Dohoda o zvýšení kvalifikácie
podľa § 155 Zákonníka práce
Zamestnávateľ:
Sídlo
IČO:
v zastúpení:
a
Zamestnanec:
Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV
Pluhová 8, P.O.BOX 26, 830 00 Bratislava
30 807 506
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. - riaditeľ

PhDr. Jozef Facuna, PhD.

uzavreli dnešného dňa
Dohodu o zvýšení kvalifikácie:
I.
Preambula
1.

Zamestnávateľ a zamestnanec uzatvorili dňa 1.12.2008 Pracovnú zmluvu č. 347/2008Pers. v znení jej dodatkov a doplnení, na základe ktorej zamestnanec vykonáva prácu na
pozícii:



2.

námestník Úseku pre tvorbu a rozvoj obsahu vzdelávania národnostných
menšín počas platnosti menovacieho dekrétu na danú funkciu,
výskumný a vývojový zamestnanec pre rómsky jazyk.

Zamestnanec prejavil záujem zvýšiť si kvalifikáciu a zúčastniť sa akreditovaného
doplňujúceho pedagogické štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety.
II.
Predmet Dohody

1.
2.

Predmetom tejto dohody je vzájomná úprava práv a povinností súvisiacich so zvýšením
kvalifikácie zamestnanca podľa §155 Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.
Zamestnávateľ sa touto dohodou zaväzuje umožniť zamestnancovi získanie kvalifikácie:
Doplňujúce pedagogické štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.

3.
4.

5.

6.

Alžbety a to poskytnutím úhrady nákladov spojených so štúdiom v sume celkom 625,Eur.
Kvalifikáciu zamestnanec získa externou formou štúdia.
Zamestnanec sa po ukončení štúdia zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa 6 mesiacov v
pracovnom pomere v pracovnom úväzku, v ktorom je zamestnanec zamestnaný
u zamestnávateľa; doba začne plynúť deň nasledujúci po dni ukončenia zvyšovania
kvalifikácie zamestnancom.
Do doby zotrvania v pracovnom pomere sa nezapočítava čas:
- výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v
čase vojny a vojnového stavu;
- neprítomnosť v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia
slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu;
- doba po ktorú zamestnávateľ podľa §141 ods. 1 ZP ospravedlnil neprítomnosť
zamestnanca.
Ak zamestnanec nesplní záväzok zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere počas
dohodnutej doby, bude povinný v plnej výške uhradiť zamestnávateľovi náklady
zamestnávateľa spojené so zvýšením kvalifikácie zamestnanca v celom rozsahu, tak ako
sú špecifikované v bode 2 tohto článku.
III.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť deň nasledujúci po dni jej
zverejnenia.
Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jej podpise dostane každá zo
zmluvných strán po jednom jej vyhotovení.
Zamestnávateľ a zamestnanec si dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave dňa 21. augusta 2019

..........................................
zamestnanec

.................................................
zamestnávateľ
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