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Hlavné úlohy
• 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, 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



Europass je súbor piatich dokumentov:

• Životopis vám umožní účinne a prehľadne predstaviť vaše 

schopnosti a spôsobilosti.

• Jazykový pas je nástrojom na vlastné ohodnotenie svojich

jazykových schopností a spôsobilostí.

• Europass – mobilita obsahuje záznam znalostí a schopností 

nadobudnutých v inej krajine Európy.

• Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniuobsahuje opis znalostí a 

schopností nadobudnutých držiteľmi certifikátov odborného 

vzdelávania a odbornej prípravy. 

• Dodatok k diplomuobsahuje opis znalostí a schopností 

nadobudnutých nositeľmi akademických titulov.



Europass Mobilita dokument:
• pomôcť jednotlivcom predviesťa dokumentovať svoje zručnostia kvalifikácie

jasnýma transparentnýmspôsobomv celejEurópe,

• uľahčiť komunikáciumedziuchádzačmi o zamestnaniea zamestnávateľmi,

• podporiť mobilitu na účely práce a vzdelávania.



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

Linka heslo

4. Kompletný  a platný dokument

Potrebné, aby ho podpísala vysielajúca a prijímajúca organizácia
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Rok 2018 - 3 847
vydaných mobilít

Rok 2019 - 3 488
vydaných mobilít

Štatistika - Europass Mobilita na Slovensku



Úspešné workshopy v  rámci  Slovenska 2019:

Vyskladaj si svoju 

kariéru (Marec)

Európa 

Hrou (Máj)



ROK 2020 - Budúcnosť v skratke
• Europass Network Meeting 2020

￭ Národné centrum Europass Slovensko 

hlavný organizátor ďalšieho ročníka 

• New EUROPASS
￭ Nový Europass ponúkne študentom, 

pracovníkom a uchádzačom o zamestnanie v 

celej EÚ nástroje a informácie na riadenie ich 

kariéry a štúdia.

￭ Bude obsahovať:

Europass e-Portfólio

Informácie o práci a štúdiu v rôznych krajinách EÚ

Elektronicky vydávané certifikáty

Interoperabilita



Europass Slovensko

Vianočný vedomostný kvíz Europass



Ďakujeme za pozornosť

E-mail: europass@siov.sk

www.europass.sk

Tel.: +421 911 610 115


