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PREMISA
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.
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 non-formálnych 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
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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.

POLITICKÉ ODPORÚČANIA
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,
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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