Adresár európskych inštitúcií
Elektronická výmena údajov o sociálnom zabezpečení
(EESSI)

1. Kliknite na webovú linku, na ktorej je dostupný Adresár európskych inštitúcií
https://ec.europa.eu/social/social-security-directory/pai/pai/select-country/language/en

Zobrazí sa vám domovská stránka Adresára európskych inštitúcií :
2. V pravom hornom rohu si môžete zvoliť jazyk, v ktorom sa vám budú zobrazovať výsledky
vyhľadávania. Jazyk si môžete zmeniť na každej nasledujúcej obrazovke.

3. Následne si vyberte krajinu, v ktorej chcete vyhľadať príslušnú inštitúciu:

4. Po výbere jazyka a krajiny sa vám zobrazí obrazovka vyhľadávania. Na výber máte dva druhy
vyhľadávania:
a.) vyhľadávanie textu
b.) vyhľadávanie podľa preddefinovaných kritérií.

a.) Vyhľadávanie textu
(1) Vyhľadávanie textu môžete použiť v prípade, že už disponujete akýmikoľvek
informáciami o inštitúcii, ktorú chcete vyhľadať, chýbajú vám však konkrétne informácie, na základe
ktorých by ste spustili vyhľadávanie podľa preddefinovaných kritérií. Vyhľadávanie textu vám
ponúkne dve vyhľadávacie lišty.

Do vyhľadávacej lišty pre všeobecný voľný text môžete napríklad zadať:








Názov inštitúcie
Skratku inštitúcie
Názov ulice v adrese inštitúcie
Mesto v adrese inštitúcie
Poštové smerovacie číslo v adrese inštitúcie
Oblasť sociálneho zabezpečenia, napr. dôchodok
Druh dávok

POZOR: Text je potrebné zadať aj s diakritikou.
Do špecializovanej vyhľadávacej lišty, názov inštitúcie/skratka, môžete vložiť len konkrétny názov
inštitúcie alebo jej skratku.
Pri textovom vyhľadávaní a vyhľadávaní podľa preddefinovaných kritérií môžete stlačiť
„hľadať“ aj bez vloženia akéhokoľvek textu alebo zvolenia akýchkoľvek kritérií. V tom
prípade sa vám zobrazí úplný zoznam všetkých inštitúcií v danej krajine.
Po vložení slov „Sociálna poisťovňa“ (aj s diakritikou) sa vám zobrazia všetky inštitúcie, ktoré majú
vo svojich názvoch zadané dvojslovie. Údaje o všetkých nájdených inštitúciách si môžete stiahnuť
vo formáte XLS, CSV a PDF stlačením tlačidla „exportovať“.

Kliknutím na tlačidlo „zobraziť“ pri konkrétnej inštitúcií sa vám zobrazia hlavné informácie,
kontaktné informácie, poštová adresa, kategória sociálneho zabezpečenia a ďalšie iné informácie o
vybranej inštitúcií:

b.) Vyhľadávanie podľa preddefinovaných kritérií
Vyhľadávanie podľa preddefinovaných kritérií vám umožní nájsť tie inštitúcie, ktoré zodpovedajú
špecifickým filtrom, ktoré zvolíte. Po ich zadaní sa zobrazia všetky inštitúcie, ktoré sú kompetentné
vo vzťahu k zadaným parametrom v zvolenej krajine:

