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Národné centrum Europass je súčasťou Štátneho 
inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). Úlohy 

Národného centra Europass sú zvyšovať 
informovanosť o Europasse, poskytovať 

zainteresovaných stranám potrebné informácie, 
prispievať k lepšiemu pochopeniu a používaniu 

jednotlivých nástrojov.



Čo je EUROPASS?
- Europass je osobný online priestor na zaznamenávanie vášho vzdelávania a pracovných

skúseností, kde môžete zdôrazniť svoje zručnosti, predstaviť svoje silné stránky a objavovať všetky
príležitosti, ktoré Európa ponúka.

- Europass je dostupný v 29 jazykoch a ponúka nástroje, ktoré vám pomôžu v každej fáze vašej
kariéry či vzdelávania.

- Europass vytvorila v roku 2004 Európska únia a v roku 2020 bola spustená jeho nová, moderná
verzia.

- Obsahuje súbor bezplatných online nástrojov, ktoré podporujú efektívne zhrnutie a prezentáciu
vašich vedomostí, zručností, kvalifikácií, skúseností a záujmov.



Výhody platformy EUROPASS
• Vyhľadávanie pracovných ponúk (EURES)

• Návrhy pracovných pozícií a kurzov

• Ukladanie diplomov, certifikátov a ďalších dokumentov

• Info o trendoch v oblasti zručností, o štúdiu a práci v EÚ

• Je „zelený“

• Neustále zdokonaľovanie a vylepšovanie platformy (test digitálnych zručností, Európske digitálne doklady o 

vzdelaní)



DOKUMENTY EUROPASS:

- 1. Europass životopis

- 2. Europass dodatky k vysvedčeniu/osvedčeniu

- 3. Europass mobilita



Europass
životopis









DOKUMENTY EUROPASS:
- 1. Europas



1. Kto žiada o registračné číslo?

2. Kedy je potrebné požiadať o registračné
číslo?

3. Čo s registračným číslom, ak sa mobilita
presunula?

4. Počet dní mobility zahŕňa i dni na cestu?

5. Kde sa registračné číslo uvádza?

Najčastejšie otázky k žiadosti:



Najčastejšie otázky k Europass mobilita dokumentu :
1. Kedy sa Europass mobilita dokument vypĺňa?
2. V akom jazyku?

3. Je potrebné vystaviť fyzický dokument s originálmi podpisov?
4. Je možné použiť Europass mobilita dokument i pre virtuálne mobility?
5. Ako vyplniť kolónky vydávajúca organizácia a vysielajúci partner v prípade konzorcií?

6. Čo mám uviesť v kolónkach „aktivita/program vzdelávania alebo odbornej prípravy, v rámci
ktorého mobilita prebehla“ a „príslušný komunitárny alebo mobilitný program“?
7. Ako vyplniť časť „Zručnosti získané počas mobility“?
8. Je pre mobility v OVP relevantná posledná časť formulára „Záznam o ukončených kurzoch
a získaných stupňoch / známkach / kreditoch“?



“
”

Všetky dokumenty slúžia na manažovanie 
svojho štúdia a budúcej kariéry. 

Europass mobilita dokument sa využíva sa 
na potvrdenie výsledkov mobility a

poskytuje prehľad skúseností získaných 
počas mobility.



Národné centrum Europass
www.europass.sk
europass@siov.sk
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