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Europass pomáha ľuďom v rámci Európy:  

zamestnanosť, celoživotné vzdelávanie 

a možnosti mobility. 

 



Európsky nástroj, ktorý pomáha riešiť problémy: 

- hľadania zamestnania, 

- začatia vzdelávania a budovania kariéry.  

 

Cieľom je dosiahnuť:  

- transparentnosť v oblastí kvalifikácií a 

kompetencií. 



Národné centrum 
Europass 
Úlohy Národného centa 

Europass od 1. februára 2018 

plní Štátny inštitút odborného 

vzdelávania (ŠIOV) 



Hlavné úlohy Národného centra Europass 
• zabezpečiť informovanosť o EUROPASS-e a prispieť k jeho lepšiemu 

pochopeniu a používaniu; 

 

• rozvíjať nástroje EUROPASS na podporu lepšej transparentnosti 

zručností a kvalifikácií užívateľov; 

 

• vydávať dokumenty Europass (Europass – mobilita dokument,       

Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu, Dodatok k diplomu); 

 

• spolupracovať s partnermi: Európska komisia, Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, 

program Erasmus+, sieťou národných centier a ďalšími inštitúciami a 

organizáciami. 



ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/646 

z 18. apríla 2018 

o spoločnom rámci na poskytovanie 
lepších služieb v oblasti zručností a 

kvalifikácií (Europass) 

a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES 

 Nový Europass = online platforma, 
ktorá poskytuje  nástroje na 
dokumentovanie zručností a 

kvalifikácií 



Hlavné časti Europass platformy 

1. E-Portfólio 

Podpora jednotlivcov, aby zdokumentovali a opísali svoje 
zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti a riadili svoju kariéru z 
hľadiska celoživotného vzdelávania. 

2. Poskytnutie informácií  

Informácie a odkazy na národné zdroje, ktoré používateľom 
pomôžu nájsť prácu, kurzy a miestnu podporu. 

 
3. Zdieľanie údajov 

Ľahké zdieľanie informácií o zručnostiach a kvalifikáciách. 

 
4. Digital Credentials/Elektronicky vydávané dokumenty 

Jeden európsky rámec pre vydávanie digitálnych dokumentov. 





E-portfólio reaguje na potreby 
jednotlivca 



Europass - mobilita dokument: 
• opisuje zručnosti nadobudnuté počas pobytu v zahraničí v rámci 

mobility na účely vzdelávania sa alebo práce; 

• uľahčuje komunikáciu medzi uchádzačom o 

zamestnanie a zamestnávateľom. 

 



Postup pri žiadaní o pridelenie registračného čísla: 
1. Žiadosti o vydanie registračného čísla 

       Formulár - https://siov.sk/medzinarodna-spolupraca/europske-iniciativy/narodne-centrum-pre-europass/ 

       E-mail: europass@siov.sk   

2. Registračné číslo k Europass-mobilita dokumentu 

       Urban Kvietok  No SK 66/2019/NEC/22256 

       Anna Dolná     No SK 67/2019/NEC/22257 

3. Zaslané 

       Link a heslo 

4. Kompletný  a platný dokument 

       Potrebné, aby ho podpísala vysielajúca a prijímajúca organizácia 

 





Ďakujeme za pozornosť 

E-mail: europass@siov.sk 

#NewEuropass 

www.europass.sk 

Tel.: +421 911 610 115 
Europass Slovensko 


