondu, upomienky).

3.02. Sprevádzanie skupín návštevníkov po sprístupnených pamiatkach alebo kultúrnych zariadeniach
vrátane odborného výkladu, spojeného s odpoveïami na dopyty návštevníkov.

3.03. Preprava osôb na člnoch v podzemí v ob�ažných plavebných podmienkach vrátane údržby a opráv
člnov.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Budovanie a údržba technického zariadenia vo vstupoch do jaskýň a vo vnútorných priestorov jaskýň,
vrátane opráv elektrickej inštalácie v mokrom prostredí jaskýň.

4.02. Zváranie (plynom, elektrickým oblúkom) technického zariadenia slúžiaceho na ochranu prírody;
rúbanie stromov, zabezpečovanie skalných stien, budovanie vyhliadok, rozh¾adní a označovanie chránených
území v ob�ažných podmienkach.

4.03. Ochrana významných kultúrnych zariadení a pamiatok vrátane chránených objektov, zis�ovanie
a predbežné vyšetrovanie trestných činov alebo priestupkov, spolupráca s orgánmi polície.

4.04. Spolupráca pri objavovaní a sprístupňovaní krasových javov a jaskynných systémov, prekonávanie
stien, ponorov, sifónov a závalov pri razení chodieb.

4.05. Zabezpečovanie kultúrno-osvetových akcií spravidla miestneho významu.

4.06. Zabezpečovanie činnosti kultúrnych klubov, súborov a kolektívov záujmovej činnosti pod odborným
vedením.

4.07. Vykonávanie základných knihovníckych, informačných, kultúrno-vzdelávacích prác (práca s čitate-
¾om, adjustácia knižničného fondu, revízia fondu, budovanie kartoték).
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5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Ozbrojená ochrana a stráženie najvýznamnejších kultúrnych pamiatok a historických objektov.

5.02. Sprístupňovanie krasových javov a jaskýň, vrátane prípadného výkonu stre¾majstrovských prác,
dokumentácia nových objavov a konzervácia objavených krasových javov.

5.03. Samostatné vykonávanie základných knihovníckych, informačných a kultúrno-vzdelávacích činností
(budovanie informačného systému knižnice, propagácia, faktografické informácie).

5.04. Vykonávanie menej zložitých korektorských prác, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.

5.05. Samostatné zabezpečovanie kultúrno-osvetových akcií a programov regionálneho významu.

5.06. Samostatné spracovanie dokumentácie výsledkov prieskumov pamiatok, pamiatkového fondu
a zbierkových predmetov pod¾a požiadaviek odborných pracovníkov, odoberanie vzoriek materiálov z pamia-
tok a zbierkových predmetov (s výnimkou diel výtvarných umení), dokumentačné spracovanie výsledkov
analýz a vedenie príslušných protokolov.

5.07. Samostatné zabezpečovanie činností kultúrnych klubov, umeleckých komisií, súborov a kolektívov
záujmovej umeleckej činnosti.

5.08. Organizovanie predaja kultúrnych služieb a doplnkových činností kultúrnych zariadení.

5.09. Samostatné vykonávanie dokumentácie tlače dlhodobého charakteru, výber informácií a ich aktuali-
zácia; podávanie slovenských a cudzojazyčných všeobecných informácií.

5.10. Organizovanie kultúrnych akcií, navrhovanie a príprava tém a trás okružných ciest, sprostredkovanie
tlmočníckych a prekladate¾ských služieb a pisárskych prác pre verejnos�.

5.11. Obsluha a nastavenie pracovných charakteristík reprodukčných zariadení vrátane špeciálnych
štúdiových strojov pri výrobe a vysielaní, vykonávanie strihu zvuku elektronickou cestou.

5.12. Organizačné zabezpečovanie návštevníckej prevádzky na sprístupnenej pamiatke alebo v kultúrnom
zariadení, poskytovanie kvalifikovaného výkladu návštevníkom s väčšími nárokmi na informácie z huma-
nitných a prírodovedných odborov s transformáciou do jedného cudzieho jazyka.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Otváranie nových vchodov do ve¾kých jaskynných systémov, vykonávanie potápačských a záchra-
nárskych prác.

6.02. Samostatné vypracovanie dokumentácie a vedenie evidencie prieskumov pamiatok a zbierkových
predmetov, vykonávaných odbornými pracovníkmi a príprava ïalších podkladov na určenie požiadaviek na
ochranu, obnovu a spôsoby využitia pamiatkového fondu a zbierkových predmetov.

6.03. Samostatné vykonávanie odborných knihovníckych, bibliografických, informačných a kultúrno-vzde-
lávacích činností vrátane účasti vo výpožičnej službe.

6.04. Ošetrovanie a konzervovanie (preparovanie) zbierkových predmetov (vrátane archiválií a kníh) a mo-
biliárnych fondov pod vedením odborných pracovníkov.

6.05. Reštaurovanie umelecko-remeselných predmetov, riešenie technických i výtvarných problémov.

6.06. Zabezpečovanie kultúrno-osvetových, vzdelávacích, programových a produkčných činností vo ve¾kých
kultúrnych zariadeniach.

6.07. Organizačné zabezpečenie návštevníckej prevádzky na sprístupnených pamiatkach alebo v kultúrnych
zariadeniach, poskytovanie výkladu návštevníkom s vysokými nárokmi na informácie z humanitných
a prírodovedných odborov s transformáciou do dvoch a viacerých cudzích jazykov.

6.08. Nastavenie a obsluha zariadenia pre tvorbu zvukov elektronickou cestou, súboru elektronických
štúdiových a prenosných zariadení a zariadení pre magnetický záznam a reprodukciu zvuku, zabezpečenie
synchronizácie obrazu a zvuku.
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6.09. Zabezpečenie dokumentačného spracovania zápisov o zvukovom a zvukovo-obrazovom zázname,
zabezpečenie vstupov pre výpočtový systém.

6.10. Zabezpečovanie čiastkových redaktorských textových a výtvarných činností.

6.11. Stvárnenie umelecky a výtvarne zameraných farebných fotografií a fotomontáží vrátane simultánnych
fotografií, zobrazujúcich na jedinej snímke nieko¾ko fáz, polôh a stavov fotografovaného objektu.

6.12. Udržiavanie a obnova základného stáda zvierat, zabezpečenie transportu a manipulácie so zvieratami,
spolupráca pri určovaní kŕmnych dávok.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Samostatné zabezpečovanie obsluhy špeciálnych zariadení hvezdárne (planetária), vykonávanie
astronomických pozorovaní.

7.02. Organizovanie a vykonávanie prieskumných prác pod vedením odborného pracovníka; odborné
obhospodarovanie zbierok humanitných a prírodovedných vied a dokumentácia pamiatkového fondu vrátane
ich evidencie a zabezpečenia.

7.03. Samostatné zabezpečovanie odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických, infor-
mačných a kultúrno-vzdelávacích činností vrátane prípadnej účasti vo výpožičnej službe (odborná bibliog-
rafia, rešerše, vedenie odborne špecializovanej knižnice).

7.04. Odborný prieskum stavu zbierok a mobiliárnych fondov, preventívna a profylaktická starostlivos�,
konzervovanie (preparovanie), vyhotovovanie kópií a modelov.

7.05. Samostatné vykonávanie náročných korektorských prác z h¾adiska zásad typografickej úpravy, sadzby
a noriem polygrafickej výroby, spolupráca s redaktorom pri odstraňovaní prípadných obsahových chýb
v rukopise.

7.06. Spracovanie analógového a digitálneho záznamu zvuku z rôznych druhov nosičov vrátane strihu,
vykonania nevyhnutných technických úprav a doplnenie PQ kódov.

7.07. Preklad rôznorodých cudzojazyčných textov nevyžadujúcich vedomosti z odbornej terminológie z bežne
používaných jazykov.

7.08. Publicistická činnos�, výtvarné, grafické, fotoreportérske a technické práce pod¾a pokynov.

7.09. Jazykové, štylistické, výtvarné a grafické redakčné práce, redakčné spracovanie výtvarnej a grafickej
úpravy.

7.10. Samostatné reštaurovanie umelecko-remeselných predmetov, koordinácia prieskumov vrátane vy-
hodnotenia ich výsledkov.

7.11. Písomný alebo ústny preklad rôznorodých jednoduchých textov nevyžadujúcich znalosti odbornej
terminológie.

7.12. Samostatná ve¾koformátová fotodokumentácia nehnute¾ných i hnute¾ných pamiatok (terénna i labo-
ratórna), vedenie terénnych prác fotografickej skupiny, vyhotovovanie fotografií zo zbierkových negatívov
ve¾kých formátov.

7.13. Navrhovanie rozmiestnia exponátov, zodpovednos� za kontinuitu remeselných prác vrátane dozoru
nad inštaláciou exponátov; zodpovednos� za vystavené exponáty a výstavný fond.

7.14. Udržiavanie a obnova základného stáda, rozhodovanie o kŕmnych dávkach, zabezpečovanie podmienok
pre úspešný odchov zvierat; vykonávanie odborných prác vrátane poradenskej činnosti; zabezpečovanie
prevádzky zverených pracovísk.

7.15. Zabezpečovanie a organizovanie technických a odborných úloh ochrany prírody v teréne, doh¾ad nad
dodržiavaním právnych predpisov na ochranu prírody a prírodných zdrojov; inšpekčná činnos� v teréne
vrátane vedenia príslušnej dokumentácie, organizovanie činnosti zboru dobrovo¾ných pracovníkov ochrany
prírody.

7.16. Komplexné zabezpečovanie ochrany, prevádzky správy a kultúrno-vzdelávacieho využitia pamiatky
nižšej kategórie, sprístupnenej verejnosti.

7.17. Zabezpečovanie prípravy audiovizuálnych programov.
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8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Komplexné zabezpečovanie ochrany, prevádzky správy a kultúrno-vzdelávacieho využitia pamiatky
strednej kategórie, sprístupnenej verejnosti.

8.02. Komplexné zabezpečovanie činnosti ve¾kých kultúrno-osvetových a špecializovaných kultúrnych
zariadení.

8.03. Organizovanie a samostatné vykonávanie astronomických pozorovaní.

8.04. Samostatné zabezpečovanie zložitých odborných knihovníckych, bibliografických, informačných agend
a kultúrno-vzdelávacích činností (cudzojazyčná, vedecká katalogizácia, špecializované bibliografie, pora-
denská činnos�, publikačná činnos� a školiaca činnos�).

8.05. Samostatné odborné prieskumy stavu zbierok a mobiliárnych fondov, samostatná a profylaktická
preventívna starostlivos�, konzervovanie (preparovanie), samostatné vyhotovovanie kópií a modelov.

8.06. Vytváranie umelecko-akustickej zložky verejnej hudobnej produkcie v súlade s umeleckými zámermi
vedúceho súboru a zodpovednos�ou za vysokú technickú a umeleckú akustickú úroveň.

8.07. Písomný a ústny preklad rôznorodých odborných a ob�ažných umeleckých cudzojazyčných textov
z bežne používaných cudzích jazykov; preklad rôznorodých cudzojazyčných textov nevyžadujúcich vedomosti
z odbornej terminológie z bežne nepoužívaných cudzích jazykov (čínština, japončina, africké jazyky a pod.).

8.08. Simultánny preklad ob�ažných prejavov (napr. odborných, umeleckých a pod.).

8.09. Samostatná publicistická činnos�, zabezpečovanie umeleckej, výtvarnej a technickej úrovne materiálov
alebo programov.

8.10. Samostatné zabezpečovanie odborných tlačových, výtvarných alebo technických redaktorských agend,
odborné posudzovanie náročných rukopisov, lektorských posudkov, výtvarných, grafických a fotografických
predlôh po umeleckej a odbornej stránske.

8.11. Samostatné vykonávanie špeciálnych prác pri reštaurovaní umelecko-remeselných predmetov, vyko-
návanie prieskumu a jeho koordinácia vrátane vyhodnotenia výsledkov.

8.12. Spolupráca na scenári a propagácii výstavy; vypracovanie postupov a určenie technológií vrátane
určovania spôsobu výtvarného stvárnenia expozícií.

8.13. Realizácia projektovaných úprav a rekonštrukcií historických záhrad, parkov a rekreačných zelených
areálov, vykonávanie výskumu a prieskumu vegetačného krytu.

8.14. Odborná spolupráca na expozičnej činnosti (prezentácia zvierat a ich ochrana); odborná poradenská
spolupráca v oblasti zabezpečovania prevádzky a investičnej činnosti; informatívna, popularizačná,
prednášková a obchodná činnos�.

8.15. Samostatné vykonávanie zložitých zásahov a prieskumov, vyhodnocovanie návrhov na ochranu
prírody; metodické riešenie ochrany prírody.

8.16. Komplexné zabezpečovanie prevádzky správy chránenej krajinnej oblasti, národných parkov
a výchovného využívania prírody sprístupnenej verejnosti.

8.17. Samostatné zabezpečovanie zložitých úloh spojených s použitím funkcií a opráv počítačových
riadiacich systémov, prevádzkovo-technických a zvukových systémov digitálneho záznamu zvuku a všetkých
zariadení s ním súvisiacich.

8.18. Samostatné zabezpečovanie a tvorba audiovizuálnych programov.
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9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Komplexné zabezpečovanie špecializovaných knihovníckych, bibliografických, informačných agend,
kultúrno-vzdelávacích a edičných činností vrátane automatizovaných systémov, samostatné vykonávanie
poradenskej činnosti.

9.02. Navrhovanie postupov, organizovanie a samostatné vykonávanie náročných odborných prieskumov
stavu zbierok a mobiliárnych fondov, komplexná preventívna a profylaktická starostlivos�, zložitá konzervá-
cia (preparácia) náročných kópií, modelov a laboratórno-experimentálnych prác.

9.03. Komplexné zabezpečovanie odbornej a popularizačnej činnosti napr. vo hvezdárňach, planetáriách,
múzeách, galériách a tvorba náročných audiovizuálnych programov.

9.04. Komplexné zabezpečovanie ochrany a prevádzky, správy a kultúrno-výchovného využitia pamiatky
najvyššej kategórie, sprístupnenej verejnosti.

9.05. Posudzovanie odborných prác v oblasti umeleckých komisií výtvarnej a architektonickej tvorby.

9.06. Samostatné utváranie, vedecké spracovanie a sprostredkovanie špeciálnych, spravidla regionálnych
zbierok prírodných a humanitných vied v rámci základného výskumu a určenej koncepcie.

9.07. Vykonávanie základného prieskumu pamiatok vrátane prípravných heuristických prác, vyhodnoco-
vanie ich výsledkov a spracovanie dokumentácie, určenie príčin poškodenia pamiatok, overovanie a vy-
hodnocovanie účinnosti a vhodnosti sanačných a konzervačných zásahov v starostlivosti o pamiatkový fond,
vykonávanie archeologického a pamiatkového doh¾adu nad údržbou a obnovou pamiatok.

9.08. Reštaurovanie umeleckých diel maliarstva, sochárstva a úžitkového umenia vrátane vykonávania
odborného prieskumu, vyhotovovanie dokumentácie a interpretácia dosiahnutých výsledkov.

9.09. Vytváranie umelecko-akustickej zložky nahrávaného diela pod¾a zámerov režiséra so zodpovednos�ou
za zvukovú a umeleckú úroveň nahrávky.

9.10. Komplexné zabezpečovanie a samostatné redigovanie tematicky najob�ažnejších rukopisov, posudzo-
vanie ich umeleckej a odbornej úrovne, zodpovednos� za technické a výtvarné spracovanie publikácií
a periodík.

9.11. Samostatná tvorivá odborná publicistická činnos�, zabezpečovanie odbornej, umeleckej, výtvarnej
a technickej úrovne vytvorených materiálov a programov.

9.12. Písomný alebo ústny preklad rôznorodých odborných alebo ob�ažných umeleckých textov z bežne
nepoužívaných jazykov (činština, japončina, africké jazyky a pod.) a naopak.

9.13. Samostatné spracovanie scenára výstavy, vrátane základných výtvarných návrhov a dislokácie,
koordinácia činností všetkých zainteresovaných zložiek; odborné zabezpečenie výstavy vrátane spracovania
výsledkov výstavy.

9.14. Vypracovanie projektov na obnovu prírodných areálov alebo ich častí.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Spracovanie koncepcií, koordinácia a kontrola odborných špecializovaných knihovníckych, bibliog-
rafických a informačných agend medzinárodného, celoštátneho, regionálneho alebo odborového charakteru.

10.02. Spracovanie komplexných analýz a koncepcií odboru konzervátorstva (preparátorstva) s aplikáciou
výsledkov základného výskumu; posudzovanie a určenie postupov mimoriadne náročných prieskumov stavu
zbierok a mobiliárnych fondov, komplexná preventívna a profylaktická starostlivos�, najzložitejšia konzervá-
cia (preparácia), tvorba najnáročnejších kópií a modelov.

10.03. Zabezpečovanie mimoriadne náročných kultúrno-vzdelávacích akcií (napríklad výstav, zájazdov,
umeleckých súborov, festivalov a pod.) s medzinárodným obsadením.
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10.04. Spracovanie koncepcií a zámerov náročných kultúrno-osvetových, výučbových, programových
činností.

10.05. Vykonávanie náročných prieskumov pamiatok, ich súborov a historických sídiel, komplexné spra-
covanie ich dokumentácie a vyhodnotenie výsledkov prieskumných prác, riešenie koncepcií ochrany, obnovy
a prezentácie pamiatok a historických sídiel, najmä v stavebnom a územnom konaní, samostatné vykoná-
vanie poradenskej činnosti a spracovanie expertíz pre riešenie zložitých problémov v starostlivosti o pa-
miatkový fond.

10.06. Samostatné koncipovanie, utváranie, vedecké spracovanie a sprostredkovanie významných špe-
ciálnych, spravidla nadregionálnych zbierok prírodných a humanitných vied v rámci náročného základného
výskumu.

10.07. Samostatný tvorivý výkon najvýznamnejších spravodajských, komentátorských, reportérskych alebo
iných publicistických činností.

10.08. Koordinácia odborných prác pri ochrane prírody a životného prostredia v oblastnom a väčšom
rozsahu; vypracovanie zásad, odborných štúdií, koncepcií, programov a plánov a rozhodovanie vo veciach
ochrany chránených častí prírody a ich kultúrno-výchovného využitia.

10.09. Riešenie a zodpovednos� za odbornú, technickú a vecnú úroveň vydávaného periodika celorepubli-
kového významu.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Multidisciplinárne prieskumy pamiatkového fondu, historických sídiel a ve¾kých súborov pamiatok,
náročných prieskumov vyžadujúcich špeciálne vedomosti, prípadne i využitie špeciálnych technických
zariadení, spracovanie koncepcií, koordinácia a kontrola odborných prác pamiatkovej starostlivosti v regio-
nálnom a väčšom rozsahu.

11.02. Vykonávanie špeciálnych reštaurátorských prác pri záchrane osobitne významných umeleckých diel
maliarskych, sochárskych a úžitkového umenia s tvorivou aplikáciou výsledkov základného a aplikovaného
výskumu vrátane aplikácie výsledkov analytických prác v odbore pamiatkovej starostlivosti.

11.03. Komplexné koncipovanie, utváranie, vedecké spracovanie a sprostredkovanie mimoriadne
významných špeciálnych zbierok spravidla medzinárodného dosahu, prírodných a humanitných vied v rámci
mimoriadne náročného základného výskumu.

III. Manuálne činnosti v kultúre

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Pomocné práce pri ošetrovaní a kŕmení zvierat.

2.02. Práce pri predvádzaní zvierat pri príchode do manéže, ich chytanie a odvádzanie do stajní.

2.03. Vyhotovenie jednotlivých častí modelov z dreva, plexiskla a novoduru (napr. podstavec pre motor,
podpery pod tlakové valce).

2.04. Úprava povrchu jednotlivých častí modelov vypracovaných z dreva, plexiskla a novoduru na konečnú
farebnú úpravu.

2.05. Drobné povrchové úpravy pri repasácii modelov.

2.06. Vyhotovenie dratiev, vylepovanie vnútra obuvi.

2.07. Manipulácia so žiarovkovými svietidlami na osvet¾ovacích mostoch, roštoch, portáloch a galériách, ich
nasmerovanie, nastavovanie uhla rozptylu, zmäkčovanie a tvarovanie svetelného kuže¾a pomocou klapiek,
komínov, roliet a ostatného príslušenstva vrátane údržby.
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2.08. Stavanie, obsluha a bežná údržba a sprevádzanie pri preprave menej náročných atrakcií (napr.
manéžové klietky, detské kolotoče bez hydraulického zariadenia, detské hojdačky, strelnice, priechodné
strašidelné zámky a ïalšie atrakcie podobného charakteru).

2.09. Nákup, príprava a udržiavanie osobných a spotrebných divadelných rekvizít, ich aranžovanie
a inštalácia na scéne.

2.10. Zostavovanie fundusových prvkov, praktikáblov, schodíš�, okien, dverí a ich spájanie so zabezpečením
ich stability na vyznačený pôdorys členitej dekorácie; obsluha javiskovej mechanizácie (napr. pevné točne,
�ahadlá na povrazišti, prepadliská).

2.11. Výzdoba ozdôb a figúrok zo slamy a kukuričného šúpolia.

2.12. Ma¾ovanie všetkých druhov vyrezávaných figúrok a hračiek pod¾a vzoru.

2.13. Výroba zvykoslovných predmetov pod¾a vzorov (napr. rôzne druhy figúrok z plodov, zdobené vetvičky,
sviečky).

2.14. Výroba bižutérie z prírodných materiálov rastlinného pôvodu (napr. náhrdelníkov z klokočia, korenia
a pod.).

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Stavanie manéžovej klietky pri predstavení vrátane tunelov na príchod a odchod šeliem; stavanie
zložitých rekvizít, ochranných lodžií a ochranných sietí pre prízemné a vzdušné čísla pod¾a inštrukcií artistu
alebo vedúceho artistickej skupiny.

3.02. Stavanie cirkusového stanu s použitím špeciálnych kladkostrojov na vy�ahovanie a vypínanie stanu;
obsluha rôznych mechanických strojov a prístrojov.

3.03. Drobné opravy poškodených divadelných kostýmov používaných pri predstavení vrátanie prania,
žehlenia a balenia; spolupráca pri obliekaní účinkujúcich umelcov a obliekanie do jednoduchších druhov
scénických kostýmov.

3.04. Vyhotovenie základných prvkov scénických kostýmov.

3.05. Vykonávanie základných ošetrovate¾ských prác pod¾a pokynov.

3.06. Vyhotovenie detailov pod¾a výkresov na statických modeloch, vyhotovenie jednoduchej terénnej úpravy
modelov.

3.07. Vyhotovenie detailov budov pre architektonické a urbanistické modely (statické).

3.08. Našívanie zvrškov a opravy scénickej a krojovej obuvi.

3.09. Rozmiestňovanie, obsluha a bežná údržba žiarovkových a oblúkových svietidiel vrátane zoradenia
a nastavenia svetelného toku a svetelnej stopy s oh¾adom na intenzitu a rovnomerné rozloženie svetla,
rozvodných stolíkov a ich mechanických a elektrických častí alebo obsluha tvarovacích a reportážnych
svetlometov.

3.10. Stavanie, obsluha a bežná údržba a sprevádzanie pri preprave náročnejších atrakcií (napr. detské
kolotoče s hydraulikou, ve¾ké a prehupovacie hojdačky, retiazkové kolotoče, detské vláčky, detské ko¾ajni-
cové autíčka, lochnesky, strašidelné zámky s pohyblivými vozíkmi a ïalšie atrakcie podobného charakteru).

3.11. Príprava a obsluha profesionálneho pevne zabudovaného premietacieho zariadenia vrátane prípravy
a ošetrovania filmových kópií.

3.12. Zostavovanie a rozoberanie dekorácií z jednoduchých dekoračných prvkov, pokrývanie dekorácií
lepenkou a jutou, nakladanie, skladanie a prenášanie dekoračných prvkov, schodov, praktikáblov
a ostatných častí scénickej výpravy, ich umiestňovanie na scéne alebo v sklade pod¾a určeného poradia
a druhov.

3.13. Pútikovanie vláseniek, šitie montúr, úprava jednoduchších účesov, riasnenie a lepenie vláseniek
a fúzov.

3.14. Výroba všetkých druhov zvykoslovného pečiva - medovníky, kysnuté pečivo - vrátane prípravy
a zdobenia.
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4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Stavanie najzložitejších rekvizít na jednotlivé artistické čísla.

4.02. Technické zabezpečenie funkcie reprízy (napr. strelných zbraní) alebo vytváranie zvukových alebo
optických efektov pyrotechnickými prostriedkami pod¾a scenára.

4.03. Úpravy scénických kostýmov a doplnkov pri alternáciách hercov, ich rozvešiavanie v šatniach
účinkujúcich umelcov, vedenie evidencie scénických kostýmov a obliekanie účinkujúcich sólistov do
náročných druhov kostýmov.

4.04. Vyhotovenie častí scénických kostýmov.

4.05. Samostatné vykonávanie bežných ošetrovate¾ských prác vrátane kŕmenia zvierat, pomoc  pri veteri-
nárných zákrokoch.

4.06 Vykonávanie jednoduchých knihárskych prác pri obnove knižných fondov vrátane prípravných
a pomocných prác.

4.07. Odliatie častí modelov z umelých hmôt (napr. dentacryl, epoxidové živice).

4.08. Kompletizácia zostáv a podzostáv do celkov pod¾a výkresovej dokumentácie.

4.09. Zložité (presné) terénne úpravy modelov.

4.10. Zhotovenie spodkov (vrátane krájania a vysekávania) a náročných vrchných častí špeciálnej obuvi.

4.11. Stavanie, obsluha a bežná údržba a sprevádzanie pri preprave náročných atrakcií (napr. twistery,
ruské kolesá, zvonkové dráhy, loopingy, hydrauliky, lietajúce koberce, tobogany a ïalšie atrakcie podobného
charakteru).

4.12. Príprava a obsluha premietacieho zariadenia vrátane riadiaceho pultu v h¾adisku, premietanie
špeciálnymi technológiami.

4.13. Technické zabezpečenie funkcie rekvizít (napr. strelných zbraní) alebo vytváranie zvukových alebo
optických efektov pyrotechnickými prostriedkami pod¾a scenára.

4.14. Samostatné postavenie členitých a ve¾korozmerných realistických javiskových scénických výprav na
točni vrátane obsluhy ve¾kej a zložitej mechanizácie (napr. točne s premenlivými polohami) a vykonávanie
odborných opráv zložitých scénických dekoračných prvkov.

4.15. Vyhotovenie bežných divadelných a módnych vláseniek rôznych typov vrátane farbenia, vyhotovenie
jednoduchších charakterových maskérskych prác spojených s úpravou účesov účinkujúcich umelcov.

4.16. Výroba všetkých typov kraslíc vrátane prípravy materiálu, farieb, dokončovacích prác so zachovaním
¾udových tradícií.

4.17. Výroba štiepaných holubičiek.

4.18. Výroba a farbenie batikovaných interiérových a odevných kupónov z rôznych materiálov a rôznymi
technikami pod¾a vlastných výtvarných predstáv (batika šitá, vyväzovaná).

4.19. Podma¾by na sklo.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Vyhotovovanie civilných a dobových kostýmov a dobovej bielizne vrátane aranžovania jednotlivých
kostýmových súčastí.

5.02. Samostatné vykonávanie odborných ošetrovate¾ských prác vrátane prípravy krmív a kŕmenia zvierat;
asistencia pri všetkých typoch veterinárnych zákrokov; manipulácia so zvieratami; základná údržba expozícií
vrátane vykonávania základných technických úprav.

5.03. Vykonávanie odborných knihárskych prác na knižných väzbách a preväzbách, spracovanie nepriemy-
selnej väzby vrátane zdobenia dosiek ručne, kartonážne a rezačské práce.
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5.04. Výroba drevených dlabaných predmetov z vo¾nej ruky.

5.05. Vyhotovenie a zostavenie architektonických a urbanistických modelov väčších celkov (napr. mesto,
priehradná hrádza).

5.06. Vyhotovenie a zostavenie funkčných modelov.

5.07. Vyhotovenie formy na odliatie častí modelov z epoxidových živíc a dentacrylu.

5.08. Individuálna ručná výroba tanečnej, baletnej a krojovej obuvi vrátane opráv, farbenia a striekania
obuvi.

5.09. Stavanie, obsluha, bežná údržba a sprevádzanie pri preprave technicky najnáročnejších atrakcií (napr.
autodromy, autopiesty, horské dráhy, bobové dráhy, alpské dráhy, centrifúgy, obrie kolesá a ïalšie atrakcie
so zložitým mechanickým alebo elektronickým systémom).

5.10. Vyhotovenie výtvarne náročných dobových vlásenkárskych výrobkov a masiek so zložitým technolo-
gickým a výtvarným riešením pod¾a výtvarného návrhu s použitím prírodných i umelých materiálov;
vykonávanie charakterových maskérských prác (s použitím plastickej modelácie).

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Vyhotovenie náročných scénických kostýmov s využitím rôznych druhov materiálov vrátane aranžo-
vania kostýmových prvkov.

6.02. Samostatné vyhotovenie strihu jednotlivých kostýmových súčastí a dobovej bielizne.

6.03. Komplexný chov zvierat viac ako troch zoologických skupín, vrátane prípravy a podávania najzloži-
tejších diét a liekov pod¾a pokynov veterinárneho lekára, vyh¾adávanie náhradného kŕmenia.

6.04. Komplexné ošetrovanie a chov vzácnych a ohrozených druhov zvierat vrátane samostatného vedenia
umelého odchovu ich mláïat; samostatná expedičná činnos� pre prezentáciu zvierat návštevníkom; úprava
životného prostredia v expozíciách pod¾a biologických a teritoriálnych nárokov jednotlivých druhov zvierat.

6.05. Vyhotovenie ve¾mi zložitých funkčných modelov s elektronickým vybavením.

6.06. Vykonávanie špeciálnych knihárskych prác.

6.07. Vyhotovenie ručne šitej náročnej historickej obuvi z rôznych materiálov a rôznou technológiou pod¾a
návrhu výtvarníka bez de¾by práce, pod¾a vlastných znalostí dobových štýlov a potrieb scénickej praxe.

6.08. Nastavenie všetkých druhov osvet¾ovacích zariadení vrátane statických a kinetických projekcií na
domácej i cudzej scéne pod¾a tvorivých zámerov inscenátorov s použitím predných i zadných projekcií a iných
divadelných efektov.

6.09. Samostatné technologické navrhnutie a kompletné vyhotovenie individuálnych masiek a vláseniek
v súlade s charakterom výrazu historických, súčasných alebo iných charakterových postáv s použitím
najrôznejších materiálov a špeciálnej technológie pod¾a návrhu výtvarníka s použitím vlastnej tvorivej
metódy, snímanie masiek hercov, vyhotovenie formy, odlievanie plastických doplnkov, kašírovanie.

6.10. Vyhotovenie a montáž techniky a výtvarne najnáročnejších funkčných modelov pre vývojové účely pri
dodržaní presných technických parametrov a podmienok vrátane ich priemyselného a výtvarného riešenia,
určovanie grafickej úpravy a farebného poňatia modelov a prípadné predvádzanie modelov na zahraničných
ve¾trhoch a výstavách (napr. model historickej budovy, funkčné modely strojno-technologické).
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7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Vyhotovenie najnáročnejších a špeciálnych prototypov a modelov scénických kostýmov v súlade
s režijnou koncepciou inscenácie pod¾a návrhov výtvarníka s tvorivým uplatnením poznatkov historických
vývojových etáp v obliekaní (uniforma, kroj a pod.).

7.02. Samostatné vyhotovenie strihov týchto kostýmov vrátane spracovania s použitím kombinácií rôznych
druhov materiálov a povrchových úprav.

7.03. Samostatné vypracovanie návrhov a zhotovenie vzorov najnáročnejších modelov scénickej a krojovej
obuvi, rôzne ortopedické úpravy pri dodržaní náročných tvarov pod¾a požiadaviek výtvarníka s využitím
špeciálnych materiálov a mimoriadnych výrobných technólogií bez de¾by práce pod¾a vlastných znalostí
dobových štýlov a potrieb scénickej praxe.

7.04. Zostavenie svetelného scenára predstavenia a záznam svetelných scén pre reguláciu scénického
osvetlenia do riadiaceho systému elektronických regulátorov scénického osvetlenia na báze počítačov
vrátane opráv regulátorov.

C. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Čistenie prístrojov a iných pomôcok, umývanie laboratórneho skla, obalového a prevádzkového
materiálu, likvidácia zvyškov po vyšetrovanom, čistenie a dezinfekcia pracovných pomôcok a pochôdzková
služba medzi zdravotníckymi pracoviskami.

2.02. Sprevádzanie chodiacich chorých na príslušné oddelenia.

2.03. Úkony opatrovate¾skej služby v domácnostiach mobilných občanov, v domoch s opatrovate¾skou
službou pre deti i dospelé osoby, v strediskách osobnej hygieny a v zariadeniach pre denný pobyt starých
občanov.

2.04. Pomocné práce na nemocničných a poliklinických oddeleniach na oddeleniach klinickej biochémie,
klinickej hematológie, v hygienických a mikrobiologických laboratóriách a v zariadeniach lekárenskej služby,
a vo všetkých typoch zariadení ústavnej starostlivosti.

2.05. Rozvažovanie, rozpočítavanie a adjustácia liečiv v lekárňach.

2.06. Pomocné práce v zubnom laboratóriu, (vylievanie odtlačkov, leštenie zubných náhrad a pod.).

2.07. Obsluha kúpe¾ných zariadení, napr. FITNESS centier, solárií alebo sáun s kontrolou teploty vzduchu,
pary a vody, dozor nad bezpečnos�ou prevádzky, vykonávanie bežnej údržby a dezinfekcie zariadenia.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Pomocné a obslužné práce pri opatrovaní a ošetrovaní chorých a detí v nemocničných oddeleniach
a vo všetkých typoch zariadení ústavnej sociálnej starostlivosti, vyžadujúce fyzickú námahu, na operačnej
sále, transfúznych boxoch, na vybraných úsekoch rehabilitácie, v laboratóriách hygienickej služby a pod.

3.02. Sprevádzanie imobilných pacientov na odborné vyšetrovania, manipulácia so zdravotnou dokumen-
táciou chorých.

3.03. Pomocné a obslužné práce v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti
a v kúpe¾ných liečebniach, napr. v operačnej sále, v transfúznych oddeleniach, rehabilitačných laborató-
riách a pod.
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3.04. Aplikácia liečebných procedúr pod¾a postupov určených vyššie kvalifikovaným zdravotníckym pra-
covníkom (napr. zábaly bahnom, ovíjanie parafínom, škótske streky, žiarovkové potné kúpele, Priessnitzove
zábaly, elektroliečebné procedúry, klasická a reflexná masáž a pod.) vrátane osobnej starostlivosti a dozoru.

3.05. Príprava pomôcok na laboratórne výkony (biologický materiál, jednoduché roztoky, kultivačné pôdy a pod.).

3.06. Prípravné a technické práce pri príprave liekov, doplňovanie hromadne vyrábaných liekov a zdra-
votníckych potrieb v lekárni.

3.07. Opatrovate¾ská starostlivos� v ústavoch sociálnej starostlivosti a opatrovate¾ská služba pre imobilných občanov
v domácnosti, komplexná starostlivos� o ich domácnos� vrátane starostlivosti o donášku bielizne a paliva.

3.08. Vykonávanie základnej úpravy tiel zomretých.

3.09. Starostlivos� o laboratórne zvieratá, kŕmenie vrátane prípravy krmiva, napájania a hygienickej
starostlivosti, pomoc pri obsluhe sterilizačných zariadení.

3.10. Ošetrovanie a odchov laboratórnych zvierat pod¾a hmotnostných kategórií, sledovanie zdravotného
stavu zvierat, rozpoznávanie príznakov ochorení, vykonávanie základných zooveterinárnych opatrení.

3.11. Asistencia pri stomatologických vyšetreniach a ošetreniach vrátane spracovania dentálnych materiálov.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Namáhavé pomocné práce zdravotníckeho charakteru na oddeleniach trvale ležiacich v domovoch
dôchodcov a na obdobných pracoviskách v priamom styku s pacientmi.

4.02. Prevážanie a prenášanie �ažko pohyblivých a nepohyblivých chorých obyvate¾ov, zverencov ústavov
sociálnej starostlivosti alebo zomretých vrátane prevozu chorých sanitnými vozidlami, prípravné práce
spojené s pitvou a manipulácie s telami zomretých.

4.03. Ťažké pomocné práce zdravotníckeho charakteru spojené s priamym stykom s pacientmi na
psychiatrických oddeleniach, v psychiatrických liečebniach, na záchytných protialkoholických staniciach,
na oddeleniach s �ažkým psychickým postihnutím v ústavoch pre duševne postihnutých.

4.04. Opatrovate¾ská starostlivos� a pomocné práce pri ošetrovaní a výchove detí v jasliach a dodržiavanie
denného režimu a bezpečnosti detí v jasliach.

4.05. Nácvik bežných denných činností a vykonávanie klasických masáží pod vedením odborného pracovní-
ka, jednoduché činnosti v rámci fyzikálnej terapie a liečebnej telesnej výchovy.

4.06. Spracovanie dentálneho materiálu pod¾a pokynov ošetrujúceho lekára, asistenta pri práci lekára pri
kresle a iné výkony zdravotníckeho charakteru na poliklinických oddeleniach.

4.07. Zabezpečovanie sociálno-zdravotníckych služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti pre zdravotne
postihnutú mládež a pre starých občanov.

4.08. Odborné rutinné práce pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pra-
covných návykov zverencov ústavov sociálnej starostlivosti.

4.09. Jednoduchšie rehabilitačné úkony pod vedením rehabilitačných pracovníkov na úseku fyzikálnej
terapie pri liečbe prácou vrátane nácviku denných činností.

4.10. Zhotovovanie protéz, prístrojov a objímkových prístrojov pre dolné končatiny, individuálna výroba
pod¾a nákresov alebo sadrových negatívov, základné pracovné postupy opracovávanie kovov, rezanie,
strihanie a spájanie bandažistických materiálov, ručné práce v oblasti celej ortopedickej protetiky, znalos�
práce s kožou, vyhotovovanie odliatkov a pod.

4.11. Zhotovovanie zložitých kopýt pre ortopedickú obuv (pod¾a deformácií nôh), individuálna výroba pod¾a nákresov.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Práce ošetrovate¾ské a výchovné na lôžkových oddeleniach, v týždenných jasliach, zariadeniach
sociálnej starostlivosti, týždenných pobytov pre deti a mládež a v zariadeniach s nepretržitou prevádzkou.
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5.02. Komplexná hygienická starostlivos� a ošetrovate¾ská a výchovná činnos� s de�mi predškolského veku
v ústavoch sociálnej starostlivosti pre mentálne a telesne postihnutých a telesne postihnuté deti a mládež
pri ošetrovaní chorých v lôžkových zdravotníckych zariadeniach.

5.03. Liečebná pracovná terapia so zverencami a obyvate¾mi ústavov sociálnej starostlivosti.

5.04. Laboratórne práce v pitevniach vrátane zhotovenia muzeálnych a výučbových nekroptických suchých
a vlhkých preparátov, balzamovanie a špeciálne práce a mŕtvymi telami vrátane nástrekov.

5.05. Spolupráca pri vyslobodzovaní pri rôznych havarijných situáciách, poskytovanie neodkladnej starostli-
vosti a prevoz zranených a chorých z miesta havárie.

5.06. Návrhy konštrukcie a zhotovenie dielov protéz, napr. holeňový diel stehennej protézy, na chodidlá
a ruky; modelovanie laminátových panvových košov, korzetov a ich častí.

5.07. Zhotovovanie korekčných a vyrovnávacích vložiek do ortopedickej obuvi.

5.08. Zhotovovanie vzoriek a výkroj zvrškov bežnej ortopedickej obuvi a lepenie a šitie vzorov pre bežnú
ortopédiu, napr. deformácie.

5.09. Bandážovanie atypických extenčných a redresných korzetov, prístrojov a protéz.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Ošetrovanie chorých a ostatné odborné výkony v územných (závodných) zdravotníckych obvodoch,
poliklinických oddeleniach a v kúpe¾ných liečebniach, príprava chorých na odborné vyšetrenie alebo
ošetrenie, asistencia lekárovi, zis�ovanie anamnestických údajov a vedenie predpísanej dokumentácie,
organizácia a príprava preventívnych prehliadok, návštevná služba v rodinách a na pracoviskách, podiel na
vykonávaní hygienicko-epidemiologického dozoru, samostatné ošetrovanie zverencov a obyvate¾ov v ústa-
voch sociálnej starostlivosti.

6.02. Vykonávanie rádiologických vyšetrení vrátane zhotovenia RTG snímok pri lôžku chorého a na operačnej
sále, asistencia pri skiaskopii, príprava kontrastných látok a liekov potrebných na RTG vyšetrenia.

6.03. Základné laboratórne vyšetrovacie postupy (mikroskopické, biochemické, hematologické, sérologické,
genetické, virologické, rádiochemické) a podobné laboratórne vyšetrenia vrátane odberu materiálu.

6.04. Opravy zubných náhrad, zhotovovanie snímate¾ných náhrad tretej a štvrtej triedy, zhotovenie
jednoduchých ortopedických platní a monoblokov a ich opravy.

6.05. Asistencia pri príprave liečivých prípravkov, sledovanie uloženia liekov a zdravotníckeho materiálu,
sledovanie doby ich použite¾nosti, výdaj vo¾nopredajných liekov a zdravotníckeho materiálu a potrieb, výdaj
doplnkového sortimentu lekárne, podiel na laboratórnych prácach pri kontrole liečiv a obsluha technických
zariadení a prístrojov pri príprave liečiv.

6.06. Odborné liečebné rehabilitačné výkony na úseku liečebnej telesnej výchovy, fyzikálnej terapie a liečby
prácou, vykonávanie jednoduchých kineziologických rozborov, vrátane samostatného rozpracovávania
určených rehabilitačných postupov.

6.07. Zabezpečovanie sociálnej anamnézy a sprostredkovanie sociálnej a právnej pomoci a zdravotno-so-
ciálnych služieb chorým.

6.08. Odborné práce sociálnej pracovníčky v rodinnej poradni (poradni pre náhradnú rodičovskú starostli-
vos� vrátane príjmu klientov, vedenie evidencie, návštev v rodinách a rokovaní s inštitúciami) pod vedením.

6.09. Zabezpečovanie štandardnej dokumentácie pre lekársku, ošetrovate¾skú, laboratórnu, riadiacu
a ïalšiu činnos� príslušných oddelení, pracovísk a zariadení sociálnej starostlivosti.

6.10. Výchova k správnej výslovnosti, odstraňovanie prostých chýb výslovnosti vrátane vyh¾adávania detí
alebo zverencov s chybami reči, hlasu alebo sluchu.

6.11. Zabezpečovanie kultúrnej a záujmovej činnosti a vyh¾adávanie vhodných pracovných príležitostí na
liečbu obyvate¾ov zariadení sociálnej starostlivosti prácou.

6.12. Kontrola dodržiavania liečebného režimu určeného ošetrujúcim lekárom vrátane poradenskej činnosti
na úseku preventívnej starostlivosti, nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia.
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6.13. Upevňovanie získaných hygienických, pracovných a spoločenských návykov u dospelých mentálne
postihnutých zverencov, vrátane ich prípadného rozvíjania predovšetkým v oblasti pracovnej aktivity vrátane
odborného výcviku.

6.14. Spolupráca s lekárom pri predpisovaní a príprave diét, umelej výživy a potravinových zmesí v zdra-
votníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti, práca sestry v mliečnej kuchyni.

6.15. Individuálne zhotovovanie, stavba, skúšanie špeciálnych typov prístrojov, protéz a liečebných pomôcok
mimoriadnych konštrukcií, napr. po exartikulácii bedrových kĺbov a pod.

6.16. Zhotovovanie vzoriek, výkroj zvrškov a zhotovovanie spodkov �ažkej ortopedickej obuvi, individuálna
výroba pod¾a nákresov.

6.17. Zber a spracovanie anamnestických údajov potrebných na sledovanie a analýzu verejného zdravia.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Samostatné ošetrovanie chorých na lôžkových zložkách zdravotníckych zariadení a zverencov a oby-
vate¾ov na lôžkových častiach ústavov sociálnej starostlivosti.

7.02. Ošetrovanie, prípadne asistencia pri ošetrovaní a vyšetrovaní chorých v ordináciách praktických
detských a dorastových lekárov; výkon návštevnej služby v rodinách a na pracoviskách.

7.03. Sledovanie a hodnotenie zdravotno-výchovných výkonov stredných zdravotníckych pracovníkov;
príprava podkladov pre určenie edičných plánov a zabezpečenie účelnej distribúcie zdravotno-výchovného
materiálu.

7.04. Spolupráca pri zložitých funkčných diagnostických a terapeutických vyšetreniach na audiologických,
ortopedických, endoskopických, genetických, rádioizotopických a podobných pracoviskách, v plazmových
odberových boxoch.

7.05. Cielené tomografické vyšetrenia, špeciálne vyšetrenia pre lokalizáciu cudzích telies, špeciálne kon-
trastné vyšetrenia (pneumoencefalografia, perimyelografia, splenoportografia, celebrárna angiografia, RTG
vyšetrenie srdca a ve¾kých ciev) zvláš� náročné práce súvisiace s rádioizotopovými vyšetrovacími metódami.

7.06. Špecializované laboratórne vyšetrenia vrátane výpočtu a analýzy nameraných hodnôt, napr. toxiko-
logické a pod; podiel na špeciálnom laboratórnom zabezpečovaní pri liečebno-preventívnej starostlivosti
(resuscitácie a pod.).

7.07. Vykonávanie špecializovaných genetických, cytogenetických a nukleárno genetických špecializovaných
farbiacich metód, napr. neurohistologických, histologických a náročných laboratórnych prác na úseku
histológie, samostatné odčítanie predbežných cytologických výsledkov.

7.08. Príprava individuálne zložitých pôd pre diagnostiku, diferenciáciu, elimináciu a pod. na úseku
laboratórnych služieb hygienickej stanice, vykonávanie vysokokvalifikovaných prác spojených s používaním
zložitých laboratórnych prístrojov a vyšetrovacích metód vo všetkých odboroch mikrobiológie a hygieny.

7.09. Samostatná odborná práca pri zabezpečovaní liečebnej výživy pacientom na lôžkových oddeleniach,
spolupráca pri príprave a podávaní tekutej výživy a potravinových zmesí a pri predpisovaní liečebnej výživy
a podávaní špeciálnych diét.

7.10. Práce s vyšetrovacími prístrojmi na úseku nukleárnej medicíny, najmä so scintigrafom, gamakamerou
a ïalšími špeciálnymi prístrojmi; vykonávanie osobitne náročných autorádiografických a fotografických prác
súvisiacich s rádioizotopovými vyšetrovacími metódami.

7.11. Zhotovovanie protézových náhrad všetkých tried (snímacích i fixných) z drahých a náhradných kovov
a iných špeciálnych materiálov, zhotovenie špeciálnych platní a aktivátorov, vykonávanie špeciálnych
ortodontických prác.

7.12. Náročné a špeciálne rehabilitačné výkony vo vybraných rehabilitačných ústavoch, nemocničných
oddeleniach, v zariadeniach ústavnej sociálnej starostlivosti a vo vybraných kúpe¾ných organizáciách, kde
sa uplatňuje intenzívny rehabilitačný režim, polohovanie paretických a plegických chorých a pod.

7.13. Ošetrovate¾ská starostlivos� na operačných sálach, ARO, JIS a RZP.
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7.14. Ošetrovate¾ská starostlivos� o deti a pacientov v detských sanatóriách vrátane fyzikálnej terapie
a jednoduchej rehabilitácie.

7.15. Výdaj liekov a ostatných vo¾nopredajných prípravkov; spolupráca s lekárnikom pri výdaji liekov na
lekársky predpis, samostatná príprava liekov na lekársky predpis, pokia¾ neobsahujú účinné a ve¾mi silno
účinné liečivá, príprava skúmadiel na laboratórne účely; na oddeleniach nukleárnej medicíny príprava
rádiofarmák z generátorov a kitov.

7.16. Špecializované vyšetrenie na úseku klinickej biochémie, zložitejšie toxikologické vyšetrenia, hemato-
logické a imunohematologické vyšetrenia (diferencovanie patologických krvných obrazov, kostnej drene,
uzlín) a zložitejšie hemakoagulačné testy.

7.17. Samostatné vykonávanie hygienického dozoru, príprava podkladov pre pokyny orgánov štátnej správy
v epidemiólogii, vykonávanie samostatného šetrenia v ohnisku nákazy, sledovanie zdravotného stavu
a vybraných faktorov životného prostredia a životných podmienok.

7.18. Spolupráca s očným lekárom, vykonávanie refraktačných skúšok a určovanie príslušnej korekcie,
vykonávanie perimetrie, tonometrie pod doh¾adom lekára a pod.

7.19. Zabezpečovanie sociálno-právnej agendy zverencov ÚSS vrátane poskytovania zložitejšej sociálno-
právnej služby, spravidla vyžadujúcej styk s inými organizáciami a orgánmi.

7.20. Samostatný výkon odborných prác sociálnej pracovníčky rodinnej poradne (poradne pre náhradnú
rodinnú starostlivos�).

7.21. Náročné činnosti súvisiace s nápravou zložitých chýb reči, hlasu a sluchu detí, vykonávanie náprav
výslovnosti.

7.22. Odborná činnos� spojená s príjmom chorých na odborné vyšetrenia alebo ošetrenia na prijímacích
ambulanciách lôžkových oddelení.

7.23. Vykonávanie náročných vyšetrení so zložitými prístrojmi na grafické vyšetrovanie metódy a zložité
funkčné vyšetrenia.

7.14. Asistencia pri endoskopických vyšetreniach, katetrizácia srdca, inzulínovej komatóznej liečbe a pri
ïalších náročných terapeutických metódach.

7.25. Spolupráca pri psychoterapii v krízových situáciách pacientov a práca v terapeutických kluboch.

7.26. Ožarovanie pod¾a ožarovacích plánov pomocou rôznych typov ožarovačov; kalibračné meranie ožaro-
vačov, zhotovovanie špeciálnych ožarovacích pomôcok pre hĺbkovú terapiu alebo terapiu pomocou uzavre-
tých alebo otvorených žiaričov.

7.27. Vykonávanie analýzy liečiv, skúšok na mikrobiologickú nezávadnos� a sterilitu, prípadne mikrobiolo-
gické hodnotenie liečiv.

7.28. Výdaj úplného sortimentu zdravotníckych potrieb a liečivých rastlín vo¾ne predajných i na lekársky
predpis pre zdravotnícke zariadenia, obyvate¾stvo a veterinárnu službu.

7.29. Vykonávanie niektorých zložiek liečby, napr. telesná výchova, pracovná terapia, arteterapia, psycho-
gymnastika, pohovory s pacientmi a ich rodinnými príslušníkmi v psychiatrickom sanatóriu.

7.30. Opravy a nastavovanie nástrojov na mikrochirurgiu alebo zhotovenie prototypov chirurgických
nástrojov, testovanie dýchacieho prístroja pre klinické prostredie.

7.31. Opravy a nastavovanie zložitých regulačných obvodov a zariadení dia¾kového merania a zapisovanie
pre nemocnice.

7.32. Samostatné fyzikálne testovanie diagnostických systémov napr. v odbore nukleárnej medicíny.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Vysokošpecializované a náročné odborné činnosti pri lôžku pri resuscitácii a intenzívnej starostlivosti
o chorých s použitím zložitých prístrojov, nástrojov a náročných pracovných metód.

8.02. Odborné špecializované ošetrovate¾ské práce spojené s prípravou a vykonaním operácie, inštrumento-
vanie pri zložitých operáciách na operačnej sále s použitím zložitej zdravotníckej techniky.
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8.03. Zložitá liečebná rehabilitácia v špeciálnych rehabilitačných ústavoch, v denných psychiatrických
sanatóriách a v sanatóriách pre mentálne postihnuté deti a dospelých.

8.04. Sledovanie a usmerňovanie duševného vývoja zverencov, obyvate¾ov ústavov pre telesne postihnutých
vrátane kombinovaných postihnutí.

8.05. Vykonávanie výchovnej a poradenskej činnosti zameranej na socializáciu a resocializáciu.

8.06. Poskytovanie psychoterapeutických poradenských služieb vrátane vykonávania jednoduchých psycho-
logických vyšetrení.

8.07. Príprava rodičiek na pôrod a starostlivos� o ne počas pôrodu; vedenie fyziologických pôrodov, asistencia
pri pôrodoch vedených lekárom, ošetrovanie rodičiek pod¾a pokynov lekára.

8.08. Príjem požiadaviek na zásah záchrannej služby, určenie naliehavosti ich poradia a vysielanie jednotiek
rýchlej zdravotníckej pomoci a rýchlej pomoci; spolupráca s inými zložkami (polícia, Horská služba).

8.09. Náročný individuálny liečebný telocvik, najmä polohovanie paretických a plegických chorých, vyko-
návanie posilňovacích cvikov a rozcvičovania, klasických a reflexných masáží na vybraných pracoviskách
nemocníc, v rehabilitačných ústavoch a zariadeniach osobitnej starostlivosti.

8.10. Vykonávanie bežného hygienického dozoru a vyšetrovanie v teréne vrátane ukladania blokových pokút
a vydávanie záväzných pokynov.

8.11. Spolupráca pri vyslobodzovaní osôb pri rôznych haváriách, samostatné poskytovanie neodkladnej
starostlivosti (intubácia, kardiopulmonálna resuscitácia, podávanie infúzie, punkcia pneumothoraxu,
fixácia zlomenín a pod.); zabezpečovanie odborného transportu zranených.

8.12. Výkon všetkých zubotechnických úkonov, spolupráca s organizáciami pri vývoji nástrojov, prístrojov
a materiálov doma i v zahraničí vrátane školiacej a dozornej práce na úseku zubnej protetiky.

8.13. Odborné špecializované ošetrovate¾ské práce na traumatologických, onkologických, kardiologických,
neurochirurgických, geriatrických anesteziologických oddeleniach a JIS.

8.14. Odborné špecializované ošetrovate¾ské práce a náročné odborné činnosti v lôžkových zariadeniach
ústavov sociálnej starostlivosti.

8.15. Vykonávanie asistentských psychologických služieb, terénne vyšetrovania, depistáž, vyhodnocovanie
psychologických dotazníkov.

8.16. Konzervačné a protetické práce vrátane jednoduchých extrakcií zubov.

8.17. Spolupráca pri príprave programov verejného zdravia a jeho samostatné prerokovávanie so štátnymi
a samosprávnymi orgánmi a kontrola ich plnenia vrátane referenčnej, poradenskej a konzultačnej činnosti.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Diagnostická a liečebná činnos� konaná lekárom do získania špecializácie I. stupňa pod vedením
kvalifikovanejšieho lekára určeného primárom v zdravotníckom zariadení a v zariadeniach ústavov sociálnej
starostlivosti, vrátane konziliárnej činnosti, posudzovania pracovnej neschopnosti a pod.

9.02. Príprava liečiv, kontrola kvality liekov v lekárni, príprava sterilných liekov a očných kvapiek a mastí,
konzultačná a informačná činnos� o liekoch, dozor nad dodržiavaním predpisov správnej výrobnej praxe,
liekopisov a pod; výdaj liekov na lekársky predpis a žiadanky s odbornou informáciou pacientovi a pora-
denskou činnos�ou, dávkovanie lieku, inkontability a interakcie, vykonávaná lekárnikom do získania
špecializácie I. stupňa.

9.03. Vykonávanie najzložitejších prác pri oživovaní a uvádzaní zložitých elektronických a iných prístrojov
do prevádzky, ich udržiavanie v bezporuchovom stave na najexponovanejších pracoviskách - jednotky
intenzívnej starostlivosti, poúrazové oddelenia, ARO, traumatologické, srdcovocievne, onkologické a po-
dobné oddelenia a pracoviská.

9.04. Samostatný výkon náročných odborných prác v príslušných odboroch hygieny, epidemiológie,
mikrobiológie a liečebno-preventívnej činnosti vrátane činnosti konziliárnej, expertíznej a poradenskej.
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9.05. Samostatné vykonávanie výchovnej a poradenskej činnosti zameranej na podporu socializácie
a resocializácie zverencov.

9.06. Samostatné vykonávanie odborných náročných prác na rôznych úsekoch liečebno-preventívnej
starostlivosti a farmácie, kde platný predpis pripúš�a prácu zamestnanca s iným odborným vzdelaním.

9.07. Psychologické vyšetrenia pod vedením kvalifikovaného psychológa.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Samostatný výkon náročných odborných prác v ambulantných zložkách zdravotníckych zariadení, v zaria-
deniach ústavov sociálnej starostlivosti a v kúpe¾ných organizáciách, na lôžkových zdravotníckych oddeleniach,
v odbore liečebno-preventívnej starostlivosti na oddeleniach NsP, na úseku primárnej ochrany zdravia.

10.02. Zabezpečovanie poradenskej a metodickej činnosti v lekárenskej službe, kontrola, dispenzárna
činnos� a zabezpečovanie dodržiavania predpisov správnej výrobnej praxe, liekopisov, noriem a pod.

10.03. Kontrola kvality liečiv v lekárni, odber vzoriek pre laboratórium na kontrolu liečiv, vykonávanie
zložitých analytických prác, atestov a analýz v lekárni, kontrola prístrojov a zariadení a pod.; metodická,
poradenská a dispenzárna činnos� v lekárenskej službe.

10.04. Samostatný výkon náročných odborných prác na príslušných úsekoch hygienickej služby, epidemio-
lógie a mikrobiológie, vykonávanie opatrení na úseku boja proti prenosným chorobám.

10.05. Vykonávanie špeciálnych laboratórnych prác, spolupráca pri zavádzaní nových vyšetrovacích metód
v hygienickej službe a na ostatných úsekoch liečebno-preventívnej činnosti.

10.06. Poskytovanie základnej liečebno-preventívnej starostlivosti, vrátane posudkovej činnosti, obyva-
te¾stvu v určenom územnom alebo závodnom obvode, de�om a dorastu v kolektívnych zariadeniach pre deti,

10.07. Samostatná práca psychológa na úseku klinickom a poradenskom (psychodiagnostika, psychotera-
pia a iné).

10.08. Spolupráca s pedagógmi, majstrami a vychovávate¾mi dorastu, potrebná na zabezpečenie adaptácie
na pracovné prostredie.

10.09. Zabezpečovanie odbornej liečebnej starostlivosti v určenom území alebo závodnom obvode v odbore
starostlivosti o ženu a v stomatológii.

10.10. Najzložitejšie práce pri oživovaní a uvádzaní zložitých elektronických a iných prístrojov do prevádzky,
ich udržiavanie v bezporuchovej prevádzke na najexponovanejších pracoviskách (JIS, poúrazové oddelenia
a pod.) vrátane nastavovania parametrov, dávok žiarenia a pod. pri priamej účasti na zložitých zdra-
votníckych výkonoch.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Konziliárna činnos� a podiel na úzko špecializovanej liečebno-preventívnej činnosti v odbore LPS
a v lekárenskej službe.

11.02. Samostatné vykonávanie náročných zdravotníckych zákrokov a činností na lôžkových oddeleniach,
súčinnos� pri riadení, ïalšom vzdelávaní a kontrole práce sekundárnych lekárov, výkon konziliárnej činnosti.

11.03. Poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti spojenej s výučbovou činnos�ou, vykonávanie
vysokoodborných a náročných diagnostických a liečebných prác spojených s používaním zložitých prístrojov
zdravotníckej techniky na lôžkových zdravotníckych oddeleniach.

11.04. Spolupráca s orgánmi a organizáciami pri vytváraní zdravých životných podmienok pre obyvate¾stvo,
vydávanie záväzných pokynov a zabezpečovanie opatrení proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a chorôb
z povolania.
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12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

12.01. Riešenie úloh základného výskumu a vývoja na zdravotníckych pracoviskách s rozhodujúcim
významom pre rozvoj medicíny, prenášanie nových metód a poznatkov do praxe v jednotlivých úsekoch
liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej služby a konkrétna pomoc pri ich uplatňovaní na praco-
viskách, riešenie vplyvu životných a pracovných podmienok na zdravie populácie, zavádzanie programov
pozitívneho ovplyvňovania verejného zdravia.

12.02. Koncepčné riešenie programov ochrany a podpory verejného zdravia s medzinárodnou spoluprácou
(napr. program PHARE).

D. Školstvo

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Školnícke práce, napr. otváranie a zatváranie školských budov, upratovanie a udržiavanie vonkajších
priestorov školy, dozor nad dodržiavaním poriadku, drobné údržbárske práce a pod.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Výkon bežných školníckych prác vrátane remeselnej údržby objektov, ako napr. opravy zámok, rôznych
uzáverov, bežné opravy a údržba elektrických, signalizačných, kúrenárskych, vodovodných a klimatizačných
inštalácií a armatúr, stavebné opravy, ako napr. zasklievanie okien, stolárske a murárske práce a ïalšie
práce remeselného charakteru vrátane prípadnej obsluhy kúrenia.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Odborné rutinné práce pri hygiene, sebaobsluhe a výchove detí predškolského veku.

4.02. Odborné procesy viažúce sa na upevňovanie hygienických návykov, skvalitnenie spoločenského
správania sa mládeže; doh¾ad a kontrola zdravotného stavu ubytovaných.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Odborné procesy vz�ahujúce sa na upevňovanie hygienických návykov, skvalitnenie spoločenského
správania sa mládeže, doh¾ad a kontrola zdravotného stavu ubytovaných v zariadeniach pre fyzicky
a mentálne postihnutú a �ažko vychovávate¾nú mládež.
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6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Výchovná činnos� zameraná na vytváranie návykov sebaobsluhy, hygieny a celkový rozvoj socializácie
die�a�a.

6.02. Prednášanie látky (textov) pod¾a osnov a pokynov.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Mimoškolská výchova a vzdelávanie detí, rozvíjajúca záujmovú činnos� detí a mládeže a systematicky
doplňujúca školskú výučbu.

7.02. Výučba v záujmových kurzoch (hudobných, výtvarných, pohybovej kultúry a pod); zabezpečovanie
prípravy audiovizuálnych programov.

7.03. Rozvíjanie tvorivých schopností mládeže a organizovanie rozmanitých činností v oblasti spoločenských
a prírodných vied, techniky a i.

7.04. Výchovno-vzdelávacia činnos� zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov detí
predškolského veku.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnos� zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov
detí vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky s využitím špecifických, diagnostických, vzdelávacích
a kontrolných metód, vykonávaná učite¾om do vykonania skúšky pod¾a osobitného predpisu a vychováva-
te¾om.

8.02. Metodické a koncepčné práce v zariadeniach predškolskej výchovy.

8.03. Komplexná výchovná a vzdelávacia činnos� zameraná na vedenie odborného výcviku v špecifických
podmienkach na strednom odbornom učilišti.

8.04. Zabezpečovanie odbornej metodickej a trenérskej činnosti, spracúvanie programov telovýchovnej
a športovej činnosti, usmerňovanie prípravy športovcov.

8.05. Výučba v špeciálne zameraných odborných kurzoch jazykových, výtvarných, hudobných a pod.

8.06. Zabezpečovanie praktickej výučby poslucháčov vysokej školy.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnos� zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov
detí vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky s využitím špecifických, diagnostických, vzdelávacích
a kontrolných metód vykonávaná učite¾om, prípadne iným odborným pracovníkom po vykonaní skúšky
pod¾a osobitného predpisu.

9.02. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnos� zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov
žiakov vo veku od ukončenia povinnej školskej dochádzky do ukončenia štúdia na strednej škole s využitím
špecifických diagnostických vzdelávacích a kontrolných metód, vykonávaná učite¾om do vykonania skúšky
pod¾a osobitného predpisu a vychovávate¾om.
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9.03. Komplexné zabezpečovanie metodickej a trenérskej činnosti pri usmerňovaní prípravy republikových
reprezentantov, športovcov stredísk vrcholového športu a ostatných športovcov najnáročnejších športových
odvetví, vrátane spracovania programov a priameho vedenia činnosti.

9.04. Výučba v špeciálnych zdokona¾ovacích a doplnkových odborných kurzoch, napr. pomaturitných.

9.05. Výučba v jazykových kurzoch na jazykových školách.

9.06. Komplexná vzdelávacia činnos� zameraná na vykonávanie prípravných prác a aktívnu účas� na
cvičeniach a ostatných vzdelávacích a vedeckých alebo umeleckých činnostiach vysokej školy; dokumen-
tačné spracovanie odbornej a vedeckej literatúry.

9.07. Rozpracovanie koncepcie metodickej činnosti vzdelávania a ïalšieho zdokona¾ovania pedagogických
zamestnancov a jej uskutočňovanie.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnos� zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov
žiakov vo veku od ukončenia povinnej školskej dochádzky do ukončenia štúdia na strednej škole, príp.
výučba dospelých v štúdiu popri zamestnaní, s využitím špecifických diagnostických vzdelávacích
a kontrolných metód po vykonaní skúšky pod¾a osobitného predpisu.

10.02. Tvorba koncepcie metodickej činnosti, vzdelávania a ïalšieho zdokona¾ovania pedagogických za-
mestnancov a jej uskutočňovanie.

10.03. Komplexný rozvoj poznávacích a tvorivých schopností študentov vysokej školy, vedenie cvičení,
seminárov, exkurzií; priebežná kontrola štúdia a poskytovanie konzultácií, spolupráca na vedeckovýskumnej
činnosti pracoviska, spoluautorstvo pri aktívnych výstupoch z vedeckovýskumnej činnosti.

10.04. Komplexné zabezpečovanie najnáročnejšej metodickej a trénerskej činnosti pri usmerňovaní prípravy
štátnych športových reprezentantov, športovcov vo vysokoškolských športových centrách a športovcov
športových škôl; spracovanie programov a priame vedenie športovej prípravy.

10.05. Výkon psychodiagnostickej a psychoterapeutickej činnosti pre zdravotne postihnutých a �ažko
vychovate¾ných jedincov v nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces; určenie preventívnych a diag-
nostických postupov k jednotlivým prípadom.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Tvorivé riešenie najzložitejších výskumných a vývojových úloh alebo tvorivá aplikácia výsledkov
základného výskumu spolu s komplexným rozvojom poznávacích a tvorivých schopností študentov vysokej
školy prostredníctvom ich účasti na výskume; vedenie prednášok, expertízna, publikačná a posudzovate¾ská
činnos�, realizácia aplikovaného a základného výskumu, vedenie a oponovanie seminárnych, diplomových
a vedeckých prác.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

12.01. Tvorivé špecializované a systémové práce zahrňujúce sledovanie rozhodujúcich trendov vývoja vedy
a výskumu, tvorivá aplikácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do vysokoškolskej výučby a do výchovy
vedeckých pracovníkov, vedenie prednášok a vytváranie podmienok pre interdisciplinárne formy práce
a rozvoja príslušného vedného odboru.
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E. Veda a výskum

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Vykonávanie jednoduchých remeselných prác v rámci vykonávania výskumných a vývojových prác.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Vykonávanie rôznych technicky náročných remeselných prác ako súčasti riešenia a realizácie
výskumných a vývojových úloh s požiadavkou na ovládanie technológie spracovania materiálov.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplne stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Vykonávanie technicky zložitých remeselných prác s mimoriadnymi požiadavkami na presnos� práce
a znalos� technológií spracovania materiálov vrátane samostatnej vo¾by postupu.

4.02. Vykonávanie menej ob�ažných technických odborných prác pri riešení čiastkových výskumných
a vývojových úloh vrátane prípadnej pomoci pri spracúvaní poznatkov.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Vykonávanie ob�ažných technických odborných prác ako súčasti riešenia a realizácie výskumných
a vývojových úloh vrátane samotnej vo¾by postupu.

5.02. Spolupráca s výskumnými a vývojovými pracovníkmi pri spracúvaní vedeckých, technických, huma-
nitných alebo ekonomických poznatkov.

5.03. Vykonávanie technicky najzložitejších špeciálnych remeselných prác, náročných na mimoriadnu
odbornú zručnos�, v súvislosti s riešením čiastkových výskumných a vývojových úloh.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Samostatný výkon kvalifikovaných ob�ažných technických alebo iných odborných prác pri riešení
výskumných a vývojových úloh.

6.02. Práce spojené so spracovaním vedeckých, technických, humanitných a ekonomických poznatkov,
ktoré sú menej náročné na teoretické vedomosti.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Náročné odborné práce pri riešení čiastkových výskumných a vývojových úloh a pri spracovaní
vedeckých, technických a ekonomických poznatkov.
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8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Samostatné riešenie čiastkových výskumných a vývojových úloh alebo vykonávanie výskumných
a vývojových prác pri realizácii úloh vedy a techniky s využitím teoretických znalostí v príslušnom vednom
odbore.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Samostatné riešenie náročných výskumných a vývojových úloh s tvorbou a využitím vedecko-
technických poznatkov alebo samostatné vykonávanie výskumných a vývojových prác.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Samostatné riešenie závažných a zložitých výskumných a vývojových úloh v širokých vecných
a spoločenských súvislostiach vrátane spolupráce s praxou pri realizácii vyriešených úloh.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Tvorivé riešenie najnáročnejších výskumných a vývojových úloh alebo vykonávanie náročných
a ob�ažných výskumných a vývojových prác pri tvorivom riešení úloh zásadného významu pre rozvoj odvetvia
alebo vedného odboru.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

12.01. Riešenie úloh základného výskumu s rozhodujúcim významom pre rozvoj príslušného vedného
odboru.

12.02. Tvorivá koordinácia najnáročnejších celoštátnych alebo medzinárodných systémov.

F. Veterinárna starostlivos�

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Príprava biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie vrátane prípravy jednoduchých roztokov.
Mechanické a stereotypné práce pri príprave pôd a laboratórnych metód.

2.02. Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia nástrojov a iných pomôcok, umývanie a ukladanie laboratórneho
skla a materiálu, likvidácia zvyškov vyšetrovacieho materiálu, prenášanie materiálu na vyšetrenie, príjem
a expedícia materiálu.

2.03. Jednoduché práce pri obsluhe prístrojov, pochôdzková služba medzi jednotlivými pracoviskami.
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3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Starostlivos� o laboratórne zvieratá, kŕmenie vrátane prípravy krmiva, napájanie a hygienická
starostlivos�, pomoc pri obsluhe zariadení na sterilizáciu krmív pre laboratórne zvieratá.

3.02. Ošetrovanie a odchov laboratórnych zvierat pod¾a hmotnostných kategórií, sledovanie zdravotného
stavu zvierat, rozpoznávanie príznakov ochorenia, vykonávanie základných zooveterinárnych opatrení,
asistencia pri veterinárnych zákrokoch a liečenie pod¾a pokynov veterinára, výber a expedícia laboratórnych
zvierat pod¾a určených kritérií.

3.03. Príprava pomôcok, biologického materiálu na laboratórne výkony, práce spojené s prípravou pôd.

3.04. Výkon pomocných prác pri obsluhe prístrojov, príjem a expedícia materiálu vrátane zabezpečenia
výmeny pracovných odevov, ich čistenia a dezinfekcie.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Prípravné práce spojené s pitvou a manipulácia s telami mŕtvych zvierat. Pomocné práce veterinárneho
charakteru a jednoduché laboratórne postupy.

4.02. Jednoduché fyzicky náročné práce vo veterinárnych zariadeniach.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Laboratórne vyšetrovanie biologického materiálu a jednoduché fyzikálne merania.

5.02. Pomocné a laboratórne práce pri pitvách vrátane zhotovenia nekroptických suchých a vlhkých
preparátov.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Zložitejšie laboratórne vyšetrovania biologického a s ním súvisiaceho materiálu vrátane fyzikálnych
meraní, práca so zložitejšími prístrojmi.

6.02. Zabezpečovanie štandardnej dokumentácie pre laboratórnu, riadiacu a ïalšiu činnos� príslušných
útvarov, pracovísk a zariadení.

6.03. Odber biologických materiálov a vykonávanie zložitých fyzikálnych meraní.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Vykonávanie zložitých odborných laboratórnych prác. Zis�ovanie stavu prístrojového vybavenia a jeho
využitia. Riešenie čiastkových tematických a výskumných úloh.

7.02. Vykonávanie náročných vyšetrení so zložitými prístrojmi na grafické vyšetrovacie metódy a na zložité
funkčné vyšetrenia.

7.03. Výkon bežného veterinárno-hygienického dozoru, hodnotenie výsledkov laboratórnych vyšetrení.

7.04. Vysokošpecializované vyšetrovania na úseku biochémie, zložitejšie toxikologické vyšetrovania a i.
Súčinnos� pri zabezpečovaní vysokonáročných úsekov liečebno-preventívnej starostlivosti.
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7.05. Vysokošpecializované hematologické a imunohematologické vyšetrovania. Diferencovanie patolo-
gických obrazov, kostnej drene, uzlín a vykonávanie zložitejších testov.

7.06. Vykonávanie špecializovaných farbiacich metód, napr. histochemických a náročných laboratórnych
prác na úseku histológie. Samostatné odčítanie cytologických výsledkov.

7.07. Príprava individuálne zložitých pôd na diagnostiku, diferenciáciu, elimináciu a pod. na úseku
laboratórnej služby HS. Vysokokvalifikované práce spojené s používaním zložitejších laboratórnych prístro-
jov a vyšetrovacích metód vo všetkých odboroch mikrobiológie a hygieny.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Vykonávanie špeciálnych a zložitých prác a riešenie ústavných výskumných prác.

8.02. Preventívna liečebná a hygienická činnos�. Prehliadka jatočných zvierat na bitúnkoch, vyšetrenia na
trichidy, kontrola dodržiavania hygienických podmienok na bitúnkoch.

8.03. Bežný hygienický dozor a vyšetrovania v teréne vrátane odberu vzoriek na laboratórne vyšetrenia,
vedenie príslušnej evidencie a dokumentácia na ïalšie využitie (napr. odber vzoriek mlieka, vykonávanie
sterov z dojacích zariadení a z pomôcok používaných na získanie mlieka na mikrobiologické vyšetrenie.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Diagnostická a liečebná činnos� konaná lekárom do získania špecializácie I. stupňa pod doh¾adom
kvalifikovanejšieho lekára.

9.02. Samostatný výkon náročných odborných prác v príslušných odboroch hygieny, epizootológie a ekológie.

9.03. Kontrola dodržiavania veterinárno-hygienických požiadaviek pri výrobe, spracovaní, skladovaní
a preprave živočíšnych produktov, kontrole dodržiavania asanačných a sanitárnych programov v spracova-
te¾ských závodoch.

9.04. Vyhodnocovanie výsledkov prehliadky jatočných zvierat vrátane účinnosti ozdravovacích programov
a ich odovzdávania na ïalšie využitie v chovoch hospodárskych zvierat.

9.05. Vyhodnocovanie výsledkov mikrobiologických, chemických a toxikologických vyšetrení živočíšnych
produktov a rozhodovanie o ich ïalšom využití.

9.06. Samostatný výkon náročných prác na rôznych úsekoch liečebno-preventívnej starostlivosti a hygie-
nickej služby, kde platný predpis pripúš�a prácu pracovníka s iným odborným vysokoškolským vzdelaním.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Kontrola dodržiavania všetkých platných legislatívnych nariadení, veterinárnych hygienických
požiadaviek a zásad, plnenie všetkých veterinárnych, hygienických a zoohygienických požiadaviek pri chove
a výžive jatočných zvierat.

10.02. Prehliadky jatočných zvierat, mäsa a hydiny vrátane laboratórnej diagnostiky, výkon veterinárneho dozoru
nad výrobou, distribúciou a predajom mäsa a mäsových výrobkov vrátane podmienene požívate¾ného mäsa.

10.03. Uplatňovanie veterinárnych hygienických požiadaviek pri výstavbe a rekonštrukcii podnikov, závo-
dov, dielní a prevádzok spracúvajúcich mäso a vyrábajúcich mäsové výrobky.

10.04. Kontrola plnenia všetkých veterinárno-hygienických požiadaviek pri výrobe a odbavovaní exportných zásielok,
bezpečného spracovania, prípadne pri likvidácii konfiškátov, kŕmnych konfiškátov a nespracovate¾ných odpadov.

10.05. Špeciálne laboratórne práce, spolupráca pri zavádzaní nových vyšetrovacích metód v hygienickej
službe a na ostatných úsekoch liečebno-preventívnej činnosti.
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10.06. Kontrola dodržiavania zoohygienických parametrov pri ustajnení, klimatických podmienok ustajne-
nia, čistenia prostredia, dojacieho zariadenia a chladiarenských nádrží, ich čistenia a dezinfekcie vrátane
kontroly zdravotného stavu dojníc, ich výživy, ošetrovania a organizácie práce. Kontrola dodržiavania
hygienického programu dojenia a pod.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Kontrola uplatňovania všetkých právnych predpisov týkajúcich sa hygienických požiadaviek vedúcimi
hygienickej služby a pracovníkmi veterinárnej hygienickej služby u tých výrobcov, ktorí sa zaoberajú výrobou,
spracovaním, ošetrovaním, skladovaním, prepravou a predajom živočíšnych produktov.

11.02. Predkladanie konečných stanovísk a záväzných posudkov k návrhom podnikových noriem, pro-
jektom, technológiám a novým strojom v potravinárskych odboroch.

11.03. Sumarizácia a vyhodnocovanie výsledkov inšpekčnej činnosti vrátane vedenia odbornej dokumen-
tácie na úseku hygieny potravín.

11.04. Zabezpečenie kontroly z h¾adiska prevencie nákaz z úrovne veterinárneho dozoru nad chovom
a karanténovaním zvierat, nad prevádzkou pohraničných veterinárnych staníc, nad výrobou, spracovaním,
ošetrovaním, skladovaním a prepravou krmív na výživu zvierat, nad zberom a zvážaním konfiškátov
živočíšneho pôvodu, dezinfekciou, deratizáciou a dezinsekciou a nad odchytom túlavých zvierat.

11.05. Zabezpečenie kontroly úrovne všeobecnej prevencie v chovoch zvierat, pri ich preprave a na bitúnkoch.

11.06. Spracovanie pohotovostných plánov pre prípad vzniku ve¾mi nebezpečných nákaz; kontrola opatrení
pri nákazách a iných hromadných ochoreniach.

11.07. Kontrola obvodných inšpektorov pre epizootológiu a veterinárnych lekárov vykonávajúcich najmä
štátnu objednávku kontroly zdravia a vakcinácií.

11.08. Spracovanie návrhov rozhodnutí okresnej veterinárnej správy pri ochranných a zdolávacích opatre-
niach v súvislosti s výskytom nákaz, pri nebezpečenstve vzniku nákaz a návrhov záväzných posudkov na
prevenciu voči nákazám.

11.09. Sledovanie vplyvu vonkajšieho prostredia na zdravie zvierat, zabezpečenie monitoringu cudzorodých
látok v potravinovom re�azci.

11.10. Sledovanie aplikácie chemických látok v prírode, produkčnom a výrobnom prostredí, sledovanie
rádioaktívnych látok vo vybraných regiónoch a v ïalších indikovaných prípadoch.

11.11. Riešenie problematiky zoonóz, infekčných a inváznych chorôb vo¾ne žijúcich zvierat vrátane organi-
začného zabezpečenia orálnej vakcinácie líšok proti besnote.

11.12. Veterinárny dozor vo farmových chovoch, pri ich zriaïovaní a odchove zveriny.

11.13. Zabezpečovanie vyšetrovania uhynutých vo¾ne žijúcich zvierat s cie¾om zis�ovania infekčných
a inváznych chorôb a rezíduí cudzorodých látok.

11.14. Vyšetrovanie ulovenej zvere a zveriny, prehliadka mäsa a zvere chovanej na farmách vrátane
veterinárneho dozoru v podnikoch na spracovanie zveriny.

11.15. Organizovanie kontroly krmív a kŕmnych komponentov pri exporte, importe, schva¾ovacích riade-
niach výroby nových krmív vrátane veterinárneho dozoru pri ich zavádzaní a intoxikáciách.

11.16. Organizovanie a kontrola hygieny výroby a nezávadnosti krmív vo výrobných závodoch, medikácia
krmív a dodržiavanie ochranných lehôt, kontrola napájacích vôd.

11.17. Dozor pri odchove plemenníkov a v inseminačných staniciach z h¾adiska zdravotného stavu
plemenníkov, epizootologické garancie kvality spermií, hygieny spracovania inseminačných dávok.

11.18. Organizácia a riadenie KDZ v období odchovu, v prirodzenej plemenitbe, na inseminačných staniciach
plemenníkov, testácia býkov a kancov.

11.19. Dozor pri výstavbe nových kapacít vrátane projektovej dokumentácie, pri rekonštrukciách, výberoch
staveniska, kolaudáciách, pri posudzovaní nových výrobkov a ich použitia.

11.20. Dozor na úseku veterinárnej asanácie pri zvoze, ukladaní kadavérov a ich spracovaní alebo likvidácii.
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11.21. Prenášanie nových metód a poznatkov do praxe v jednotlivých úsekoch epizootológie, hygieny
a ekológie, liečebnej preventívnej činnosti, konkrétna odborná pomoc pri ich uplatňovaní v praxi.

G. Archívnictvo

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

2.01. Výkon dislokačných manipulačných a pomocných prác na všetkých úsekoch činnosti archívu.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

3.01. Výkon pomocných prác na všetkých úsekoch archívnej činnosti; predarchívna starostlivos�, evidencia,
spracovanie, sprístupňovanie, využívanie a ochrana archívnych dokumentov náročných na fyzickú námahu,
presnos� a spo¾ahlivos�.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

4.01. Výkon jednoduchých prác na úseku predarchívnej starostlivosti, evidencie, spracovania, sprístupňo-
vania, využívania a ochrany archívnych dokumentov.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

5.01. Výkon prác na úseku predarchívnej starostlivosti, evidencie, spracovania, sprístupňovania, využívania
a ochrany archívnych dokumentov pod vedením odborného zamestnanca.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Príklady pracovných činností:

6.01. Samostatné vykonávanie bežných odborných archivárskych, knihovníckych alebo technických prác.

6.02. Samostatné zabezpečovanie zverených čiastkových úloh pod metodickým vedením, spojené s osobnou
zodpovednos�ou za vykonanú prácu.

6.03. Vykonávanie archívnej výpožičnej služby (vyh¾adávanie, deponovanie archiválií, vedenie bádate¾skej
evidencie, poskytovanie odborných informácií).

6.04. Ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie archiválií pod vedením odborných zamestnancov.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Príklady pracovných činností:

7.01. Usporiadavanie, inventarizácia a odborná správa archívnych fondov a zbierok vrátane ich revízie.

7.02. Spracovanie jednoduchých správnych a odborných rešerší.

7.03. Vedenie odborných prác archívnej výpožičnej služby.

7.04. Samostatné reštaurovanie archiválií a kníh, koordinácia prieskumov vrátane vyhodnocovania ich výsledkov.
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8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

8.01. Výkon vysokošpecializovaných odborných činností a samostatné zabezpečovanie náročných
odborných úloh, prác a agend na zverenom úseku.

8.02. Riešenie čiastkových vedeckých a odborných úloh v rámci pracovného tímu alebo špecializovaného
pracoviska, spojené s priamou a úplnou osobnou zodpovednos�ou za zverené hodnoty a za dosiahnuté
pracovné výsledky.

8.03. Podiel na príprave vedeckých edícií archívnych dokumentov.

8.04. Riadenie a samostatné vykonávanie špeciálnych prác pri reštaurovaní archiválií a kníh, vykonávanie
prieskumu a jeho koordinácie vrátane vyhodnotenia výsledkov.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

9.01. Samostatné usporadúvanie, inventarizácia a katalogizácia zložitých paleografických a jazykovo
náročných archívnych fondov a zbierok.

9.02. Komplexné zabezpečovanie ochrany, odbornej správy a propagácie archívnych fondov najvyššej
kategórie, spracovanie zložitých archívnych rešerší, odborný doh¾ad nad spisovou službou a vyraïovaním
písomností.

9.03. Príprava a spracovanie vedeckých edícií archívnych dokumentov; samostatná publikačná činnos�
v odbore archívnictva a histórie.

9.04. Samostatný výkon ve¾mi náročných odborných prác a zabezpečovanie komplexných agend, spojený
s hlbokým teoretickým zvládnutím a úplným praktickým osvojením všetkých nadväzujúcich špecializova-
ných úsekov archívnej práce.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

10.01. Spracovanie vedeckých edícií archívnych dokumentov.

10.02. Organizácia a koordinácia činnosti samostatných archívnych pracovísk a pracovných tímov spojená
s osobnou zodpovednos�ou za uchovanie, ochranu a racionálne využitie zverených častí Jednotného
archívneho fondu.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Príklady pracovných činností:

11.01. Teoretické určenie postupu a posudzovanie najnáročnejších usporiadacích, sprístupňovacích
a edičných archívnych prác.

11.02. Spracovanie diplomaticky mimoriadne náročných edícií archívnych dokumentov s výrazným podie-
lom tvorivej práce.

11.03. Koordinácia činnosti ve¾kých archívnych pracovných tímov s celoštátnou pôsobnos�ou.

11.04. Vykonávanie špeciálnych reštaurátorských prác pri záchrane mimoriadne cenných archiválií s tvo-
rivou aplikáciou výsledkov základného a aplikovaného výskumu.

11.05. Riešenie najzložitejších výskumných úloh, ktoré majú zásadný význam pre rozvoj vedného odboru
z oblasti archivistiky, archívnictva, historických vied.
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