
Projekt WellTo  
“Rozvoj zručností v oblasti wellness turizmu ” 

 

 

 

O projekte: 

 

Turizmus a špeciálne wellness služby majú potenciál prispieť k rozvoju zamestnanosti a 

ekonomického rastu vo vidieckych, okrajových a menej rozvinutých oblastiach. To si však 

vyžaduje zabezpečenie konkurencieschopnosti a kvality poskytovaných služieb na úrovni 

členského štátu Európskej únie. Projekt WellTo združuje krajiny, ktoré rozvíjajú turizmus a 

prijali dlhodobú stratégiu rozvoju turizmu, ktorá zahŕňa aj rozvoj wellness služieb: Bulharsko, 

Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko. Napriek tomu však systém odborného vzdelávania a 

prípravy v týchto krajinách vykazuje nedostatok možností pre získanie kvalifikácií z oblasti 

turizmu. 

Diskusie so zástupcami turistických rezortov preukázali potrebu po zamestnancovi wellness 

centra, ktorý by dokázal zabezpečiť lepšiu organizáciu poskytovaných služieb. Tento 

zamestnanec by mal mať poznatky o procedúrach a službách, ktoré wellness centrum 

poskytuje, a zároveň by mal mať rozvinuté komunikačné zručnosti, ktoré využije pri 

konzultácii s klientami o ich voľbe wellness služieb a organizačné schopnosti. 

Na základe uvedených skutočností a dodatočnom výskume  vedenom medzi zástupcami 

wellness turizmu, sa konzorcium projektu rozhodlo vytvoriť kvalifikáciu „administrátora 

wellness centra.“ Kvalitu procesu vytvárania kvalifikácie zabezpečuje prítomnosť nemeckého 

partnera, Inštitútu pre odborné vzdelávanie a tréning (BIBB). 



Cieľom projektu je najmä vytvoriť spoločnú kvalifikáciu „administrátora wellness centra,“ 

ktorá reflektuje potreby odvetvia wellness turizmu, a vytvoriť zásady spoločného štandardu 

pre získavanie tejto kvalifikácie počas formálneho i neformálneho vzdelávania. V rámci 

projektu sa taktiež zabezpečí spolupráca medzi poskytovateľmi OVP a spoločnosťami 

poskytujúcimi turistické a wellness služby, ktorá zahŕňa aj medzinárodné mobility s cieľom 

zabezpečenia a certifikovania učenia na pracovisku. Cieľom projektu je taktiež zvýšiť 

povedomie o spoločných kvalifikáciách a zabezpečiť implementáciu spoločnej kvalifikácie v 

partnerských krajinách. 

 

Partneri projektu 

 

 

Vedúca organizácia projektu:  

Institute for Training of Personnel in International Organisations,   Bulharsko 

Partnermi projektu sú: 

Stredná odborná škola poľnohospodárska "Kliment Timiryazev",  Bulharsko 

Al Maks Ltd.,           Bulharsko 

Národná agentúra pre odborné vzdelávanie a prípravu,     Bulharsko 

Inštitút pre odborné vzdelávanie a prípravu Slovinskej republiky,   Slovinsko 

Obchodná komora Savinjsko-Šaleško,       Slovinsko, 

Školské centrum Velenje,         Slovinsko, 

Národné centrum pre vzdelávanie,        Lotyšsko 

Konfederácia zamestnávateľov,        Lotyšsko 

Priemyselná škola technológií a cestovného ruchu Kuldiga,    Lotyšsko 

Štátny inštitút odborného vzdelávania,       Slovensko 

Zväz hotelov a reštaurácií,         Slovensko 

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera,       Slovensko 

Federálny inštitút odborného vzdelávania a prípravy,     Nemecko 

https://www.eurashe.eu/about/partners/itpio/
http://zpg-sandanski.com/
http://www.hotel-park-bachinovo.bg/
https://www.navet.government.bg/
http://www.cpi.si/index.aspx
https://ssgz.gzs.si/
http://www.scv.si/en/
https://visc.gov.lv/en/
http://www.lddk.lv/
http://www.kuldigastehnikums.lv/
http://www.siov.sk/
https://www.ahrs.sk/
https://www.hastropy.sk/
https://www.bibb.de/


Počiatočné projekové stretnutie 

 

Stretnutie sa konalo v Bulharskej Sofii 9-10 Októbra 2018. 

 

 

 

 

 

Číslo projektu: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ 

Trvanie projektu: 1.10.2018 – 30.9.2020 
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