
 Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu 
  

Slovensko 
 

 
1 V pôvodnom jazyku.  |  2 Ak je to vhodné. Tento preklad nie je právne záväzný.  |   3 Ak je to vhodné.Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu poskytuje 
doplňujúce informácie k vysvedčeniu/osvedčeniu a ako taký nemá žiadnu právnu záväznosť. Jeho formát vychádza z rozhodnutia 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.  

Na účely dokumentu vydaného v Slovenskej republike sa vysvedčením rozumie aj doklad v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a 
náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia.  
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1. Názov vysvedčenia/osvedčenia 1 

 

Príklad: 

Vysvedčenie o maturitnej skúške - Študijný odbor 2675 6 00 Elektrotechnika 

2. Preklad názvu vysvedčenia/osvedčenia 2 

   

Príklad: 

Certificate of vocational qualification - Field of Study 2675 6 00 Electrical Engineering 

3. Charakteristika zručností a kompetencií 

 

Uveďte zoznam zručností a kompetencií, ktoré nadobudol držiteľ vysvedčenia/osvedčenia. Zoznam by mal začínať 

takto: „Typický držiteľ vysvedčenia/osvedčenia je spôsobilý:“ a mal by obsahovať zoznam 5 až 15 položiek, v 

ktorých sa pri opise zručností a kompetencií použijú činnostné slovesá. Príklad: 

Typický držiteľ vysvedčenia/osvedčenia je spôsobilý: 

- zhotovovať základnú projektovú dokumentáciu elektrotechnických zariadení;  

- vykonať samostatný rozbor a vyriešiť jednoduchý problém z elektrotechnickej praxe;  

- obsluhovať počítačové systémy;  

- využívať aplikačné programy na spracovanie textu, databáz, grafiky a technickej dokumentácie;  

- orientovať sa v globálnych informačných sieťach;  

- konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC;  

- ovládať základné práce pri montáži, opravách, údržbe elektronických a oznamovacích zariadení;  

- navrhnúť základné parametre oznamovacieho vedenia;  

- navrhnúť elektronické obvody a zariadenia s využitím výpočtovej techniky. 

4. Okruh povolaní, ktoré je držiteľ vysvedčenia/osvedčenia oprávnený vykonávať 3 

 

Príklad: 

Konštrukčný, technologický, montážny a prevádzkový technik 
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5.  Oficiálny rámec vysvedčenia/osvedčenia 

 

Inštitúcia, ktorá vydala vysvedčenie/osvedčenie Orgán, ktorý akreditoval vzdelávací program (resp. 
uznal vysvedčenie/osvedčenie) 

Príklad: 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická   

www.adlerka.sk 

Príklad: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

www.minedu.sk 

Stupeň dosiahnutého vzdelania v národnom alebo 
európskom systéme 1  

Hodnotiaca stupnica/požiadavky na úspešné ukončenie 
vzdelávania   

Príklad: 

Úplné stredné odborné vzdelanie 

Slovenský kvalifikačný rámec/Európsky kvalifikačný 

rámec - Úroveň 5 

Príklad: 

Požiadavky 

Pri každom maturitnom predmete známka 1 až 4 

klasifikačnej stupnice: výborný (1), chválitebný (2), 

dobrý (3), dostatočný (4), nedostatočný (5).  

Prístup k vzdelávaniu vedúcemu k ďalšiemu stupňu 
vzdelania 1 

Medzinárodné dohody o uznávaní kvalifikácií 1 

Príklad: 

Možnosť štúdia na vysokej škole najmä technického 

smeru alebo možnosť pomaturitného štúdia 

Príklad: 

 

Právny predpis 

Príklad:Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov 

6. Oficiálne uznané spôsoby získania vysvedčenia/osvedčenia 

 

Nahraďte opisom spôsobu získania vysvedčenia/osvedčenia (vzdelávanie učňovského typu, vzdelávanie a 

príprava v škole/vzdelávacom stredisku alebo vzdelávanie a príprava na pracovisku, uznané predchádzajúce 

vzdelávanie sa) a/alebo vyplňte nasledujúcu tabuľku. Príklad: 

Opis absolvovaného odborného 
vzdelávania a prípravy 

Podiel z celkového vzdelávacieho 
programu (%) 

Dĺžka 

(hodiny/týždne/mesiace/roky) 

Vzdelávanie a príprava v škole / 

školiacom stredisku 

89,1 – 100 % . 

Vzdelávanie a príprava na pracovisku 0 - 10,9 % . 

Uznané predchádzajúce vzdelávanie sa %  

Celková dĺžka vzdelávania / prípravy, ktoré viedli k získaniu vysvedčenia/ 
osvedčenia 

4 roky                               

 
 

7.  Doplňujúce informácie 

 

Vstupné požiadavky 1 

Príklad: Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy 

Viac informácií (vrátane informácie o národnom systéme kvalifikácií) 

Príklad: www.minedu.sk 

Národné stredisko Europass 

www.europass.sk 
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