
 

Otvorená brána ku vzdelávaniu sa a práci v Európe 



Keď sa povie Europass... 

• päť dokumentov  

• jednotná štruktúra 

• vo všetkých európskych úradných jazykoch 

• použiteľné jednotlivo alebo kombinovane 



Dokumenty Europass 

• Životopis Europass    

• Jazykový pas Europass     

 

 

• Europass Mobilita 

• Dodatok k vysvedčeniu Europass 

• Dodatok k diplomu Europass 

Užívateľ musí kontaktovať svoje 
Národné centrum Europass 

Vytvorí si užívateľ sám 



Životopis Europass 

 

 

 

Možnosť vyplnenia v 28 jazykoch 
online alebo offline 



Nové v Europasse 

• Životopis pre ľudí so zrakovým postihnutím 

• Cloudové služby (životopis na dosah z akéhokoľvek počítača, možnosť 
vytvorenia rôznych verzií životopisu) 

• Zverejnenie životopisu 

 



Trochu „životopisných“ čísel... 

• Od roku 2005 do 2017 bolo vygenerovaných viac ako 106 
miliónov životopisov online 

• Na Slovensku za rovnaké obdobie 1 008 453 vygenerovaných 
životopisov 

 

• V roku 2018 bolo celosvetovo doposiaľ vygenerovaných 
takmer 11 miliónov životopisov Europass 

• Na Slovensku za rok 2018 zatiaľ 88 189 online 
vygenerovaných životopisov Europass 



Tiež si myslíte, že...? 

 

Qatt m'hu tard wisq biex titgħallem xi ħaġa ġdida? 

 

 

 

 

 
Nikdy nie je príliš neskoro naučiť sa niečo nové...  



S jazykovým pasom Europass... 

 

...ukážte svoje jazykové schopnosti! 

         

 

        POROZUMENIE 

        HOVORENIE 

        PÍSANIE 



Na cestách po Európe s Europass Mobilita 

Dokument, v ktorom sú zaznamenané vedomosti a zručnosti 
nadobudnuté v inej európskej krajine: 

 

• pracovná stáž v podniku; 

• dohodnuté akademické obdobie v rámci výmenného programu; 

• dobrovoľná stáž v mimovládnej organizácii; 

• v roku 2018 do 9.10. vydaných 3121 dokumentov! 

 
Kontaktujte svoje Národné centrum Europass 



Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu 

• opis vedomostí a zručností nadobudnutých držiteľmi 
vysvedčení/osvedčení o odbornom vzdelávaní a príprave 

• dopĺňa informácie, ktoré sa už nachádzajú v príslušnom úradnom 
osvedčení, aby boli lepšie zrozumiteľnejšie, a to predovšetkým pre 
zamestnávateľov alebo inštitúcie v zahraničí 

 

• nenahrádza originálne vysvedčenie/osvedčenie 

• negarantuje automatické uznanie vysvedčenia/osvedčenia 

 



Komu je určený? 

 

• Komukoľvek, kto je držiteľom 
vysvedčenia/osvedčenia o 
odbornom vzdelávaní a príprave. 

 

 

Na Slovensku sa pripravuje databáza 
dodatkov pod hlavičkou Europass 

 



Dodatok k diplomu 

• opis vedomostí a zručností 
nadobudnutých nositeľmi 
akademických titulov  

• diplom je tak zrozumiteľnejší, a 
to predovšetkým pre 
zamestnávateľov alebo inštitúcie 
sídliace mimo krajiny, v ktorej 
bol diplom vydaný. 

 

Na Slovensku sa pripravuje databáza 
dodatkov pod hlavičkou Europass 

 



Otázky? 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/sk 

 

Národné centrum Europass 

europass@siov.sk 
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