ANALYTICKÝ LIST
Rezort (odvetvie, skupina odvetví):
Kultúra

Poradové číslo
hodnotenia:

Číselný kód:
2243

1

0

1

0

2

7

Názov pracovnej činnosti:
Manažér dotačného systému
Bezprostredne nadriadený zamestnanec: vedúci literárneho
oddelenia

Orientačná dĺžka odbornej praxe: nad 3 roky

Bezprostredne podriadení zamestnanci:

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: VŠ
Ďalšia odborná príprava:

Obsah pracovnej činnosti:

Samostatné zabezpečovanie realizácie prijatej koncepcie dotačného a štipendijného
systému pri vydávaní a šírení slovenskej literatúry v zahraničí
-

vedenie odbornej agendy s domácimi a zahraničnými partnermi a členskými organizáciami
Európskej siete umeleckého prekladu,

-

samostatné zabezpečovanie úloh a kompletnej agendy dotačného a štip. Systému, vrátane
prípravy podkladov pre rozhodovanie a vyhodnocovanie koncepcie,

-

realizácia kontaktov so zahraničnými vydavateľmi a prekladateľmi vydávaných literárnych diel,
s kultúrnymi inštitúciami v zahraničí, participujúcimi na vydávaní a propagovaní slovenskej
literatúry a poskytovanie informácií o dotačnom systéme,

-

spracúvanie informácií o koncepcii dotačného systému a jeho výsledkoch pre internetový
informačný systém,

-

zabezpečovanie spolupráce so slovakistami v jednotlivých krajinách, poskytovanie materiálov
a informácií pre ich činnosť a materiálne zabezpečenie študijných pobytov na Slovensku,

Poznámka:

Dátum hodnotenia:
13.6.2002

Hodnotiteľ:
PhDr. Viktor Timura, CSc.

Podpis:

A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX: vzdelanie, osobitné kvalifikačne
predpoklady, odborná prax:
A.1.6 - VŠ
160 b.
A.3.4 – nad 3 r.
40 b.

B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE: zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo
zložitosť techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných vzťahov
B1 4/3 samostatné odborné práce s vysokými nárokmi na myslenie, znalosť slovenskej literatúry
v celom jej rozsahu, sústredená pozornosť, schopnosť analýzy a syntésy pri riešení danej
problematiky
100 b.
B.2.2 výpočtová technika
10b.
B3. 4 spolupráca s partnerskými organizáciami, vydavateľstvami
40 b.

C. ZODPOVEDNOSŤ: zodpovednosť za výsledky práce, zodpovednosť za
bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného rizika vzniku škody
C 1.4 zodpovednosť za fungovanie dotačného systému, za kvalitnú propagáciu slovenskej literatúry
s dopadom na spisovateľské a prekladateľské organizácie
105 b.

D. ZÁŤAŽ: fyzická záťaž, psychická záťaž
D1 1/2 viac ako 70 % práce v sede
7 b.
D2 3,3 dodržiavanie termínov, nároky na pozornosť, presnosť vykonanej práce
30 b.
3,2 pravidelný kontakt so stránkou, spravidla bez konfliktné prostredie
25 b.
2,1 riešenie aj zložitých problémov, štandardné zaťaženie
10 b.

Spolu 527

