
Generálne riaditeľstvo pre personál
riaditeľstvo pre rozvoj ľudských zdrojov
oddelenie výberu talentov
+

ODDELENIE VÝBERU
TALENTOV

E-mail: PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu

APPLY4EP
Ako podať

prihlášku

SK



2

ÚVOD

Európsky parlament je nadnárodná, mnohojazyčná a multikultúrna organizácia
so zamestnancami z celej Európy.
Ako zamestnanci Európskeho parlamentu prispievame k tomu, aby sa poslanci Európskeho
parlamentu mohli zasadzovať o budovanie účinnej európskej demokracie.

Cieľom tejto príručky je poskytnúť usmernenia a pomôcť všetkým tým, ktorí sa chcú
prihlásiť na konkurz alebo výberové konanie o miesto v Európskom parlamente.

Podať prihlášku si môžete na našej platforme APPLY4EP https://apply4ep.gestmax.eu. Na
platforme APPLY4EP môžete nájsť všetky aktuálne pracovné príležitosti týkajúce sa
konkrétne Európskeho parlamentu a uchádzať sa o ne, a to aj formou spontánnej prihlášky.

Interní uchádzači, ktorí už pracujú v Európskom parlamente, sa môžu prihlásiť na interné
konkurzy cez internú platformu APPLY4EP https://apply4ep.gestmax.eu/employee/search.

PRVÉ KROKY

Pre externých uchádzačov uvádza APPLY4EP zoznam voľných miest, ktoré sú uverejnené
v 24 úradných jazykoch Európskej únie.
Ak chcete zmeniť jazyk rozhrania, kliknite vpravo hore.

Uchádzači, ktorí už pracujú v Európskom parlamente, si môžu vybrať jazyk rozhrania
(angličtina, francúzština alebo nemčina) cez intranet EP.
https://epintranet.in.ep.europa.eu/home/browse-as/human-
resources/career/competitions-vacancies/notices-competitions.html
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VÁŠ ÚČET

Ak sa chcete zúčastniť na jednom alebo viacerých výberových konaniach alebo
konkurzoch, ktoré organizuje Európsky parlament, najskôr si musíte vytvoriť osobný účet.
Účet môžete používať na prihlásenie na súčasné i budúce výberové konania alebo
konkurzy, o ktoré máte záujem.

Ak si chcete vytvoriť účet, musíte si podať prihlášku na voľné pracovné miesto. Najskôr si
musíte prečítať oznámenie o voľnom pracovnom mieste, ktoré sa otvorí, keď kliknete
na záložku PODAŤ PRIHLÁŠKU ONLINE na konci oznámenia.

Na platforme APPLY4EP môžete mať len jeden účet. Ak sa zistí, že máte dva alebo viac
účtov, budete vylúčený z konania, ktorého sa zúčastňujete, (a to v ktorejkoľvek fáze
výberového konania).

Musíte uviesť e-mailovú adresu, vytvoriť si spoľahlivé heslo a vyplniť všetky políčka
označené hviezdičkou.

Musíte si zvoliť jazyk, v ktorom sa vám budú zasielať oznámenia, a to angličtinu alebo
francúzštinu alebo nemčinu. Ide o jazyk, v ktorom budete dostávať pozvánky a výsledky
výberového konania alebo konkurzu, na ktorý ste sa prihlásili.

V prípade, že máte viac ako jednu štátnu príslušnosť EÚ, uveďte len jednu.

Nezabudnite pravidelne aktualizovať svoje kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailovú
adresu a adresu bydliska). Je to dôležité, aby vás mohli náboroví pracovníci kontaktovať
telefonicky alebo e-mailom (pozri Priestor uchádzača).
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Ak už máte účet, môžete sa pripojiť zadaním e-mailu alebo hesla.

VAŠA PRIHLÁŠKA

Vaša prihláška sa použije na vyhodnotenie vašej spôsobilosti byť prijatý do výberového
konania alebo konkurzu. Preto vždy pred podaním prihlášky do výberového riadenia alebo
konkurzu:

 si pozorne prečítajte oznámenie o nábore/výberovom konaní a príručku
pre uchádzačov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní.

 Oboznámte sa s kritériami, ktoré sú stanovené v oznámení o nábore/výberovom
konaní, pokiaľ ide o vzdelanie, odbornú prax a jazykové znalosti. Môžete sa
uchádzať o pracovné miesta, v prípade ktorých spĺňate aspoň tieto kritériá.

 Pripravte si vopred všetky podporné dokumenty, pretože prihláška sa podáva
naraz a nemôžete si ju uschovať na neskôr.  Ak prejdete na inú stránku, všetky
nahrané informácie stratíte a budete musieť začať odznovu.
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 Zdôraznite dôležité body vašich znalostí a praxe vo vzťahu k povahe povinností.
Čím viac času venujete príprave a zostaveniu vašej prihlášky, tým bude presnejšia
a účinnejšia.

 Upozornenie: Životopis sa nepovažuje za podporný dokument, ktorý preukazuje
odbornú prax alebo dosiahnuté vzdelanie.

 Presvedčite sa, že informácie vo vašej prihláške sú presné a správne.

Podanie prihlášky pozostáva z troch krokov.

Prvý krok sa týka vašich osobných údajov. Ak už máte účet, zadajte údaje o účte. Ak ešte
účet nemáte, budete si ho musieť vytvoriť. (pozri vyššie v texte)

V druhom kroku treba nahrať životopis.

Prvý životopis, ktorý nahráte, bude APPLY4EP štandardne používať pre všetky vaše
prihlášky cez APPLY4EP. Ak si chcete životopis zmeniť, musíte to urobiť na svojom účte.
(pozri Priestor uchádzača)
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Externí uchádzači sú požiadaní, aby v tejto fáze urobili niekoľko vyhlásení.

Interní uchádzači, ktorí už pracujú pre Európsky parlament, musia nahrať dokumenty
zo Streamlinu.

Tretím krokom je samotná prihláška. Prihláška má tri hlavné časti: odborná prax,
vzdelanie a jazyky.
Odborná prax

 V políčkach týkajúcich sa odbornej praxe uveďte pracovné skúsenosti, ktoré sú
dôležité v rámci výberového konania, ktorého sa zúčastňujete.

 Začnite najaktuálnejšou skúsenosťou a presne uveďte vykonávanú pozíciu.
Pokračujte v obrátenom chronologickom poradí (tzn. druhá najaktuálnejšia
pracovná skúsenosť súvisiaca s voľným pracovným miestom, potom tretia
najaktuálnejšia skúsenosť atď.)

 Môžete uviesť najviac 13 relevantných pracovných skúseností.
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Vzdelanie
 Uveďte všetky vzdelávacie inštitúcie a jasne označte dosiahnutú kvalifikáciu (stupeň

vzdelania, diplomy a vysvedčenia).
 Potvrdenia o dosiahnutom vzdelaní musia byť uznané oficiálnymi príslušnými

orgánmi členského štátu EÚ, a to bez ohľadu na to, či
diplom/vysvedčenie/osvedčenie vydala vzdelávacia inštitúcia v krajine EÚ alebo
mimo EÚ.

 K vašej prihláške môžete pripojiť najviac 6 potvrdení o dosiahnutom vzdelaní.
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Je veľmi dôležité, aby ste presne uviedli všetky informácie o svojom vzdelaní a pracovných
skúsenostiach. Tieto informácie sa použijú na vyhodnotenie vašej spôsobilosti
a rozhodnutie o vašom prijatí do výberového konania alebo konkurzu, na ktoré sa hlásite.

Jazyky

Musíte uviesť váš jazyk č. 1 a váš jazyk č. 2.

Ako aj všetky ďalšie jazyky, ktoré ovládate.
V prípade pozície lingvistu vás môžu požiadať o uvedenie jazyka č. 3 a jazyka č. 4. V takom
prípade musíte nahrať vyhlásenie, v ktorom uvediete, ktorý jazyk je jazykom č. 3 a ktorý je
jazykom č. 4.
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Podporné dokumenty
 Musíte nahrať podporné dokumenty, aby ste doložili informácie o svojom vzdelaní

a odbornej praxi, ktoré ste uviedli v žiadosti.
 Váš životopis sa nepovažuje za podporný dokument, ktorý preukazuje odbornú

prax alebo dosiahnuté vzdelanie.
 Platforma Apply4EP vám umožňuje nahrať jeden dokument s veľkosťou maximálne

3 MB pri každej odbornej praxi a pri každom dosiahnutom stupni
vzdelania/diplome/vysvedčení, ktoré uvádzate.
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A nakoniec

Na konkrétne výberové konanie alebo konkurz sa môžete prihlásiť len raz. Uistite sa, že
vo svojej prihláške ste uviedli úplné a správne informácie, pretože prihlášku po tom, ako
ju podáte, už nie je možné zmeniť a takisto nie je možné pridávať k nej dokumenty.
Ak ste si overili, že vaša žiadosť je kompletná a správna, podajte ju.

Prajeme vám veľa úspechov!

PRIESTOR UCHÁDZAČA

Keď ste si vytvorili účet, môžete si otvoriť váš priestor uchádzača, a to cez
https://apply4ep.gestmax.eu/search

V tejto časti môžete riadiť váš účet; môžete predovšetkým



11

 priebežne aktualizovať vaše údaje (číslo telefónu, e-mailovú adresu). Pracovník
zodpovedný za personálne otázky vás môže kontaktovať telefonicky alebo e-
mailom.

 Môžete vytvárať výstrahy a
 riadiť vaše životopisy. Prvý životopis, ktorý nahráte, sa považuje za štandardný

životopis. Štandardný životopis nemožno vymazať. Na to, aby ste ho vymazali
alebo zmenili, musíte nahrať iný životopis. Označte ho za „štandardný“ a potom
vymažte alebo zachovajte predchádzajúci životopis.

OSOBNÉ ÚDAJE

Európsky parlament ako orgán zodpovedný za organizovanie výberových konaní
a konkurzov zabezpečuje, aby sa osobné údaje uchádzačov spracúvali v úplnom súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami
Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001
a rozhodnutie č. 1247/2002/ES) (Úradný vestník Európskej únie L 295, 21. 11. 2018.
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KONTAKT

V prípade akýchkoľvek technických problémov nám napíšte na adresu:
PERS-Apply4EPContacts@ep.europa.eu

Dôrazne sa odporúča, aby ste s podaním prihlášky nečakali až do posledného dňa.
Európsky parlament nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné technické problémy
v poslednej chvíli, ktoré môže spôsobiť preťaženie systému.


