
 

 

 

 

 

 

 

Duálna akadémia, z.z.p.o. 
so sídlom Jána Jonáša 5, 841 08 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 50 073 893, DIČ: 2120258448, IČ DPH: SK2120258448 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK6209000000005112721059 
zapísaná v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava 
pod č. OU-BA-OVVS1-2015/099657 

Duálna akadémia, z.z.p.o. 
J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava 

 
v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003     
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky strednej školy: 

 

Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia 
J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 riadenie a motivácia pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov 
školy 

 spolupráca so zriaďovateľom, partnermi a spolupracujúcimi organizáciami 

 tvorba stratégie školy so zameraním na duálne a prakticky orientované vzdelávanie 

 tvorba strategických cieľov, ich presadzovanie a vyhodnocovanie 

 nastavovanie strategických ukazovateľov, ich presadzovanie a sledovanie 

 vytváranie zahraničných partnerstiev so školami a organizáciami s cieľom prepájania  
 
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: 

 vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, podľa platnej školskej legislatívy, ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

 odborná pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

 min. 5 rokov pedagogickej praxe, vítaná na podobnom type školy 

 znalosť školskej legislatívy, legislatívy systému duálneho vzdelávania a Zákonníka 
práce 

 
Iné kritéria a požiadavky: 

 osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť 

 zdravotná spôsobilosť 

 ovládanie štátneho jazyka 

 znalosť cudzieho jazyka (NJ/ AJ)  

 práca s PC (Windows, Word, Excel, sociálne siete) 

 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti a skúsenosti 

 flexibilita 
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 manažérske zručnosti, strategické myslenie a finančná gramotnosť 

 znalosť problematiky štrukturálnych fondov 
 
Požadované doklady a písomnosti (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní): 

 motivačný list 

 štruktúrovaný životopis 

 prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

 overený doklad o nadobudnutom vzdelaní 

 doklad o pedagogickej praxi min. 5 rokov 

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 
konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení  

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo čestné prehlásenie o 
bezúhonnosti 

 písomný návrh koncepcie rozvoja školy 
 
Platové podmienky: 
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme (od 1.118,00 €). 
 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 
Prihláška do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená v 
obálke s označením „Výberové konanie, Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia“ a 
„NEOTVÁRAŤ“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 23. marca 2022 do 14:00 hod. 
na adresu:  
   Duálna akadémia, z.z.p.o.  

J. Jonáša 5 
841 08 Bratislava 

 
 
Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na 
našej web stránke v sekcii GDPR: www.dualnaakademia.sk 
 
 

http://www.dualnaakademia.sk/

