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Príprava spoločnej kvalifikácie Prevádzkar wellness centra (úroveň 4 EKR) 

Prvým krokom konzorcia projektu k spoločnej kvalifikácii prevádzkara wellness centra bolo 

vypracovanie kvalifikačného profilu na základe nadnárodného profilu povolania, ktorý zohľadňuje 

špecifiká a charakteristiky práce prevádzkara wellness centra identifikované zamestnávateľmi  

v štyroch partnerských krajinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na účely projektu WellTo je kvalifikačný profil definovaný ako komplexný súbor vzdelávacích výstupov 

navrhnutých v oblasti odborných a všeobecných vedomostí, zručností a kompetencií, zoskupených do 

samostatných jednotiek vzdelávacích výstupov. Každú jednotku, ktorá je súčasťou úplnej profesijnej 

kvalifikácie, je možné nezávisle hodnotiť alebo overiť. Na vypracovanie základných jednotiek 

vzdelávacích výstupov partnerstvo vyvinulo spoločné metodické požiadavky a šablóny. 

 

Kvalifikačný profil prevádzkara wellness centra pozostáva z týchto základných jednotiek vzdelávacích 

výstupov: 

1. Komunikácia s klientom, plánovanie a rezervácia. 

2. Príprava individuálneho programu pre klientov. 

3. Organizácia a koordinácia wellness centra (vrátane zostavovania rozpočtu). 

4. Zabezpečenie kvality služieb vo wellness centre (vrátane kontroly, monitorovania a prípravy 

správ). 

5. Marketingové aktivity a predaj produktov klientovi. 



 

Ďalšie možné jednotky na doplnenie kvalifikácie sa môžu definovať podľa potreby a podľa kontextu 

a predpisov jednotlivých krajín. 

 

V ďalšej fáze projektové konzorcium vytvorilo metodické požiadavky na vývoj spoločného kurikula pre 

kvalifikáciu prevádzkara wellness centra. Moduly, ktoré budú tvoriť základ národných a spoločných 

učebných osnov, vypracovávajú jednotlivé tímy v partnerských krajinách. 

 

Na základe spoločných učebných osnov sa môžu vytvoriť rôzne druhy programov OVP pre počiatočné 

odborné vzdelávanie (trvanie 3 až 4 roky) a ďalšie odborné vzdelávanie (trvanie 1 až 1,5 roka), pričom 

sa zohľadnia právne predpisy každej krajiny. Programy sa môžu realizovať rôznymi spôsobmi – vo 

formálnom aj neformálnom vzdelávaní, a prostredníctvom vzdelávania na pracovisku. 

 

Modulárny prístup založený na výsledkoch vzdelávania zabezpečí flexibilitu v národných a školských 

kurikulách a mobilite študentov pri využití zásad ECVET. 

 

V novembri 2019 sa konzorcium stretlo vo svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany na Slovensku, aby 

prediskutovalo doterajší postup projektu a dosiahnuté výsledky a podrobne naplánovalo ďalšie 

aktivity. Súčasťou programu partnerského stretnutia bola ukážka kúpeľných a wellness procedúr, ako 

aj návšteva strednej odbornej školy – Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, ktorá je jednou z partnerských 

organizácií v projekte. 

 

 

 



V decembri predstavilo projektové konzorcium vypracované spoločné kurikulum organizáciám 

pôsobiacim v danej oblasti. V mesiacoch december 2019 a január 2020 sa  uskutočnili konzultačné 

semináre so zúčastnenými stranami v každej partnerskej krajine. Cieľom týchto podujatí bolo 

zhromaždiť spätnú väzbu v partnerských krajinách, pokiaľ ide o primeranosť, komplexnosť a 

uskutočniteľnosť návrhu spoločného kurikula. Podujatia sa budú konali vo všetkých partnerských 

krajinách, s výnimkou Nemecka, s najmenej 30 účastníkmi v každej krajine, celkovo najmenej so 120 

predstaviteľmi wellness cestovného ruchu, tvorcami politiky a rozhodovacích orgánov, poskytovateľmi 

OVP. Výsledky uskutočnených diskusií a zozbieranú spätnú väzbu predložia národné projektové tímy 

na spoločné pripomienky v rámci konzorcia a použijú ju na zlepšenie vypracovaného návrhu 

spoločného kurikula. Za organizáciu podujatí sú zodpovední zástupcovia organizácií zamestnávateľov 

v projekte. 

 

Ako posledný krok pri navrhovaní spoločnej kvalifikácie konzorcium projektu vypracuje hodnotiace 

štandardy, ktoré poskytnú jasné jednotné požiadavky, akreditačnú stratégiu na zabezpečenie uznania 

kvalifikácie AWC v partnerských krajinách a usmernenia pre zabezpečenie kvality implementácie 

spoločného kurikula. 
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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 

 

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

Trvanie projektu: 1.10.2018 – 30.9.2020 

 

Webstránka projektu: https://www.wellto.eu 
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