
 

 

 

 

 

Výtlačok č.  1 

 

 

 

Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie 
 

uzatvorená podľa § 165 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

55/2017 Z. z.“)  

 

medzi 

 

Názov organizácie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

Sídlo:   Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

zastúpené:   JUDr. Ľubomír  Šablica 

funkcia  generálny tajomník služobného úradu  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

IČO:     00151866 

(ďalej len „služobný úrad“) 

 

a 

 

 

štátny zamestnanec:  Bc. Martina Šefčíková    

 

OEČ:       

dátum narodenia:     

trvalé bydlisko:     

služobný úrad:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

organizačný útvar:    

 

(ďalej len „štátny zamestnanec“)  

 

(ďalej spolu len „strany dohody“) 

 

 

uzatvárajú  dohodu o zvyšovaní kvalifikácie (ďalej len „dohoda“) 

 

 

Článok I. 

Predmet dohody 

 

1)  Predmetom dohody je vzájomná úprava práv a povinností strán dohody súvisiacich so 

zvyšovaním kvalifikácie uvedenej v ods. 3 tohto článku dohody. 
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2 

 

2) Služobný úrad na základe žiadosti zo dňa 15.08.2022 sa zaväzuje štátnemu 

zamestnancovi umožniť zvýšenie kvalifikácie podľa ods. 3 tohto článku, za čo je povinný 

zotrvať v štátnozamestnaneckom pomere po zvýšení kvalifikácie po dobu uvedenú v čl. 

III ods. 4 písm. b) dohody alebo uhradiť služobnému úradu náklady spojené so 

zvyšovaním kvalifikácie v súlade s čl. II dohody. 

 

3)  Zvyšovanie kvalifikácie predstavuje: 

a) forma štúdia:   externá  

b) druh kvalifikácie a študijný odbor:  magisterské štúdium  

c) druh študijného programu:  Bezpečnostnoprávne služby  

 vo verejnej správe 

d) študijný plán:   odporúčaný pre študijný program    

e) označenie vzdelávacej inštitúcie:   Akadémia Policajného zboru  

 v Bratislave,  

 Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35  

f) doba trvania štúdia:   3 roky (prvý rok štúdia absolvoval  

 štátny zamestnanec bez dohody)    

 dohoda je uzatvorená  

 na zostávajúce 2 roky štúdia 

 

 

Článok II. 

Náklady spojené so zvyšovaním kvalifikácie 

 

1) Za náklady spojené so zvyšovaním kvalifikácie (ďalej len „náklady“) sa považuje 

funkčný plat   za dni služobného voľna, ktoré štátnemu  zamestnancovi poskytol služobný 

úrad v súlade s čl. III. ods. 1 písm. a) až d) dohody.  

 

2) V prípade nezotrvania štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere so 

služobným úradom po dobu uvedenú v čl. III. ods. 4, písm. b) dohody, je povinný do 30 

dní od doručenia výzvy na uhradenie, uhradiť služobnému úradu úplne alebo čiastočne 

náklady, v závislosti od dĺžky zotrvania v štátnozamestnaneckom pomere.  

 

3) V prípade neúspešného ukončenia štúdia definovaného v čl. I ods. 3 dohody alebo 

v prípade skončenia štátnozamestnaneckého pomeru zo strany štátneho zamestnanca  

pred ukončením tohto štúdia, je štátny zamestnanec povinný do 30 dní od doručenia 

výzvy na uhradenie, uhradiť služobnému úradu náklady vo výške určenej služobným 

úradom.   

 

4) Ak štátnozamestnanecký pomer skončil podľa § 75 ods. 1 písm. a) až d) zákona  č. 

55/2017 Z. z. štátnemu zamestnancovi nevzniká povinnosť uhradiť služobnému úradu 

náklady.  

 

5) Náklady, ktoré má povinnosť štátny zamestnanec služobnému úradu uhradiť, nesmú  byť 

vyššie ako celková suma nákladov vynaložených služobným úradom.  
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6) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže služobný úrad uhradenie vynaložených 

nákladov odpustiť. Prípad hodný osobitného zreteľa je starostlivosť o ťažko chorého 

člena rodiny, alebo zhoršenie zdravotného stavu štátneho zamestnanca následkom úrazu 

alebo choroby z povolania (doložený relevantnými dokladmi) a pod. 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti strán dohody 

 

1) Služobný úrad je povinný poskytnúť štátnemu zamestnancovi na základe potvrdenia 

vysokej školy o druhu študijného programu a dĺžke trvania štúdia služobné voľno, za 

ktoré mu patrí funkčný plat, v rozsahu:  

a)  potrebnom na účasť na vyučovaní, 

b)  2 služobné dni na prípravu a vykonanie každej skúšky podľa študijného programu 

alebo študijného  plánu, 

c) 20 služobných dní na prípravu a vykonanie každej štátnej skúšky v druhom stupni 

vysokoškolského vzdelávania, 

d) 10 služobných dní na vypracovanie záverečnej práce v druhom stupni 

vysokoškolského vzdelávania. 

 

2)  Služobný úrad neposkytne štátnemu zamestnancovi funkčný plat za čas služobného voľna 

poskytnutého  na vykonanie opravnej skúšky. 

 

3)   Služobný úrad je oprávnený účtovať si voči štátnemu zamestnancovi úrok z omeškania vo 

výške stanovenej v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., 

ktorým  sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov pre prípad neuhradenia nákladov v lehote splatnosti podľa čl. II ods. 2 a 3 

dohody. 

 

 4)  Štátny zamestnanec je povinný:  

a) zvýšiť si kvalifikáciu úspešným ukončením magisterského študijného programu  

definovaného v čl. I ods. 3 dohody, 

b) zotrvať v štátnozamestnaneckom pomere so služobným úradom po dobu 2 roky po 

zvýšení kvalifikácie. Do tejto doby sa nezapočítava čas vykonávania mimoriadnej 

služby alebo alternatívnej služby, rodičovskej dovolenky, zaradenia mimo činnej 

štátnej služby a čerpania služobného voľna, za ktoré nepatrí funkčný plat,  

c) informovať služobný úrad o všetkých zmenách týkajúcich sa štúdia,  

d) predložiť služobnému  úradu  doklad o úspešnom ukončení magisterského študijného 

programu podľa čl. I ods. 3 dohody. 

 

 

  Článok IV. 

 Doba trvania dohody 

 

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho splnenia si záväzkov strán 

dohody vyplývajúcich z dohody. 
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  Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1)  Prílohou dohody je potvrdenie od rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave 

o prijatí štátneho zamestnanca na magisterské štúdium.  

 

2) Dohoda sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu; jeden (1) rovnopis 

pre štátneho zamestnanca a dva (2) rovnopisy pre služobný úrad. 

 

3) Na právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v dohode, sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

zákona č. 55/2017 Z. z. a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

4) Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. Dohodu zverejní služobný úrad.  

 

5) Dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať iba so súhlasom strán dohody formou písomných a 

očíslovaných dodatkov, ktoré sa po podpísaní stranami dohody stanú neoddeliteľnou 

súčasťou dohody. 

 

6) Strany dohody prehlasujú, že si dohodu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu 

a uzatvárajú ju vážne, určito, zrozumiteľne, na dôkaz čoho dohodu vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Bratislave   

 

 

 

V Bratislave  

    

 

 

 

 

 

 

  

...................................................... 

štátny zamestnanec 

..................................................... 

 za služobný úrad 
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Rozdeľovník: 

Výtlačok č. 1 – štátny zamestnanec  

Výtlačok č. 2 – oddelenie likvidácie platov 

Výtlačok č. 3 – osobný spis 

 

 

 

 

Výtlačok č. l prevzala:                                    dňa: 


