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PREMISA

Počas tretieho nadnárodného konzorciálneho mítingu (Perugia – Taliansko, 18.-19. Jún 2013) partneri ECVET – ZDRAVOTNÉHO TURIZMU spoločne rozhodli o organizovaní
aktivít pracovného balíka č. 4. Jeho cieľom je upraviť Európske odborné kvalifikácie v sektore zdravotného turizmu počínajúc od oblasti odborných kvalifikácií, ktoré
definovali partneri prostredníctvom systémov VET účastníckych krajín na základe aktivít pracovného balíka č. 2. Zámerom pracovného balíka č. 2 bolo analyzovať a vytvoriť
prípravný prieskum v oblasti odborných kvalifikácií v zdravotnom turizme. Päť účastníckych krajín (Maďarsko, Taliansko, Belgicko, Slovensko a Rumunsko) zozbieralo
prostredníctvom VET systémov v rámci prieskumu informácie o odborných kvalifikáciách. Výsledkom analýzy a prípravného výskumu bol výber troch nasledovných
odborných kvalifikácií v zdravotnom turizme: masér, manažér pre zdravotný turizmus a asistent pre fitnes a wellness. Po druhom konzorciálnom mítingu dospelo
partnerstvo k názoru, že kvalifikácia maséra musí byť vynechaná, nakoľko ju už upravuje iný existujúci projekt ECVET. Počas tretieho mítingu sa partneri dohodli nahradiť
kvalifikáciu maséra kvalifikáciou kozmetičky.
Partnerstvo sa rozhodlo pracovať na nasledovných odborných kvalifikáciách:
 Kozmetička
 Asistent pre fitnes a wellness
 Manažér pre zdravotný turizmus
Partneri najprv zapracovali všeobecné podmienky špecifikácie európskych odborných kvalifikácií, evidujúc:
a) spoločnú európsku oblasť kompetencií pretínajúcu všetky tri kvalifikácie;
b) tri spoločné európske oblasti kompetencií, každú špecifickú pre danú kvalifikáciu;
c) rôzne špecifické teritoriálne (národné / regionálne) oblasti kompetencií pre kvalifikácie.
Na základe tohto členenia príslušných odborných údajov partneri zapracovali existujúce definície aktivít, úloh, vedomostí, zručností, kompetencií, jednotiek vzdelávacích
výsledkov a kreditov ECVET pre každú hlavnú oblasť aktivít, a vypracovali spoločný nástroj na dosiahnutie tohto cieľa. Zapracovaním tohto spoločného nástroja vytvorili
partneri od júna do novembra 2013 pre odborné kvalifikácie spoločné európske, špecifické európske a špecifické teritoriálne oblasti kompetencií.
V Tezaure európskych odborných kvalifikácií v sektore zdravotného turizmu sa nachádzajú partnermi vytvorené odborné kvalifikácie so zapracovanými tromi hlavnými
oblasťami kompetencií. Obsah prvej a druhej oblasti kompetencií je rovnaký pre všetky účastnícke krajiny. Obsah tretej oblasti kompetencií je vyjadrený v rôznych
dodatkoch pre jednotlivé krajiny.
Súčet kreditov ECVET pre kozmetičku je 120 kreditov, pre asistenta pre fitnes a wellness 60 kreditov a pre manažéra pre zdravotný turizmus 120 kreditov.
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Časť A – Spoločné európske kompetencie prelínajúce hlavné odborné kvalifikácie
Spoločná európska oblasť kompetencií prelínajúca všetky tri odborné kvalifikácie;

Oblasti aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

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

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

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

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

Obchod
a ekonomika
podnikania

- účasť na
obchodných a
ekonomických
aktivitách
podnikania

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

- podnikanie
- niciatívne
zručnosti
- numerické
myslenie
- analytické
zručnosti

- 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

Obchodná
a ekonomická
oblasť

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

Kredity
ECVET

2

- účastník je schopný
používať kompetencie
EBC*L v praxi
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).

4

TEZAURUS EURÓPSKYCH ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ V SEKTORE ZDRAVOTNÉHO TURIZMU (R10)
Pracovný balík č.4 - Definícia a dizajn odborných kvalifikácií
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

- kalkulácia a
stanovenie ceny
- obchodný zákon

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

Kozmetička
Oblasti
aktivít
1.
Starostlivosť o tvár

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

1.1
Úprava rias
a obočia

1.1.1
Príprava

- teória a prax:
príprava

- osvojiť si používanie vybavenia
pre úpravu mihalníc a obočia
- osvojiť si metódy a techniky
aplikácie
- hodnotiť použitie produktov
- adaptácia vedomostí do praxe

1.1.2
Tvarovanie
obočia

- 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

1.1.3
Farbenie

- metóda farbenia
- technika aplikácie

- teória a prax:
farbenie

- teória a prax:
tvarovanie,
aplikácia

- osvojiť si používanie metódy
tvarovania obočia
- používať formovacie techniky
- vedieť prispôsobiť použitie
techník pre rôzne typy tváre
- prispôsobiť metódu farbenia
- používať techniky farbenia
- vedieť prispôsobiť používanie
techniky rôznym typom tváre a
kvalitám pokožky

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

Kredity
ECVET

2

- účastník je schopný vykonať
procedúru
3

- účastník je schopný vykonať
procedúru
3
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Oblasti
aktivít

Aktivity

1.2
Odstraňovanie,
odfarbenie
a depilácia
ochlpenia
tváre

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

1.1.4
Lepenie

- metóda lepenia
- technika aplikácie

- zručnosti
teoretickej a
praktickej
aplikácie

- ovládať používať metódu
lepenia
- používať techniky lepenia
- vedieť prispôsobiť používanie
techniky rôznym typom tváre
- ovládať používať vybavenie
pre odstraňovanie, odfarbenie a
depiláciu ochlpenia tváre
- osvojiť si metódy a techniky
aplikácie
- hodnotiť používanie produktov
- používať vedomosti v praxi

1.2.1
Príprava

1.2.2
Odfarbenie

1.3
Ošetrenie
pokožky

- 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
- metóda riedenia
peroxidu vodíka

- teória a prax:
príprava

- teória a prax:
riedenie

1.2.3
Depilácia

- metóda odfarbenia
- technika aplikácie

- teória a prax:
odfarbenie

1.3.1
Hodnotenie
pokožky

- poznať kritéria a metódy
hodnotenia pokožky
- vedieť vybrať a používať

- teória a prax:
príprava

- ovládať metódu riedenia
peroxidu vodíka
- byť si vedomý nebezpečenstva
spojeného s riedením peroxidu
vodíka
- ovládať metódu odfarbenia
- ovládať používanie techniky
odfarbenia
- ovládať používať vybavenie a
kritéria pre hodnotenie
- vedieť prispôsobiť metódu

Jednotky
výsledkov vzdelávania
- účastník je schopný vykonať
procedúru

Kredity
ECVET

3

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

2

- účastník je schopný riediť
peroxid vodíka
5

- účastník je schopný vykonať
procedúru
- účastník je schopný opísať
metódy hodnotenia pokožky
a rôzne pomôcky a vybavenia

4

2
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

podľa typu

1.3.2
Naparovanie

1.3.3
Povrchové
čistenie
1.3.4
Hĺbkové čistenie

Vedomosti
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,
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

Zručnosti

Kompetencie
- použiť vedomosti v praxi

- teória a prax:
hodnotenie
pokožky

- identifikovať typy pleti
- diagnostikovať stav pleti

- teória

- vedieť použiť vedomosti v
praxi

- teória a prax:
príprava,
použitie
vybavenia,
hodnotenie

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

Jednotky
výsledkov vzdelávania
- účastník je schopný ovládať
kritériá hodnotenia

- účastník je schopný hodnotiť
pokožku a diagnostikovať jej
stav

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

Kredity
ECVET

2

2

3
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

1.3.5
Čistenie

2.
Ošetrenie
tela

2.1
Masáž

2.1.1
Masáž tváre a
dekoltu

Vedomosti
anatómie, fyziológie,
dermatológie a
zdravovedy
- metóda čistenia
- technika čistenia
- 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

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- teória a prax:
čistenie,
hodnotenie
stavu pleti

- používať metódy a techniky
čistenia
- použiť vedomosti v praxi

- účastník je schopný vykonať
procedúru 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

- teória

Kredity
ECVET

3

3

2
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TEZAURUS EURÓPSKYCH ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ V SEKTORE ZDRAVOTNÉHO TURIZMU (R10)
Pracovný balík č.4 - Definícia a dizajn odborných kvalifikácií
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

2.2
Odbúranie
tukov,
spevňovanie
svalstva
a štruktúry
podkožného
tkaniva

2.3
Depilácia

Úlohy

2.2.1
Odbúranie
tukov,
spevňovanie
svalstva
a štruktúry
podkožného
tkaniva

2.3.1
Príprava

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

- metóda masáže
- technika masáže

- prax: masáž,
použitie
vybavenia
- teória a prax:
masáž, použitie
vybavenia

- vhodne aplikovať techniky a
metódy masáže

- 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
- vedieť zvoliť, pripraviť a
použiť pomôcky,

- vhodne aplikovať techniky a
metódy ošetrenia
- použiť vedomosti v praxi
- 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

Jednotky
výsledkov vzdelávania
- účastník je schopný vykonať
ošetrenie

Kredity
ECVET
3

- 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

- teória a prax:
príprava

- vedieť použiť vybavenie pre
depiláciu

- účastník je schopný ovládať
prípravu na ošetrenie, poznať

2
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TEZAURUS EURÓPSKYCH ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ V SEKTORE ZDRAVOTNÉHO TURIZMU (R10)
Pracovný balík č.4 - Definícia a dizajn odborných kvalifikácií
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

2.3.2
Depilácia
2.3.3
Ošetrenie po
depilácii

3.
Ošetrenie
rúk

3.1.
Masáž rúk

3.1.1
Masáž

Vedomosti
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
- poznať relevantné
kapitoly z ľudskej
anatómie, fyziológie,
dermatológie a
zdravovedy
- vedieť zvoliť a pripraviť
pomôcky, vybavenie a
produkty pre masáž

Zručnosti

Kompetencie
- metóda a technika aplikácie
- hodnotiť používanie produktov
- vedieť používať vedomosti v
praxi

- prax: depilácia

- teória a prax

- teória

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

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

Kredity
ECVET

3

3

4
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TEZAURUS EURÓPSKYCH ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ V SEKTORE ZDRAVOTNÉHO TURIZMU (R10)
Pracovný balík č.4 - Definícia a dizajn odborných kvalifikácií
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti
- poznať fyziologické
efekty a aktívne zložky
masážnych olejov a
produktov
- metóda masáže
- technika masáže

4.
Make-up

4.1.
Príprava
tváre na
líčenie

4.2.
Dekoratívne
líčenie

4.1.1
Príprava tváre
na líčenie

4.2.1
Denné líčenie

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

- poznať produkty,
pomôcky a techniky
dekoratívneho líčenia

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

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

- 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

Kredity
ECVET

3

2

- teória

- teória a prax:
kreatívne
maľovanie /
farbenie

- 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

- vedieť použiť vybavenie a
prípravky
- hodnotiť použitie prípravkov
podľa potrieb klienta
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TEZAURUS EURÓPSKYCH ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ V SEKTORE ZDRAVOTNÉHO TURIZMU (R10)
Pracovný balík č.4 - Definícia a dizajn odborných kvalifikácií
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredity
ECVET

- aplikovať techniky líčenia
4.2.2
Večerné líčenie

4.2.3
Korekčné líčenie

- poznať hlavné črty

- teória

- 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

- 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 používať
vybavenie a prípravky

- 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

5

6

- vedieť použiť vybavenie a
prípravky
- hodnotiť použitie prípravkov
podľa potrieb klienta
- aplikovať techniky líčenia
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TEZAURUS EURÓPSKYCH ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ V SEKTORE ZDRAVOTNÉHO TURIZMU (R10)
Pracovný balík č.4 - Definícia a dizajn odborných kvalifikácií
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

- teória

4.2.4
Líčenie podľa
predlohy

-poznať možné spôsoby
korekcie
- poznať produkty,
pomôcky a techniky
dekoratívneho líčenia

- poznať črty

- teória

- hodnotiť použitie určitej
techniky pri korekčnom líčení
- 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

4.2.5
Príležitostné
líčenie

5.
Monitorovacie
procedúry
pre
bezpečnú
kontrolu
prevádzky

5.1
Európske
smernice
bezpečnosti
a zdravia pri
práci, ich
doplnenia a
regionálne

5.1.1
Dodržiavať
európske
smernice
bezpečnosti a
zdravia pri práci,
ich doplnenia a
regionálne

- teória a prax:
kreatívne líčenie
/ farbenie

- poznať produkty,
pomôcky a techniky
dekoratívneho líčenia

- teória a prax:
kreatívne
maľovanie /
farbenie

- mať teoretické vedomosti
európskych a národných
smerníc bezpečnosti a
zdravia pri práci, ich
doplnenia ako časť
praktického školenia

-ovládať
praktické
zručnosti pre
aplikáciu
európskych a
národných
smerníc
bezpečnosti a

- 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 ochrane zdravia.

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
- účastník je schopný riešiť
problémy primerane k
danému incidentu alebo

Kredity
ECVET

3

5

Pre
kredity
ECVET
viď.
Časť A
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TEZAURUS EURÓPSKYCH ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ V SEKTORE ZDRAVOTNÉHO TURIZMU (R10)
Pracovný balík č.4 - Definícia a dizajn odborných kvalifikácií
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít
podľa
hygienických a
bezpečnostných
pravidiel

6.
Poradenstvo

Aktivity

Úlohy

požiadavky

požiadavky

5.2
Čistenie a
údržba
pracovných
povrchov

5.2.1.
Čistenie a
údržba

6.1
Kozmetické
poradenstvo

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

Vedomosti

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

Zručnosti
zdravia pri práci
a ich doplnení
- teória a prax čistenie a
údržba
pracovných
povrchov

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania
pracovnému riziku

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

- účastník je schopný
kontrolovať dodržiavanie
pravidiel bezpečnosti a
ochrany zdravia

Kredity
ECVET

3

- teória a prax:
poradenstvo

Osobná hygiena
a bezpečnosť

- 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

- účastník je schopný poradiť
a poskytnúť informácie podľa
potrieb klienta

3
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TEZAURUS EURÓPSKYCH ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ V SEKTORE ZDRAVOTNÉHO TURIZMU (R10)
Pracovný balík č.4 - Definícia a dizajn odborných kvalifikácií
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít
7.
Administratíva /
Registrácia

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

7.1
Registrácia

Registrácia
klientov

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

- teória a prax:
registrácia,
dokumentácia

- vykonať presnú administráciu

Registrácia
vybavenia a
pomôcok
Registrácia
ekonomickej
dokumentácie

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

8.1
Obchod
a ekonomika
v podnikaní

8.1.1
Účasť na
obchodných a
ekonomických
aktivitách
podnikania

1

1

1

Registrácia
surovín a
produktov
8.
Obchodná
a
ekonomická oblasť

Kredity
ECVET

1

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

- podnikanie
- niciatívne
zručnosti
- numerické
myslenie
- analytické
zručnosti

- 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

- účastník je schopný používať
kompetencie EBC*L v praxi

Pre
kredity
ECVET
viď.
Časť A
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Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredity
ECVET

charakteristiku, výhody a
nevýhody hlavných právnych
foriem organizácie obchodu
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Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Asistent pre fitnes a wellness
Oblasti
aktivít
1.
Zákaznícka
služba

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

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 opísať
služby zariadenia a produkty

1.1.2
Poskytovanie
informácií
hosťom o
službách
zariadenia

- detailne poznať služby
zariadenia a produkty

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

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

- účastník je schopný
ovládať prevádzkovanie
vybavenia pre fitnes
- účastník je schopný poznať
účel vybavenia pre fitnes,
metódy prevádzkovania a
rizikové body
- účastník je schopný poznať
všeobecné služby wellness,
ich cieľ, procesy a výsledky
ošetrení
- účastník je schopný poznať
zariadenie, ciele produktov

Kredity
ECVET

2

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

Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

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

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

Jednotky
výsledkov vzdelávania
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 hosťom
- účastník je schopný
nasmerovať hostí na ďalšiu
previerku alebo k ďalšiemu
špecialistovi v rámci
zariadenia
- účastník je schopný
vykonať evakuáciu v prípade
núdze

Kredity
ECVET

2
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

1.1.4
Riešenie
požiadaviek
hostí osobne,
telefonicky a
on-line

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

- 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

1.1.5
Komunikácia s
kolegami a
subdodávateľmi

- dôkladná znalosť
medziľudskej
komunikácie a interakcie

- teória a prax:
medziľudská
komunikácia

- osobné skúsenosti v oblasti
ponúkaných služieb wellness a
fitnes a produktov
- využívanie organizačných
štruktúr, úrovní rozhodovania a
komunikácie
- aplikácia dohôd medzi
zariadením a jeho
subdodávateľmi

Jednotky
výsledkov vzdelávania
- 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
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

Kredity
ECVET

2

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

Oblasti
aktivít

2.
Služby
fitnes a
wellness

Aktivity

2.1
Odporúčanie
služieb fitnes
a wellness
alebo služieb
zdravotného
wellnessu

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania
úloh

1.1.6
Riešenie
problémov

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

- 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 pre
dosiahnutie požadovanej úrovne
riešenia problémov

- 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
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

2.1.1
Fyzické
hodnotenie

2.1.2
Motivačné
hodnotenie

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

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

- používanie hodnotiacich
techník a metód vhodných pre
hostí a klientov
- využívanie vedomostí v praxi
- hodnotenie zdravotného stavu
hosťa a zabezpečenie
podmienok

- poznať relevantné
kapitoly motivačnej
psychológie a

- teória a prax:
motivačná
psychológia,

- používanie techník a metód pre
motivačné ohodnotenie a
zabezpečenie dokonalých

Kredity
ECVET

2

2

2
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

2.1.3
Odporúčanie
služieb fitnes

2.1.4
Odporúčanie
služieb wellness

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

motivačného tréningu

základné techniky
tréningu

skúseností pre hostí
- hodnotenie benefitov
ponúkaných služieb

- dôkladné vedomosti:
hodiny fitnes, aerobik,
body & mind,
individuálne tréningy,
vybavenie
- najnovšie trendy v
oblasti fitnes
- metódy výkonového
tréningu
-spôsoby ponúkania
hodín fines a odporúčania
pre hostí, opis služieb
fines pre hostí
- dôkladné vedomosti:
služby wellness, napr.:
masáž, poradenstvo
ohľadom stravovania,
kozmetické služby,
posledné trendy wellness
- spôsoby ponúkania a

- teória a prax:
typy hodín fitnes,
indikácie a
kontraindikácie
- teória a prax:
vybavenie fitnes,
individuálne
tréningy,
výkonový tréning
- teória a prax:
opis najnovších
fitnes trendov

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

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

- teória a prax:
typy wellness
služieb, indikácie
a kontraindikácie
- teória a prax:
wellness služby a
ošetrenia

- 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

Kredity
ECVET

2

2
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

2.1.5
Odporúčanie
zdravotného
wellnessu

Vedomosti

Zručnosti

odporúčania služieb
wellness a osťom, opis
služieb wellness

- teória a prax:
opis najnovších
wellness trendov
- prax:
presviedčanie
klientov o
službách
- teória a prax:
typy
zdravotníckych
služieb, indikácie
a kontraindikácie
- teória a prax:
zdravotnícke
služby a ošetrenia
- prax:
presviedčanie
klientov o
výhodách služieb
- teória: opis
najnovších
trendov z oblasti
wellness a
zdravotníctva
- prax:
presviedčanie

- dôkladné vedomosti:
dostupné zdravotnícke
služby (napr. odborník
pre správne držanie tela,
lekár, odborník pre
výživu, psychológ,
plastický chirurg, zubár,
atď.)
- spôsoby ponúkania a
odporúčania
zdravotníckych služieb
hosťom, opis
zdravotníckych služieb
klientom

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania
praxi počas procedúr

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

- 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

Kredity
ECVET

2
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

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

- 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

Kredity
ECVET

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 zvládnutie na
mieste
- vedomosti o zdravej
výžive

- 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
- teória a prax:
výživové doplnky
a alergia na jedlo

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

- účastník je schopný
identifikovať klientove
požiadavky ohľadne zdravej
výživy
- účastník je schopný
spoľahlivo a presne
odporúčať výživové doplnky
- účastník je schopný zistiť
prípadnú alergiu na jedlo

1

2
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

2.2.3
Predaj
produktov

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

- 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

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

- vedomosti o predaji a
procedúrach prevádzky
- dôkladné vedomosti o
pravidlách členstva a
zadržaní členstva
- vedomosti o technikách

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

- aplikácia techník
sprostredkovania u klientov

2.2.4
Predaj denných
a mesačných
členstiev

2.2.5
Aktivity po
predaji a
sprostredkovaní

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

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

Kredity
ECVET

2

2

1
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Oblasti
aktivít

3.
Administratíva a
manažment
údajov

Aktivity

3.1
Nahrávanie
údajov

3.2
Manažment
a bezpečnosť
údajov

3.3
Manažment
správ

Úlohy

3.1.1
Nahrávanie
údajov klientov

3.2.1
Manažment a
bezpečnosť
údajov

3.3.1
Zbieranie správ
a štatistík

Vedomosti
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
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

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- 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
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

- hodnotenie zariadenia na
základe právnych požiadaviek
- ukladanie dát a techniky
ochrany, používanie súvisiacich
procesov

- účastník je schopný
hodnotiť a udržiavať
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

Kredity
ECVET

1

1

3
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Oblasti
aktivít

Aktivity

3.4
Príprava
písomných a
tlačených
materiálov
pre interné
komunikačné
účely

Úlohy

Vedomosti

3.4.1
Odpoveď na
emaily

analýza v požadovanom
formáte
- znalosť emailových
systémov
- znalosť techník
obchodnej
korešpondencie

3.4.2
Odpoveď na
listy

- znalosť softvére pre
spracovanie textu
- znalosť techník
obchodnej
korešpondencie

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania
výkonu

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

- efektívne používanie softvéru
emailovej korešpondencie
- cielená obchodná
korešpondencia

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

Kredity
ECVET

1

1
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Oblasti
aktivít

4.
Hygiena
a prvá
pomoc

Aktivity

4.1
Upratovanie,
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
znalosť
formálnych
požiadaviek
obchodnej
korešpondencie
- teória a prax:
dizajnový softvér
pre vytváranie
informácií a
marketingových
materiálov pre
zákaznícku službu

- teória a prax:
čistenie,
usporiadanie a
udržiavanie
pracovných
priestorov a
zariadení
- teória a prax:
zabezpečenie a
dodržanie
právnych
predpisov

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

Kredity
ECVET

3

4
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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
- teória a prax:
udržiavanie
selektívneho
odpadového
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
poloautomatického defibrilátora

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

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

- 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

Kredity
ECVET

6
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Oblasti
aktivít

Obchodná
a
ekonomická oblasť

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

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

4.3.1
Dodržiavať a
udržiavať
bezpečné a
zdravé pracovné
prostredie
zodpovedajúce
európskym
štandardom
bezpečnosti a
ochrane 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

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

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

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

- podnikanie
- niciatívne
zručnosti
- numerické
myslenie
- analytické
zručnosti

- 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

Obchod
a ekonomika
podnikania

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

Kredity
ECVET

Pre
kredity
ECVET
viď.
Časť A

- účastník je schopný
používať kompetencie
EBC*L v praxi
Pre
kredity
ECVET
viď.
Časť A
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredity
ECVET

nevýhody hlavných právnych
foriem organizácie obchodu
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Manažér pre zdravotný turizmus
Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

1.
Manažment,
organizácia

1.1
Stredné
manažérske
úlohy v
zariadeniach
poskytujúcich služby
zdravotného
turizmu

1.1.1
Manažment
podnikania

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

1.1.2
Príprava
strategického
plánu pre
zariadenie
zdravotného
turizmu
1.1.3
Príprava
obchodnej

Zručnosti

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

- finančné vedomosti
- manažérske
- znalosť manažmentu pre zručnosti
zdravotný turizmus
- plánovacie

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 úspešného
konca
- efektívne zbierať informácie
- plánovať budúcnosť
- inovačne pristupovať k novým

- účastník je schopný vytvoriť
strategický plán pre
zariadenie zdravotného
turizmu

Kredity
ECVET

5

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

3

3
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

stratégie a
finančného
plánu

- základné vedomosti
účtovníctva
- matematické vedomosti
- znalosť strategického
plánovania
- znalosť finančného
plánovania
- znalosť účastníkov trhu
- znalosť manažmentu pre
zdravotný turizmus
- manažérske znalosti
- znalosť usmernení a
požiadaviek

zručnosti
- numerické
myslenie
- excelentné
analytické
zručnosti

nápadom a riešeniam
- formulovať ciele a plány
- doviesť procesy do úspešného
konca
- digitálne kompetencie

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

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

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

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

- účastník je schopný
kontrolovať peňažný tok
podnikania

1.1.4
Vypracovanie
interných
pravidiel /
organizačných
a
prevádzkových
pravidiel
1.1.5
Kontrola
peňažného toku
podnikania

Kredity
ECVET

3

3
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Oblasti
aktivít

Aktivity

1.2
Obchod
a ekonomika
podnikania

Úlohy

Vedomosti

1.1.6
Vykonávanie
činností
spojených so
správou
majetku

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

1.2.1
Účasť na
obchodných a
ekonomických
aktivitách
podnikania

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

Zručnosti

zručnosti
- excelentné
schopnosti revízie
- excelentné
schopnosti revízie
- manažérske
zručnosti
- excelentné
analytické
zručnosti
- numerické
myslenie
- podnikanie
- niciatívne
zručnosti
- numerické
myslenie
- analytické
zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- doviesť procesy do úspešného
konca
- vykonávať aktivity individuálne

- účastník je schopný
vykonávať činnosti súvisiace
so správou majetku

Kredity
ECVET

2

- 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

- účastník je schopný
používať kompetencie EBC*L
v praxi
Pre
kredity
ECVET
viď.
Časť A
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Oblasti
aktivít

Aktivity

1.3
Plánovanie
a
organizácia
pracovných
skupín v
rámci
zdravotného
turizmu

Úlohy

1.3.1
Efektívna
organizácia
práce

1.3.2
Narábanie
a posúvanie
dôverných

Vedomosti

- znalosť manažmentu pre
zdravotný turizmus
- časový manažment
- základné znalosti
psychológie

- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- znalosť predpisov a
požiadaviek

Zručnosti

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

Kompetencie

charakteristiku, výhody a
nevýhody hlavných právnych
foriem organizácie obchodu
- motivovať kolegov
- kontrolovať a hodnotiť
- pracovať samostatne
- vedieť presviedčať
- doviesť procesy do úspešného
konca

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredity
ECVET

- účastník je schopný
efektívne organizovať prácu

3

- 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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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

informácií podľa
predpisov
1.3.3
Spolupráca s
členmi tímu pre
zdravotný
turizmus a s
oddelením
predaja

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

1.3.4
Kontrola dennej
práce asistentov
pre zdravotný
turizmus

- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- časový manažment
- znalosť medziľudskej
komunikácie a interakcie

Zručnosti

riešenia
problémov
- dôveryhodnosť
- príjemný vzhľad
- vynikajúce
komunikačné
schopnosti
- flexibilita
- schopnosť
efektívne riešiť
konflikty
- zručnosti
riešenia
problémov
- dôveryhodnosť
- organizačné
schopnosti
- excelentné
schopnosti revízie
- manažérske
zručnosti
- schopnosť
efektívne riešiť
konflikty
- zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

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

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

Kredity
ECVET

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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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

1.3.5
Udržiavanie
dobrých vzťahov
v zariadení

1.3.6
Motivácia tímu
zdravotného
turizmu,
asistentov a
oddelenie
predaja

Vedomosti

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

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

Zručnosti

riešenia
problémov
- kontrola (byť
excelentným
kontrolórom)
- plánovacie
zručnosti
- excelentné
komunikačné
schopnosti
- flexibilita
- schopnosť
efektívne riešiť
problémy
- zručnosti
riešenia
problémov
- dôveryhodnosť
- príjemný vzhľad
- vynikajúce
komunikačné
schopnosti
- flexibilita
- schopnosť
efektívne riešiť

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

Kredity
ECVET

2

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

- účastník je schopný
motivovať tím, členov tímu
zdravotného turizmu a
oddelenie 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).

37

TEZAURUS EURÓPSKYCH ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ V SEKTORE ZDRAVOTNÉHO TURIZMU (R10)
Pracovný balík č.4 - Definícia a dizajn odborných kvalifikácií
Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Akronym: ECVET – ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Oblasti
aktivít

Aktivity

1.4
Manažment
ľudských
zdrojov

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

techník
- znalosť relevantných
kapitol motivačnej
psychológie

konflikty
- zručnosti
riešenia
problémov
- kreativita
- dôveryhodnosť
- kontrola (byť
excelentným
kontrolórom)
- presvedčivá
osobnosť
- manažérske
zručnosti
- plánovacie
zručnosti
- rozhľad

1.4.1
Príprava plánu
ľudských
zdrojov

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

1.4.2
Účasť na
procese výberu
zamestnancov

- znalosť ľudských zdrojov
- znalosť pohovoru a
iných metód výberu
- základné psychologické
vedomosti

- vynikajúce
komunikačné
schopnosti
- schopnosť nájsť
ľudí ľahko a
rýchlo
- rýchle reakcie

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

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

- účastník je schopný
pripraviť vhodný plán
ľudských zdrojov

Kredity
ECVET

2

- účastník je schopný
zorganizivať proces výberu
zamestnancov
1
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

1.4.3
Návrhy
pracovných
zmlúv
1.4.4
Návrhy
pracovnej
náplne

- znalosť ľudských zdrojov
- znalosť predpisov a
požiadaviek

- precíznosť
- korektnosť

- účastník je schopný
samostatne pripraviť
pracovné zmluvy

- znalosť ľudských zdrojov
- znalosť zdravotného
turizmu
- znalosť predpisov a
požiadaviek

- plánovacie
zručnosti
- precíznosť

1.4.5
Plnenie úloh v
rámci
mzdového
manažmentu
1.4.6
Návrh na
kompenzáciu
zamestnancov

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

- účastník je schopný
vykonávať aktivity v rámci
mzdového manažmentu

1

- používať znalosť ľudských
zdrojov v praxi
- hodnotiť prácu zamestnancov

- účastník je schopný
pripraviť kompenzačné
balíky pre zamestnancov

1

1.4.7
Príprava
kontroly plnenia
pracovných
povinností

- znalosť ľudských zdrojov

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

- 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

- motivovať kolegov
- kontrolovať a hodnotiť

- účastník je schopný
pripraviť kontroly plnenia
pracovných povinností

1

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

- účastník je schopný
samostatne pripraviť
pracovnú náplň
zamestnancov

Kredity
ECVET

1

1
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Oblasti
aktivít

2.
Hodnotenie
a riadenie
kvality

Aktivity

2.1
Analýza
a hodnotenie
prevádzky
podniku

2.2
Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

1.4.8
Organizácia
ďalšieho
vzdelávania a
školení

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

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

- účastník je schopný
organizovať a viesť
vzdelávanie a školenia

2.1.1
Plnenie úloh
zahŕňajúcich
štatistickú
analýzu

- finančné znalosti
- základné znalosti
kontroly kvality
- matematické vedomosti

2.1.2
Účasť v
monitorovacích
aktivitách

- znalosti základných
monitorovacích metód
- znalosť predpisov a
požiadaviek

2.2.1
Vykonávanie

- znalosť základov
kontroly kvality

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

- zdokonaľovať sa
- motivovať kolegov
- inovačný prístup k novým
nápadom a riešeniam
- pracovať samostatne
- používať znalosti ľudských
zdrojov v praxi
- používať znalosti o vzdelávaní
dospelých v praxi
- efektívne zbierať informácie
- kontrolovať a hodnotiť

Kredity
ECVET

2

- 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

3

2
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Oblasti
aktivít

3.
Marketing,
PR,
komunikácia

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

kontroly
kvality

aktivít kontroly
kvality

- znalosť predpisov a
požiadaviek

3.1
Marketing,
aktivity
predaja

3.1.1
Príprava
marketingových
plánov

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

- excelentné
analytické
zručnosti
- manažérske
zručnosti
- kreativita
- plánovacie
zručnosti
- rozhľad

3.1.2
Príprava
stratégie
predaja

3.1.3
Vypracovanie
trhového

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

Kredity
ECVET

kvality

- 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
3

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

- znalosť koncepcie a
charakteristiky
marketingu cestovného

- rozhľad
- excelentné
komunikačné

- efektívne zbierať informácie
- hľadať a selektovať kľúčové
trhy

- účastník je schopný
vypracovať trhový prieskum
(s relevantnými aktérmi

3

3
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

prieskumu
(konkurenti,
zákazníci,
obchodní
partneri)

ruchu
- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- znalosť trhového
prieskumu
- znalosť relevantného
trhu (konkurenti,
zákazníci, obchodní
partneri)

schopnosti
- kreativita
- presvedčivá
osobnosť

- používať MS Office na vysokej
úrovni

zdravotného turizmu)

3.1.4
Organizácia a
dozor
marketingových
aktivít v
zariadení
zdravotného
turizmu

- znalosť koncepcie a
charakteristiky
marketingu cestovného
ruchu
- znalosť marketingových
nástrojov, marketing-mix
- finančné vedomosti
- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- znalosť relevantného
trhu (konkurenti,
zákazníci, obchodní
partneri)
- znalosť marketingovej
psychológie
- znalosť relevantných

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

- 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

Kredity
ECVET

4
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

3.1.5
Monitorovanie
a kontrola
dosiahnutia
cieľov predaja

3.2
PR aktivity

3.2.1
Organizácia a
kontrola PR
aktivít v
zariadení
zdravotného
turizmu

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

kapitol z motivačnej
psychológie

- zručnosti
predaja

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

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

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

- účastník je schopný
monitorovať a kontrolovať
dosiahnutie cieľov predaja

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

- organizačné
zručnosti
- excelentné
komunikačné
schopnosti
- manažérske
zručnosti
- zručnosti
riešenia
problémov
- kreativita

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

Kredity
ECVET

2

- účastník je schopný
samostatne organizovať a
dohliadať na PR aktivity v
zariadení zdravotného
turizmu
4
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

3.2.2
V prípade
potreby
zverejniť
oficiálne
stanovisko
zariadenia

Vedomosti

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

Zručnosti

- kontrola (byť
vynikajúcim
kontrolórom)
- plánovacie
zručnosti
- príjemný vzhľad
- excelentné
komunikačné
schopnosti
- kreativita
- presvedčivá
osobnosť

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

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

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

- účastník je schopný
samostatne prezentovať
oficiálne stanovisko
zariadenia

- efektívne používať
komunikačné techniky
- používať PR komunikáciu
- presviedčať

- účastník je schopný
udržiavať dobré vzťahy mimo
zariadenia zdravotného
turizmu

Kredity
ECVET

2

4
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Oblasti
aktivít

4.
Každodenná
prevádzka
zariadenia

Aktivity

4.1
Poskytovanie
informácií –
zákaznícka
služba

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

3.2.4
Reprezentácia
podniku (v
porovnaní s
obchodnými
partnermi)

- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu
- podrobná znalosť
služieb a produktov
zariadenia
- znalosť medziľudskej
komunikácie a interakcie
- znalosť techník
rokovania

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

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

- znalosť koncepcie a
charakteristiky
zdravotného turizmu
- znalosť medziľudskej
komunikácie a interakcie

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

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

- príjemný vzhľad
- excelentné
komunikačné
schopnosti
- spoľahlivosť

- hľadať a selektovať kľúčové
trhy
- používať marketingovú
komunikáciu
- presviedčať

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

Kredity
ECVET

4

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

- 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

1

4
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Oblasti
aktivít

Aktivity

zdravotného turizmu

4.2
Príprava
programových balíkov
zdravotného
turizmu

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

zariadení
zdravotného
turizmu

- znalosť medziľudskej
komunikácie a interakcie

- zdvorilosť

spokojnosť zákazníkov

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

- podrobná znalosť
služieb a produktov
zariadenia
- znalosť medziľudskej
komunikácie a interakcie

4.2.1
Účasť na
príprave
tendrov a
príslušných
dokumentov

- znalosť právnych
predpisov v oblasti
zdravotného turizmu
- znalosť zákonov EÚ
- podrobná znalosť
služieb a produktov
zariadenia
- finančné vedomosti
- finančné vedomosti
- znalosť manažmentu
zdravotného turizmu

- zručnosti pre
zvládanie stresu
- excelentné
komunikačné
schopnosti
- schopnosti pre
riešenie
problémov
- zdvorilosť
- plánovacie
zručnosti
- kreativita
- presnosť

- iniciovať rozhovor s klientmi /
hosťami pre dosiahnutie
najvyššej úrovne spokojnosti u
zákazníkov
- presviedčať
- iniciovať rozhovor s klientmi /
hosťami pre dosiahnutie
najvyššej úrovne spokojnosti
zákazníkov

- efektívne zbierať informácie
- pripraviť reálny rozpočet
- dobré kompetencie písania
textov

- účastník je schopný
pripraviť tender a príslušné
dokumenty

- praktická interpretácia úloh
- efektívne zbierať informácie
- hľadať a selektovať kľúčové
trhy

- účastník je schopný žiadať
relevantné cenové ponuky,
kolacionovať, analyzovať a
vybrať najlepšie ponuky

4.2.2
Žiadanie
cenových
ponúk,

- excelentné
analytické
zručnosti
- rozhľad

Kredity
ECVET

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

3

2
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

kolacionovanie,
analýza a výber
najlepších
ponúk
4.2.3
Príprava
kalkulácií

4.2.4
Príprava
programových
balíkov
zdravotného
turizmu pre
zákazníkov
4.3
Administrácia

4.3.1
Príprava správ
a štatistík

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- 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

- excelentné
analytické
zručnosti
- tolerancia
monotónnosti

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

- účastník je schopný
vypracovať správy a
štatistiky a dospieť k
záverom

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

Kredity
ECVET

2

3

2
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

4.3.2
Manažment a
ochrana dát

- základné znalosti
poistného práva

- kontrolovať a hodnotiť

- účastník je schopný
vykonávať manažment a
ochranu dát v zariadení
zdravotného turizmu

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

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

4.3.4
Kontrola
dokumentov,
došlých a
odoslaných
faktúr

- excelentné
schopnosti revízie
- numerické
myslenie
- excelentné
analytické
zručnosti
- tolerancia
monotónnosti
- presnosť

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

- účastník je schopný
pripraviť letáky, bilbordy a
informačné materiály

- kontrolovať
- poznať obsah faktúr

- účastník je schopný
kontrolovať dokumenty,
došlé a odchádzajúce faktúry

Kredity
ECVET

1

2

2
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

5.
Predpisy
pre
bezpečnosť
a ochranu
zdravia pri
práci

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

5.1.1
Dodržiavať a
udržiavať
bezpečné a
zdravé pracovné
prostredie
zodpovedajúce
európskym
štandardom
bezpečnosti a
ochrane zdravia
pri práci
5.2.1
Kontrola
dodržania
technických
predpisov

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

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

- 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

- základné znalosti
poistného práva
- znalosť predpisov a
požiadaviek

- kontrolovať a hodnotiť

- účastník je schopný
dohliadať na dodržiavanie
technických predpisov

5.2.2
Kontrola
dodržiavania
bezpečnostných
predpisov

- základné znalosti
poistného práva
- znalosť predpisov a
požiadaviek
- znalosť európskych
predpisov a ich doplnení
o bezpečnosti a ochrane

- excelentné
schopnosti revízie
- excelentné
analytické
zručnosti
- presnosť
- excelentné
schopnosti revízie
- excelentné
analytické
zručnosti
- presnosť

5.2
Kontrola
bezpečnosti
a ochrany
zdravia pri
práci

- kontrolovať a hodnotiť

Kredity
ECVET

Pre
kredity
ECVET
viď.
Časť A

2

- účastník je schopný
dohliadať na dodržiavanie
bezpečnostných predpisov
2
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Oblasti
aktivít

Aktivity

Úlohy

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Jednotky
výsledkov vzdelávania

- excelentné
schopnosti revízie
- excelentné
analytické
zručnosti
- presnosť

- kontrolovať a hodnotiť

- účastník je schopný
dohliadať na dodržiavanie
zdravotníckych predpisov

Kredity
ECVET

zdravia pri práci
5.2.3
Kontrola
dodržiavania
zdravotníckych
predpisov

- základná znalosť
poistného práva
- znalosť predpisov a
požiadaviek

2
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Časť C – Špecifické teritoriálne (národné / regionálne) kompetencie hlavných odborných kvalifikácií
Rôzne špecifické teritoriálne (národné / regionálne) oblasti kompetencií pre kvalifikácie

Dodatok Maďarska
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

Zručnosti

Kompetencie

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)

- pri vykonávaní
profesionálnej
aktivity používať
jazyk
zodpovedajúci
regionálnym
požiadavkám na
úrovni B2 CEFR
(Spoločný
európsky
referenčný rámec
pre jazyky)

- komunikácia v
jazyku
zodpovedajúcom
regionálnym
požiadavkám (min.
na úrovni B2 CEFR
- Spoločný
európsky
referenčný rámec
pre jazyky)

Jednotky
výsledkov
vzdelávania
- komunikácia:
jazyk
zodpovedajúci
regionálnym
požiadavkám

Príslušné kredity
ECVET

6
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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

6
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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

6
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Rekapitulačná tabuľka kreditov ECVET
Kredity ECVET - Kozmetička
Kredity ECVET pre spoločné
kompetencie účastníckych krajín

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

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

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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