
DOHODA OZVYŠOVANÍ KVALIFIKÁCIE 
 

 

Zamestnávateľ:  Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 

Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš 

IČO: 36145246 

DIČ: 2021439013 

zastúpené:  Mgr. art. Miroslavou Palanovou, riaditeľkou  

 

a 

 

zamestnanec:   Bc. Jana Veselovská 

    

 

 

 

 

uzatvárajú podľa §155 a §140 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákonník práce“) túto 

 

dohodu o zvyšovaní kvalifikácie 

 

Článok I. 

Zamestnávateľ sa zaväzuje: 

1. umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie v zmysle §155 ods. 1 Zákonníka práce 

dennou formou v magisterskom študijnom programe:  

Názov školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / Filozofická fakulta, 

Štefánikova 67, 949 74  Nitra 

Študijný odbor: Etnológia 

Forma štúdia: denná forma II. stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium)  

 

2. poskytovať v súvislosti s uvedeným štúdiom podľa § 140 ods. 3 Zákonníka práce 

pracovné voľno a náhradu mzdy v rozsahu: 

a) potrebnom na účasť na vyučovaní, 

b) dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky podľa študijného programu a 

študijného plánu, 

c) 20 dní súhrnne na prípravu a vykonanie všetkých štátnych skúšok v jednotlivých 

stupňoch vysokoškolského vzdelávania, 

d) 10 dní na vypracovanie na obhajobu záverečnej práce alebo diplomovej práce.  

 

Podľa § 140 ods. 5 Zákonníka práce nepatrí náhrada mzdy zamestnancovi za poskytnuté 

pracovné voľno na vykonanie opravnej skúšky. 

 

Článok II. 

Zamestnanec Jana Veselovská sa v súlade s ustanovením § 155 Zákonníka práce zaväzuje: 

1. zvýšiť si kvalifikáciu uvedeným denným magisterským štúdiom v termíne do 

31.8.2022. 

2. zotrvať po skončení štúdia v pracovnom pomere s Liptovským kultúrnym strediskom 

v Liptovskom Mikuláši po dobu jedného násobku trvania štúdia, alebo uhradiť 



náklady spojené so štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer 

pred skončením štúdia:  

a) ak zamestnanec splní svoj záväzok iba sčasti, povinnosť náhrady nákladov sa 

pomerne zníži (§ 155 ods. 3 Zákonníka práce), povinnosť na náhradu nákladov 

nevzniká, ak sú na to dôvody uvedené v § 155 ods. 6 Zákonníka práce, 

b) nákladmi, ktoré je zamestnanec povinný uhradiť v súvislosti so zvyšovaním 

kvalifikácie, sú náhrady mzdy vo výške priemerného zárobku za dni účasti 

zamestnanca na vyučovaní v škole, v čase prípravy a vykonania skúšok, štátnych 

skúšok a vypracovania obhajoby záverečnej alebo diplomovej práce,  

c) lehota začne plynúť dňom skončenia magisterského štúdia. 

 

3. predkladať LKS vždy na začiatku semestra potvrdenie o návšteve školy a časový plán 

konzultácií a skúšok, ihneď informovať LKS o každej zmene súvisiacej so štúdiom. 

4. v prípade ak zamestnanec rozviaže svoj pracovný pomer so zamestnávateľom pred 

získaním predpokladanej kvalifikácie, zaväzuje sa zamestnávateľovi nahradiť všetky 

náklady vynaložené do doby skončenia pracovného pomeru podľa § 155 ods. 1 

Zákonníka práce. 

 

Článok III. 

1. Zamestnávateľ a zamestnanec vyhlasujú, že dohodu uzavreli bez nátlaku, slobodne, 

vážne a zrozumiteľne. 

2. Žiadne iné úľavy v súvislosti so štúdiom, ktoré nie sú uvedené v tejto dohode, 

zamestnávateľ zamestnancovi neposkytne a zamestnanec si ich ani nebude 

akoukoľvek formou nárokovať. 

3. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden 

dostane zamestnanec a dva zamestnávateľ. 

4. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovej stránke LKS. 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši 10.9.2020 

 

 

 

 

 

 

Bc. Jana Veselovská     Mgr. art. Miroslava Palanová 

zamestnanec      riaditeľka LKS 


