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PREMISA
Hlavným výsledkom vytvoreným počas životného cyklu projektu ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
(november 2012 – október 2014), je definovanie a formalizácia na európskej úrovni (marec 2014)
Memoranda porozumenia –MoU ECVET pre európske kvalifikácie v sektore zdravotného turizmu,
týkajúceho sa konkrétnych odvetvových odborných kvalifikácií kozmetička, asistent pre fitnes a
wellness a manažér zdravotného turizmu, charakterizované požiadavkami vzdelávacích výsledkov
(jednotky, časti jednotiek, príslušné ECVET kredity), a založenie európskej zhody pre posúdenie,
transfer a proces akumulácie vzdelávacích výsledkov vo formálnych, neformálnych a nonformálnych kontextoch.
V skutočnosti pre presadzovania cieľa MoU ECVET na územnej a sektorovej úrovni je nevyhnutné
získanie a zainteresovanie odborníkov a trénerov pre efektívnu možnosť získať uvedenú
transparentnosť v uznávaní získaných výsledkov vzdelávania popísaných v MoU, je potrebné, aby v
každej krajine prebehol proces adhézie kompetentných a zainteresovaných kľúčových aktérov s
MoU, počnúc adhéziou k projektovým partnerom a pridruženým organizáciám: reprezentované
organizáciami OVP a tiež organizáciami v sektore zdravotného turizmu na národnej, regionálnej a
lokálnej úrovni (v Maďarsku Várnai Consulting Oktatási és Munkaerő-piaci Szolgáltató Nonprofit
Kft., International Wellness Institute Wellness – Fitness Oktatási Központ a EFEB Üzleti
Szakközépiskola; v Taliansku Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa; v Rumunsku Romania
COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA”; na Slovensku Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom
maďarským - Szakközépiskola), súkromné národné združenie pre zdravotný turizmus (Hungarian
Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület) a tiež európske organizácie v oblasti komunikácie
(Belgian Diesis Coop scrl-fs).
Zapojenie nových kompetentných a / alebo kľúčových aktérov do MoU ECVET je veľmi potrebné,
pretože budú mať priamy vplyv na možnosti a rozšírenie predpokladaného ECVET procesu:
napríklad účasť verejných inštitúcií kompetentných v OVP umožní územné rozšírenie MoU, zatiaľ
čo účasť odvetvových sociálnych partnerov a poskytovateľov OVP je nevyhnutná pre zabezpečenie
odborníkov a trénerov na využitie konkrétnych príležitostí uplatnenia ustanovení MoU, pokiaľ ide
o uznávanie a certifikáciu dosiahnutých vzdelávacích výsledkov a súvisiacich ECVET kreditov, v
súlade s národnými a regionálnymi predpismi pre spôsoby a postupy osvedčovania formálneho,
neformálneho a non-formálneho vzdelávania a jeho uznávanie kvalifikačnými orgánmi.
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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
vzdelávanie a školiace systémy požiadavkám spoločenských vedomostí a potrebám lepšej úrovne a kvality
zamestnanosti.
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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
programov tvoriacich Program celoživotného vzdelávania Európskej komisie 2007 – 2013) národnou
prioritou aktivít financovania.
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– 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;

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;
1

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

2

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

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
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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.
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
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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
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
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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).

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
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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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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

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

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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WP5 - MoU ECVET for the European qualification in the health tourism
sector (R11)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

IV. Časť A – Spoločné európske kompetencie prelínajúce hlavné odborné kvalifikácie
Spoločná európska oblasť kompetencií prelínajúca všetky tri odborné kvalifikácie;
14

Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Bezpečnosť
a ochrana
zdravia pri
práci

Európske
smernice,
ich
doplnenia a
regionálne
požiadavky
týkajúce sa
bezpečnosti
a ochrany
zdravia pri
práci

- dodržiavať a
udržiavať
bezpečné a
zdravé
pracovné
prostredie
zodpovedajúce
európskym
štandardom
bezpečnosti a
ochrany zdravia
pri práci
- účasť na
obchodných a
ekonomických
aktivitách
podnikania

- teoretické
vedomosti o
európskych a
špecifických
národných
smerniciach a ich
doplneniach o
bezpečnosti a
ochrane zdravia
pri práci, ako
súčasť praktickej
časti vzdelávania
Vedomosti o
Európskej
obchodnej
kompetencii
(European
Business

- praktické
zručnosti pre
aplikáciu
európskych a
špecifických
národných
smerníc a ich
doplnení o
bezpečnosti a
ochrane
zdravia pri
práci
- podnikanie
- niciatívne
zručnosti
- numerické
myslenie
- analytické

- dodržiavať a aplikovať
požadované európske a
špecifické národné
štandardy o bezpečnosti a
ochrane zdravia

- účastník je schopný
identifikovať,
kontrolovať a odstrániť
špecifické pracovné
riziká
- účastník je schopný
riešiť problémy
primerane k danému
incidentu alebo
pracovnému riziku

Obchodná
a ekonomická
oblasť

Obchod
a ekonomika
podnikania

- rozumieť najdôležitejším
cieľom podniku
- v zásade rozumieť
ročnému zúčtovaniu
(súvaha, zisk, strata) a
vedieť prísť k záverom

- účastník je schopný
používať kompetencie
EBC*L v praxi

Kredit
y
ECVE
T

2

2

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
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Competence*
Licence - EBC*L):
- obchodné ciele a
pomer
manažmentu
- účtovníctvo
- kalkulácia a
stanovenie ceny
- obchodný zákon

zručnosti

- ovládať ciele a základnú
štruktúru prevádzkového
účtovníctva a účtovníctva
ziskových účtovných
jednotiek, vedieť
zdôvodniť význam
podnikového zmýšľania a
prehľadu o výdavkoch
- porozumieť a vysvetliť
charakteristiku, výhody a
nevýhody hlavných
právnych foriem
organizácie obchodu

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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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

V. Časť B – Spoločné európske kompetencie (aktivity, úlohy, vedomosti, zručnosti, kompetencie, jednotky
vzdelávacích výsledkov a kredity ECVET) špecifické pre každú z hlavných odborných kvalifikácií
(vrátane neformálneho / a non-formálneho učenia)

16

Tri oblasti spoločných európskych kompetencií, každá špecifická pre každú z kvalifikácií;

Kozmetička
Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

1.
Starostlivosť o
tvár

1.1
Úprava
rias a
obočia

1.1.1
Príprava

- vedieť vybrať a
používať pomôcky,
vybavenie a produkty
pre úpravu rias a obočia
- ovládať relevantné
kapitoly z ľudskej
anatómie, fyziológie,
dermatológie a
zdravovedy
- metóda tvarovania
obočia
- technika aplikácie

- teória a prax: - osvojiť si používanie
príprava
vybavenia pre úpravu
mihalníc a obočia
- osvojiť si metódy a
techniky aplikácie
- hodnotiť použitie
produktov
- adaptácia vedomostí do
praxe
- teória a prax: - osvojiť si používanie
tvarovanie,
metódy tvarovania obočia
aplikácia
- používať formovacie
techniky
- vedieť prispôsobiť použitie
techník pre rôzne typy tváre

1.1.2
Tvarovanie
obočia

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania
- účastník je schopný
ovládať prípravu na
ošetrenie a porozumieť
významu prispôsobenia
teoretických a praktických
vedomostí v procedúre

Kredit
y
ECVE
T

2

- účastník je schopný
vykonať procedúru
3
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

1.1.3
Farbenie

1.1.4
Lepenie

1.2
Odstraňov
a-nie,
odfarbenie
a depilácia
ochlpenia
tváre

1.2.1
Príprava

Vedomosti

- metóda farbenia
- technika aplikácie

- metóda lepenia
- technika aplikácie

- vedieť vybrať a
pripraviť pomôcky,
vybavenie a produkty
pre odstraňovanie,
odfarbenie a depiláciu
ochlpenia tváre
- ovládať relevantné
kapitoly z ľudskej
anatómie, fyziológie,
dermatológie a
zdravovedy

Zručnosti

Kompetencie

- teória a prax: - prispôsobiť metódu
farbenie
farbenia
- používať techniky farbenia
- vedieť prispôsobiť
používanie techniky rôznym
typom tváre a kvalitám
pokožky
- zručnosti
- ovládať používať metódu
teoretickej a
lepenia
praktickej
- používať techniky lepenia
aplikácie
- vedieť prispôsobiť
používanie techniky rôznym
typom tváre
- teória a prax: - ovládať používať
príprava
vybavenie pre
odstraňovanie, odfarbenie a
depiláciu ochlpenia tváre
- osvojiť si metódy a
techniky aplikácie
- hodnotiť používanie
produktov
- používať vedomosti v
praxi

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

- účastník je schopný
vykonať procedúru
3

- účastník je schopný
vykonať procedúru
3

- účastník je schopný
ovládať prípravu na
ošetrenie a porozumieť
významu prispôsobenia
teoretických a praktických
vedomostí v procedúre

2
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

1.2.2
Odfarbenie

1.3
Ošetrenie
pokožky
podľa typu

Vedomosti

- metóda riedenia
peroxidu vodíka

1.2.3
Depilácia

- metóda odfarbenia
- technika aplikácie

1.3.1
Hodnotenie
pokožky

- poznať kritéria a
metódy hodnotenia
pokožky
- vedieť vybrať a
používať pomôcky a
vybavenie pre
hodnotenie pokožky
- poznať relevantné
kapitoly z ľudskej
anatómie, fyziológie,
dermatológie a
zdravovedy
- poznať rôzne typy
pokožky – suchá,
mastná, miešaná, zrelá,
citlivá, dehydrovaná,

1.3.2
Naparovanie

Zručnosti

Kompetencie

- teória a prax: - ovládať metódu riedenia
riedenie
peroxidu vodíka
- byť si vedomý
nebezpečenstva spojeného s
riedením peroxidu vodíka
- teória a prax: - ovládať metódu odfarbenia
odfarbenie
- ovládať používanie
techniky odfarbenia
- teória a prax: - ovládať používať
príprava
vybavenie a kritéria pre
hodnotenie
- vedieť prispôsobiť metódu
- použiť vedomosti v praxi

- teória a prax: - identifikovať typy pleti
hodnotenie
- diagnostikovať stav pleti
pokožky

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

- účastník je schopný
riediť peroxid vodíka
5
- účastník je schopný
vykonať procedúru
- účastník je schopný
opísať metódy hodnotenia
pokožky a rôzne pomôcky
a vybavenia
- účastník je schopný
ovládať kritériá
hodnotenia

- účastník je schopný
hodnotiť pokožku a
diagnostikovať jej stav

4

2

2
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

1.3.3
Povrchové
čistenie

1.3.4
Hĺbkové
čistenie

1.3.5
Čistenie

Vedomosti

problematická s akné
- poznať možné
problémy
- poznať význam
pojmov “tonus a
turgor” a vysvetliť
spôsoby ich využitia v
praxi
- vedieť zvoliť,
pripraviť a použiť
pomôcky, vybavenie a
produkty pre procedúru
naparovania
- poznať význam
hodnotenia
- ovládať metódu
hodnotenia
- poznať relevantné
kapitoly z ľudskej
anatómie, fyziológie,
dermatológie a
zdravovedy
- metóda čistenia
- technika čistenia

Zručnosti

- teória

- teória a prax:
príprava,
použitie
vybavenia,
hodnotenie

Kompetencie

- vedieť použiť vedomosti v
praxi

- ovládať používať
vybavenie pre naparovanie
- ovládať metódy a techniky
aplikácie
- vedieť hodnotiť používanie
produktov
- použiť vedomosti v praxi

- teória a prax: - používať metódy a
čistenie,
techniky čistenia

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- účastník je schopný
vysvetliť pojmy “tonus a
turgor” a ich význam pre
procedúru

Kredit
y
ECVE
T

2

- účastník je schopný
vykonať procedúru
naparovania
- účastník je schopný
poznať význam
naparovania
3

- účastník je schopný
vykonať procedúru

3
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

2.
Ošetrenie
tela

Aktivity

2.1
Masáž

Úlohy

2.1.1
Masáž tváre a
dekoltu

Vedomosti

- poznať relevantné
kapitoly z ľudskej
anatómie, fyziológie,
dermatológie a
zdravovedy
- poznať relevantné
kapitoly z ľudskej
anatómie, fyziológie,
dermatológie a
zdravovedy
- poznať typy masáží
podľa efektu na typ
pokožky
- vedieť zvoliť,
pripraviť a použiť
pomôcky, vybavenie a
produkty pre ošetrenie
masážou
- poznať fyziologické
efekty a aktívne zložky
masážnych olejov a
produktov
- metóda masáže
- technika masáže

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

hodnotenie
stavu pleti

- použiť vedomosti v praxi

čistenia
- účastník je schopný
poznať význam čistenia

- teória

- použiť vedomosti v praxi
- hodnotiť výhody ošetrenia
- vedieť, ako vybrať určitý
typ masáže podľa jej efektu
a typu / potreby pokožky

- účastník je schopný
poznať efekty ošetrenia a
význam použitia
teoretických a praktických
vedomostí v procedúre

- vedieť zvoliť, pripraviť a
použiť pomôcky, vybavenie
a produkty pre ošetrenie
masážou
- poznať fyziologické efekty
a aktívne zložky masiek a
zábalov

- účastník je schopný
vhodne použiť vybavenie
a produkty

- vhodne aplikovať techniky
a metódy masáže

- účastník je schopný
vykonať ošetrenie

- teória

- prax: masáž,
použitie

Kredit
y
ECVE
T

3

2

3
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

vybavenia
2.2
Odbúranie
tukov,
spevňovani
e svalstva
a štruktúry
podkožnéh
o tkaniva

2.2.1
Odbúranie
tukov,
spevňovanie
svalstva
a štruktúry
podkožného
tkaniva

- vedieť zvoliť,
pripraviť a použiť
pomôcky, vybavenie a
produkty pre ošetrenie
masážou
- poznať fyziologické
efekty a aktívne zložky
masážnych olejov a
produktov
- poznať relevantné
kapitoly z ľudskej
anatómie, fyziológie,
dermatológie a
zdravovedy
- metóda odbúravania
tukov, spevňovanie
svalstva a štruktúry
podkožného tkaniva
- technika odbúravania
tukov, spevňovanie
svalstva a štruktúry
podkožného tkaniva

- teória a prax: - vhodne aplikovať techniky
masáž,
a metódy ošetrenia
použitie
- použiť vedomosti v praxi
vybavenia
- hodnotiť výhody ošetrenia
- vedieť zvoliť, pripraviť a
použiť pomôcky, vybavenie
a produkty pre ošetrenie
masážou
- poznať fyziologické
efekty a aktívne zložky
masážnych olejov a
produktov

- účastník je schopný
vykonať ošetrenie
- účastník je schopný
poznať efekty ošetrenia a
význam použitia
teoretických a praktických
vedomostí v procedúre
- účastník je schopný
vhodne použiť vybavenie
a produkty
6

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).

21

21

Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

2.3
Depilácia

Úlohy

2.3.1

Príprava

2.3.2
Depilácia

2.3.3
Ošetrenie po
depilácii

3.
Ošetrenie

3.1.
Masáž rúk

3.1.1
Masáž

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

- vedieť zvoliť,
pripraviť a použiť
pomôcky, vybavenie a
produkty pre depiláciu
- poznať relevantné
kapitoly z ľudskej
anatómie, fyziológie,
dermatológie a
zdravovedy
- metóda depilácie
- technika aplikácie
- typy depilácie /
voskov
- metóda a technika
následného ošetrenia
depilovanej kože
- vedieť zvoliť a
pripraviť pomôcky,
vybavenie a produkty
pre následné ošetrenie
depilovanej kože

- teória a prax: - vedieť použiť vybavenie
príprava
pre depiláciu
- metóda a technika
aplikácie
- hodnotiť používanie
produktov
- vedieť používať vedomosti
v praxi

- poznať relevantné
kapitoly z ľudskej

- teória

- prax:
depilácia
- teória a prax

- používať depilačné
techniky
- použiť správnu metódu
depilácie
- poznať význam následného
ošetrenia
- vedieť používať vybavenie
pre následné ošetrenie
- ovládať metódy a techniky
aplikácie
- hodnotiť použitie
produktov
- použiť vedomosti v praxi
- vedieť zvoliť a používať
pomôcky, vybavenie a

Jednotky
výsledkov vzdelávania
- účastník je schopný
ovládať prípravu na
ošetrenie, poznať význam
použitia teoretickej a
praktickej časti procedúri

- účastník je schopný
vykonať procedúru
- účastník je schopný
vykonať následné
ošetrenie depilovanej kože
- účastník je schopný
ovládať prípravu na
ošetrenie, poznať význam
použitia teoretickej a
praktickej časti procedúri
- účastník je schopný
používať vybavenie a

Kredit
y
ECVE
T

2

3

3

4
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

rúk

4.
Make-up

Vedomosti

anatómie, fyziológie,
dermatológie a
zdravovedy
- vedieť zvoliť a
pripraviť pomôcky,
vybavenie a produkty
pre masáž
- poznať fyziologické
efekty a aktívne zložky
masážnych olejov a
produktov
- metóda masáže
- technika masáže

4.1.
Príprava
tváre na
líčenie

4.1.1
Príprava tváre
na líčenie

- poznať relevantné
kapitoly z ľudskej
anatómie, fyziológie,
dermatológie a
zdravovedy
- vedieť zvoliť a
pripraviť pomôcky,
vybavenie a produkty
pre prípravu tváre na

Zručnosti

- prax:
masážne
(pohybové)
zručnosti
- teória a prax

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

produkty pre ošetrenie
masážou
- poznať fyziologické
efekty a aktívne zložky
masážnych olejov a
produktov
- použiť vedomosti v praxi
- hodnotiť výhody ošetrenia

produkty vhodným
spôsobom
- účastník je schopný
poznať efekt ošetrenia a
význam použitia
teoretických a praktických
vedomostí v praxi

- aplikovať techniky a
metódy masáže vhodným
spôsobom

- účastník je schopný
vykonať ošetrenie

- vedieť použiť vybavenie a
prípravky pre ošetrenie
- použiť vedomosti v praxi
podľa potrieb klienta

- účastník je schopný
vhodne použiť vybavenie
a prípravky pre prípravu
tváre na líčenie

Kredit
y
ECVE
T

3

2
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

líčenie
4.2.
4.2.1
Dekoratívn Denné líčenie
e líčenie

4.2.2
Večerné
líčenie

- poznať hlavné črty

- teória

- poznať produkty,
pomôcky a techniky
dekoratívneho líčenia

- teória a prax:
kreatívne
maľovanie /
farbenie

- poznať hlavné črty

- teória

- vedieť použiť vedomosti o
hlavných črtách a
prispôsobiť make-up účelu a
štýlu klienta

- vedieť použiť vybavenie a
prípravky
- hodnotiť použitie
prípravkov podľa potrieb
klienta
- aplikovať techniky líčenia
- vedieť použiť vedomosti o
hlavných črtách a
prispôsobiť make-up účelu a
štýlu klienta

- účastník je schopný
vytvoriť make-up s
charakteristickými črtami,
ktoré sú vhodné pre pleť,
štýl a potreby klienta
- účastník je schopný
použiť vybavenie a
prípravky

5

- účastník je schopný
vytvoriť make-up s
charakteristickými črtami,
ktoré sú vhodné pre pleť,
štýl a potreby klienta
- účastník je schopný
používať vybavenie a
prípravky

5
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

4.2.3
Korekčné
líčenie

Vedomosti

Zručnosti

- produkty, pomôcky a
techniky dekoratívneho
líčenia

- teória a prax:
kreatívne
maľovanie /
farbenie

- poznať črty

- teória

- poznať produkty,
nástroje a techniky
dekoratívneho líčenia

- teória a prax:
kreatívne
maľovanie /
farbenie

-poznať možné spôsoby - teória
korekcie

Kompetencie

- vedieť použiť vybavenie a
prípravky
- hodnotiť použitie
prípravkov podľa potrieb
klienta
- aplikovať techniky líčenia
- vedieť použiť vedomosti o
hlavných črtách a
prispôsobiť make-up účelu a
štýlu klienta

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- účastník je schopný
vytvoriť korekčné líčenie
s charakteristickými
črtami, ktoré sú vhodné
pre pleť, štýl a potreby
klienta
- účastník je schopný
používať vybavenie a
prípravky

Kredit
y
ECVE
T

6

- vedieť použiť vybavenie a
prípravky
- hodnotiť použitie
prípravkov podľa potrieb
klienta
- aplikovať techniky líčenia
- hodnotiť použitie určitej
techniky pri korekčnom
líčení
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

5.
Monitoro
-vacie
procedúry

Aktivity

5.1
Európske
smernice
bezpečnos

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

4.2.4
Líčenie podľa
predlohy

- poznať produkty,
pomôcky a techniky
dekoratívneho líčenia

- teória a prax:
kreatívne
líčenie /
farbenie

4.2.5
Príležitostné
líčenie

- poznať črty

- teória

5.1.1
Dodržiavať
európske
smernice

- poznať produkty,
pomôcky a techniky
dekoratívneho líčenia

- teória a prax:
kreatívne
maľovanie /
farbenie

- mať teoretické
vedomosti európskych
a národných smerníc
bezpečnosti a zdravia

-ovládať
praktické
zručnosti pre
aplikáciu

Kompetencie

- vedieť použiť vybavenie a
prípravky
- hodnotiť použitie
prípravkov podľa potrieb
klienta
- aplikovať techniky líčenia
- vedieť použiť vedomosti o
hlavných črtách a
prispôsobiť make-up účelu a
štýlu klienta

- vedieť použiť vybavenie a
prípravky
- hodnotiť použitie
prípravkov podľa potrieb
klienta
- aplikovať techniky líčenia
- dodržiavať a aplikovať
požadované európske a
špecifické národné
štandardy o bezpečnosti a

Jednotky
výsledkov vzdelávania
- účastník je schopný
vytvoriť líčenie podľa
predlohy s
charakteristickými črtami,
ktoré sú vhodné pre pleť,
štýl a potreby klienta
- účastník je schopný
vytvoriť líčenie s
charakteristickými črtami,
ktoré sú vhodné pre pleť,
štýl a potreby klienta
- účastník je schopný
používať vybavenie a
prípravky

- účastník je schopný
identifikovať, kontrolovať
a odstrániť špecifické
pracovné riziká

Kredit
y
ECVE
T

3

5

Pre
kredit
y
ECVE
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

pre
bezpečnú
kontrolu
prevádzk
y podľa
hygienických a
bezpečno
s-tných
pravidiel

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

ti a zdravia
pri práci,
ich
doplnenia
a
regionálne
požiadavky

bezpečnosti a
zdravia pri
práci, ich
doplnenia a
regionálne
požiadavky

pri práci, ich doplnenia
ako časť praktického
školenia

5.2

5.2.1.
Čistenie a
údržba

- teoretické a praktické
vedomosti o pravidlách
zdravia a bezpečnosti
- poznať relevantné
kapitoly z ľudskej
anatómie, fyziológie,
dermatológie a
zdravovedy
- vedieť udržať
bezpečné a efektívne
metódy práce a
popritom poskytovať
služby, ktoré
zodpovedajú
požiadavkám práva,
hygieny a služieb

Čistenie a
údržba
pracovnýc
h povrchov

Zručnosti

európskych a
národných
smerníc
bezpečnosti a
zdravia pri
práci a ich
doplnení
- teória a prax
- čistenie a
údržba
pracovných
povrchov

Kompetencie

ochrane zdravia.

- vedieť posúdiť
dodržiavanie
bezpečnostných predpisov
- dodržiavať hygienu a
pravidlá bezpečnosti v
oblasti služieb

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T
- účastník je schopný riešiť T viď.
Časť
problémy primerane k
A
danému incidentu alebo
pracovnému riziku

- účastník je schopný
kontrolovať dodržiavanie
pravidiel bezpečnosti a
ochrany zdravia

3
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

6.
Poradenstvo

Aktivity

6.1
Kozmetick
é
poradenstv
o

Úlohy

Starostlivosť o
tvár
Starostlivosť o
telo
Starostlivosť o
ruky
Make-up a
štýl

Vedomosti

7.1
Registrácia
Adminis- Registrácia klientov
Registrácia
tratíva /
vybavenia a
Registráci
pomôcok
a
Registrácia
ekonomickej
dokumentácie
Registrácia
surovín a
produktov

Kompetencie

- použiť vedomosti v praxi
podľa potrieb klienta
- vysvetliť faktory životného
štýlu a zmeny, ktoré by
zlepšili účinnosť určitých
ošetrení
- vysvetliť postup ošetrení
- poskytnúť zoznam
možných prípravkov
vhodných pre klienta
- používať efektívne
konzultačné techniky
- teória a prax: - vykonať presnú
registrácia,
administráciu
dokumentácia

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- poznať relevantné
- teória a prax:
kapitoly z ľudskej
poradenstvo
anatómie, fyziológie,
dermatológie a
zdravovedy
- poznať produkty,
vybavenie a pomôcky
- poznať potreby klienta

- účastník je schopný
poradiť a poskytnúť
informácie podľa potrieb
klienta

- poznať princípy
registrácie klientov
- poznať vybavenie a
produkty pracovnej
oblasti
- poznať potreby zásob
- vedieť vyplniť tlačivá
požiadaviek a faktúr
- vedieť zaobchádzať s
ekonomickými
dokumentmi

- účastník je schopný
vytvoriť / viesť register
klientov, vybavenia,
pomôcok, prípravkov,
produktov, ako aj vytvoriť
/ viesť ekonomickú
dokumentáciu

Osobná
hygiena a
bezpečnosť
7.

Zručnosti

Kredit
y
ECVE
T

3

1
1

1

1
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

8.
Obchodn
áa
ekonomic
-ká oblasť

Aktivity

8.1
Obchod
a
ekonomika
v
podnikaní

Úlohy

8.1.1
Účasť na
obchodných a
ekonomických
aktivitách
podnikania

Vedomosti

Vedomosti o Európskej
obchodnej kompetencii
(European Business
Competence* Licence EBC*L):
- obchodné ciele a pomer
manažmentu
- účtovníctvo
- kalkulácia a stanovenie
ceny
- obchodný zákon

Zručnosti

- podnikanie
- niciatívne
zručnosti
- numerické
myslenie
- analytické
zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- rozumieť najdôležitejším
- účastník je schopný
cieľom podniku
používať kompetencie
- v zásade rozumieť
EBC*L v praxi
ročnému zúčtovaniu
(súvaha, zisk, strata) a
vedieť prísť k záverom
- ovládať ciele a základnú
štruktúru prevádzkového
účtovníctva a účtovníctva
ziskových účtovných
jednotiek, vedieť zdôvodniť
význam podnikového
zmýšľania a prehľadu o
výdavkoch
- porozumieť a vysvetliť
charakteristiku, výhody a
nevýhody hlavných
právnych foriem organizácie
obchodu

Kredit
y
ECVE
T

Pre
kredit
y
ECVE
T viď.
Časť
A
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Asistent pre fitnes a wellness
Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

1.
Zákazníc
ka služba

1.1
Poskytovať
zákaznícku
službu

1.1.1
Privítanie
nových a
starých
zákazníkov

- ovládať
interpersonálnu
komunikáciu a
interakcie

- teória a prax:
interpersonálna
komunikácia

- iniciovať konverzáciu s
novými klientmi / hosťami
pre dosiahnutie najvyššej
úrovne spokojnosti
zákazníka
- iniciovať konverzáciu so
starými hosťami pre
dosiahnutie najvyššej možnej
úrovne spokojnosti
zákazníka
- zvoliť priateľský a zdvorilý
prístup k novým, ako aj
starým hosťom
- s novými hosťami
komunikovať o prístupných
službách a vybavení precízne
a profesionálne
- ponúkať okamžitú
asistenciu novým hosťom o
bezpečnom používaní
vybavenia príslušenstva
- komunikovať a presne

- účastník je schopný
ovládať dynamiku
interpersonálnej
komunikácie
- účastník je schopný
ovládať a používať
vynikajúce požiadavky
zákazníckej služby

1.1.2
Poskytovanie
informácií
hosťom o
službách
zariadenia

- detailne poznať
služby zariadenia a
produkty

- teória a prax:
služby fitnes a
wellness,
ponúkané
produkty

- účastník je schopný
ovládať prevádzkovanie
vybavenia pre fitnes
- účastník je schopný
poznať účel vybavenia
pre fitnes, metódy
prevádzkovania a
rizikové body
- účastník je schopný

Kredit
y
ECVE
T

2

2
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

opísať služby zariadenia a
produkty

1.1.3
Informovanie
nových hostí o
predpisoch
ohľadne
bezpečnosti a
ochrany
zdravia v
zariadení

- poznať dotazník
predbežnej zdravotnej
previerky zariadenia
- dôkladne poznať
predpisy zariadenia o
používaní vybavenia,
strojov, príslušenstva a
evakuačnom pláne

- teória a prax:
hodnotenie
predbežnej
previerky,
zdravotných
indikácií a
kontradikcií,
- teória a prax:
prevádzka a
funkcie
vybavenia
fitnes a

- rozumieť metodológii,
cieľu a využitiu predbežnej
previerky
- rozhodovať o ďalších
krokoch v prípade
nedostatočného zdravotného
stavu
- dôkladné oboznámenie s
vybavením fitnes a
rizikovými bodmi
- nasmerovať hostí do
ďalších oddelení

Jednotky
výsledkov vzdelávania
poznať všeobecné služby
wellness, ich cieľ,
procesy a výsledky
ošetrení
- účastník je schopný
poznať zariadenie, ciele
produktov fitnes a
wellness, metódy
používania
- účastník je schopný
poskytovať hosťom
najnovšie informácie
ohľadne zariadenia
- účastník je schopný
vykonať predbežnú
previerku pomocou
dotazníka
- účastník je schopný
ovládať nahrávanie dát
do systému PC za
účelom ďalšieho
hodnotenia
- účastník je schopný
komunikovať a
poskytovať informácie

Kredit
y
ECVE
T
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Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

1.1.4
Riešenie
požiadaviek
hostí osobne,
telefonicky a
on-line

- dôkladná znalosť
zákazníckych službieb
cez telefonáty, e-mail
a osobnou formou

1.1.5
Komunikácia
s kolegami a

- dôkladná znalosť
medziľudskej
komunikácie a

Zručnosti

Kompetencie

wellness,
rizikové body
- teória a prax:
evakuačný plán
a prvá pomoc

- skúsenosti v oblasti fines a
wellness
-skúsenosti a poznatky o
evakuačnom postupe

- teória a prax:
medziľudská
komunikácia
- teória a prax:
korešpondencia
- teória a prax:
telefonická
komunikácia

- používanie telefonického
systému
- vynikajúce telefonické
komunikačné schopnosti
- vynikajúce zručnosti v
písomnej komunikácii

- teória a prax:
medziľudská
komunikácia

- osobné skúsenosti v oblasti
ponúkaných služieb wellness
a fitnes a produktov

Jednotky
výsledkov vzdelávania
hosťom
- účastník je schopný
nasmerovať hostí na
ďalšiu previerku alebo k
ďalšiemu špecialistovi v
rámci zariadenia
- účastník je schopný
vykonať evakuáciu v
prípade núdze
- účastník je schopný
vhodne používať
telefonický systém
- účastník je schopný
uskutočňovať vynikajúce
telefonické rozhovory s
cieľom pritiahnuť hostí
do zariadenia
- účastník je schopný
vytvárať a písať e-maily
alebo listy na úrovni
svojich kompetencií
- účastník je schopný
profesionálne ponúkať
vhodné služby hosťom
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Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

subdodávateľ
mi

interakcie

1.1.6
Riešenie
problémov

- dôkladne poznať
medziľudskú
komunikáciu a
interakciu
- dôkladne poznať
metódy riešenia
problémov

Zručnosti

Kompetencie

- využívanie organizačných
štruktúr, úrovní
rozhodovania a komunikácie
- aplikácia dohôd medzi
zariadením a jeho
subdodávateľmi

- teória a prax:
medziľudská
komunikácia
- teória a prax:
techniky
riešenia
problémov

- osobné skúsenosti v oblasti
metód riešenia problémov a
v oblasti výberu
najvhodnejšieho prístupu za
účelom požadovaného
výsledku
- využitie organizačných
štruktúr, úrovní
rozhodovania a
komunikačných možností

Jednotky
výsledkov vzdelávania
primerane ich potrebám
- účastník je schopný
komunikujovať s
kolegami a
subdodávateľmi za
účelom uspokojenia
hostí
- účastník je schopný v
prípade potreby riešiť
záležitosti na vyššej
úrovni
- účastník je schopný
používať úkony štruktúry
ľudských zdrojov pri
spĺňaní úloh
- účastník je schopný na
základe potrieb hostí im
profesionálne ponúkať
vhodné služby
- účastník je schopný
profesionálne
komunikovať v prípade
vyskytnutia problémov
- účastník je schopný
nachádzať dlhodobé
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Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

2.
Služby
fitnes a
wellness

Aktivity

2.1
Odporúčani
e služieb
fitnes a
wellness
alebo
služieb
zdravotnéh
o wellnessu

Úlohy

2.1.1
Fyzické
hodnotenie

2.1.2
Motivačné
hodnotenie

2.1.3
Odporúčanie
služieb fitnes

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

pre dosiahnutie požadovanej
úrovne riešenia problémov

riešenia pre vyskytnuté
problémy
- účastník je schopný
správne hodnotiť fyzický
stav podľa procedúr
- účastník je schopný
poznať podstatu
hodnotenia a využívania
praktických vedomostí v
praxi počas procedúr
- účastník je schopný
správne vykonávať
motivačné hodnotenie
podľa procedúr
- účastník je schopný
poznať podstatu
hodnotenia a využívania
praktických vedomostí v
praxi počas procedúr
- účastník je schopný
správne odporúčať
služby fitnes na základe
procedúr

- poznať relevantné
kapitoly z ľudskej
anatómie, fyziológie,
epidemiológie, zdravej
výživy a zdravovedy

- teória: ľudská
anatómia,
fyziológia,
epidemiológia a
systém
zdravotníctva

- poznať relevantné
kapitoly motivačnej
psychológie a
motivačného tréningu

- teória a prax:
motivačná
psychológia,
základné
techniky
tréningu

- používanie hodnotiacich
techník a metód vhodných
pre hostí a klientov
- využívanie vedomostí v
praxi
- hodnotenie zdravotného
stavu hosťa a zabezpečenie
podmienok
- používanie techník a metód
pre motivačné ohodnotenie a
zabezpečenie dokonalých
skúseností pre hostí
- hodnotenie benefitov
ponúkaných služieb

- teória a prax:
typy hodín
fitnes, indikácie
a

- používanie techník
presviedčania hostí o
výhodách hodín fitnes
- používanie vedomostí v

- dôkladné vedomosti:
hodiny fitnes, aerobik,
body & mind,
individuálne tréningy,

Jednotky
výsledkov vzdelávania
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Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

vybavenie
- najnovšie trendy v
oblasti fitnes
- metódy výkonového
tréningu
-spôsoby ponúkania
hodín fines a
odporúčania pre hostí,
opis služieb fines pre
hostí
2.1.4
Odporúčanie
služieb
wellness

- dôkladné vedomosti:
služby wellness, napr.:
masáž, poradenstvo
ohľadom stravovania,
kozmetické služby,
posledné trendy
wellness
- spôsoby ponúkania a
odporúčania služieb
wellness a osťom, opis
služieb wellness

Zručnosti

kontraindikácie
- teória a prax:
vybavenie
fitnes,
individuálne
tréningy,
výkonový
tréning
- teória a prax:
opis najnovších
fitnes trendov
- teória a prax:
typy wellness
služieb,
indikácie a
kontraindikácie
- teória a prax:
wellness služby
a ošetrenia
- teória a prax:
opis najnovších
wellness
trendov
- prax:
presviedčanie

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

praxi
- hodnotenie benefitov hodín
fitnes a služieb z pohľadu
dlhodobej perspektívy

- účastník je schopný
poznať podstatu
používania teoretických
vedomostí v praxi počas
procedúr

- využívanie techník
presviedčania hostí o
výhodách hodín fitnes
- využívanie vedomostí v
praxi
- hodnotenie benefitov
služieb wellness a produktov
z pohľadu dlhodobej
perspektívy

- účastník je schopný
správne odporúčať
služby wellness a
produkty na základe
procedúr
- účastník je schopný
poznať podstatu
používania teoretických
vedomostí v praxi počas
procedúr
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

2.1.5
Odporúčanie
zdravotného
wellnessu

Vedomosti

Zručnosti

klientov o
službách
- dôkladné vedomosti: - teória a prax:
dostupné zdravotnícke typy
služby (napr. odborník zdravotníckych
pre správne držanie
služieb,
tela, lekár, odborník
indikácie a
pre výživu, psychológ, kontraindikácie
plastický chirurg,
- teória a prax:
zubár, atď.)
zdravotnícke
- spôsoby ponúkania a služby a
odporúčania
ošetrenia
zdravotníckych služieb - prax:
hosťom, opis
presviedčanie
zdravotníckych služieb klientov o
klientom
výhodách
služieb
- teória: opis
najnovších
trendov z
oblasti wellness
a zdravotníctva
- prax:
presviedčanie

Kompetencie

- používanie techník
presviedčania hostí o
výhodách zdravotného
wellness
- používanie vedomostí v
praxi
- hodnotenie benefitov
služieb zdravotného
wellnessu a produktov z
pohľadu dlhodoobej
perspektívy

Jednotky
výsledkov vzdelávania
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- účastník je schopný
správne odporúčať
služby zdravotného
wellnessu a produkty na
základe procedúr
- účastník je schopný
poznať podstatu
používania teoretických
a praktických vedomostí
v praxi počas procedúr
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Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania
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y
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klientov
2.2
Prevádzka
a aktivity
predaja v
bare
zdravia

2.2.1
Prijímanie
objednávok
nápojov a
jedál na
mieste

2.2.2
Predaj jedla a
výživových
doplnkov

- dôkladné vedomosti:
zdravé produkty a
výživové doplnky,
- uskladňovanie,
manipulácia, balenie,
príprava a servírovanie
jedál a nápojov,
- vedomosti o
požiadavky HACCP
- vedomosti o
čistiacich procedúrach
a požiadavkách
ohľadne baru

- vedomosti o spôsobe
výberu a odporúčania
výživových doplnkov
klientom
- vedomosti o alergii
na jedlo a jej

- teória: zdravé
produkty,
výživové
doplnky,
požiadavky
HACCP
- teória a prax:
uskladňovanie,
balenie,
servírovanie a
príprava jedál a
nápojov
- teória a prax:
čistenie a
dezinfekcia
priestorov
- teória: zdravie
a výživové
doplnky,
epidemiológia,
prevencia,
alergia

- používanie zásad HACCP v
bare zdravia, v kuchyni a
sklade
- viesť inventár v sklade v
rámci systému
- udržiavanie čistoty a
poriadku v priestoroch

- predaj adekvátnych
výživových doplnkov podľa
požiadaviek klienta
- ponuka asistencie pri
výberu výživových doplnkov
- zisťovanie prípadnej alergie

- účastník je schopný
používať metódy čistenia
na základe procedúr a
požiadaviek HACCP
- účastník je schopný
spravovať inventár a
priebežne monitoruje
stav
- účastník je schopný
pravidelne podávať
správu o inventári

- účastník je schopný
identifikovať klientove
požiadavky ohľadne
zdravej výživy
- účastník je schopný
spoľahlivo a presne
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Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

2.2.3
Predaj
produktov

2.2.4
Predaj
denných a
mesačných
členstiev

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

zvládnutie na mieste
- vedomosti o zdravej
výžive

- teória a prax:
výživové
doplnky a
alergia na jedlo

u klienta

- vedomosti o predaji a
prevádzke pokladnice
- dôkladné vedomosti
o produktoch a
reklame zariadenia
-manažment inventára

- teória a prax:
prevádzka
pokladnice,
produktov,
služieb,
reklama
zariadenia,
inventár
- teória a prax:
manažment
hotovosti,
pravidlá
členstva,
získanie a
zadržanie
členstva

- predaj produktov
- predaj služieb fitnes,
wellness a zdravotného
wellnessu

- vedomosti o predaji a
prevádzke pokladnice
- dôkladné vedomosti
o pravidlách členstva,
o zadržaní členstva
- vedomosti o
technikách predaja a
získaní členstva

- predaj členstiev a denných
vstupov
- propagácia aktuálnych
ponúk a motivácia klientov k
obnoveniu členstva alebo
jeho predĺženiu

Jednotky
výsledkov vzdelávania
odporúčať výživové
doplnky
- účastník je schopný
zistiť prípadnú alergiu na
jedlo
- účastník je schopný
predávať produkty a
služby fitnes, wellness a
zdravotného wellnessu

- účastník je schopný
profesionálne predávať
alebo predĺžiť členstvo
- účastník je schopný
predkladať aktuálnu
ponuku klientom a
predávať produkty
služieb
- účastník je schopný
motivovať klientov k
obnoveniu členstva a k
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Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

2.2.5
Aktivity po
predaji a
sprostredkova
ní

3.
Administratíva a
manažment
údajov

3.1
Nahrávanie
údajov

3.1.1
Nahrávanie
údajov
klientov

3.2
3.2.1
Manažment Manažment a

Vedomosti

- vedomosti o predaji a
procedúrach
prevádzky
- dôkladné vedomosti
o pravidlách členstva a
zadržaní členstva
- vedomosti o
technikách
sprostredkovania
produktov a služieb
- znalosť počítačových
operačných systémov
- znalosť aplikácií
Office
- znalosť manažmentu
dát CRM a
softvérových aplikácií
-znalosť dokumentov,
pracovných hárkov,
grafického softvéru
- znalosť manažmentu
bezpečnostných

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania
zakúpeniu služieb alebo
produktov
- účastník je schopný
používať proces
sprostredkovania počas
dennej prevádzky a
aktivít

- teória a prax:
vedomosti o
predaji a
obchode
- teória a prax:
metódy
sprostredkovani
a

- aplikácia techník
sprostredkovania u klientov

- prax:
používanie
počítačových
systémov a
softvéru Office
- prax:
používanie
softvéru a
databázy CRM

- používanie PC na vysokej
úrovni
- používanie aplikácií Office
- používanie softvéru a
databázy CRM

- účastník je schopný
používať počítačové
systémy a aplikácie
Office na vysokej úrovni
- účastník je schopný
používať aplikácie a
databázu CRM

- teória a prax:
procesy

- hodnotenie zariadenia na
základe právnych

- účastník je schopný
hodnotiť a udržiavať
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Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Oblasti
aktivít

Aktivity

a
bezpečnosť
údajov

Úlohy

bezpečnosť
údajov

3.3
3.3.1
Manažment Zbieranie
správ
správ a
štatistík

3.4
Príprava
písomných
a tlačených
materiálov
pre interné
komunikač

3.4.1
Odpoveď na
emaily

Vedomosti

systémov údajov
- znalosť požiadaviek
pre spravovanie
osobných údajov

- znalosť manažmentu
dát a metód podávania
správ
- pokročilá znalosť
tabuľkového softvéru
- znalosť extrahovania
dát zo systémov CRM
a ich analýza v
požadovanom formáte
- znalosť emailových
systémov
- znalosť techník
obchodnej
korešpondencie

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

bezpečnosti
údajov a
legislatívne
požiadavky
- teória a prax:
ukladanie
údajov a ich
ochrana
- teória a prax:
manažment dát
a zbieranie
správ
- teória a prax:
transfer dát v
rámci systémov

požiadaviek
- ukladanie dát a techniky
ochrany, používanie
súvisiacich procesov

štandardy hygieny na
pracovisku
- účastník je schopný
udržiavať ekologickú
prevádzku zariadenia

- získanie a manažment dát,
manipulácia s údajmi
klientov, obchodné údaje

- účastník je schopný
spravovať dáta pre
interné účely
- účastník je schopný
pravidelne zbierať
správy o kľúčových
indikátoroch výkonu

- teória a prax:
manažment
emailových
systémov a ich
efektívne
používanie pre
účely

- efektívne používanie
softvéru emailovej
korešpondencie
- cielená obchodná
korešpondencia

- účastník je schopný
používať emailové
systémy a vykonávať
potrebnú korešpondenciu
- účastník je schopný
aplikovať techniky
obchodnej

Kredit
y
ECVE
T

3

1
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

né účely

3.4.2
Odpoveď na
listy

- znalosť softvére pre
spracovanie textu
- znalosť techník
obchodnej
korešpondencie

Zručnosti

zákazníckej
služby
- teória a prax:
znalosť
formálnych
požiadaviek
obchodnej
korešpondencie
- teória a prax:
systémy pre
spracovanie
textu,
manažment a
efektívne
používanie pre
účely
zákazníckej
služby
- teória a prax:
znalosť
formálnych
požiadaviek
obchodnej
korešpondencie

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

korešpondencie na
pracovisku

- efektívne používanie
softvéru pre spracovanie
textu vo formálnej
korešpondencii
- cielená obchodná
korešpondencia

- účastník je schopný
používať softvér pre
spracovanie textu a
vykonávať potrebnú
korešpondenciu
- účastník je schopný
aplikovať techniky
obchodnej
korešpondencie

1
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

4.
Hygiena
a prvá
pomoc

Aktivity

4.1
Upratovani
e,
udržiavanie
usporiadaných a
čistých
pracovných
plôch

Úlohy

3.4.3
Príprava
letákov,
bilbordov a
informačných
materiálov pre
interné
komunikačné
účely
4.1.1
Upratovanie a
udržanie stavu
čistoty

Vedomosti

- znalosť dizajnových
programov pre
vytváranie reklamných
materiálov

- znalosť inštrukcií pre
zdravie a bezpečnosť
- znalosť efektívnych
pracovných metód pre
udržanie právnych,
hygienických znalostí
ekologických metód a
procesov upratovania

Zručnosti

- teória a prax:
dizajnový
softvér pre
vytváranie
informácií a
marketingovýc
h materiálov
pre zákaznícku
službu
- teória a prax:
čistenie,
usporiadanie a
udržiavanie
pracovných
priestorov a
zariadení
- teória a prax:
zabezpečenie a
dodržanie
právnych
predpisov
- teória a prax:
udržiavanie
selektívneho
odpadového

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- efektívne používanie
grafického softvéru pre
prípravu reklamy a
propagačných materiálov
(bilbordy a letáky)

- účastník je schopný
používať grafický softvér
a vykonávať potrebné
úlohy
- účastník je schopný
aplikovať kreatívne
propagačné techniky

- kontrola dodržania
predpisov pre zdravie a
bezpečnosť
- používanie požadovaných
hygienických a
bezpečnostných postupov v
oblasti služieb
- udržiavanie ekologického
odpadového hospodárstva
počas prevádzky

- účastník je schopný
kontrolovať dodržiavanie
predpisov pre zdravie a
bezpečnosť
- účastník je schopný
používať požadované
hygienické a
bezpečnostné postupy v
oblasti služieb
- účastník je schopný
udržiavať ekologické
odpadové hospodárstvo
počas prevádzky

Kredit
y
ECVE
T

3

4
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

4.2
KPR a prvá
pomoc

Úlohy

4.2.1
Poskytnutie
okamžitej
pomoci v
prípade núdze

Vedomosti

- znalosť okamžitých
procesov v prípade
núdze
- znalosť techník ZŽP
(základná životná
podpora) a KPR
- znalosť
automatického alebo
poloautomatického
defibrilátora

Zručnosti

hospodárstva a
spotreby
energie
- prax:
používanie
grafického
softvéru
- teória a prax:
znalosť
telefónnych
čísiel
núdzových
liniek a
protokolu
- teória a prax:
znalosť techník
ZŽP (základná
životná
podpora) a
KPR
- teória a prax:
znalosť
automatického
alebo
poloautomatick

Kompetencie

- vykonávanie techník ZŽP a
KPR v prípade núdze
- iniciovanie núdzových
volaní

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- účastník je schopný
vykonávať techniky ZŽP
a KPR v prípade núdze
- účastník je schopný
iniciovať núdzové
volania
- účastník je schopný
používať automatický
alebo poloautomatický
defibrilátor

Kredit
y
ECVE
T

6
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

4.3
Európske
smernice,
ich
doplnenia a
regionálne
požiadavky
týkajúce sa
bezpečnost
i a ochrany
zdravia pri
práci

Obchodn
áa
ekonomic
-ká oblasť

Obchod
a
ekonomika
podnikania

Úlohy

4.3.1
Dodržiavať a
udržiavať
bezpečné a
zdravé
pracovné
prostredie
zodpovedajúc
e európskym
štandardom
bezpečnosti a
ochrane
zdravia pri
práci
- účasť na
obchodných a
ekonomických
aktivitách
podnikania

Vedomosti

- teoretické vedomosti
o európskych a
špecifických
národných
smerniciach a ich
doplneniach o
bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci, ako
súčasť praktickej časti
vzdelávania

Vedomosti o Európskej
obchodnej kompetencii
(European Business
Competence* Licence EBC*L):
- obchodné ciele a
pomer manažmentu

Zručnosti

é-ho
defibrilátora
- praktické
zručnosti pre
aplikáciu
európskych a
špecifických
národných
smerníc a ich
doplnení o
bezpečnosti a
ochrane zdravia
pri práci

- podnikanie
- niciatívne
zručnosti
- numerické
myslenie
- analytické
zručnosti

Kompetencie

- dodržiavať a aplikovať
požadované európske a
špecifické národné
štandardy o bezpečnosti a
ochrane zdravia

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- účastník je schopný
identifikovať,
kontrolovať a odstrániť
špecifické pracovné
riziká
- účastník je schopný na
vhodnej úrovni riešiť
problémy daného
incidentu alebo
pracovného rizika

- rozumieť najdôležitejším
- účastník je schopný
cieľom podniku
používať kompetencie
- v zásade rozumieť ročnému EBC*L v praxi
zúčtovaniu (súvaha, zisk,
strata) a vedieť prísť k
záverom
- ovládať ciele a základnú

Kredit
y
ECVE
T

Pre
kredit
y
ECVE
T
viď.
Časť
A

Pre
kredit
y
ECVE
T
viď.
Časť
A
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

- účtovníctvo
- kalkulácia a stanovenie
ceny
- obchodný zákon

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

štruktúru prevádzkového
účtovníctva a účtovníctva
ziskových účtovných
jednotiek, vedieť zdôvodniť
význam podnikového
zmýšľania a prehľadu o
výdavkoch
- porozumieť a vysvetliť
charakteristiku, výhody a
nevýhody hlavných právnych
foriem organizácie obchodu
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Manažér pre zdravotný turizmus
Úlohy

Oblasti
aktivít

Aktivity

1.
Manažment,
organizác
ia

1.1
1.1.1
Stredné
Manažment
manažérske podnikania
úlohy v
zariadeniac
h
poskytujúcich služby
zdravotnéh
o turizmu

1.1.2
Príprava
strategického
plánu pre
zariadenie
zdravotného
turizmu

Vedomosti

Zručnosti

- finančné vedomosti
- znalosť manažmentu
pre zdravotný turizmus
- obchodná
administrácia
- znalosť manažmentu
- znalosť účastníkov
trhu

- manažérske
zručnosti
- zručnosti pre
riešenie
problémov
- kontrola (byť
excelentným
kontrolórom)
- plánovacie
zručnosti
- excelentné
schopnosti
revízie
- finančné vedomosti
- manažérske
- znalosť manažmentu zručnosti
pre zdravotný turizmus - plánovacie
- znalosť účastníkov
zručnosti
trhu
- rozhľad
- znalosť strategického
plánovania

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- kontrolovať zariadenie
- vedieť rozhodovať rýchlo a
informovane
- vedieť efektívne zbierať
informácie
- vedieť inovačne
pristupovať k novým
nápadom a riešeniam
- pracovať individuálne
- vedieť presviedčať
- doviesť procesy do
úspešného konca

- účastník je schopný
manažovať podnikanie
zdravotného turizmu
individuálne

- riskovať
- efektívne zbierať
informácie
- plánovať budúcnosť
- inovačne pristupovať k
novým nápadom a riešeniam
- formulovať ciele a plány
- doviesť procesy do

- účastník je schopný
vytvoriť strategický plán
pre zariadenie
zdravotného turizmu

Kredit
y
ECVE
T

5

3
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

úspešného konca
- finančné vedomosti
- znalosť manažmentu
pre zdravotný turizmus
- základné vedomosti
účtovníctva
- matematické
vedomosti
- znalosť strategického
plánovania
- znalosť finančného
plánovania
- znalosť účastníkov
trhu
1.1.4
- znalosť manažmentu
Vypracovanie pre zdravotný turizmus
interných
- manažérske znalosti
pravidiel /
- znalosť usmernení a
organizačných požiadaviek
a
prevádzkovýc
h pravidiel
1.1.3
Príprava
obchodnej
stratégie a
finančného
plánu

- manažérske
zručnosti
- plánovacie
zručnosti
- numerické
myslenie
- excelentné
analytické
zručnosti

- efektívne zbierať
informácie
- plánovať budúcnosť
- inovačne pristupovať k
novým nápadom a riešeniam
- formulovať ciele a plány
- doviesť procesy do
úspešného konca
- digitálne kompetencie

- účastník je schopný
vytvoriť obchodnú
stratégiu a finančný plán
pre zariadenie
zdravotného turizmu

- manažérske
zručnosti
- plánovacie
zručnosti

- formovať prevádzku
podnikania
- doviesť procesy do
úspešného konca

- účastník je schopný
individuálne vypracovať
interné / organizačné a
prevádzkové pravidlá pre
zariadenie zdravotného
turizmu

3

3
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

1.1.5
Kontrola
peňažného
toku
podnikania

1.1.6
Vykonávanie
činností
spojených so
správou
majetku

Vedomosti

- finančné vedomosti
- základné vedomosti
účtovníctva
- manažment času
- obchodná
administrácia
- matematické
vedomosti

- finančné vedomosti
- základné znalosti
účtovníctva
- kreditný manažment
- znalosť správy
majetku

Zručnosti

- manažérske
zručnosti
- zručnosti pre
riešenie
problémov
- numerické
myslenie
- excelentné
analytické
zručnosti
- excelentné
schopnosti
revízie
- excelentné
schopnosti
revízie
- manažérske
zručnosti
- excelentné
analytické
zručnosti
- numerické
myslenie

Kompetencie

- doviesť procesy do
úspešného konca
- predvídať vzťah príčiny a
následku
- pracovať individuálne
- digitálne kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

- účastník je schopný
kontrolovať peňažný tok
podnikania

3

- doviesť procesy do
úspešného konca
- vykonávať aktivity
individuálne

- účastník je schopný
vykonávať činnosti
súvisiace so správou
majetku
2
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Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

1.2
Obchod
a
ekonomika
podnikania

1.3
Plánovanie
a

Úlohy

1.2.1
Účasť na
obchodných a
ekonomických
aktivitách
podnikania

1.3.1
Efektívna
organizácia

Vedomosti

Vedomosti o Európskej
obchodnej kompetencii
(European Business
Competence* Licence EBC*L):
- obchodné ciele a
pomer manažmentu
- účtovníctvo
- kalkulácia a stanovenie
ceny
- obchodný zákon

Zručnosti

- podnikanie
- niciatívne
zručnosti
- numerické
myslenie
- analytické
zručnosti

- znalosť manažmentu - organizačné
pre zdravotný turizmus zručnosti
- časový manažment
- excelentné

Kompetencie

- rozumieť najdôležitejším
cieľom podniku
- v zásade rozumieť
ročnému zúčtovaniu
(súvaha, zisk, strata) a
vedieť prísť k záverom
- ovládať ciele a základnú
štruktúru prevádzkového
účtovníctva a účtovníctva
ziskových účtovných
jednotiek, vedieť zdôvodniť
význam podnikového
zmýšľania a prehľadu o
výdavkoch
- porozumieť a vysvetliť
charakteristiku, výhody a
nevýhody hlavných
právnych foriem organizácie
obchodu
- motivovať kolegov
- kontrolovať a hodnotiť
- pracovať samostatne

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

- účastník je schopný
používať kompetencie
EBC*L v praxi

Pre
kredit
y
ECVE
T
viď.
Časť
A

- účastník je schopný
efektívne organizovať
prácu

3
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

organizácia
pracovných
skupín v
rámci
zdravotnéh
o turizmu

Úlohy

práce

1.3.2
Narábanie
a posúvanie
dôverných
informácií
podľa
predpisov

Vedomosti

- základné znalosti
psychológie

- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- znalosť predpisov a
požiadaviek

Zručnosti

komunikačné
schopnosti
- manažérske
zručnosti
- schopnosť
efektívne riešiť
problémy
- zručnosti
riešenia
problémov
- kontrola (byť
excelentným
kontrolórom)
- plánovacie
zručnosti
- vynikajúce
komunikačné
schopnosti
- zručnosti
riešenia
problémov
dôveryhodnosť

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

- vedieť presviedčať
- doviesť procesy do
úspešného konca

- vedieť precízne
poskytovať informácie
- efektívne komunikovať s
ľuďmi
- dodržiavať pravidlá

- účastník je schopný
narábať a poskytovať
dôverné informácie v
súlade s predpismi

1
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

1.3.3
Spolupráca s
členmi tímu
pre zdravotný
turizmus a s
oddelením
predaja

1.3.4
Kontrola
dennej práce
asistentov pre
zdravotný
turizmus

Vedomosti

Zručnosti

- znalosť medziľudskej
komunikácie a
interakcie
- znalosť zdravotného
turizmu
- základné
psychologické
vedomosti

- príjemný
vzhľad
- vynikajúce
komunikačné
schopnosti
- flexibilita
- schopnosť
efektívne riešiť
konflikty
- zručnosti
riešenia
problémov
dôveryhodnosť
- znalosť manažmentu - organizačné
zdravotného turizmu
schopnosti
- časový manažment
- excelentné
- znalosť medziľudskej schopnosti
komunikácie a
revízie interakcie
manažérske
zručnosti
- schopnosť
efektívne riešiť
konflikty

Kompetencie

- motivovať kolegov
- inovačný prístup k novým
nápadom a riešeniam
- vedieť presviedčať
- pracovať v tíme

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

- účastník je schopný
spolupracovať s tímom, s
členmi tímu pre
zdravotný turizmus a s
oddelením predaja
2

- efektívne zbierať
informácie
- kontrolovať a hodnotiť
- pracovať samostatne
- vedieť presviedčať

- účastník je schopný
denne kontrolovať
odvedenú prácu asistenta
pre zdravotný turizmus
4
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

1.3.5
Udržiavanie
dobrých
vzťahov v
zariadení

1.3.6
Motivácia
tímu

Vedomosti

Zručnosti

- zručnosti
riešenia
problémov
- kontrola (byť
excelentným
kontrolórom)
- plánovacie
zručnosti
- znalosť medziľudskej - excelentné
komunikácie a
komunikačné
interakcie
schopnosti
- znalosť zdravotného - flexibilita
turizmu
- schopnosť
- základné
efektívne riešiť
psychologické
problémy
vedomosti
- zručnosti
riešenia
problémov
dôveryhodnosť
- znalosť manažmentu - príjemný
zdravotného turizmu
vzhľad
- základné
- vynikajúce

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- aplikovať terapiu riešenia
konfliktov
- vedieť presviedčať
- pochopiť problémy
kolegov
- efektívne komunikovať s
ľuďmi

- účastník je schopný
udržiavať dobré vzťahy v
zariadení zdravotného
turizmu

- motivovať kolegov
- inovačný prístup k novým
nápadom a riešeniam

- účastník je schopný
motivovať tím, členov
tímu zdravotného turizmu

Kredit
y
ECVE
T

2

2
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

1.4
Manažment
ľudských
zdrojov

Úlohy

Vedomosti

zdravotného
turizmu,
asistentov a
oddelenie
predaja

psychologické
vedomosti
- znalosť medziľudskej
komunikácie a
interakcie
- znalosť motivačných
techník
- znalosť relevantných
kapitol motivačnej
psychológie

1.4.1
Príprava plánu
ľudských
zdrojov

- znalosť ľudských
zdrojov
- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- znalosť plánovania
ľudských zdrojov

Zručnosti

komunikačné
schopnosti
- flexibilita
- schopnosť
efektívne riešiť
konflikty
- zručnosti
riešenia
problémov
- kreativita
dôveryhodnosť
- kontrola (byť
excelentným
kontrolórom)
- presvedčivá
osobnosť
- manažérske
zručnosti
- plánovacie
zručnosti
- rozhľad

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- vedieť presviedčať

a oddelenie predaja

- rfektívne zbierať
informácie
- kontrolovať a hodnotiť
- inovačný prístup k novým
nápadom a riešeniam
- pracovať samostatne
- doviesť procesy do

- účastník je schopný
pripraviť vhodný plán
ľudských zdrojov

Kredit
y
ECVE
T

2
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

úspešného konca
1.4.2
Účasť na
procese
výberu
zamestnancov

1.4.3
Návrhy
pracovných
zmlúv
1.4.4
Návrhy
pracovnej
náplne

1.4.5
Plnenie úloh v
rámci
mzdového

- znalosť ľudských
zdrojov
- znalosť pohovoru a
iných metód výberu
- základné
psychologické
vedomosti
- znalosť ľudských
zdrojov
- znalosť predpisov a
požiadaviek
- znalosť ľudských
zdrojov
- znalosť zdravotného
turizmu
- znalosť predpisov a
požiadaviek
- finančné vedomosti
- znalosť ľudských
zdrojov
- znalosť predpisov a

- vynikajúce
komunikačné
schopnosti
- schopnosť
nájsť ľudí
ľahko a rýchlo
- rýchle reakcie
- precíznosť
- korektnosť
- plánovacie
zručnosti
- precíznosť

- vynikajúce
analytické
zručnosti
- precíznosť

- efektívne zbierať
informácie

- účastník je schopný
zorganizivať proces
výberu zamestnancov
1

- úoužívať znalosť ľudských
zdrojov v praxi
- používať MS Office na
pokročilej úrovni
- používať znalosť ľudských
zdrojov v praxi
- používať MS Office na
pokročilej úrovni
- doviesť procesy do
úspešného konca
- používať znalosť ľudských
zdrojov v praxi
- používať MS Office na
pokročilej úrovni

- účastník je schopný
samostatne pripraviť
pracovné zmluvy
- účastník je schopný
samostatne pripraviť
pracovnú náplň
zamestnancov
- účastník je schopný
vykonávať aktivity v
rámci mzdového
manažmentu

1

1

1
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

manažmentu

požiadaviek

- korektnosť

1.4.6
Návrh na
kompenzáciu
zamestnancov

- finančné vedomosti
- znalosť ľudských
zdrojov
- znalosť predpisov a
požiadaviek
- znalosť ľudských
zdrojov

- vynikajúce
analytické
zručnosti
- korektnosť
- férovosť
- vynikajúce
schopnosti
revízie
- korektnosť
- férovosť

- používať znalosť ľudských
zdrojov v praxi
- hodnotiť prácu
zamestnancov

- účastník je schopný
pripraviť kompenzačné
balíky pre zamestnancov

- motivovať kolegov
- kontrolovať a hodnotiť

- účastník je schopný
pripraviť kontroly plnenia
pracovných povinností

- organizačné
schopnosti
- vynikajúce
komunikačné
schopnosti
- kreativita
- plánovacie
zručnosti

- zdokonaľovať sa
- účastník je schopný
- motivovať kolegov
organizovať a viesť
- inovačný prístup k novým vzdelávanie a školenia
nápadom a riešeniam
- pracovať samostatne
- používať znalosti ľudských
zdrojov v praxi
- používať znalosti o
vzdelávaní dospelých v
praxi

1.4.7
Príprava
kontroly
plnenia
pracovných
povinností
1.4.8
Organizácia
ďalšieho
vzdelávania a
školení

- znalosť ľudských
zdrojov
- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- znalosť vzdelávania
dospelých

Kredit
y
ECVE
T

1

1

2
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

2.
Hodnotenie
a riadenie
kvality

Aktivity

2.1
Analýza
a
hodnotenie
prevádzky
podniku

2.2
Aktivity
kontroly
kvality

Úlohy

Vedomosti

2.1.1
Plnenie úloh
zahŕňajúcich
štatistickú
analýzu

- finančné znalosti
- základné znalosti
kontroly kvality
- matematické
vedomosti

2.1.2
Účasť v
monitorovacíc
h aktivitách

- znalosti základných
monitorovacích metód
- znalosť predpisov a
požiadaviek

2.2.1
Vykonávanie
aktivít
kontroly
kvality

- znalosť základov
kontroly kvality
- znalosť predpisov a
požiadaviek

Zručnosti

- vynikajúce
schopnosti
revízie numerické
myslenie
- excelentné
analytické
zručnosti
- precíznosť
- vynikajúce
schopnosti
revízie
- excelentné
analytické
zručnosti
- precíznosť
- vynikajúce
schopnosti
revízie
- excelentné
analytické
zručnosti

Kompetencie

- efektívne zbierať
informácie
- kontrolovať a hodnotiť

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

- účastník je schopný
ovládať a používať
štatistickú analýzu
2

- kontrolovať a hodnotiť

- kontrolovať a hodnotiť

- účastník je schopný
organizovať a zúčastniť
sa na monitorovacích
aktivitách

- účastník je schopný
vykonávať aktivity
kontroly kvality

3

2
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

3.
Marketin
g, PR,
komuniká
-cia

Aktivity

3.1
Marketing,
aktivity
predaja

Úlohy

3.1.1

Príprava
marketingový
ch plánov

3.1.2

Príprava
stratégie
predaja

Vedomosti

- znalosť koncepcie a
charakteristiky
marketingu cestovného
ruchu
- znalosť
marketingových
nástrojov, marketingmix
- finančné vedomosti
- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- znalosť koncepcie a
charakteristiky
marketingu cestovného
ruchu
- znalosť
marketingových
nástrojov, marketingmix
- finančné vedomosti
- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- manažérske
zručnosti
- kreativita
- plánovacie
zručnosti
- rozhľad

- efektívne zbierať
informácie
- inovačný prístup k novým
nápadom a riešeniam
- doviesť procesy do
úspešného konca
- predvídať vzťah príčiny a
následku

- účastník je schopný
pripraviť marketingový
plán pre zariadenie
zdravotného turizmu

- manažérske
zručnosti
- kreativita
- plánovacie
zručnosti
- rozhľad

- efektívne zbierať
informácie
- inovačný prístup k novým
nápadom a riešeniam
- doviesť procesy do
úspešného konca
- predvídať vzťah príčiny a
následku

- účastník je schopný
pripraviť stratégiu
predaja pre zariadenie
zdravotného turizmu

Kredit
y
ECVE
T

3

3
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

3.1.3
Vypracovanie
trhového
prieskumu
(konkurenti,
zákazníci,
obchodní
partneri)

- znalosť koncepcie a
charakteristiky
marketingu cestovného
ruchu
- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- znalosť trhového
prieskumu
- znalosť relevantného
trhu (konkurenti,
zákazníci, obchodní
partneri)

- rozhľad
- excelentné
komunikačné
schopnosti
- kreativita
- presvedčivá
osobnosť

- efektívne zbierať
informácie
- hľadať a selektovať
kľúčové trhy
- používať MS Office na
vysokej úrovni

- účastník je schopný
vypracovať trhový
prieskum (s relevantnými
aktérmi zdravotného
turizmu)

3.1.4

- znalosť koncepcie a
charakteristiky
marketingu cestovného
ruchu
- znalosť
marketingových
nástrojov, marketingmix
- finančné vedomosti
- znalosť manažmentu

- organizačné
zručnosti
- excelentné
komunikačné
schopnosti
- manažérske
zručnosti
- zručnosti
riešenia
problémov
- kreativita
- kontrola (byť

- riskovať
- inovačný prístup k novým
nápadom a riešeniam
- hľadať a selektovať
kľúčové trhy
- používať marketingovú
komunikáciu
- pracovať samostatne
- presviedčať

- účastník je schopný
samostatne organizovať a
dohliadať na
marketingové aktivity v
zariadení zdravotného
turizmu

Organizácia a
dozor
marketingový
ch aktivít v
zariadení
zdravotného
turizmu

Kredit
y
ECVE
T

3

4
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Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

3.1.5
Monitorovani
e a kontrola
dosiahnutia
cieľov predaja

Vedomosti

Zručnosti

zdravotného turizmu
- znalosť relevantného
trhu (konkurenti,
zákazníci, obchodní
partneri)
- znalosť marketingovej
psychológie
- znalosť relevantných
kapitol z motivačnej
psychológie

vynikajúcim
kontrolórom
- plánovacie
zručnosti
- zručnosti
predaja

- znalosť koncepcie a
charakteristiky
marketingu cestovného
ruchu
- znalosť
marketingových
nástrojov, marketingmix
- finančné vedomosti
- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu

- vynikajúce
schopnosti
revízie
- excelentné
analytické
zručnosti
- zručnosti
riešenia
problémov
- kontrola (byť
vynikajúcim
kontrolórom)

Kompetencie

- zdokonaľovať sa
- efektívne zbierať
informácie
- kontrolovať a hodnotiť
- presviedčať

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

- účastník je schopný
monitorovať a
kontrolovať dosiahnutie
cieľov predaja
2

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).

59

59

Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

3.2
3.2.1
PR aktivity Organizácia a
kontrola PR
aktivít v
zariadení
zdravotného
turizmu

3.2.2
V prípade
potreby
zverejniť
oficiálne

Vedomosti

- znalosť PR nástrojov
- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- znalosť koncepcie a
charakteristiky
marketingu a PR
cestovného ruchu
- psychologické
znalosti

- znalosť koncepcie a
charakteristiky
marketingu
zdravotného turizmu a
PR

Zručnosti

- organizačné
zručnosti
- excelentné
komunikačné
schopnosti
- manažérske
zručnosti
- zručnosti
riešenia
problémov
- kreativita
- kontrola (byť
vynikajúcim
kontrolórom)
- plánovacie
zručnosti
- príjemný
vzhľad
- excelentné
komunikačné
schopnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- riskovať
- inovačný prístup k novým
nápadom a riešeniam
- hľadať a selektovať
kľúčové trhy
- používať PR komunikáciu
- pracovať samostatne
- presviedčať

- účastník je schopný
samostatne organizovať a
dohliadať na PR aktivity
v zariadení zdravotného
turizmu

- používať PR komunikáciu
- presviedčať
- samostatne prezentovať
svoje vlastné a oficiálne
názory zariadenia

- účastník je schopný
samostatne prezentovať
oficiálne stanovisko
zariadenia

Kredit
y
ECVE
T

4

2
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Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

- podrobná znalosť
služieb a produktov
zariadenia
- znalosť medziľudskej
komunikácie a
interakcie
3.2.3
- znalosť medziľudskej
Udržiavanie
komunikácie a
dobrých
interakcie
vzťahov mimo - základné
zariadenia
psychologické
vedomosti
- znalosť koncepcie a
charakteristiky
marketingu
zdravotného turizmu a
PR
stanovisko
zariadenia

3.2.4
Reprezentácia
podniku (v
porovnaní s
obchodnými

- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- podrobná znalosť
služieb a produktov
zariadenia

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

- kreativita
- presvedčivá
osobnosť

- príjemný
vzhľad
- excelentné
komunikačné
schopnosti
- efektívne
riešiť konflikty
- zručnosti
riešenia
problémov
- spoľahlivosť
- zdvorilosť
- príjemný
vzhľad
- excelentné
komunikačné
- schopnosť

- efektívne používať
komunikačné techniky
- používať PR komunikáciu
- presviedčať

- účastník je schopný
udržiavať dobré vzťahy
mimo zariadenia
zdravotného turizmu
4

- používať prezentačné
techniky
- používať PR komunikáciu
- samostatne pracovať
- presviedčať

- účastník je schopný
efektívne reprezentovať
zariadenie zdravotného
turizmu (v porovnaní s
obchodnými partnermi)

4
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Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

partnermi)

4.
Každoden
-ná
prevádzk
a
zariadeni

4.1
Poskytovan
ie
informácií
–
zákaznícka

3.2.5
Porady
predsedníctva,
príprava
protokolov,
návrhov a
správ
4.1.1
Poskytovanie
informácií o
ponúkaných
službách v
zariadení

Vedomosti

Zručnosti

- znalosť medziľudskej
komunikácie a
interakcie
- znalosť techník
rokovania

Kompetencie

efektívne riešiť
konflikty
- flexibilita
- zručnosti
riešenia
problémov
- spoľahlivosť
- zdvorilosť
- rokovacie
zručnosti
- znalosť koncepcie a
- príjemný
charakteristiky
vzhľad
zdravotného turizmu
- excelentné
- znalosť medziľudskej komunikačné
komunikácie a
schopnosti
interakcie
- zdvorilosť

- účinne rokovať

- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- podrobná znalosť
služieb a produktov
zariadenia
- znalosť medziľudskej

- hľadať a selektovať
kľúčové trhy
- používať marketingovú
komunikáciu
- presviedčať
- iniciovať rozhovor s

- príjemný
vzhľad
- excelentné
komunikačné
schopnosti
- spoľahlivosť

- zdokonaľovať sa
- presviedčať
- používať MS Office na
pokročilej úrovni

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- účastník je schopný
zúčastňovať sa na
poradách zdravotného
turizmu a pripravovať
potrebné dokumenty,
protokoly, návrhy a
správy
- účastník je schopný
poskytovať informácie o
ponúkaných službách v
zariadení zdravotného
turizmu a dosiahnuť
spokojnosť zákazníkov

Kredit
y
ECVE
T

1

4
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Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

a
zdravotné
-ho
turizmu

Aktivity

služba

Úlohy

zdravotného
turizmu

4.1.2
Reakcia na
požiadavky
hostí on-line,
telefonicky a
osobne

4.2
Príprava
programových
balíkov
zdravotnéh
o turizmu

4.2.1
Účasť na
príprave
tendrov a
príslušných
dokumentov

4.2.2
Žiadanie

Vedomosti

komunikácie a
interakcie

Zručnosti

Kompetencie

klientmi / hosťami pre
dosiahnutie najvyššej
úrovne spokojnosti u
zákazníkov
- podrobná znalosť
- zručnosti pre
- presviedčať
služieb a produktov
zvládanie stresu - iniciovať rozhovor s
zariadenia
- excelentné
klientmi / hosťami pre
- znalosť medziľudskej komunikačné
dosiahnutie najvyššej
komunikácie a
schopnosti
úrovne spokojnosti
interakcie
- schopnosti pre zákazníkov
riešenie
problémov
- zdvorilosť
- znalosť právnych
- plánovacie
- efektívne zbierať
predpisov v oblasti
zručnosti
informácie
zdravotného turizmu
- kreativita
- pripraviť reálny rozpočet
- znalosť zákonov EÚ - presnosť
- dobré kompetencie písania
- podrobná znalosť
textov
služieb a produktov
zariadenia
- finančné vedomosti
- finančné vedomosti
- excelentné
- praktická interpretácia úloh
- znalosť manažmentu analytické
- efektívne zbierať

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

- zdvorilosť

- účastník je schopný
reagovať na požiadavky
hostí osobne, on-line a
telefonicky
3

- účastník je schopný
pripraviť tender a
príslušné dokumenty
3

- účastník je schopný
žiadať relevantné cenové

2
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Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

cenových
ponúk,
kolacionovani
e, analýza a
výber
najlepších
ponúk
4.2.3
Príprava
kalkulácií

4.2.4
Príprava
programových
balíkov
zdravotného
turizmu pre
zákazníkov

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

zdravotného turizmu

zručnosti
- rozhľad

informácie
- hľadať a selektovať
kľúčové trhy

ponuky, kolacionovať,
analyzovať a vybrať
najlepšie ponuky

- finančné vedomosti
- základné znalosti
účtovníctva
- matematické
vedomosti

- numerické
myslenie
- excelentné
analytické
zručnosti
- presnosť
- plánovacie
zručnosti
- kreativita
- plánovacie
zručnosti
- rozhľad

- efektívne zbierať
informácie
- pripraviť reálny rozpočet
- používať MS Office na
pokročilej úrovni

- účastník je schopný
pripraviť reálne
kalkulácie

- inovačný prístup k novým
nápadom a riešeniam
- hľadať a selektovať
kľúčové trhy
- presviedčať
- dobré kompetencie písania
textov

- účastník je schopný
pripraviť programové
balíky pre zákazníkov

- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- podrobná znalosť
služieb a produktov
zariadenia
- dobrá znalosť
právnych predpisov v
oblasti zdravotného

Kredit
y
ECVE
T

2

3
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Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

turizmu
4.3
Administrá
-cia

4.3.1
Príprava správ
a štatistík

- znalosť štatistík
- finančné vedomosti

4.3.2
Manažment a
ochrana dát

- základné znalosti
poistného práva

4.3.3
Príprava
letákov,
bilbordov a
informačných
materiálov

- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- podrobná znalosť
služieb a produktov
zariadenia
- znalosť relevantného
trhu (konkurenti,
zákazníci, obchodní
partneri)

- excelentné
analytické
zručnosti
- tolerancia
monotónnosti
- excelentné
analytické
zručnosti
- tolerancia
monotónnosti
- kreativita
- presnosť
- zmysel pre
krásu

- efektívne zbierať
informácie
- porozumieť správam a
štatistikám
- usudzovať na základe
správ a štatistík
- kontrolovať a hodnotiť

- inovačný prístup k novým
nápadom a riešeniam
- používať MS Office na
pokročilej úrovni

- účastník je schopný
vypracovať správy a
štatistiky a dospieť k
záverom
- účastník je schopný
vykonávať manažment a
ochranu dát v zariadení
zdravotného turizmu

2

1

- účastník je schopný
pripraviť letáky, bilbordy
a informačné materiály
2
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Oblasti
aktivít

5.
Predpisy
pre
bezpečno
sť a
ochranu
zdravia
pri práci

Aktivity

5.1
Európske
smernice,
ich
doplnenia a
regionálne
požiadavky
týkajúce sa
bezpečnost
i a ochrany
zdravia pri
práci

Úlohy

Vedomosti

4.3.4
Kontrola
dokumentov,
došlých a
odoslaných
faktúr

- finančné vedomosti
- základné znalosti
účtovníctva
- obchodná
administrácia
- matematické
vedomosti

5.1.1
Dodržiavať a
udržiavať
bezpečné a
zdravé
pracovné
prostredie
zodpovedajúce
európskym
štandardom
bezpečnosti a

- teoretické vedomosti
o európskych a
špecifických
národných
smerniciach a ich
doplneniach o
bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci, ako
súčasť praktickej časti
vzdelávania

Zručnosti

- excelentné
schopnosti
revízie
- numerické
myslenie
- excelentné
analytické
zručnosti
- tolerancia
monotónnosti
- presnosť
- praktické
zručnosti pre
aplikáciu
európskych a
špecifických
národných
smerníc a ich
doplnení o
bezpečnosti a
ochrane zdravia
pri práci

Kompetencie

- kontrolovať
- poznať obsah faktúr

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

- účastník je schopný
kontrolovať dokumenty,
došlé a odchádzajúce
faktúry
2

- dodržiavať a aplikovať
požadované európske a
špecifické národné
štandardy o bezpečnosti a
ochrane zdravia

- účastník je schopný
identifikovať, kontrolovať
a odstrániť špecifické
pracovné riziká
- účastník je schopný
riešiť problémy
primerane k danému
incidentu alebo
pracovnému riziku

Pre
kredit
y
ECVE
T
viď.
Časť
A

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).

66

66

Pracovný balík č.5 - MP
Compendium (R31)
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

ochrane
zdravia pri
práci

5.2
Kontrola
bezpečnosti
a ochrany
zdravia pri
práci

- excelentné
schopnosti
revízie
- excelentné
analytické
zručnosti
- presnosť
5.2.2
- základné znalosti
- excelentné
Kontrola
poistného práva
schopnosti
dodržiavania
- znalosť predpisov a
revízie
bezpečnostnýc požiadaviek
- excelentné
h predpisov
- znalosť európskych
analytické
predpisov a ich
zručnosti
doplnení o bezpečnosti - presnosť
a ochrane zdravia pri
práci
5.2.3
- základná znalosť
- excelentné
Kontrola
poistného práva
schopnosti
dodržiavania
- znalosť predpisov a
revízie
zdravotníckyc požiadaviek
- excelentné
5.2.1
Kontrola
dodržania
technických
predpisov

- základné znalosti
poistného práva
- znalosť predpisov a
požiadaviek

- kontrolovať a hodnotiť

- kontrolovať a hodnotiť

- kontrolovať a hodnotiť

- účastník je schopný
dohliadať na
dodržiavanie technických
predpisov

2

- účastník je schopný
dohliadať na
dodržiavanie
bezpečnostných
predpisov

2

- účastník je schopný
dohliadať na
dodržiavanie
zdravotníckych predpisov

2
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Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

h predpisov

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredit
y
ECVE
T

analytické
zručnosti
- presnosť
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VI. Časť C – Špecifické teritoriálne (národné / regionálne) kompetencie hlavných odborných kvalifikácií
Rôzne špecifické teritoriálne (národné / regionálne) oblasti kompetencií pre kvalifikácie

Dodatok Maďarska

69

Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Komunikácia v
maďarčine

- komunikácia v
maďarčine

- v rámci aktivít
zdravotného
turizmu
komunikovať v
maďarčine

- znalosť
maďarčiny na
úrovni B2 CEFR
(Spoločný
európsky
referenčný
rámec pre
jazyky)

- pri vykonávaní
profesionálnej
aktivity používať
maďarčinu na
úrovni B2 CEFR
(Spoločný
európsky
referenčný
rámec pre
jazyky)

- komunikovať v
maďarčine
(min. na úrovni
B2 CEFR Spoločný
európsky
referenčný
rámec pre
jazyky)

Jednotky
výsledkov
vzdelávania
- účastník je
schopný
komunikovať v
maďarčine

Príslušné kredity
ECVET

6
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Dodatok Talianska (región Umbria)
Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Komunikácia v
taliančine

- komunikácia v
taliančine

- v rámci aktivít
zdravotného
turizmu
komunikovať v
taliančine

- znalosť
taliančiny na
úrovni B2 CEFR
(Spoločný
európsky
referenčný
rámec pre
jazyky)

- pri vykonávaní
profesionálnej
aktivity používať
taliančinu na
úrovni B2 CEFR
(Spoločný
európsky
referenčný
rámec pre
jazyky)

- komunikovať v
taliančine
(min. na úrovni
B2 CEFR Spoločný
európsky
referenčný
rámec pre
jazyky)

Jednotky
výsledkov
vzdelávania
- účastník je
schopný
komunikovať v
taliančine

Príslušné kredity
ECVET

6
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Dodatok Belgicka
Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Komunikácia:
jazyk
zodpovedajúci
regionálnym
požiadavkám

- komunikácia:
jazyk
zodpovedajúci
regionálnym
požiadavkám

- komunikácia: v
rámci aktivít
zdravotného
turizmu
komunikovať
jazykom
zodpovedajúcim
regionálnym
požiadavkám

- znalosť jazyka
zodpovedajúca
regionálnym
požiadavkám na
úrovni B2 CEFR
(Spoločný
európsky
referenčný
rámec pre
jazyky)

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov
vzdelávania
- pri vykonávaní - komunikácia v - komunikácia:
profesionálnej
jazyku
jazyk
aktivity používať zodpovedajúcom zodpovedajúci
jazyk
regionálnym
regionálnym
zodpovedajúci
požiadavkám
požiadavkám
regionálnym
(min. na úrovni
požiadavkám na B2 CEFR úrovni B2
Spoločný
CEFR (Spoločný európsky
európsky
referenčný
referenčný
rámec pre
rámec pre
jazyky)
jazyky)

Príslušné kredity
ECVET
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Dodatok Slovenska
Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Komunikácia v
slovenčine

- komunikácia v
slovenčine

- v rámci aktivít
zdravotného
turizmu
komunikovať v
slovenčine

- znalosť
slovenčiny na
úrovni B2 CEFR
(Spoločný
európsky
referenčný
rámec pre
jazyky)

- pri vykonávaní
profesionálnej
aktivity používať
slovenčinu na
úrovni B2 CEFR
(Spoločný
európsky
referenčný
rámec pre
jazyky)

- komunikovať v
slovenčine
(min. na úrovni
B2 CEFR Spoločný
európsky
referenčný
rámec pre
jazyky)

Jednotky
výsledkov
vzdelávania
- účastník je
schopný
komunikovať v
slovenčine

Príslušné kredity
ECVET
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Dodatok Rumunska
Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Komunikácia v
rumunčine

- komunikácia v
rumunčine

- v rámci aktivít
zdravotného
turizmu
komunikovať v
rumunčine

- znalosť
rumunčiny na
úrovni B2 CEFR
(Spoločný
európsky
referenčný
rámec pre
jazyky)

- pri vykonávaní
profesionálnej
aktivity používať
rumunčinu na
úrovni B2 CEFR
(Spoločný
európsky
referenčný
rámec pre
jazyky)

- komunikovať v
rumunčine
(min. na úrovni
B2 CEFR Spoločný
európsky
referenčný
rámec pre
jazyky)

Jednotky
výsledkov
vzdelávania
- účastník je
schopný
komunikovať v
rumunčine

Príslušné kredity
ECVET
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VII. Rekapitulačná tabuľka kreditov ECVET
Kredity ECVET - Kozmetička
Kredity ECVET pre spoločné
kompetencie účastníckych krajín

VIII. Časť A – kredity ECVET
vzťahujúce sa na spoločné
európske kompetencie prelínajúce
hlavné odborné kvalifikácie
Časť B – kredity ECVET vzťahujúce sa na spoločné
európske kompetencie špecifické pre každú z
hlavných odborných kvalifikácií
Časť C – kredity ECVET vzťahujúce sa na
špecifické teritoriálne (národné / regionálne)
kompetencie hlavných odborných kvalifikácií
Celkom

74

Kredity ECVET pre špecifické
kompetencie každej účastníckej
krajiny

Kredity ECVET
celkom

4

4

110

110

114

6

6

6

120
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Kredity ECVET – Asistent pre fitnes a wellness
Kredity ECVET pre spoločné
kompetencie účastníckych krajín

IX. Časť A – kredity ECVET
vzťahujúce sa na spoločné
európske kompetencie prelínajúce
hlavné odborné kvalifikácie
Časť B – kredity ECVET vzťahujúce sa na spoločné
európske kompetencie špecifické pre každú z
hlavných odborných kvalifikácií
Časť C – kredity ECVET vzťahujúce sa na
špecifické teritoriálne (národné / regionálne)
kompetencie hlavných odborných kvalifikácií
Celkom

Kredity ECVET pre špecifické
kompetencie každej účastníckej
krajiny

Kredity ECVET
celkom

4

4

50

50

54

6

6

6

60
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Kredity ECVET – Manažér pre zdravotný turizmus
Kredity ECVET pre spoločné
kompetencie účastníckych krajín

X. Časť A – kredity ECVET
vzťahujúce sa na spoločné
európske kompetencie prelínajúce
hlavné odborné kvalifikácie
Časť B – kredity ECVET vzťahujúce sa na spoločné
európske kompetencie špecifické pre každú z
hlavných odborných kvalifikácií
Časť C – kredity ECVET vzťahujúce sa na
špecifické teritoriálne (národné / regionálne)
kompetencie hlavných odborných kvalifikácií
Celkom

Kredity ECVET pre špecifické
kompetencie každej účastníckej
krajiny

Kredity ECVET
celkom

4

4

110

110

114

6

6

6

120
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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.

1.3 Financie
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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.

XI. Podpis prílohy MP
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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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Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci
Transfer of Innovation
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Project title: ECVET – HEALTH TOURISM
WP6 - Pilot test on the enforcement of the Memorandum of Understanding MoU ECVET for the professional figures in health tourism

COMMON EUROPEAN MODEL FOR ECVET LEARNING AGREEMENTS
describing processes aimed to allow the recognition of the European qualifications
“Cosmetician”, “Fitness-wellness assistant”, and “Health-tourism Manager” and related
learning outcomes and ECVET credits in compliance with the Memorandum of
Understanding - MoU ECVET for the concerned professional qualifications and with the
National and/or Regional rules on transparency and recognition of competences and
qualifications in force in territories concerned by the Pilot Test

Model definition date: May 2014
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UZNANIE
Projekt "ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS" je spolu so subprogramom Leonardo da Vinci
multilaterálnou intervenciou pre transfer inovácií (Tol) v rámci Programu celoživotného
vzdelávania Európskej únie.
Projekt je financovaný v rámci priority "ECVET pre prehľadnosť a uznanie vzdelávacích
výsledkov a kvalifikácií (LEO-Tralnno-11)" v rozsahu projektov Tol programu Leonardo da
Vinci. Cieľom projektu je aplikovať európske nástroje a rámce EQF a ECVET pre ľudí
pracujúcich v sektore zdravotného turizmu. To možno dosiahnuť pomocou vytvorenia
Memoranda porozumenia ECVET (MP) pre európske kvalifikácie ako "kozmetička", "asistent
pre fitnes a wellness" a "manažér pre zdravotný turizmus", ďalej definíciou týchto kvalifikácií
v rámci vzdelávacích výsledkov, ich pridaním do EQF prostredníctvom národných
kvalifikačných rámcov a systémov, vytvorením prenosných jednotiek vzdelávacích výsledkov
a pridelených kreditov, ako aj pomocou ich presadenia (vzdelávacie dohody, udelenie
kreditov, transfer, validácia a akumulácia) cez príslušné VET programy s flexibilnými
nástrojmi pre validáciu, transfer a uznanie vzdelávacích výsledkov získaných vo formálnych,
neformálnych a non-formálnych kontextoch.
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 Wellness – Fitness Oktatási Központ a EFEB Üzleti
Szakközépiskola; v Taliansku Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa; v Rumunsku
COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA”; na Slovensku Stredná odborná škola s vyučovacím
jazykom maďarským - Szakközépiskola), súkromné inštitúcie kompetentné v problematike
zdravotného turizmu na národnej úrovni (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: vytvorenie korešpondencie 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;
Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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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.
Projekt umožnil definíciu nadnárodného dokumentu, ktorý zdieľajú všetci európski účastnícki
partneri, a ktorý opisuje odborné kvalifikácie "kozmetičky", "asistenta pre fitnes a wellness"
a "manažéra pre zdravotný turizmus" vzhľadom na ich aktivity, úlohy, zručnosti, vedomosti,
jednotky vzdelávacích výsledkov a súlad medzi vzdelávacími jednotkami a príslušnými
kreditmi (viď. Dodatok č. 1 MP).

DOHODNUTÉ A STANOVENÉ

1) Na základe svojich profesionálnych zdrojov vymedzuje “názov organizácie” v súlade s
uchádzajúcim zamestnancom / podnikateľom / praktikantom aktívnym v sektore
zdravotného turizmu, s pánom / pani.............., intervenčný program, ktorého cieľom je
sprehľadniť a uznať už získané vzdelávacie výsledky a pripisovať v súlade s MP ECVET a
regionálnymi pravidlami o profesionálnej kvalifikácii príslušné školiace kredity a kredity
ECVET pre profesionálne kvalifikácie "Kozmetička" / "Asistent pre fitnes a wellness" /
"Manažér pre zdravotný turizmus" (vybrať) v sektore zdravotného turizmu.
2) Na konci vyššie špecifikovaného intervenčného programu, ktorého cieľom je sprehľadniť a
uznať už získané vzdelávacie výsledky, vytvorí "názov organizácie" kvalitatívny a
kvantitatívny analytický opis vyhodnotených vzdelávacích výsledkov (jednotky, časti
jednotiek a príslušné kredity ECVET) v súlade s MP ECVET.
3) Hodnotenie a akreditačný proces ECVET, ktorý realizuje “názov organizácie” v rámci tohto
projektu, sa považuje za pilotnú skúsenosť.
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Vzdelávacia dohoda ECVET (vzor)
Cieľom Dohody o vzdelávaní je umožniť uznať európsku kvalifikáciu "Kozmetička" / "Asistent
pre fitnes a wellness" / "Manažér pre zdravotný turizmus" a príslušné vzdelávacie výsledky a
kredity ECVET v súlade s Memorandom porozumenia – MP ECVET pre profesionálne
kvalifikácie v súlade s platnými národnými a / alebo regionálnymi pravidlami o prehľadnosti a
uznaní kompetencií a kvalifikácií na miestach, ktorých sa Pilotný test týka.
Poskytovateľ VET / Odborné stredisko pre posudzovanie profesijných zručností
Názov:
Adresa:
Registračné číslo:
Právne zastúpenie:
Kandidát
Meno:
Dátum a miesto narodenia:
Adresa:
Tel. č.:
Email:
Štátna príslušnosť:
Úroveň vzdelania:
Predchádzajúce kvalifikácie:
Názov školiaceho programu kvalifikácie:
Úroveň EQF/NQF (v prípade potreby):
Poskytovateľ VET / Odborné stredisko pre posudzovanie profesijných zručností sa zaväzuje
vyhodnotiť kompetencie Kandidáta, identifikuje jeho vzdelávacie výsledky, zaväzuje sa
pripraviť ho na odborné / profesijné skúšky. Kandidát súhlasí s požiadavkami, zaväzuje sa
zúčastniť sa školení s cieľom získať chýbajúce jednotky vzdelávacích výsledkov, predkladá
potrebné informácie a dokumenty.
Na základe vyhodnotenia vzdelávacích jednotiek predošlého vzdelávania Kandidáta, ktoré
vydal.................. (poskytovateľ VET / Odborné stredisko pre posudzovanie profesijných
zručností), je Kandidát oslobodený od účasti na školeniach organizovaných pre už
vyhodnotené a uznané vzdelávacie výsledky. Kandidát súhlasí s účasťou na školeniach
zameraných na chýbajúce kompetencie / vzdelávacie výsledky s cieľom získania európskej
kvalifikácie "Kozmetička" / "Asistent pre fitnes a wellness" / "Manažér pre zdravotný
turizmus".
Dátum:
Kandidát

Poskytovateľ VET / Odborné
stredisko pre posudzovanie
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profesijných zručností
Príloha 1 – Kozmetička
Poskytovateľ VET / Odborné stredisko pre posudzovanie profesijných zručností
(Názov)
(Miesto)
(Kontakt)
Číslo posudku:
ŽIADOSŤ O HODNOTENIE
vzdelávacích výsledkov
Kvalifikácia: Kozmetička
Kvalifikačný kód:
Meno …………………………………….. Číslo OP:……………………………..
Adresa:……………………………….ulica
……č.d…………..……mesto…................PSČ.............
…………….. krajina
Tel. č.: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
Prosím o umožnenie hodnotenia mojich vzdelávacích výsledkov:
Č.
Oblasti činnosti vzdelávacích výsledkov
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Žiadosť o hodnotenie
áno
nie

Úprava mihalníc a obočia
Odfarbenie, odstraňovanie, depilácia ochlpenia tváre
Ošetrenia pokožky podľa typu pleti
Masáž
Redukcia tuku, posilňovanie svalstva a ošetrenie
podkožného tkaniva
Depilácia
Masáž ruky
Ošetrenie pleti pred nanesením make-upu
Dekoratívne líčenie
Európske smernice pre bezpečnosť práce a ich dodatky,
miestne požiadavky
Čistenie a údržba pracovných povrchov
Kozmetické poradenstvo
Registrácia
Obchod a ekonomika v podnikaní

Zaväzujem sa poskytnúť všetky informácie a dokumenty potrebné pre hodnotenie.
Dátum

Podpis

……………………..

………………………………
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Príloha 2 – Asistent pre fitnes a wellness
Poskytovateľ VET / Odborné stredisko pre posudzovanie profesijných zručností
(Názov)
(Miesto)
(Kontakt)
Číslo posudku:

ŽIADOSŤ O HODNOTENIE
vzdelávacích výsledkov
Kvalifikácia: Asistent pre fitnes a wellness
Kvalifikačný kód:
Meno …………………………………….. Číslo OP:……………………………..
Adresa:……………………………….ulica
……č.d…………..……mesto…................PSČ.............
…………….. krajina
Tel. č.: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
Prosím o umožnenie hodnotenia mojich vzdelávacích výsledkov:
Č.
Oblasti činnosti vzdelávacích výsledkov
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Žiadosť o hodnotenie
áno
nie

Zákaznícka služba – poskytovanie informácií
Odporúčania služieb fitnes, wellness a služieb zdravotného
wellnessu
Aktivity predaja a prevádzkovanie baru zdravia
Vklad údajov
Manažment údajov a bezpečnosť
Správy o hospodárení
Príprava materiálov pre interné komunikačné účely
Hygiena – upratovanie a udržiavanie čistoty
KPR a prvá pomoc
Európske a miestne predpisy bezpečnosti pri práci
Obchod a ekonomika

Zaväzujem sa poskytnúť všetky informácie a dokumenty potrebné pre hodnotenie.

Dátum

Podpis

……………………..

………………………………

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.

85

WP8 Dissemination –
Compendium (R31)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Príloha 3 – Manažér pre zdravotný turizmus
Poskytovateľ VET / Odborné stredisko pre posudzovanie profesijných zručností
(Názov)
(Miesto)
(Kontakt)
Číslo posudku:

ŽIADOSŤ O HODNOTENIE
vzdelávacích výsledkov
Kvalifikácia: manažér pre zdravotný turizmus
Kvalifikačný kód:
Meno …………………………………….. Číslo OP:……………………………..
Adresa:……………………………….ulica
……č.d…………..……mesto…................PSČ.............
…………….. krajina
Tel. č.: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
Prosím o umožnenie hodnotenia mojich vzdelávacích výsledkov:
Č.
Oblasti činnosti vzdelávacích výsledkov

Žiadosť o hodnotenie
áno

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

nie

Úlohy stredného manažmentu v podnikoch poskytujúcich
služby zdravotného turizmu
Obchod a ekonomika v podnikaní
Plánovanie a organizovanie pracovných skupín
zdravotného turizmu
Manažment ľudských zdrojov
Analýza a hodnotenie prevádzky podniku
Vykonávanie aktivít kontroly kvality
Marketing, aktivity predaja
PR aktivity
Poskytovanie informácií – Zákaznícka služba
Príprava programových balíkov zdravotného turizmu
Administrácia
Európske smernice pre bezpečnosť práce a ich dodatky,
miestne požiadavky
Dohľad nad bezpečnosťou pri práci a zdravotné predpisy

Zaväzujem sa poskytnúť všetky informácie a dokumenty potrebné pre hodnotenie.
Dátum

Podpis

……………………..

………………………………
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Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci
Transfer of Innovation
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Project title: ECVET – HEALTH TOURISM
WP6 - Pilot test on the enforcement of the Memorandum of Understanding MoU ECVET for the professional figures in health tourism

COMMON EUROPEAN MODEL FOR ECVET CREDITS AWARDING
to award the ECVET credits related to verified learning outcomes registered and transcribed
applying Europass Certificate Supplement, in compliance with the Memorandum of
Understanding - MoU ECVET for the new European common qualifications “Cosmetician”,
“Health Tourism Manager”, and “Fitness/Wellness Assistant”, with the related individual
signed Learning Agreements, and with the National and/or Regional rules on transparency
and recognition of competences and qualifications in force in territories concerned by Pilot
Test

Model definition date: July 2014
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UZNANIE
Projekt "ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS" je spolu so subprogramom Leonardo da Vinci
multilaterálnou intervenciou pre transfer inovácií (Tol) v rámci Programu celoživotného
vzdelávania Európskej únie.
Projekt je financovaný v rámci priority "ECVET pre prehľadnosť a uznanie vzdelávacích
výsledkov a kvalifikácií (LEO-Tralnno-11)" v rozsahu projektov Tol programu Leonardo da
Vinci. Cieľom projektu je aplikovať európske nástroje a rámce EQF a ECVET pre ľudí
pracujúcich v sektore zdravotného turizmu. To možno dosiahnuť pomocou vytvorenia
Memoranda porozumenia ECVET (MP) pre európske kvalifikácie ako "kozmetička", "asistent
pre fitnes a wellness" a "manažér pre zdravotný turizmus", ďalej definíciou týchto kvalifikácií
v rámci vzdelávacích výsledkov, ich pridaním do EQF prostredníctvom národných
kvalifikačných rámcov a systémov, vytvorením prenosných jednotiek vzdelávacích výsledkov
a pridelených kreditov, ako aj pomocou ich presadenia (vzdelávacie dohody, udelenie
kreditov, transfer, validácia a akumulácia) cez príslušné VET programy s flexibilnými
nástrojmi pre validáciu, transfer a uznanie vzdelávacích výsledkov získaných vo formálnych,
neformálnych a non-formálnych kontextoch.
Rozvoj a uznanie vedomostí, zručností a kompetencií občanov sú nevyhnutné pre osobný a
profesionálny rast, konkurencieschopnosť, zamestnanie a sociálnu súdržnosť spoločnosti.
Aplikácia modelu udeľovania ECVET kreditov uľahčuje mobilitu pracovníkov a študentov.
Projekt má za cieľ každému umožniť celoživotné vzdelávanie, ako aj jednotlivcom snažiacim
sa získať kvalifikáciu umožniť uznať, preniesť a akumulovať získané vzdelávacie výsledky vo
formálnych, neformálnych a non-formálnych kontextoch. Týmto spôsobom sa zlepší
všeobecné porozumenie vzdelávacím výsledkom, ich prehľadnosť, nadnárodná mobilita a
prenosnosť v členských štátoch v oblasti celoživotného vzdelávania. Spoločný európsky
model pre udeľovanie kreditov ECVET v zdravotnom turizme sa sústreďuje na dosiahnutie
prehľadnosti a uznania vzdelávacích výsledkov sektorových profesií ako "kozmetička",
"manažér pre zdravotný turizmus" a "asistent pre fitnes a wellness". Tento model možno
použiť na všetky vzdelávacie výsledky, ktoré sú v princípe dosiahnuteľné rôznymi
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vzdelávacími a študijnými spôsobmi a následne prenosné a uznané. Udeľovanie kreditov
ECVET umožňuje rozvoj flexibilných a individualizovaných spôsobov a uznanie vzdelávacích
výsledkov získaných non-formálnym a neformálnym vzdelávaním.
Udeľovanie kreditov ECVET:


Poskytovatelia VET / odborné strediská pre posudzovanie profesijných zručností
udelia zainteresovaným zamestnancom / podnikateľom / praktikantom (kandidátom)
Certifikát profilu kompetencie ako uznanie vzdelávacích výsledkov nadobudnutých
non-formálnym a neformálnym vzdelávaním. Aby sa kandidát kvalifikoval na profesiu
"kozmetičky" / "asistenta pre fitnes a wellness" / "manažéra pre zdravotný turizmus",
musí sa zúčastniť školenia, ktorým získa chýbajúce kompetencie.



Poskytovatelia VET / odborné strediská pre posudzovanie profesijných zručností
udelia zainteresovaným zamestnancom / podnikateľom / praktikantom (kandidátom)
na konci vzdelávacie procesu za uznané vzdelávacie výsledky ECVET kredity. Urobia
tak so zohľadnením Europas - doplnku k osvedčeniu.
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Príloha 1 – Kozmetička
Poskytovateľ VET / Odborné stredisko pre posudzovanie profesijných zručností
(Názov)
(Miesto)
(Kontakt)
Číslo posudku:

CERTIFIKÁT PROFILU KOMPETENCIE
Kvalifikácia: Kozmetička
Kvalifikačný kód:
Úroveň EQF/NQF (v prípade potreby):
Meno …………………………………….. Číslo OP:……………………………..
Adresa:……………………………….ulica ……č.d…………..……mesto…................... PSČ.............
…………….. krajina
Tel. č.: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
………………………… (názov poskytovateľa VET / odborného strediska pre posudzovanie
profesijných zručností) posúdil vzdelávacie výsledky a výkony kandidáta nasledovne:
Č.

Oblasti činnosti vzdelávacích výsledkov

Výsledky hodnotenia
prospel
neprospel

1.
2.
3.
4.
5

Úprava mihalníc a obočia
Odfarbenie, odstraňovanie, depilácia ochlpenia tváre
Ošetrenia pokožky podľa typu pleti
Masáž
Redukcia tuku, posilňovanie svalstva a ošetrenie
podkožného tkaniva
6.
Depilácia
7.
Masáž ruky
8.
Ošetrenie pleti pred nanesením make-upu
9.
Dekoratívne líčenie
10. Európske smernice pre bezpečnosť práce a ich dodatky,
miestne požiadavky
11. Čistenie a údržba pracovných povrchov
12. Kozmetické poradenstvo
13. Registrácia
14. Obchod a ekonomika v podnikaní
Pripomienky:
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Na základe hodnotenia získal kandidát ...... kreditov. Aby kandidát nadobudol kvalifikáciu
"Kozmetička", musí sa zúčastniť školení, čím získa chýbajúce kompetencie v nasledovných
oblastiach činnosti:
1.
2.
3.
.
.

…………………………… Dátum:
Podpis hodnotiaceho
Svojím podpisom potvrdzujem, že som si vyššie informácie prečítal a porozumel im:
………………………....… Dátum:
Podpis kandidáta

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.

91

WP8 Dissemination –
Compendium (R31)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Príloha 2 – Asistent pre fitnes a wellness
Poskytovateľ VET / Odborné stredisko pre posudzovanie profesijných zručností
(Názov)
(Miesto)
(Kontakt)
Číslo posudku:

CERTIFIKÁT PROFILU KOMPETENCIE
Kvalifikácia: Asistent pre fitnes a wellness
Kvalifikačný kód:
Úroveň EQF/NQF (v prípade potreby):
Meno …………………………………….. Číslo OP:……………………………..
Adresa:……………………………….ulica ……č.d…………..……mesto…................... PSČ.............
…………….. krajina
Tel. č.: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
………………………… (názov poskytovateľa VET / odborného strediska pre posudzovanie
profesijných zručností) posúdil vzdelávacie výsledky a výkony kandidáta nasledovne:
Č.

Oblasti činnosti vzdelávacích výsledkov

Výsledky hodnotenia
prospel
neprospel

1.
2.

Zákaznícka služba – poskytovanie informácií
Odporúčania služieb fitnes, wellness a služieb zdravotného
wellnessu
3.
Aktivity predaja a prevádzkovanie baru zdravia
4.
Vklad údajov, manažment a bezpečnosť
5.
Správy o hospodárení
6.
Príprava materiálov pre interné komunikačné účely
7.
Hygiena – upratovanie a udržiavanie čistoty
8.
KPR a prvá pomoc
9.
Európske a miestne predpisy bezpečnosti pri práci
10. Obchod a ekonomika
Pripomienky:
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Na základe hodnotenia získal kandidát ...... kreditov. Aby kandidát nadobudol kvalifikáciu
"Asistent pre fitnes a wellness", musí sa zúčastniť školení, čím získa chýbajúce kompetencie
v nasledovných oblastiach činnosti:
1.
2.
3.
.
.

…………………………… Dátum:
Podpis hodnotiaceho
Svojím podpisom potvrdzujem, že som si vyššie informácie prečítal a porozumel im:
……………………....…… Dátum:
Podpis kandidáta
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Príloha 3 – Manažér pre zdravotný turizmus
Poskytovateľ VET / Centrum hodnotenia profesionálnych zručností
(Názov)
(Miesto)
(Kontakt)
Číslo posudku:

CERTIFIKÁT PROFILU KOMPETENCIE
Kvalifikácia: Manažér pre zdravotný turizmus
Kvalifikačný kód:
Úroveň EQF/NQF (v prípade potreby):
Meno …………………………………….. Číslo OP:……………………………..
Adresa:……………………………….ulica ……č.d…………..……mesto…................... PSČ.............
…………….. krajina
Tel. č.: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
………………………… (názov poskytovateľa VET / odborného strediska pre posudzovanie
profesijných zručností) posúdil vzdelávacie výsledky a výkony kandidáta nasledovne:

Č.

Oblasti činnosti vzdelávacích výsledkov

Výsledky hodnotenia
prospel
neprospel

1.

Úlohy stredného manažmentu v podnikoch poskytujúcich
služby zdravotného turizmu
2.
Obchod a ekonomika v podnikaní
3.
Plánovanie a organizovanie pracovných skupín
zdravotného turizmu
4.
Manažment ľudských zdrojov
5
Analýza a hodnotenie prevádzky podniku
6.
Vykonávanie aktivít kontroly kvality
7.
Marketing, aktivity predaja
8.
PR aktivity
9.
Poskytovanie informácií – Zákaznícka služba
10. Príprava programových balíkov zdravotného turizmu
11. Administrácia
12. Európske smernice pre bezpečnosť práce a ich dodatky,
miestne požiadavky
13. Dohľad nad bezpečnosťou pri práci a zdravotné predpisy
Pripomienky:
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Na základe hodnotenia získal kandidát ...... kreditov. Aby kandidát nadobudol kvalifikáciu
"Manažér pre zdravotný turizmus", musí sa zúčastniť školení, čím získa chýbajúce
kompetencie v nasledovných oblastiach činnosti:
1.
2.
3.
.
.

…………………………… Dátum:
Podpis hodnotiaceho
Svojím podpisom potvrdzujem, že som si vyššie informácie prečítal a porozumel im:
………………………….... Dátum:
Podpis kandidáta
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POLITICKÉ ODPORÚČANIA
Súbor “politických odporúčaní” navrhnutých v tomto dokumente je určený pre orgány so
sektorovými a územnými rozhodovacími právomocami na miestnej, regionálnej, národnej a
európskej úrovni, ktoré majú inštitucionálnu spôsobilosť alebo odvetvový význam v oblasti
odborného vzdelávania a prípravy – OVP a aktivít v cestovnom ruchu : inými slovami, verejné
inštitúcie kompetentné v oblasti OVP a cestovného ruchu a sociálni partneri a profesijné
organizácie v cestovnom ruchu.
V skutočnosti sú orgány s rozhodujúcimi právomocami hlavnými aktérmi v procese
schvaľovania a implementácie výsledkov pochádzajúcich z európskeho projektu Leonardo
da Vinci “ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS” na sektorovej a teritoriálnej úrovni, so
zameraním na transparentnosť a uznávanie kompetencií a kvalifikácií ľudí pôsobiacich v
oblasti zdravotného turizmu uplatňovaním európskych nástrojov a európskeho
kvalifikačného rámca - EQF, európskeho kreditného systému pre odborné vzdelávanie a
prípravu - ECVET a Europass.
1) Európska únia podporuje špecifickými spoločnými zásadami a nástrojmi (najmä európsky
kvalifikačný rámec - EQF, európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu ECVET, európsky kredit transferu a akumulácie - ECTS a Europass) transparentnosť a
uznávanie výsledkov vzdelávania a kvalifikácia: uplatňovanie týchto zásad a nástrojov
verejnými inštitúciami príslušnými v OVP a odvetvovými sociálnymi partnermi zamestnancov
a zamestnávateľov v konkrétnych európskych územných a sektorových súvislostiach je veľmi
dôležité pre pracovníkov a stážistov, pretože konkrétne možnosti transparentnosti a
uznávania dosiahnutých výsledkov vzdelávania sú predpokladom perspektívy účinnej
mobility za národné hranice systémov OPV (a tiež regionálne, v krajinách EÚ - ako je
Taliansko -, v ktorom legislatívna právomoc pre kvalifikáciu a certifikáciu pripadá regiónom),
za bariéry mobility v rámci konkrétneho systému OVP a najmä naprieč sektormi
hospodárskej činnosti, za prekážky mimo vzdelávacieho systému, najmä tie, ktoré súvisia s
uznávaním študijných výsledkov získaných v neformálnych a non-formálnych kontextoch.
2) Vzhľadom k tomu, experimentálne uplatňovanie a implementácia európskych spoločných
zásad a nástrojov pre transparentnosť a uznávanie výsledkov vzdelávania a kvalifikácií sú
podporované EÚ prostredníctvom špecifických finančných nástrojov v rámci európskych
programov (najmä iniciatív Leonardo da Vinci v rámci programu celoživotného vzdelávania a
od roku 2014 v rámci nového programu Erasmus+), je veľmi dôležité, aby verejné inštitúcie
príslušné v oblasti OVP a tiež sociálni partneri v odvetví sa poučili z výsledkov realizovaných
experimentov, a tiež sa snažiť, aby sa zúčastnili týchto programov.
3) Vzhľadom k tomu, že programy EÚ na podporu experimentálneho uplatňovania a
implementácie spoločných európskych zásad a nástrojov pre transparentnosť a uznávanie
výsledkov vzdelávania a kvalifikácií, sú určené na udržanie mnohostrannej intervencie
integrujúce rôzne druhy kompetentných a zainteresovaných verejných a súkromných
organizácií v rôznych krajinách EÚ, účasť v týchto programoch vyžaduje sieťový prístup, ktorý
je schopný zhromaždiť relevantných kľúčových aktérov: verejné inštitúcie kompetentné v
oblasti OVP, sociálnych partnerov z daného odvetvia, a tiež poskytovateľov OVP (a v prípade,
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že program umožňuje zásahy na akademickej úrovni tiež kompetentné verejné inštitúcie a
ostatných poskytovateľov vyššieho vzdelávania). Okrem toho, ak sa zásah týka konkrétneho
špecifického problému (ako cestovný ruch v ECVET - ZDRAVOTNÝ TURIZMUS), sieťový prístup
musí byť rozšírený aj na verejné orgány kompetentné v príslušnej konkrétnej problematike.
Okrem toho, s ohľadom na výsledky projektu ECVET - ZDRAVOTNÝ TURIZMUS, tento sieťový
prístup môže perspektívne zapojiť koordinačné orgány združujúce relevantných kľúčových
aktérov OVP a odvetvia cestovného ruchu na regionálnej / národnej / európskej úrovni.
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