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I. Úvod
Pozadie všeobecného kontextu MP
Potreba neustáleho obnovovania vedomostí, zručností a kompetencií obyvateľstva je zásadne dôležitá pre
konkurencieschopnosť a sociálnu súdržnosť EÚ. Z tohto hľadiska hrá kľúčovú rolu odborné vzdelávanie a
školenie. Avšak zložitosť a nedostatok spolupráce medzi rôznymi poskytovateľmi / autoritami a rôznymi
národnými systémami oslabuje ich efekt. Tieto bariéry sťažujú obyvateľom prístup k vzdelávaniu a
kombinovanie či zbieranie vzdelávacích výsledkov, ktoré dosiahli v rozličných vzdelávacích kontextoch. Pre
občanov nie je jednoduché pohybovať sa v rámci VET a európskeho trhu práce, je pre nich ťažké venovať sa
celoživotnému vzdelávaniu bez hraníc.
Jednou z hlavných prekážok pri pritiahnutí väčšieho záujmu v rámci nadnárodnej mobility ako súčasti
prvotného a priebežného vzdelávania je náročnosť identifikácie, hodnotenia a uznávania vzdelávacích
výsledkov získaných počas pobytu v zahraničí. Navyše má celoživotné vzdelávanie v rôznych krajinách a v
rôznych formálnych, neformálnych a non-formálnych kontextoch stúpajúcu tendenciu.
Preto je potrebné nájsť spôsob ako umožniť ľuďom vzdelávanie nadväzujúce na ich vzdelávacie výsledky pri
pohybovaní sa z jedného do druhého vzdelávacieho kontextu, z jednej krajiny do druhej.
Jednou z najdôležitejších výziev je diverzita, fragmentácia vzdelávania, VET a európske kvalifikačné systémy.
Zapojiť sa môže veľký počet kompetentných inštitúcií a aktérov. Ich aktivity zahŕňajú definíciu kvalifikácií,
metódy pre posúdenie a validáciu vzdelávania, stanovenie cieľov, určenie obsahu vzdelávacích výsledkov,
implementáciu vzdelávacích programov. Zapojená môže byť široká škála poskytovateľov: ministerstvá,
agentúry, zamestnanecké sektory, spoločnosti, sociálni partneri, komory, mimovládne organizácie, atď. V
niektorých prípadoch môže štátny úrad akreditovať alebo oprávniť poskytovateľov školení alebo iných
aktérov na prípravu a vydanie kvalifikácií, kreditov, atď. V ďalších prípadoch môžu byť tieto funkcie
prevedené na regionálnu úroveň alebo poskytovateľov.
Krajiny majú národné rámce definujúce úrovne kvalifikácií alebo klasifikácie týchto úrovní. Tieto rámce
môžu alebo nemôžu byť smerované k vzdelávacej organizácii alebo cyklom vzdelávania. Navyše, závisiac od
systémov, kvalifikácie môžu byť dosiahnuté po danom formálnom prípravnom programe alebo po rôznych
typoch vzdelávacích procesov.
Hodnota kvalifikácie sa v niektorých systémoch zakladá na zhromaždení jednotiek vzdelávacích výsledkov,
ktoré závisia od kreditov (Spojené kráľovstvo, Fínsko, Švédsko...) alebo nezávisia od kreditov (Francúzsko,
Španielsko...). Niektoré kreditové systémy sú vyvinuté v rámci širšieho kvalifikačného rámca (škótske a
waleské kreditové kvalifikačné rámce) alebo navrhnuté pre špecifické kvalifikácie (systémy IFTS v
Taliansku). Navyše závisiac od krajiny existuje veľa spôsobov využitia jednotiek a kreditov vzdelávacích
výsledkov. V niektorých krajinách môžu existovať rôzne spôsoby prideľovanie kreditov vzdelávacích
výsledkov.
Vzhľadom na vyššie uvedenú rôznorodosť sú pre zabezpečenie vzájomnej dôvery, transferu a uznania
vzdelávacích výsledkov v kontexte nadnárodnej mobility potrebné spoločné pravidlá a technické princípy.
Lisabonská Európska rada uzavrela v roku 2000 dohodu o tom, že zvýšená prehľadnosť kvalifikácií a
celoživotné vzdelávanie by mali byť dvomi hlavnými komponentmi v snahe prispôsobiť európske
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vzdelávanie a školiace systémy požiadavkám spoločenských vedomostí a potrebám lepšej úrovne a kvality
zamestnanosti.
Rozhodnutie Rady v roku 2002 o propagovaní väčšej európskej kooperácie vo VET (“Kodanský proces”)
prízvukovalo, že jedným z potrebných spoločných opatrení je zdôraznenie priority systému kreditového
transferu pre VET za účelom propagácie transparentnosti, porovnateľnosti, prenosnosti a uznania
kompetencií a / alebo kvalifikácií medzi rôznymi krajinami na rôznych úrovniach.
V Maastrichtskej zmluve z roku 2004 sa ministri zodpovední pre VET, Komisia a európski sociálni partneri
dohodli priorizovať vývoj a implementáciu ECVET. Tento istý cieľ potvrdila tá istá skupina žiadajúc ďalší
vývoj spoločných európskych nástrojov, konkrétne ECVET v roku 2006 v Helsinskej zmluve.
Na týchto základoch bolo 18. júna 2009 vydané špecifické Odporúčanie Európskeho parlamentu a rady o
založení Európskeho kreditového systém pre odborné vzdelanie a školenie (ECVET).

Existujúce ustanovenia pre MP na európskej úrovni
Spoločné európske nástroje ECVET patria do série európskych iniciatív. Týka sa to aj ECTS (Európsky systém
prenosu kreditov), Europass, EQCM (Európska charta kvality mobility), EQF (Európsky kvalifikačný rámec
pre celoživotné vzdelávanie), európskych princípov pre identifikáciu a validáciu non-formálneho
a neformálneho vzdelávania:
– ECTS podporilo 10. júla 2001 Odporúčanie Európskeho parlamentu a rady o mobilite v rámci
Študentskej komunity, školených osôb, dobrovoľníkov, učiteľov a školiteľov vo vysokoškolskom
vzdelávaní. ECVET má byť kompatibilný s ECTS z dôvodu prelínania odborného a vyššieho vzdelania.
– Europass vznikol 15. decembra 2004 Rozhodnutím č. 2241/2004/EC Európskeho parlamentu a rady
o Komunitnom rámci sprehľadnenia kvalifikácií a kompetencií.
– V roku 2004 boli prijaté Európske princípy pre identifikáciu a validáciu non-formálneho a neformálneho
vzdelávania vo forme Rozhodnutia Európskej rady. Implementácia ECVET zohľadní tieto princípy.
– EQCM bola schválená 18. decembra 2006 cez Odporúčanie Európskeho parlamentu a rady o
nadnárodnej mobilite v rámci Komunity pre vzdelávacie a školiace účely (Európska charta kvality
mobility). V 8. bode Dodatku sa stanovuje, že ak sa mobilita týka jednotlivca, “účastníkom by mala byť
poskytnutá asistencia pre uľahčenie uznania a certifikácie” vzdelávacích výsledkov. ECVET má v úmysle
podporovať kvalitu mobility jednotlivcov podobne ako to vyžaduje vyššie uvedené Odporúčanie.
– EQF vznikol v roku 2008 Odporúčaním Európskeho parlamentu a rady o Európskom kvalifikačnom rámci
(EQF) ako referenčný nástroj pre porovnanie kvalifikačných úrovní v národných kvalifikačných
systémoch a taktiež v kvalifikačných systémoch vyvinutých medzinárodnými sektorovými organizáciami.
ECVET dopĺňa a stavia na spoločných konceptoch a princípoch s EQF. V skutočnosti ECVET používa EQF
ako referenčnú úroveň pre kvalifikácie.
– Nakoniec, vznik Európskeho kreditového systém pre odborné vzdelanie a školenie (ECVET) súvisí s
cieľom Odporúčania Európskeho parlamentu a rady zo dňa 18. júna 2009.
– "Od tohto dátumu sa pozornosť sústreďuje na progresívnu implementáciu, a to povzbudením členských
štátov na vytvorenie podmienok umožňujúcich využitie ECVET pre každého študenta vo VET. V roku
2010 podporila Európska komisia druhé kolo testovania a experimentu ECVET, výsledkom čoho bolo
financovanie ďalších ôsmych pilotných projektov, tento krát so zameraním na národnú implementáciu.
Navyše, ECVET sa stal v rámci sektorového programu Leonardo da Vinci (jeden zo sektorových
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programov tvoriacich Program celoživotného vzdelávania Európskej komisie 2007 – 2013) národnou
prioritou aktivít financovania.
– V roku 2011 sa stretla skupina 14 agentúr zodpovedných za dohľad nad národnou implementáciou
Programu celoživotného vzdelávania pod vedením Nemeckej národnej agentúry (NA BIBB), aby
podporili geografickú mobilitu, ktorá začala spolupracovať s ECVET: táto sieť národných agentúr,
nazývaný netECVET je zodpovedná za vytvorenie ... Toolkit.”1
– V roku 2011 vydalo CEDEFOP (Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania) Pracovný list
Európskeho rozvoja Európskeho kreditového systému pre odborné vzdelávanie (ECVET). Zdrojom
Pracovný list sa zakladal na analýze politických a výskumných dokumentov a výsledkoch 45 rozhovorov
vykonaných medzi májom a septembrom 2011, ktoré zozbierali názory viac ako 65 expertov a členov
Európskej skupiny používateľov ECVET.
– “Členské štáty a Európska komisia sú v roku 2014 povinné podať správu Európskemu parlamentu a rade
o získaných skúsenostiach a dôsledkoch pre budúcu implementáciu ECVET, s prehľadom Odporúčania a
technických dodatkov.”2
ECVET sa nevzťahuje na vzájomné uznanie kvalifikácií v oblasti regulovaných profesií, nakoľko tieto
zabezpečuje Smernica 2005/36/ES zo 7. septembra 2005, pretože ECVET nie je nástroj udeľujúci práva
migrantom uznaním ich kvalifikácií získaných v jednom členskom štáte s cieľom vykonávať regulovanú
profesiu v druhom členskom štáte. V takomto prípade ukladá právne záväzné povinnosti orgánom
členských štátov iba Smernica.

Definície
Definície aplikované pre účely Memoranda porozumenia – MP sú nasledovné:
a) "Kvalifikácia": formálny výsledok procesu zbierania a hodnotenia, ktorý sa získava, keď kompetentná
inštitúcia určí, že jednotlivec dosiahol dané štandardy vzdelávacích výsledkov;
b) "Vzdelávacie výsledky": vyjadrenia o tom, čo študent vie, chápe a je schopný urobiť po ukončení
vzdelávacieho procesu, definované z hľadiska vedomostí, zručností a kompetencií;
c) "Jednotka vzdelávacích výsledkov" (jednotka): komponent kvalifikácie obsahujúci koherentný súbor
vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré môžu byť hodnotené a validované;
d) "Kredit vzdelávacích výsledkov" (Kredit): súbor vzdelávacích výsledkov jednotlivcov, ktoré boli uznané, a
ktoré možno zhromažďovať na účely kvalifikácie alebo prenášať do iných vzdelávacích programov a
kvalifikácií;
e) "Kompetentná inštitúcia": inštitúcia zodpovedná za dizajn a udelenie kvalifikácie, uznanie jednotiek
alebo iných funkcií spojených s ECVET, ako alokácia kreditov ECVET pre kvalifikácie a jednotky,
posúdenie, validácia a uznanie vzdelávacích výsledkov na základe pravidiel a praxe účastníckych krajín;
f)

"Posúdenie vzdelávacích výsledkov": metódy a procesy použité pre stanovenie miery, do ktorej študent
nadobudol dané vedomosti, zručnosti a kompetencie;

1

http://www.ecvet-toolkit.eu/site/introduction/ecvethistoryandtimeline

2

http://www.ecvet-toolkit.eu/site/introduction/ecvethistoryandtimeline

Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá
za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

5

Pracovný balík č.5 MP ECVET pre Európske kvalifikácie v sektore
zdravotného turizmu (R11)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

g) "Validácia vzdelávacích výsledkov": proces, ktorým sa potvrdí, či určité posúdené vzdelávacie výsledky
získané študentom zodpovedajú špecifickým výsledkom, ktoré vyžaduje jednotka alebo kvalifikácia;
h) "Uznanie vzdelávacích výsledkov": proces, ktorým sa potvrdia oficiálne dosiahnuté vzdelávacie výsledky
skrz jednotky alebo kvalifikácie;
i)

"kredity ECVET": numerická reprezentácia celkovej váhy vzdelávacích výsledkov v kvalifikácii a relatívnej
váhy jednotiek vo vzťahu ku kvalifikácii.

Všeobecné a špecifické ciele MP
Na základe Odporúčania EÚ z roku 2009 je ECVET technickým rámcom pre transfer, uznanie, a kde je to
vhodné aj akumuláciou vzdelávacích výsledkov jednotlivca s cieľom dosiahnutia kvalifikácie. Nástroje a
metodológia ECVET obsahuje opis kvalifikácií z hľadiska vzdelávacích výsledkov s príslušnými kreditmi,
proces transferu a akumulácie a doplnkové dokumenty ako vzdelávacie dohody, protokoly a manuály
ECVET. ECVET má v úmysle v rámci mobility, za účelom dosiahnutia kvalifikácie umožniť uznanie
vzdelávacích výsledkov v súlade s národnou legislatívou. Treba poznamenať, že ECVET nezahŕňa žiadne
oprávnenie občanov získať automaticky uznané vzdelávacie výsledky či kredity. Jeho aplikácia pre danú
kvalifikáciu je v súlade s legislatívou, pravidlami a usmerneniami platnými v členských štátoch, a súčasne
vychádza z nasledovných princípov a technických špecifikácií:
1. Jednotky vzdelávacích výsledkov: Jednotka je komponentom kvalifikácie pozostávajúcej z koherentného
súboru vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré môžu byť posúdené a validované s niekoľkými
príslušnými kreditmi ECVET. Kvalifikácia pozostáva v zásade z rôznych druhov a skladá sa z celého súboru
jednotiek. Týmto spôsobom môže študent dosiahnuť kvalifikáciu zozbieraním požadovaných jednotiek
dosiahnutých v rôznych krajinách a v rôznych kontextoch (formálne, a ak je vhodné neformálne a nonformálne). Popritom sa však rešpektuje národná legislatíva vzťahujúca sa na zbieranie jednotiek a uznanie
vzdelávacích výsledkov. Jednotky, ktoré tvoria kvalifikáciu, majú byť: — čitateľne a zrozumiteľne popísané
vo vzťahu k obsiahnutým vedomostiam, zručnostiam a kompetenciám; — vytvorené a usporiadané
koherentným spôsobom (pokiaľ ide o celkovú kvalifikáciu); — vytvorené spôsobom umožňujúcim diskrétne
posúdenie a validáciu vzdelávacích výsledkov, ktoré jednotka obsahuje. Jednotka môže byť špecifická pre
jednu kvalifikáciu alebo spoločná pre rôzne kvalifikácie. Očakávané vzdelávacie výsledky definujúce
jednotku môžu byť dosiahnuté bez ohľadu na to, kde a ako boli dosiahnuté. Tým pádom sa jednotka nemá
mýliť s komponentom formálneho vzdelávacieho programu alebo poskytnutého školenia. Pravidlá a
procedúry pre definíciu charakteristiky jednotiek vzdelávacích výsledkov, pre kombinovanie a akumuláciu
jednotiek pre danú kvalifikáciu sú definované kompetentnými inštitúciami a partnermi zainteresovanými v
školiacom procese podľa národných a regionálnych pravidiel. Špecifikácie jednotiek majú obsahovať: —
generický názov jednotky; — prípadne generický názov kvalifikácie (alebo kvalifikácií), na ktorú sa jednotka
vzťahuje; — referencie kvalifikácie podľa úrovne EQF a prípadne podľa úrovne Národného kvalifikačného
rámca (NQF), s príslušnými kreditmi ECVET; — vzdelávacie výsledky, ktoré jednotka obsahuje; — procedúry
a kritériá pre uznanie týchto vzdelávacích výsledkov; — príslušné kredity ECVET súvisiace s jednotkou; —
prípadne dobu platnosti jednotky.
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2. Transfer a akumulácia vzdelávacích výsledkov, partnerstvá ECVET: V ECVET sa hodnotia jednotky
vzdelávacích výsledkov dosiahnuté v jednej sfére. Po pozitívnom posúdení sa prenášajú do inej sféry. V
tomto druhom kontexte sú výsledky validované a uznané kompetentnou inštitúciou ako súčasť požiadaviek
pre kvalifikáciu, ktorú chce daná osoba dosiahnuť. Následne môžu byť vzdelávacie výsledky akumulované
smerom k tejto kvalifikácii, a to v súlade s národnými a regionálnymi pravidlami. Procedúry a smernice pre
hodnotenie, validáciu, akumuláciu a uznanie jednotiek vzdelávacích výsledkov sú vytvorené relevantnými
kompetentnými inštitúciami a partnermi podieľajúcimi sa na školiacom procese. Transfer kreditov založený
na ECVET a aplikovaný na vzdelávacie výsledky dosiahnuté vo formálnych vzdelávacích kontextoch by mal
byť možný vznikom partnerstiev a sietí, ktoré zahŕňajú kompetentné inštitúcie, pričom je každá z nich
oprávnená za účelom transferu a validácie udeliť vo svojej sfére za dosiahnuté vzdelávacie výsledky
kvalifikácie, jednotky alebo kredity. Cieľom založenia partnerstiev je: — poskytovať všeobecný rámec
spolupráce a networking medzi partnermi, vytýčiť Memorandum porozumenia (MP) s cieľom vytvorenia
vzájomnej dôvery; — asistovať partnerom pri vytvorení špecifických opatrení pre transfer kreditov. MP má
potvrdiť, že partneri: — navzájom uznajú kompetentné inštitúcie; — navzájom prijmú zabezpečenie kvality,
kritériá hodnotenia, validácie a uznania, a procedúry postačujúce pre účely transferu kreditov; — súhlasia s
podmienkami fungovania partnerstva (ciele, trvanie a opatrenia preskúmania MP); — dohodnú sa na
porovnateľnosti kvalifikácií, čo sa týka účelov transferu kreditov, používajú referenčné úrovne založené na
EQF; — identifikujú ďalších aktérov a kompetentné inštitúcie, ktoré môžu byť zainteresované v procese a
jeho funkciách. Aby sa ECVET mohol aplikovať na vzdelávacie výsledky dosiahnuté v non-formálnych a
neformálnych vzdelávacích kontextoch alebo mimo rámca MP, kompetentná inštitúcia oprávnená udeliť
kvalifikáciu, jednotky alebo kredity by mala vytvoriť procedúry a mechanizmy pre identifikáciu, validáciu a
uznanie týchto vzdelávacích výsledkov udelením príslušných jednotiek a kreditov ECVET.
3. Vzdelávacia dohoda a personálna transkripcia: Pre aplikáciu transferu kreditov, čo sa týka dvoch
partnerov a špecifického mobilného študenta, je potrebné podpísať vzdelávaciu dohodu dvomi
kompetentnými inštitúciami zainteresovanými v procese školenia a validácie v rámci MP. Vzdelávacia
dohoda má: — rozlišovať medzi kompetentnými “domácimi” a “hostiteľskými” inštitúciami (“domáca”
inštitúcia je inštitúcia, ktorá validuje a uzná študentom dosiahnuté vzdelávacie výsledky; “hostiteľská
inštitúcia je inštitúcia, ktorá poskytuje školenie pre vzdelávacie výsledky a hodnotí dosiahnuté vzdelávacie
výsledky); — špecifikovať určité podmienky pre obdobie mobility (identita študenta, dĺžka trvania mobility,
vzdelávacie výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté a príslušné ECVET kredity). Vzdelávacia dohoda má určiť, či
študent dosiahol očakávané vzdelávacie výsledky, a či boli tieto výsledky pozitívne ohodnotené
“hostiteľskou” inštitúciou. “Domáca” inštitúcia ich má podľa pravidiel a postupov stanovených
kompetentnou inštitúciou validovať a uznať ako časť požiadaviek pre kvalifikáciu. Transfer medzi partnermi
sa môže vzťahovať na vzdelávacie výsledky dosiahnuté vo formálnych, non-formálnych a neformálnych
kontextoch. To znamená, že transfer kreditov pre dosiahnuté vzdelávacie výsledky má tri fázy:
— ‘hostiteľská ’ inštitúcia hodnotí dosiahnuté vzdelávacie výsledky a študentovi udelí kredity; dosiahnuté
vzdelávacie výsledky a príslušné kredity ECVET sú zaznamenané v “personálnej transkripcii” (dokument s
detailmi študentových hodnotených vzdelávacích výsledkov, jednotiek a kreditov ECVET),
— ‘domáca’ inštitúcia validuje kredit ako vhodný zápis študentovho výsledku,
— ‘domáca’ inštitúcia uzná získané vzdelávacie výsledky; toto uznanie je predpokladom na udelenie
jednotiek a príslušných kreditov ECVET v súlade s pravidlami “domáceho” systému.
Validácia a uznanie kompetentnou “domácou” inštitúciou závisí od úspešného posúdenia vzdelávacích
výsledkov príslušnou "hostiteľskou" inštitúciou, a to v súlade s dohodnutými postupmi a kritériami
zabezpečenia kvality.
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4. Kredity ECVET: kredity ECVET poskytujú dodatočné informácie o kvalifikáciách a jednotkách v numerickej
podobe. Kredity nepredstavujú pre danú kvalifikáciu samostatnú hodnotu, odrážajú dosiahnutie a
akumuláciu jednotiek. Pre umožnenie spoločného prístupu pre používanie kreditov ECVET je zaužívaná
konvencia. Na základe nej je 60 kreditov udelených vzdelávacím výsledkom, ktoré sa majú dosiahnuť do
jedného roku formálneho denného vzdelávania VET. V ECVET má udelenie kreditov zvyčajne dve fázy:
kredity ECVET sú pridelené najskôr kvalifikácii a potom jej jednotkám. Pre danú kvalifikáciu sa berie do
úvahy jeden formálny vzdelávací kontext. Na základe konvencie je udelený kvalifikácii celkový počet
kreditov. Z tohto celkového počtu sú potom kredity udelené každej jednotke, a to podľa jej relatívnej váhy v
rámci kvalifikácie. Kvalifikáciám, ktoré nemajú formálnu vzdelávaciu referenciu, môžu byť udelené kredity
odhadom a porovnaním s inou kvalifikáciou, ktorá formálny referenčný kontext má. Pre ustanovenie
porovnateľnosti kvalifikácií by sa mala kompetentná inštitúcia obrátiť na ekvivalentnú úroveň EQF, NQF
alebo na podobnosť vzdelávacích výsledkov úzko súvisiacej oblasti. Relatívna váha jednotky vzdelávacích
výsledkov by mala byť ustanovená na základe nasledovných kritérií alebo ich kombinácie vzhľadom na
kvalifikáciu:
— relatívny význam vzdelávacích výsledkov tvoriacich jednotku pre účasť na trhu práce, pre postup do
ďalších kvalifikačných úrovní alebo sociálnej integrácie,
— zložitosť, rozsah a množstvo vzdelávacích výsledkov v jednotkách,
— snaha potrebná pre študenta získať vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré jednotka vyžaduje.
Relatívna váha danej jednotky, ktorá je rovnaká pre rôzne kvalifikácie, sa môže líšiť. Prideľovanie kreditov
ECVET tvorí časť dizajnu kvalifikácie a jednotiek. Vytvára ich kompetentná inštitúcia zodpovedná za dizajn
kvalifikácií a jednotiek alebo špeciálne oprávnená túto úlohu vykonať. V krajinách, kde už národný systém
kreditov existuje, uskutočnia opatrenia pre konverziu národných kreditov na kredity ECVET relevantné
inštitúcie.
Po úspešnom dosiahnutí kvalifikácie alebo jednotky nasleduje pridelenie príslušných kreditov ECVET, a to
nezávisle od skutočného času potrebného pre ich dosiahnutie. Transfer jednotky so sebou zvyčajne prináša
transfer súvisiacich kreditov ECVET. Tým pádom sú zahrnuté pri uznaní transferovaných vzdelávacích
výsledkov, a to v súlade s národnými a regionálnymi pravidlami. Ak je potrebné, kompetentná inštitúcia
môže zvážiť, či sa kredity ECVET uznajú (pokiaľ sú pravidlá a metodológie pre tento účel prehľadné a
podporované princípmi zabezpečenia kvality). Keďže sa dosahujú rovnaké vzdelávacie výsledky, ktorákoľvek
kvalifikácia získaná non-formálnym vzdelaním, ktorá môže byť identifikovaná formálnou vzdelávacou
referenciou a súvisiacimi kreditmi, má rovnaké kredity ECVET.
“ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS” multilaterálny projekt transferu inovácie (MP Tol) prebiehajúci v rámci
sektorového programu Leonardo da Vinci Programu celoživotného vzdelávania EÚ 2007 - 2013, bol
vytvorený s cieľom dosiahnuť vyššie uvedené všeobecné ciele, pokiaľ ide o sektor cestovného ruchu, so
zameraním na sprehľadnenie a uznanie kompetencií nasledovných sektorových odborných kvalifikácií:
kozmetička, manažér pre zdravotný turizmus a asistent pre fitnes a wellness.
Projekt je financovaný v rámci priority 5 “ECVET na sprehľadnenie a uznanie vzdelávacích výsledkov a
kvalifikácií” (LEO-Tralnno-11) projektov Leonardo da Vinci MP Tol 2012. Cieľom projektu je aplikovať
európske nástroje a rámce EQF a ECVET na sprehľadnenie a uznanie vzdelávacích výsledkov a odborných
kvalifikácií v sektore zdravotného turizmu, predovšetkým prostredníctvom MP ECVET. MP ECVET definuje
oblasť kvalifikácie z pohľadu vzdelávacích výsledkov, ich mapovanie na EQF prostredníctvom národných
kvalifikačných rámcov a systémov vytvorením kvalifikácie prenosnými jednotkami vzdelávacích výsledkov s
pridelením kreditov a jeho presadenie (vzdelávacie dohody, udelenie kreditov, validácia a akumulácia
transferu) cez príslušné programy VET s flexibilnými nástrojmi na validáciu, transfer a uznanie vzdelávacích
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výsledkov dosiahnutých vo formálnych, neformálnych a non-formálnych kontextoch, ako aj
prostredníctvom mainstreamingu a znásobenia týchto výsledkov.
Projektové konzorcium a partnerstvá zahŕňajú dôležité reprezentačné organizácie a organizácie VET, SME
sektoru zdravotného turizmu na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (v Maďarsku, Várnai Consulting
Oktatási és Munkaerő-piaci Szolgáltató Nonprofit Kft, International Wellness Institute, EFEB Üzleti
Szakközépiskola; v Taliansku, Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa and Consorzio Itaca; in
Romania, COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA”; na Slovensku, Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom
maďarským), verejné inštitúcie kompetentné v problematike zdravotného turizmu na národnej úrovni
(predovšetkým v Maďarsku, Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület) a taktiež európske organizácie
špecializované na komunikáciu (belgický Diesis Coop scrl-fs).
Cieľom projektu je usporiadanie a realizácia štyroch fundamentálnych krokov procesu ECVET:
- 1. fáza – Vznik Európskeho partnerstva: vytvoriť korešpondenciu medzi kvalifikáciami (jednotky, ako aj
kreditové jednotky) a vzdelávacími výsledkami, ktoré sa týkajú transferu, hodnotenia, transferu a
validácie (jednotky a kreditové jednotky). Memorandum porozumenia - MP ECVET - podpíšu partneri
projektu, sociálni partneri sektora zdravotného turizmu a verejné inštitúcie kompetentné vo VET,
zdravotníctve a cestovnom ruchu na rôznych úrovniach v jednotlivých účastníckych krajinách;
- 2. fáza – Vzdelávacie dohody ECVET: definícia a podpis (odborníkmi a školiteľmi, ktorí sa zaujímajú o
uznanie odborných kvalifikácií, firmami a poskytovateľmi VET) individuálnych vzdelávacích dohôd
ECVET popisujúcich v súlade s MP, školiacim procesom vo formálnych, neformálnych a non-formálnych
kontextoch príslušné kredity ECVET potrebné pre kvalifikáciu;
- 3. fáza – Udelenie kreditov ECVET: ohodnotenie zainteresovaných odborníkov a školiteľov
poskytovateľmi VET na konci školiaceho procesu kreditmi ECVET, ktoré sa vzťahujú na vzdelávacie
výsledky. Využíva sa Europass: Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu;
- 4. fáza - Transfer, validácia a akumulácia udelených kreditov ECVET v sektorových a teritoriálnych
systémoch VET, ktoré zahŕňa MP v súlade s národnými a regionálnymi pravidlami o certifikačných
spôsoboch a procedúrach, o formálnej, non-formálnej a neformálnej vzdelávacej validácii, o
kvalifikačných orgánoch.
Proces projektovej implementácie je doposiaľ zameraný na prípravu užitočnej dokumentácie pre ciele MP podpis MP, návrh kvalifikácií kozmetičky, manažéra pre zdravotný turizmus a asistenta pre fitnes a
wellness, definovaných spoločným spôsobom počínajúc od odborných kvalifikácií fungujúcich v odbornej
oblasti zdravotného turizmu v účastníckych krajinách, a aplikovaním stratégií, aktivít a nástrojov, ktorými
partneri aktivujú a vyvíjajú proces ECVET definovaný na základe najlepších skúseností analyzovaných a
selektovaných pre proces ECVET v turizme a iných sektoroch.
Projekt umožnil definíciu nadnárodného dokumentu, ktorý zdieľajú všetci európski účastnícki partneri, a
ktorý opisuje odborné kvalifikácie kozmetičky, manažéra pre zdravotný turizmus a asistenta pre fitnes a
wellness vzhľadom na ich aktivity, úlohy, zručnosti, vedomosti, jednotky vzdelávacích výsledkov a súlad
medzi vzdelávacími jednotkami a príslušnými kreditmi (viď. Dodatok č. 1 MP).
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II. Forma a obsah MP
Účastníci
MP je dohoda prístupná všetkým zainteresovaným organizáciám a predovšetkým verejným orgánom
kompetentným vo VET a zdravotnom turizme, sociálnym partnerom a poskytovateľom VET činných v
sektore zdravotného turizmu a ďalším zainteresovaným stranám. MP možno realizovať na európskej,
národnej, regionálnej, miestnej a sektorovej úrovni, od partnerov projektu Leonardo da Vinci Tol “ECVET –
ZDRAVOTNÝ TURIZMUS” po organizácie, ktoré sa riadia MP.

Cieľ MP
Súčasné MP ustanovuje pre aplikáciu ECVET v účastníckych krajinách pre vzdelávacie výsledky dosiahnuté
vo formálnych, neformálnych a non-formálnych kontextoch, predovšetkým pre odborné kvalifikácie
zdravotného turizmu ako kozmetička, asistent pre fitnes a wellness a manažér pre zdravotný turizmus, pre
každého účastníka nasledovné:
- uznáva statusy zainteresovaných aktérov a / alebo kompetentných inštitúcií;
- uznáva zabezpečenie a posúdenie kvality, kritéria validácie a uznania a postupy vhodné pre účel
prenosu kreditov;
- prijíma podmienky pre fungovanie partnerstva, ako sú ciele, doba trvania a opatrenia pre revíziu MP;
- prijíma porovnateľnosť kvalifikácií za účelom prenosu kreditov, s použitím EQF pre ustanovenie
referenčných úrovní;
- identifikuje ostatných aktérov a kompetentné inštitúcie, ktoré sa môžu zúčastniť na procese a jeho
funkciách.

Ratifikácia a účinnosť MP
MP bolo realizované a podpísané úradným zástupcom každého zo signatárov. MP nadobúda platnosť pre
všetky strany dňom jeho podpísania.
MP a jeho Dodatky sú vyhotovené v anglickom jazyku a v štátnom jazyku signatárov.
MP zahŕňa dva Dodatky:
- Dodatok č. 1 opisuje odborné kvalifikácie kozmetičky, asistenta pre fitnes a wellness a manažéra pre
zdravotný turizmus v rámci ich aktivít, úloh, zručností a vedomostí, jednotiek vzdelávacích výsledkov a
zhody medzi jednotkami a príslušnými kreditmi;
- Dodatok č. 2 opisuje mechanizmy pre implementáciu MP.
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III. Dodatky
Dodatok č. 1: Nové európske kvalifikácie uznané MP: Kozmetička, Asistent pre fitnes
a wellness, Manažér pre zdravotný turizmus
Aktivity, úlohy, vedomosti, zručnosti, kompetencie, jednotky vzdelávacích výsledkov
charakterizujúce odborné kvalifikácie, zhoda medzi jednotkami a príslušnými kreditmi
ECVET
Časť A – Spoločné európske kompetencie (Aktivity, úlohy, vedomosti, zručnosti, kompetencie, jednotky vzdelávacích
výsledkov a kredity ECVET) prelínajúce kvalifikácie kozmetičky, asistenta pre fitnes a wellness a manažéra pre
zdravotný turizmus
Časť B – Spoločné európske kompetencie (Aktivity, úlohy, vedomosti, zručnosti, kompetencie, jednotky vzdelávacích
výsledkov a kredity ECVET) špecifické pre každú z kvalifikácií: kozmetičky, asistenta pre fitnes a wellness a manažéra
pre zdravotný turizmus
- Kozmetička
- Asistent pre fitnes a wellness
- Manažér pre zdravotný turizmus
Časť C –Špecifické teritoriálne (národné / regionálne) kompetencie kvalifikácií :kozmetičky, asistenta pre fitnes a
wellness a manažéra pre zdravotný turizmus
-

Dodatok - Maďarsko

-

Dodatok - Taliansko

-

Dodatok - Belgicko

-

Dodatok - Slovensko

-

Dodatok - Rumunsko

Rekapitulačná tabuľka kreditov ECVET
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Dodatok č. 2: Mechanizmy pre implementáciu MP
1. Pravidlá a procedúry pre monitorovanie a presadzovanie MP
1.1 Spoločná riadiaca komisia
1.1.1 Spoločná riadiaca komisia bola založená za účelom uľahčenia implementácie MP, kontroly
administratívnych procesov a monitorovania plnenia účastníkov, ktorí sa zaviazali na základe požiadaviek a
podmienok MP zabezpečiť a riešiť akékoľvek záležitosti a problémy spôsobom zodpovedajúcim cieľom MP.
1.1.2 Spoločná riadiaca komisia monitoruje procesy pre implementáciu MP efektívnym a nediskriminačným
spôsobom a pokračuje vo vymieňaní informácií najvhodnejšími spôsobmi vrátane pravidelnej komunikácie
a zdieľania informácií.
1.1.3 Spoločná riadiaca komisia má z dôvodu efektívneho plnenia úloh a pomoci pri riešení eventuálnych
sporov zasadať minimálne raz ročne alebo podľa potreby.
1.1.4 Každá organizácia, ktorá podpíše MP je zastúpená v Spoločnej riadiacej komisii minimálne jedným a
maximálne dvomi Úradníkmi / Členmi / Zástupcami. Organizácie zastúpené v Spoločnej riadiacej komisii sú
iniciálni zmluvní partneri MP a všetky orgány a organizácie, ktoré ho podpíšu neskôr.
1.1.5 Organizácie, ktoré majú záujem spolupracovať na MP, ho musia podpísať a jeho podpísanú kópiu
poslať Spoločnej riadiacej komisii, ktorá následne na zasadnutí anonymne zváži prijatie nových príloh MP.
1.1.6 Organizácie, ktoré majú záujem pripojiť sa k MP, majú taktiež možnosť podpísať ho bez účasti v
Spoločnej riadiacej komisii. Organizácia však musí takýto zámer špecifikovať v rámci podpísania a zaslania
MP Spoločnej riadiacej komisii.
1.1.7 Spoločná riadiaca komisia sídli (ak sa nerozhodne inak) na adrese koordinátora žiadateľov projektu
ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS (Várnai Consulting Education and Labour Market Service Nonprofit Ltd.,
Bezsilla Nándor u. 16, H-1158 Budapest – Maďarsko).

1.2 Zasadnutia
1.2.1 Na zasadnutiach Spoločnej riadiacej komisie predsedá predstaviteľ hostiteľskej organizácie.
1.2.2 Miesto a dátum zasadnutí navrhne hostiteľská organizácia. Návrh odsúhlasia ostatní účastníci.
1.2.3 Hostiteľská organizácia zodpovedá za usporiadanie zasadnutia (miesto, hotel, zasadacia miestnosť,
občerstvenie, večera, agenda, protokol, prekladateľské služby).
1.2.4 Osobné zasadnutia musia byť oznámené dva mesiace vopred.
1.2.5 Propozície musia byť pripravené a zaslané do dvoch mesiacov.

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Pracovný balík č.5 MP ECVET pre Európske kvalifikácie v sektore
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Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

1.3 Financie
1.3.1 Bez poplatkov.
1.3.2 Každá organizácia je zodpovedná za svoje finančné zdroje.

2. Mechanizmy pre dialóg a administratívnu spoluprácu
Spoločná Riadiaca komisia predloží mechanizmy a postupy, ktorých obsahom bude:
2.1 Periodicky posúdiť odborné kvalifikácie;
2.2 Vytvoriť pravidlá a postupy potrebné pre aplikáciu, hodnotenie a monitorovanie ustanovení MP.
Členovia Spoločnej riadiacej komisie majú za účelom hodnotenia implementácie a účinnosti dohody
dodržiavať pravidelný kontakt a zúčastňovať sa na zasadnutiach minimálne raz do roka.
2.3 Byť zdrojom informácií pre daných odborníkov v rámci účastníckych krajín.
2.5 Spôsoby riešenia problémov súvisiacich s implementáciou MP.
2.6 Dodatočné úlohy určené Spoločnou riadiacou komisiou.

3. Predpisy týkajúce sa národností
3.1 Beneficientmi ustanovení MP budú národy štátov reprezentované účastníkmi.

4. Kontrola dohody
Dohoda podlieha periodickým kontrolám zo strany Spoločnej riadiacej komisii.

5. Oznámenie o vypovedaní zmluvného vzťahu
Ak sa niektorá strana rozhodne rozviazať zmluvný vzťah s MP, je povinná o svojom rozhodnutí písomne
informovať Spoločnú riadiacu komisiu. Výpovedná lehota je šesť mesiacov.

Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá
za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
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IV.

Podpis prílohy MP

Zdravotný turizmus: Proces ECVET na sprehľadnenie a uznanie
vzdelávacích výsledkov a odbornej kvalifikácie v sektore zdravotného
turizmu v Európe
Akronym projektu: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

MEMORANDUM POROZUMENIA ECVET PRE EURÓPSKE KVALIFIKÁCIE V
SEKTORE ZDRAVOTNÉHO TURIZMU
Podpis Prílohy MP

Miesto:
Dátum:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Štát:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Právny zástupca:

Pečiatka:

Podpis:
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