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Definícia EPP: 
 EPP je prvý celoeurópsky elektronický postup na 

uznanie odbornej kvalifikácie 

 potvrdenie preukazujúce, že odborník splnil všetky 
potrebné podmienky na účely dočasného a 
príležitostného poskytovania služieb v hostiteľskom 
členskom štáte alebo uznávanie odborných kvalifikácií na 
účely usadenia sa v hostiteľskom členskom štáte. 

 nahrádza štandardný postup uznávania odborných 
kvalifikácií 



Na koho sa vzťahuje a kde platí: 
Vzťahuje sa na 5 regulovaných povolaní:  

 Farmaceut 

 Sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť 

 Fyzioterapeut 

 Realitný agent  

 Horský vodca 

EPP sa dá vydať alebo použiť len 28 členských štátov EÚ 
(neplatí a nevzťahuje sa na štáty EFTA a Švajčiarsko). 
V prípade ak zvolené povolanie nie je regulované v štáte 
(hosťujúcom) nie je potrebné, aby odborník požiadal 
o vydanie EPP 

 



 

Dôvody zavedenia EPP: 
 

* mobilita alebo potenciál značnej mobility v príslušnom povolaní, 

* existuje dostatočný záujem zainteresovaných strán, 

* povolanie je regulované v mnohých členských štátoch 
 

 
 

Výhody EPP: 
* skrátenie termínov na vybavenie žiadostí,  

* posilnenie vzájomnej dôvery medzi jednotlivými  členskými štátmi, 

* efektívnejšia spolupráca medzi kompetentnými orgánmi 

* odstránenie administratívno-byrokratickej záťaže z dôvodu online 
procedúry 



Možnosti vydania EPP: 
Na účel : 

 usadenie sa –usadiť v krajine určenia a vykonávať 
povolanie na trvalej báze;  

Na účely usadenia sa vydanie EPP neposkytuje 
automatické právo na výkon konkrétneho povolania, 
ak sa realizujú registračné požiadavky alebo iné 
kontrolné postupy v hostiteľskom štáte (napr. pre 
zdravotnícke povolanie je povinná registrácia 
v príslušnej komore, čiže až po registrácii v komore 
je možný výkon regulované povolania s EPP) 

Platnosť EPP: bez obmedzenia 

 

 



Možnosti vydania EPP: 

Na účel : 

 poskytovanie služieb na dočasnom a 
príležitostnom základe - „dočasná mobilita“ 

 odborníci nemajú v úmysle usadiť v krajine určenia. V 
týchto prípadoch ostávajú usadení v domovskej krajine.  

 

Platnosť EPP: 18 mesiacov; prípade povolaní, ktoré 
majú dosah na verejné zdravie alebo bezpečnosť - 12 
mesiacov 

 

 



Príslušné orgány zapojené do 
EPP v SR: 
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I NAHVSR/domovský orgán pre 
vydávanie/potvrdzovanie EPP  

MZ SR/ domovský orgán pre 
vydávanie/potvrdzovanie  EPP pri 

dočasnej mobilite 

MŠVVV a Š  SR/na uznávanie zahraničných 
EPP/ pri realitných agentov potvrdzujúci 

domovský orgán 

 



Stručný postup vydania EPP: 
1. registrácia cez internetovú stránku Your Europe  

2. vytvorenie profilu žiadateľa 

3. vytvorenie žiadosti – na konkrétne regulované povolanie  

4. nahratie dokumentov do žiadosti 

5. odoslanie žiadosti príslušnému domovskému orgánu 

6. overenie pravosti dokumentov zo strany domovského 
orgánu 

7. odoslanie žiadosti hostiteľskému príslušnému orgánu 

8. EPP vydá hostiteľský príslušný orgán 



Užitočné informácie o EPP: 
 
 webstránka Your Europe 

http://europa.eu/youreurope/ 

 webstránka MŠVVaŠ SR 

http://www.minedu.sk/europsky-profesijny-preukaz/ 
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Právne normy upravujúce 
vydávanie EPP: 
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES 

o uznávaní odborných kvalifikácií 

 

 Vykonávacie nariadenie  Komisie (EÚ) 2015/983            
o postupe vydávania európskeho profesijného preukazu a 
uplatňovanie výstražného mechanizmu podľa smernice 
2005/36/ES  

 

 Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a   
o uznávaní odborných kvalifikácií 



Ďakujeme za pozornosť. 

 

sudv@minedu.sk 


