
 

 

 

 

 

 

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

 
Názov pracovnej pozície:  Riaditeľ/ka Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej 

Duálna akadémia. 
 

 
Informácie o pracovnom mieste 
 

Miesto výkonu práce: Práca je na pravidelnom pracovisku, J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava 
 
Druh pracovného pomeru: počas zastupovania materskej dovolenky (2 roky) 
 
Termín nástupu: ASAP 
 

Mzdové podmienky: 2 500 – 3 000 € / mesiac 
 

Zamestnanecké výhody, benefity: 
• Silné zázemie a prostredie už dlhodobo existujúcej nadnárodnej vzdelávacej 

inštitúcie, 
• Ucelený a fungujúci systém spolu s overenou firemnou stratégiou, 
• Výborne dlhodobé výsledky a obrovský potenciál pre ďalší odborný a obchodný rast, 
• Najlepšia technická vybavenosť a odbornosť na trhu, 
• Služobný automobil aj k súkromným účelom (stredná trieda), 
• Služobný mobil a notebook, 
• Fantastický a zapálený tím ľudí. 

 
Náplň práce: 

 Prioritne sa stať všeobecne uznávaným a proaktívnym reprezentantom školy, 

 Vytvárať stratégiu školy so zameraním na odborné a prakticky orientované 
vzdelávanie, 

 Tvoriť strategické ciele, ich presadzovanie a vyhodnocovanie, 

 Úzko spolupracovať s partnermi a spolupracujúcimi organizáciami školy, 

 Riadiť a motivovať pedagogických a odborných zamestnancov školy, 

 Nastavovanie strategických ukazovateľov, ich presadzovanie a sledovanie, 

 Nadväzovanie zahraničných partnerstiev so školami a organizáciami s cieľom 
rozvíjania nových učebných programov a ďalšieho vzdelávania. 

 

 
Požiadavky na zamestnanca 
 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa 

Prax na pozícii /v oblasti: Školstvo a Vzdelávanie 
 



 

 

 

 

 

 

 

Jazyk: NJ – B2 alebo AJ – B2 
 
Vodičský preukaz: B 
 

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:  

 zahraničná prax výhodou  

 osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť  

 zdravotná spôsobilosť  

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

 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti a skúsenosti  

 flexibilita  

 manažérske zručnosti, strategické myslenie a finančná gramotnosť  

 orientácie v problematike štrukturálnych fondov  

 
Požadované doklady a písomnosti (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní):  

 motivačný list  

 štruktúrovaný životopis  

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

 
 
 
Kontaktná osoba: 
Mária Šidlovská 
Tel. č. +421 907 649 516  
E-mail: maria.sidlovska@dualnaakademia.sk 
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