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Europass - životopis  Vloţte fotografiu. Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod)  

  

Osobné údaje  

Priezvisko(á) / Meno(á) Priezvisko(á) Meno(á). Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) 

Adresa(y) Ulica, číslo, PSČ, obec, štát. Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) 

Telefón(y) Nehodiacu sa kolónku odstráňte. 
(pozri návod) 

Mobil: Nehodiacu sa kolónku odstráňte. 
(pozri návod) 

Fax(y) Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) 

E-mail(y) Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) 

  

Štátna(e) príslušnosť(ti) Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) 

  

Dátum narodenia Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) 

  

Pohlavie Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) 

  

Oblasť činnosti, o ktoré sa zaujímate 
/ Zamestnanie 

Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) 

  

Prax  

  

Od - do Uveďte samostatnú poloţku za kaţdú relevantnú prax, začnite najčerstvejším údajom. Nehodiacu sa 
kolónku odstráňte. (pozri návod)  

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie  

Hlavné činnosti a zodpovednosť  

Názov a adresa zamestnávateľa  

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 

  

Vzdelávanie a príprava  

  

Od - do Uveďte samostatnú poloţku za kaţdé relevantné ukončené vzdelávanie/prípravu, začnite 
najčerstvejším údajom. (pozri návod)  

Názov získanej kvalifikácie  

Hlavné predmety / profesijné zručnosti  

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) 

  

Osobná spôsobilosť  

  

Materinský(é) jazyk(y) Uveďte materinský jazyk (prípadne ďalší(ie) materinský(é) jazyk(y), pozri návod) 

  

Ďalší(ie) jazyk(y)  

Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 
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Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 
prejav 

 

Jazyk            

Jazyk            

 (*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 

  

Sociálne zručnosti a kompetencie Nahraďte tento text opisom týchto kompetencií a uveďte, kde ste ich nadobudli. Nehodiacu sa kolónku 
odstráňte. (pozri návod) 

  

Organizačné zručnosti a kompetencie Nahraďte tento text opisom týchto kompetencií a uveďte, kde ste ich nadobudli. Nehodiacu sa kolónku 
odstráňte. (pozri návod) 

  

Technické zručnosti a kompetencie Nahraďte tento text opisom týchto kompetencií a uveďte, kde ste ich nadobudli. Nehodiacu sa kolónku 
odstráňte. (pozri návod) 

  

Počítačové zručnosti a kompetencie Nahraďte tento text opisom týchto kompetencií a uveďte, kde ste ich nadobudli. Nehodiacu sa kolónku 
odstráňte. (pozri návod) 

  

Umelecké zručnosti a kompetencie Nahraďte tento text opisom týchto kompetencií a uveďte, kde ste ich nadobudli. Nehodiacu sa kolónku 
odstráňte. (pozri návod) 

  

Ďalšie zručnosti a kompetencie Nahraďte tento text opisom týchto kompetencií a uveďte, kde ste ich nadobudli. Nehodiacu sa kolónku 
odstráňte. (pozri návod) 

  

Vodičský(é) preukaz(y) Uveďte, či ste drţiteľom vodičského preukazu, a ak áno, uveďte, pre ktorú skupinu vozidiel. 
Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) 

  

Doplňujúce informácie Sem pridajte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré pokladáte za dôleţité, napr. kontaktné osoby, 
odporúčania atď. Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) 

  

Prílohy Uveďte zoznam príloh. Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) 

 
 
 

Inštrukcie pri vytváraní životopisu. 
 

Všeobecné odporúčania 
 
Starostlivo dbajte na formu prezentácie svojho životopisu 
 
Venujte potrebnú pozornosť všetkým podstatným detailom 
 
Sústreďte sa na to, čo je najdôležitejšie 
 
Prispôsobte svoj životopis miestu, o ktoré sa uchádzate 
 
Dávajte si pozor: Nenafukujte umelo svoj životopis, ak to urobíte, veľmi pravdepodobne vás vylúčia  z 
pohovoru. 
 
Dodržujte štruktúru formulára 
 
Vyjadrujte sa jasne a výstižne 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/sk

