NÁRODNÝ PROJEKT

Staňte sa Autorizovanou osobou a ovplyvnite kvalitu trhu práce!

SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ
v Slovenskej republike

Prečo sa stať Autorizovanou osobou?
Autorizovaná osoba v systéme overovania kvalifikácií je
zárukou zabezpečenia odbornej úrovne procesu overovania kvalifikácie.

Kto je Autorizovaná osoba?

Ciele projektu

Autorizovaná osoba odborne zastrešuje uznávanie JVV
z portfólia účastníka a hodnotí jeho vedomosti, zručnosti
a kompetencie vo forme JVV na skúške na overenie
kvalifikácie.

komplexné nastavenie systému kvalifikácií a výsledkov vzdelávania získaných neformálnym vzdelávaním
a informálnym učením sa v Slovenskej republike

Aké sú úlohy Autorizovanej osoby?

Prínosy projektu
•
•
•
•
•
•

•

uznanie a hodnotenie JVV
potvrdenie vedomostí, zručností a kompetencií
získanie osvedčenia o kvalifikácii
flexibilita na trhu práce
získanie zamestnania
kariérny rast

•
•

Sektor národného hospodárstva
Obchod, marketing,
gastronómia a cestovný ruch

Cieľové skupiny
•
•
•
•
•

zamestnanci
samostatne zárobkovo činné osoby
mladí ľudia vo veku do 25 rokov
starší ľudia v produktívnom veku
uchádzači o zamestnanie

Výsledky projektu
•
•
•
•

register národných garantov | 75 osôb
register autorizovaných osôb | 375 osôb
sieť autorizovaných inštitúcií | 120 inštitúcií
úspešní absolventi o overenie kvalifikácie | 1872 osôb

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.esf.gov.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

www.minedu.gov.sk

www.siov.sk

asseco.com/ce

hodnotiť portfólium uchádzača o overenie kvalifikácie
v spolupráci s národným garantom
byť členom skúšobnej komisie
hodnotiť vedomosti, zručnosti a kompetencie uchádzača
počas skúšok na overenie kvalifikácie,
a to v súlade s hodnotiacim manuálom kvalifikácie

Aké požiadavky musí spĺňať Autorizovaná osoba?
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie minimálne na úrovni SKKR
kvalifikácie, ktorú bude uchádzač o autorizáciu oprávnený
overovať. V závislosti od kvalifikácie môže byť vzdelanie
a prax v nasledujúcich kombináciách:
• stredoškolské vzdelanie s výučným listom
• odborná prax v danej kvalifikácii minimálne sedem rokov
alebo
• úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
• odborná prax v danej kvalifikácii minimálne päť rokov
alebo
• úplné stredoškolské vzdelanie s výučným listom
a maturitou
• odborná prax v danej kvalifikácii minimálne päť rokov
alebo
• vyššie odborné vzdelanie
• odborná prax v danej kvalifikácii minimálne päť rokov
alebo
• vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa
• odborná prax v danej kvalifikácii minimálne päť rokov
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V akých kvalifikáciách?
Barman, Barista, Someliér, Pracovník výdaja jedla, Čašník, servírka
Manažér reštaurácie, Manažér kaviarne a baru, Manažér
stravovacieho zariadenia, Manažér cateringovej spoločnosti,
Organizátor spoločenských podujatí

Partneri projektu

Hotelová gazdiná, Hotelový recepčný, Manažér rekreačného
strediska, Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu), Manažér cestovnej kancelárie, agentúry,
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry, Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia, Vedúci recepcie, Manažér
ubytovacieho zariadenia
Kuchár (okrem šéfkuchára), Šéfkuchár, Pomocný pracovník v
kuchyni, Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia

Sektor národného hospodárstva
Obchod, marketing,
gastronómia a cestovný ruch

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Stromová 9, 831 01 Bratislava
sokpoint@siov.sk
0910 925 085
www.kvalifikacie.sk

Predavač rýchleho občerstvenia, Pokladník v predajni, Obchodník v malom obchode, butiku, Predavač zmiešaného
tovaru a domácich potrieb, Predavač elektrotechniky a elektroniky, Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke, Pracovník
tvorby a kontroly vystavenia tovaru, Pracovník kontroly cien,
Dokladač tovaru, Predavač potravinárskeho tovaru (okrem
mäsa a rýb), Predavač drogériového tovaru a kozmetiky, Pracovník príjmu tovaru, Pracovník expedície tovaru, Obchodný
zástupca, Predavač mäsa a rýb, Pracovník čerpacej stanice
Manažér veľkoobchodnej prevádzky, Špecialista rozvoja a
koordinácie obchodnej siete, Vedúci obchodnej prevádzky,
Manažér obchodnej prevádzky, Manažér pre starostlivosť o
zákazníkov, Manažér pre styk s verejnosťou, Špecialista pre
starostlivosť o zákazníkov
Pracovník v oblasti reklamy, Manažér v oblasti marketingu
Operátor lanovej dráhy, Vodný záchranár, plavčík

