
   

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia odráža iba názory 

autorov a Komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nej uvedených. 

1 

Spolufinancované z  

programu Európskej únie  

Erasmus+ 

 

Súčasné zainteresované strany, 

(stakeholderi) pre budúci rozvoj 

zručností vo wellness cestovnom 

ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

WellTo PROJEKT 

 

 

Príručka pre mediátora v procese praktického 

vzdelávania 

 

 

 

WP5 

 

 

Zostavili: ITPIO 

 



   

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia odráža iba názory 

autorov a Komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nej uvedených. 

2 

Spolufinancované z  

programu Európskej únie  

Erasmus+ 

 

Súčasné zainteresované strany, 

(stakeholderi) pre budúci rozvoj 

zručností vo wellness cestovnom 

ruchu 

 

 

OBSAH  

OBSAH 2 

I.ÚVOD A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE 4 

II. HLAVNÉ CIELE PRÍRUČKY MEDIÁTORA V PROCESE PRAKTICKEJ PRÍPRAVY A 

VZDELÁVANIA(WBL) 5 

III. STIMULOVANIE A ZVYŠOVANIE ZRUČNOSTÍ ŠTUDENTOV V PROCESE PRAKTICEJ 

PRÍPRAVY A VZDELÁVANIA (WBL) 6 

IV.MEDIÁTOR V PROCESE PRAKTICKEJ PRÍPRAVY A VZDELÁVANIA (WBL) 7 

1. Definícia mediátora v procese praktickej prípravy a vzdelávania (WBL) 7 

2. Postavenie a povinnosti mediátora 8 

3. Hlavné úlohy a certifikácia mediátorov praktickej prípravy a vzdelávania (WBL) - Príloha 1 8 

V. IMPLEMENTÁCIA PROCESU PRAKTICKEJ PRÍPRAVY A VZDELÁVANIA (WBL) A 

PODPORNÝCH NÁSTROJOV 11 

1. PRÍPRAVNÁ FÁZA 11 

1.1. OBOZNÁMENIE SA S NÁRODNÝMI PRáVNYMI PREDPISMI SúVISIACIMI S PRAKTICKOU 

PRíPRAVOU A VZDELÁVANÍM (PRE jednotlivé partnerské krajiny ) 11 

1.1.1 PRáVNE PREDPISY SúVISIACE S PRAKTICKOU PRíPRAVOU a vzdelávaním V BULHARSKU 11 
1.1.2 PRáVNE PREDPISY SúVISIACE S PRAKTICKOU PRíPRAVOU A VZDELÁVANÍM V LOTYŠSKU 14 
1.1.3 PRáVNE PREDPISY SúVISIACE S PRAKTICKOU PRíPRAVOU A VZDELÁVANÍM NA SLOVENSKU 16 
1.1.4 právne predpisy súvisiace s praktickou prípravou a vzdelávaním v Slovinsku 19 
1.2 spoznaj svojich študentov – INDIVIDUÁLNE CHARAKTERISTIKY ŠTUDENTOV ovp/PRAKTIKANTOV– 

PRÍLOHA 2 a PRÍLOHA 3 26 
1.3 prístupy k vzdelávaniu zamerané na študenta 27 
1.4 CHaraktEristika wellness  sektoru vo vzťahu k implementácii praktickej prípravy a vzdelávania 28 
1.5. definovanie Špecifikácií pracoviska a požiadaviek na výkon práce – príloha 4 30 
1.6 Úrovne praktickej prípravy – Výhody praktickej prípravy pre všetkých účastníkov - PRÍLOHA 5 38 

2. FÁZA REALIZÁCIE – prílohy 6-8 42 
2.1 Kroky úspešného plánovania, organizovania a monitorovania praktickej prípravy  medzi spoločnosťami 

a OVP školami 42 
2.2 NADNÁRODNÁ MOBILITA V PROCESE PRAKTICKEJ PRÍPRAVY A VZDELÁVANIA (WBL) 43 

3.FÁZA DIAGNÓZY A CERTIFIKÁCIE 43 

VI. KVALITA PRAKTICKEJ PRÍPRAVY A VZDELÁVANIA (WBL) – NORMY ZVÝŠENIA KVALITY 

PRAKTICKEJ PRÍPRAVY - PRÍLOHY  9-11 44 

VII. Ukážka dobrej praxe v spolupráci s firmami a poskytovateľmi odborného vzdelávania 

a prípravy v procese implementácie 45 

1. V sektore wellness turizmu  ( minimálne jedna za partnerskú krajinu) 45 



   

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia odráža iba názory 

autorov a Komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nej uvedených. 

3 

Spolufinancované z  

programu Európskej únie  

Erasmus+ 

 

Súčasné zainteresované strany, 

(stakeholderi) pre budúci rozvoj 

zručností vo wellness cestovnom 

ruchu 

 

VIII.Využitie Platformy WellTo ako efektívneho nástroja na podporu zručností a fungovania  

európskeho wellness turizmu 50 

IX. Záver 51 

X. Prílohy 52 

Príloha 1 - Vzor tlačiva na certifikáciu mediátorov praktickej prípravy a vzdelávania 53 
Príloha 2 - Vzorový dotazník pre študenta na vlastné ohodnotenie 54 
Príloha 3 - Vzorové hodnotenie študenta učiteľom 55 
Príloha 4 - Vzorový popis pracovného miesta a požiadaviek na pracovný výkon 56 
Príloha 5 - Vzor dohody medzi mediátormi, poskytovateľmi OVP a spoločnosťami 58 
Príloha 6 - Vzor partnerskej dohody medzi poskytovateľmi OVP a spoločnosťami 59 
Príloha 7 - Vzor dohody o vzdelávaní jednotlivých študentov 60 
Príloha 8 - Vzor na monitorovanie a implementáciu procesu praktickej prípravy a vzdelávania (WBL) 62 
Príloha 9 - Vzor na hodnotenie zlepšovania kompetenciÍ študenta 63 
Príloha 10 - Vzor na  hodnotenie zlepšovania zručností študenta 64 
Príloha 11 - Vzor na záverečné hodnotenie 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia odráža iba názory 

autorov a Komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nej uvedených. 

4 

Spolufinancované z  

programu Európskej únie  

Erasmus+ 

 

Súčasné zainteresované strany, 

(stakeholderi) pre budúci rozvoj 

zručností vo wellness cestovnom 

ruchu 

 

I.ÚVOD A  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE  

 

Hlavnými cieľmi projektu sú: 

 navrhnúť spoločnú kvalifikáciu – Administrátor Wellness centra, ktorá odráža 

primerané súčasné potreby podsektora z hľadiska znalostí, zručnosti a kompetencií; 

 zabezpečiť spoločné normy kvality pre implementáciu kvalifikácie nielen počas 

teoretického, ale aj v rámci praktického vyučovania; 

 zabezpečiť účinnú spoluprácu medzi školami OVP a wellness spoločnosťami 

cestovného ruchu pri plánovaní, organizácii, poskytovaní, uznávaní a osvedčovaní 

praktického vyučovania vrátane, ak sa poskytuje aj v nadnárodnej mobilite; 

 vytvoriť podmienky pre oficiálne potvrdenie spoločnej kvalifikácie v partnerských 

krajinách (okrem Nemecka); 

 zabezpečiť predpoklady pre udržateľnú spoločnú implementáciu kvalifikácie                      

v partnerských krajinách aj mimo partnerstva. 

 

Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú: stredné školy OVP v cestovnom ruchu a 

hotelierstve; Wellness spoločnosti; organizácie cestovného ruchu v danom odvetví; učitelia 

OVP a lektori z hotelov v tomto sektore; študenti OVP; vnútroštátne kvalifikačné orgány 

mimo partnerstva. 

Realizácia projektu pozitívne prispeje k: 

 posilneniu prepojenia medzi OVP a skutočnými potrebami trhu práce, 

 posilneniu podpory podnikov v rámci poskytovania praktickej prípravy a 

vyučovania, 

 rozvoju vzájomnej dôvery medzi všetkými partnermi s cieľom zabezpečiť 

lepšiu transparentnosť, porovnateľnosť a vzájomné uznávanie rozvinutej 

kvalifikácie; 

 lepšiemu dosiahnutiu a zosúladeniu konkrétnych zručností s potrebami trhu 

práce v krajine/regióne zúčastňujúcej sa partnerskej krajiny 

 zvýšeniu zamestnateľnosti  študentov OVP prostredníctvom posilnenej 

praktickej prípravy a vyučovania a ponúknutej príležitosti zúčastniť sa mobilít; 

 vytvoreniu regionálnej, ako aj nadnárodnej siete, ktorá umožní mobilitu 

študenta, 

 zvýšeniu konkurencieschopnosti odvetvia wellness cestovného ruchu 

zabezpečením vysokej zručnosti absolventov OVP v oblasti zamestnateľnosti,  

zodpovedajúce potrebám v tomto odvetví; 

 zvýšeniu atraktívnosti OVP, 
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 poskytovaniu kvalitných a špecifických zručností študentom OVP vo wellness 

turizme, skvalitneniu znalostí a kompetencií, ktoré prispejú k zvýšenej 

konkurencieschopnosti a zároveň uľahčia potencionálnej pracovnej sile, aby 

sa primerane prispôsobila špecifickým požiadavkám konkrétneho trhu práce. 

 

II.  HLAVNÉ CIELE PRÍRUČKY MEDIÁTORA V  PROCESE PRAKTICKEJ 

PRÍPRAVY A VZDELÁVAN IA(WBL) 

 

Predstavenie a uvedenie nového aktéra – mediátora praktickej odbornej prípravy - je 

zamerané na zabezpečenie operatívneho kontaktu a vzťahov medzi školami odborného 

vzdelávania a prípravy a strediskami wellness turistiky v otázkach plánovania a organizácie 

praktickej odbornej prípravy a praxe. 

S cieľom zabezpečiť úspešnú pracovnú činnosť mediátorov je v rámci WP5 projektu WellTo 

vypracovaná príručka pre mediátorov praktickej odbornej prípravy a praxe. 

Je to užitočný sprievodca, ktorý čitateľa prevedie postupným procesom plánovania, 

organizácie a uskutočnenia efektívneho procesu praktickej odbornej prípravy študentov. 

Ponúka mediátorom konkrétne návrhy a pokyny počas vykonávania praktickej odbornej 

prípravy v praxi na zlepšenie ich vedomostí a schopností. 

Mediátori môžu pomôcť uľahčiť úspešný proces praktickej odbornej prípravy zapamätaním 

si, že: učebná aktivita by mala byť zameraná na konkrétny cieľ; ľudia sa učia praxou; študenti 

si musia vytvoriť osobný vzťah; aktivita a záujem musia byť vysoké. 

Príprava príručky sa zameriava na pomoc mediátorom praktickej odbornej prípravy a praxe 

pri zlepšovaní ich vedomostí a zručností v procese. 

 

Príručka by sa mala používať počas celej realizácie, implementácie práce mediátora, vrátane 

nasledujúcich činností: plánovanie a hodnotenie programu, administrácia a manažment, 

inštruktáž a koordinácia na pracovisku, usmerňovanie a poradenstvo atď. 

Sú tu zahrnuté príklady a príslušné relevantné informácie pre všetky partnerské krajiny 

projektu. 

Sú tu popísané hlavné vlastnosti mediátora praktickej odbornej prípravy, vrátane definície 

mediátora praktickej odbornej prípravy, rolí a zodpovedností, hlavných úloh. Je vysvetlená 

implementácia procesu praktickej odbornej prípravy, ako aj niektoré osvedčené postupy, 

týkajúce sa spolupráce medzi spoločnosťami a poskytovateľmi OVP pri implementácii 

procesu odbornej prípravy a praxe v partnerských krajinách projektu. 
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III.  STIMULOVANIE A ZVYŠOVANIE ZRUČNOSTÍ  ŠTUDENTOV 

V PROCESE PRAKTICEJ PR ÍPRAVY A  VZDELÁVANIA (WBL)  

 

Proces praktickej odbornej prípravy prebieha mimo školy, ale dokonale a efektívne integruje 

učebné osnovy a teoretickú prípravu študenta v škole s praxou a so skúsenosťami 

z pracoviska praktickej odbornej prípravy, aby sa zlepšilo učenie a rozvinuli sa rozsiahle 

akademické vedomosti so získavaním vedomostí na pracovisku s využitím pracovných 

skúseností ako zdroja učenia. Zdôrazňuje pozíciu študenta ako zamestnanca na prvom 

mieste, poskytuje rozvoj zručností študentov alternatívnymi metódami vzdelávania a 

odbornej prípravy a oceňuje a uznáva vzdelávanie, ktoré sa v zamestnaní vyskytuje. Praktická 

odborná príprava zvyšuje porozumenie študenta, ako nadobudnuté teoretické vedomosti 

v škole prakticky využiť a aplikovať v pracovnom prostredí. 

 

Forma praktickej odbornej prípravy študentov sa používa v odbornom vzdelávaní a príprave 

na rozvoj základných pracovných návykov, pracovnej identity a špecifických pracovných 

kompetencií. Vďaka svojej atraktívnosti ako efektívnej formy učenia sa však dá využiť aj na 

širšie spektrum vzdelávacích účelov. Forma praktickej prípravy študentov sa môže vo 

všeobecnom vzdelávaní použiť na rozvoj zručností pri riešení problémov alebo pri 

nachádzaní efektívnejších foriem učenia, môže viesť k atraktívnosti podnikania, podporovať 

zrelosť učiaceho sa. 

Všetci mladí ľudia potrebujú podporu pri prechode zo vzdelávania do zamestnania. Účasť na 

praktickej odbornej príprave poskytuje možnosť študentom byť v situáciách, ktoré 

pripomínajú situácie blízke realite, a týmto spôsobom napomáhajú mladým ľuďom rozvíjať 

pozitívne kariérne túžby. Môže im tiež pomôcť rozvíjať základné vzorce správania, postoje 

a zručnosti, ktoré sú potrebné na pracovisku. 

Schopnosť učiť sa v praktických situáciách je dôležitá pri stimulovaní ľudí, aby vnímali svoj 

kariérny rozvoj pozitívne a aby sa konštruktívne sami podieľali na ďalšom formálnom 

odbornom vzdelávaní a príprave. Ľudia v pracovnom prostredí, bohatom na možnosť 

ďalšieho rozvíjania a zdokonaľovania sa, majú väčšiu pravdepodobnosť pozitívneho prístupu 

k učeniu sa a k svojmu budúcemu kariérnemu rastu. 

Prínosom je aj to, že študenti majú možnosť vzdelávať sa popri plnení svojich pracovných 

povinností, a študenti z odľahlých oblastí nemusia tráviť značné časové obdobia mimo 

domova. Flexibilita poskytovania školiacich modulov,  prispôsobené školiace moduly, kurzy a 

programy zodpovedajúce požiadavkám spoločnosti alebo odvetvia na zručnosti a vedomosti 
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sú pre študentov zjavne atraktívne, pretože nie sú obmedzené štandardnými študijnými 

programami. 

 

Poskytovanie príležitostí vzdelávania formou praktickej prípravy  alebo aj simuláciou situácií, 

blízkych skutočným situáciám na pracovisku, umožňuje študentom rozvíjať celkovú 

pripravenosť a pochopenie sveta práce. Pomáha im to rozvíjať ich povedomie o pracovných 

požiadavkách a očakávaniach zamestnávateľov a vo veľkej miere podporuje ich efektívny 

prechod a integráciu na trh práce. Takáto praktická forma vzdelávania umožňuje mladým 

študentom „ochutnať“ rôzne profesijné oblasti pred formálnym prechodom zo vzdelávania 

do zamestnania a umožňuje im rozvíjať svoje schopnosti zamestnať sa a vyskúšať si rôzne 

pracovné prostredie pred prijatím konkrétneho rozhodnutia o svojom kariérnom postupe. 

V priebehu praktickej formy vzdelávania môžu študenti rozvíjať svoje odborné schopnosti v 

spojení s teoretickou prípravou, umožňuje im to aplikovať teoretické vedomosti zo škôl v 

praxi. 

Príležitosť uviesť do praxe to, čo sa študent naučil na hodine a počas štúdia, mať možnosť 

reagovať a riešiť úlohy priamo v reálnych pracovných situáciách a nie v simuláciách 

odvodených z teoretických konceptov, predstavuje pre študenta nepochybne skvelý 

motivačný nástroj a hnaciu silu, aby pokračoval v procese učenia sa a nadobudol komplexnú 

znalosť a dokonalé ovládanie naučeného. 

V tomto kontexte ponúka proces praktickej prípravy zlepšenie zručností mladých učiacich sa 

v sektore cestovného ruchu prostredníctvom učňovských a učebných programov určených 

hlavne pre mladých ľudí, ktorí chcú vstúpiť do pracovného procesu a získať kvalifikáciu pri 

výkone pracovných povinností. 

IV.MEDIÁTOR V  PROCESE PRAKTICKEJ PRÍPRAVY A  VZDELÁVANIA  

(WBL) 

1. DEFINÍCIA MEDIÁTORA V PROCESE PRAKTICKEJ PRÍPRAVY A VZDELÁVANIA 

(WBL) 

 

Mediátor je zodpovedný za zabezpečenie zosúladenia praktického výcviku s učebnými 

osnovami a vzdelávacími výsledkami programu OVP. Efektívna koordinácia si vyžaduje veľa 

plánovania a úsilia, ale môže to byť najzaujímavejšia a najprínosnejšia časť práce. Ak sa im 

darí, študenti si osvoja pracovné zručnosti, ktoré by inak ťažko dosiahli. Každý úspech bude 

potvrdzovať potrebu formy praktickej odbornej prípravy a nevyhnutnosť úlohy mediátora. 

Od mediátora v procese praktickej odbornej prípravy sa vyžaduje, aby mal minimálne 

technické vzdelanie spojené s odbornými skúsenosťami v oblasti svojich odborných znalostí. 
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Mediátor by mal byť: 

• spoľahlivý a dôveryhodný, 

• schopný nadviazať dobré medziľudské vzťahy, 

• pripravený hájiť a podporovať záujmy študentov, 

• schopný zvládať časový manažment, 

• skúsený sprostredkovateľ, 

• pozorný a bystrý, 

• schopný prijímať rozumné rozhodnutia,  

• inovatívny a kreatívny, 

• zodpovedný a sebadisciplinovaný, 

• pripravený neustále zdokonaľovať svoje schopnosti a profesionálne rásť. 

2. POSTAVENIE A POVINNOSTI MEDIÁTORA  

Forma praktickej odbornej prípravy a vzdelávania sa uskutočňuje mimo školy a strediska 

odborného vzdelávania a prípravy. Mediátori organizujú všetko potrebné a nevyhnuté na 

implementáciu praktickej odbornej prípravy či už v podnikových alebo medzipodnikových 

školiacich strediskách. Mediátori sú kontaktné osoby zastupujúce odborné školy a sú 

zodpovedné za hľadanie kvalitných pracovísk, vytváranie individuálneho alebo kolektívneho 

učebného plánu učiacich sa, podpisovanie kolektívnych alebo individuálnych zmlúv so 

zamestnávateľmi, monitorovanie a hodnotenie praktického výcviku a zabezpečenie toho, 

aby praktická príprava bola v súlade s učebnými osnovami a učebnými výsledkami programu 

OVP. Mediátor by mal podporovať nepretržitý profesionálny rozvoj študentov v spoločnosti, 

zlepšovať ich pracovné podmienky a zvyšovať atraktivitu učňovského vzdelávania. 

Zabezpečenie kvality a príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy je dôležité jednak z 

hľadiska zabezpečenia správnych kompetencií pre trh práce, ale aj ako prostriedku na 

zabezpečenie množstva a kvality absolventov odborného vzdelávania a prípravy, a v tomto 

zohrávajú kľúčovú úlohu mediátori praktickej odbornej prípravy, ktorí zabezpečujú účinnú 

koordináciu, ktorá vyžaduje veľa plánovania a úsilia. 

3. HLAVNÉ ÚLOHY A  CERTIFIKÁCIA MEDIÁTOROV PRAKTICKEJ PRÍPRAVY A 

VZDELÁVANIA (WBL) - PRÍLOHA 1  

 

Cieľom mediátorov ako kontaktných osôb v mene škôl praktickej odbornej prípravy by malo 

byť uľahčenie spolupráce medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy 
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a spoločnosťami. Malo by viesť k systematickej spolupráci a úspešnému partnerstvu medzi 

školou a podnikom. V tejto súvislosti medzi hlavné úlohy mediátorov pri implementácii 

procesu praktickej prípravy patrí plánovanie, organizácia a monitorovanie praktického 

výcviku študentov, ktorý sa koná mimo školy v podnikových alebo medzipodnikových 

školiacich strediskách. V každej oblasti intervencie ich možno rozdeliť takto: 

 

Plánovanie a hodnotenie, administrácia a manažment 

Mediátor bude: 

• iniciovať a študovať uskutočniteľnosť programu praktickej odbornej prípravy, 

• vypracovávať ciele a mať zodpovednosť za program, 

• vypracovávať a zaznamenávať písomné tréningové plány a dohody, 

• zahŕňať prieskum a plánovanie sebapoznania študentov do tímovo orientovaného prístupu 

rozvoja kariéry, 

• navrhovať program tak, aby zahŕňal neustále zlepšovanie a prehodnocovanie, 

• úzko spolupracovať so školskými poradcami, 

• pripravovať, realizovať a analyzovať pravidelné prieskumy medzi študentmi 

a zamestnávateľmi, 

• pripravovať a analyzovať správy praktickej odbornej prípravy na konci obdobia, 

• poznať a zabezpečovať súlad s príslušnými štátnymi pracovnými zákonmi a predpismi, 

• efektívne spravovať zdroje, vrátane zariadení, vybavenia a zásob 

• zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia študentov v súlade s príslušnými pracovnými 

zákonmi a predpismi 

• poskytovať príležitosti na výcvikových staniciach aj pre postihnutých, znevýhodnených a 

rizikových študentov 

 

Pokyny a koordinácia na pracovisku 

Mediátor bude: 

• vyhodnocovať, vyberať a zriaďovať výcvikové stanice, 

• informovať interných školiteľov o ich úlohách a povinnostiach, 

• vytvárať, monitorovať a upravovať tréningové plány v spolupráci so zamestnávateľom 

a študentom, 
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• pomáhať interným školiteľom pri zvládaní učebných techník pre účinnejšiu prácu so 

študentmi, 

• monitorovať pokroky študentov prostredníctvom pravidelných návštev na mieste 

praktickej prípravy a neustálej komunikácie s nimi, 

• ovládať štátne a federálne zákony o bezpečnosti práce a ochrane zdravia v spolupráci so 

školiacim strediskom a študentmi, 

• dohliadať na hodnotenia študentov zo školiacich stredísk. 

Odborné vedenie a poradenstvo 

Mediátor bude: 

• poskytovať poradenstvo potenciálnym záujemcom o program, 

• poskytovať referenčný materiál a informácie o kariére, 

• poskytovať poradenstvo pre študentov so špeciálnymi potrebami, študentov so 

zdravotným postihnutím, talentovaných a nadaných, znevýhodnených a rizikových 

študentov, 

• pomáhať študentom rozvíjať správne pracovné návyky, 

• rozvíjať a koordinovať takú prax, ktorá podporuje netradičné pracovné príležitosti a 

postupy. Rozpozná situácie, v ktorých študenti budú potrebovať poradenstvo od ostatných 

zamestnancov a odborníkov, 

• pomáhať študentom určiť spôsoby, ako najlepšie opísať svoje pracovné schopnosti, 

• pomáhať študentom končiaceho ročníka s rôznymi aspektami uplatnenia sa na trhu práce, 

• písať odporúčacie listy pre študentov. 

 

Profesionálna rola, činnosti a rozvoj 

Mediátor bude: 

• vysvetľovať filozofiu praktickej odbornej prípravy, vrátane úlohy mediátora, 

• dohliadať na dodržiavanie etických noriem, 

• podporovať prostredie, v ktorom zamestnanci spolupracujú s inými odbormi, aby poskytli 

študentom rozsiahle skúsenosti, 

• vyhľadávať hodnotenie a spätnú väzbu od administrátorov a kolegov. 

Certifikácia mediátorov praktickej odbornej prípravy sa uskutoční prostredníctvom 

navrhovanej novej platformy WellTo ako súčasť jej funkcií. 
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V. IMPLEMENTÁCIA PROCESU PRAKTICKEJ PRÍPRAVY A VZDELÁVANIA 

(WBL) A PODPORNÝCH NÁSTROJOV  

1. PRÍPRAVNÁ FÁZA  

1.1. OBOZNÁMENIE SA S NÁRODNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SÚVISIACIMI  

S PRAKTICKOU PRÍPRAVOU  A VZDELÁVANÍM (PRE JEDNOTLIVÉ PARTNERSKÉ 

KRAJINY )  

1.1.1 PRÁVNE PREDPISY SÚVISIACE S PRAKTICKOU PRÍPRAVOU  A VZDELÁVANÍM 

V BULHARSKU  

Ministerstvo školstva a vedy koordinuje národnú politiku v oblasti odborného vzdelávania a 

prípravy (VET) v Bulharsku. Zákon o predškolskom a školskom vzdelávaní (2015) a novely 

zákona o odbornom vzdelávaní a príprave (2016) upravili sieť škôl OVP a zvýšili podiel 

praktickej prípravy na odbornom vzdelávaní a príprave. Zaviedlo tiež flexibilnejšie 

dvojstupňové stredoškolské vzdelávanie. 

Hlavnými poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy sú štátne, obecné alebo 

súkromné školy, stredné odborné školy, umelecké a športové školy, vysoké školy odborného 

vzdelávania a prípravy a autorizované  strediská odborného vzdelávania. Štátne vzdelávacie 

štandardy určujú obsah kvalifikácií v odbornom vzdelávaní a príprave (požiadavky na 

uchádzačov; popis profesie; výkonové štandardy vzdelávania; požiadavky na školiace 

zariadenia; požiadavky na školiteľov). Na európsky kvalifikačný rámec (EQF) sa vzťahujú štyri 

národné kvalifikačné stupne odborného vzdelávania a prípravy. Právny rámec rozlišuje šesť 

typov počiatočných a pokračujúcich typov programov odborného vzdelávania a prípravy  

(nazývaných „rámcové programy“), ktoré definujú úrovne EQF / NQF, vekové a vstupné 

požiadavky a regulujú formu, obsah a dĺžku vzdelávania. 

Praktická príprava tvorí podstatnú časť (50% až 70% alebo viac) všetkých programov 

odborného vzdelávania a prípravy. Väčšinu ponúkajú školy, pričom podiel praktickej prípravy  

klesá s úrovňou programu. Duálne odborné vzdelávanie a príprava  sa začalo vyvíjať od roku 

2014. Praktická príprava v podniku sa strieda s obdobiami teórie v škole alebo u iného 

poskytovateľa odborného vzdelávania. Študenti sa vzdelávajú v podnikoch  najmenej dva až 

tri dni týždenne v záverečných ročníkoch (11. a 12.). Študenti aj dospelí dostávajú mzdu  od 

zamestnávateľa. Aj keď právne predpisy podporujú duálne odborné vzdelávanie a prípravu, 

jeho implementácia je stále väčšinou založená na projektoch. 

Sociálni partneri majú rozhodovacie a poradné úlohy pri formovaní odborného vzdelávania 

a prípravy  prostredníctvom Hospodárskej a sociálnej rady Bulharska, ako aj iných národných 

rád. Zamestnávatelia sa aktívne podieľajú na navrhovaní a aktualizácii Štátnych vzdelávacích 

štandardov, čo je proces koordinovaný Národnou agentúrou pre odborné vzdelávanie a 
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prípravu (NAVET). Zástupcovia zamestnávateľských organizácií a odborových zväzov sú 

členmi skúšobných komisií zriadených poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy. 

Duálne vzdelávanie  zlepšuje  praktické zručnosti, zvyšuje atraktivitu odborného vzdelávania 

a prípravy  a uľahčuje prechod na trh práce. Má strategický význam na národnej úrovni, 

pretože za posledné štyri roky boli v tejto oblasti vypracované základné legislatívne úpravy. 

Bulharské orgány spolupracujú so svojimi švajčiarskymi partnermi na vytvorení národného 

modelu zavedenia duálneho systému odborného vzdelávania a prípravy (projekt DOMINO). 

Niektoré z hlavných zistení týkajúcich sa Duálneho vzdelávania podporujú partnerstvá medzi 

podnikmi a odborným vzdelávaním na regionálnej a miestnej úrovni pre profesie, ktoré majú 

najväčší podiel na regionálnej  a miestnej ekonomike.   

Duálne vzdelávanie je podporované obcami a sociálnymi partnermi a je v počiatočnej fáze 

zavádzania hlavne do školského vzdelávania. Legislatívny rámec (Zákon o odbornom 

vzdelávaní a príprave  a miestne nariadenia) v tejto oblasti umožňuje študentom  získať 

odbornú kvalifikáciu. 

Súčasná stratégia sa zameriava  na  praktickú  prípravu pre študentov odborného vzdelávania 

a usmerňuje  sa  Zákonom  o odbornom vzdelávaní a príprave. Praktická príprava v  

podnikoch    sa strieda s teoretickým vzdelávaním v škole alebo u iného poskytovateľa 

odborného vzdelávania. Rozdelenie  teórie a praxe závisí od predpokladanej kvalifikačnej 

úrovne  odborného vzdelávania a prípravy a kvalita duálneho vzdelávania závisí od 

niekoľkých aspektov: učebné metódy, ľudské zdroje, pripravenosť na podnikanie, legislatívne 

predpoklady, školenie školiteľov, školiace zariadenia atď. 

Právny základ 

 Duálne vzdelávanie je uvedené v Zákone o odbornom vzdelávaní a príprave.  

 Duálne vzdelávanie  musí byť organizované v súlade so štátnymi vzdelávacími 

štandardmi pre získanie odbornej kvalifikácie  a Zoznamom povolaní pre 

odborné vzdelávanie a prípravu (LPVET). 

 Príslušné zmeny a doplnenia týkajúce sa duálneho vzdelávania sú uvedené v 

Zákonníku práce. 

 Nariadenie ministra školstva a vedy č. 1 (september 2015) o podmienkach 

poskytovania duálneho vzdelávania predpisuje zamestnávateľom mať  pre 

každého študenta  mentora. 

 Existuje výcvikový program pre mentorov / inštruktorov na  národnej úrovni. 

Vyhláška Ministra školstva a vedy RD 09-97 / 02.04.2019 ustanovila vzdelávací 

program pre inštruktorov v duálnej forme vzdelávania. Tento program obsahuje 

požiadavky na dĺžku školenia, obsah a očakávané  výstupy  vzdelávania.  

 Nariadenie ministerstva hospodárstva č. 04-4 (8. novembra 2019) určuje 

zamestnávateľom  podmienky pre vytvorenie a vedenie registra, ktorý pokrýva 

požiadavky zamestnávateľov na partnerstvá v rámci duálneho vzdelávania. 
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Jedným z najdôležitejších aspektov je úloha mentorov a učiteľov a ich partnerstvo vo 

vyučovacom procese. V tomto zmysle existuje niekoľko inovatívnych charakteristík duálneho 

vzdelávania na podporu spolupráce vo vyučovacom procese: 

a) V legislatíve bola vytvorená pracovná pozícia „učiteľ-metodik“, ktorá spája školy a 

firmy odborného vzdelávania a prípravy (projekt DOMINO). Učiteľ-metodik spája 

mentorov, ktorí sú zamestnancami spoločností a ktorí sa podieľajú na vypracovaní 

učebných osnov praktického vyučovania;  

b) Výcvikový program  pre školiteľov s povinným obsahom vedomostí a zručností 

schválilo ministerstvo školstva a vedy.  

 

Ďalším dôležitým bodom  je, že vzdelávací program je možné na mieru prispôsobiť  

konkrétnemu odvetviu hospodárstva a individuálnym potrebám  účastníkov 

(vzdelanie, kvalifikácia, odborná prax atď.). Trvanie výcviku je 32 tréningových hodín, 

ktoré sú rozdelené do 14 tréningových hodín teórie a 18 tréningových hodín praxe. 

Výcvikový program vytvára komplex rôznych schopností: sociálne, organizačné, 

metodické a vodcovské schopnosti. 

Podľa nariadenia o praktickej príprave a vzdelávaní v Bulharsku existujú určité výzvy: 

- V právnych predpisoch sú niektoré nevyriešené problémy týkajúce sa záruky kvality 

odbornej prípravy, najmä kvality odbornej prípravy na pracovisku. 

- V právnych predpisoch nie je upravená otázka týkajúca sa obdobia, keď majú študenti 

prázdniny zo školy, či by im spoločnosť mala povoliť čerpanie dovolenky, alebo toto obdobie 

je považované za prázdniny. 

- V právnych predpisoch nie sú upravené pokuty pre školiteľov v prípade neschopnosti  

vykonávať  úlohu inštruktora  alebo problémov súvisiacich s možnými študentami 

spôsobenými škodami.  

- Pre duálne vzdelávanie neexistujú žiadne normy kvality (napríklad: Podľa nariadenia 

ministra školstva a vedy č. 1 z roku 2015 o podmienkach poskytovania duálneho vzdelávania, 

organizáciu a vykonávanie praktického vzdelávania kontroluje  zamestnávateľ). 

- Neexistuje priestor  na overenie  schopností školiteľov.  

Ďalšie doležité aspekty:  

1. Neexistuje digitálna platforma, diskusné fórum alebo iná moderná platforma IKT na 

komunikáciu a spoluprácu medzi mentormi a učiteľmi v duálnom odbornom 

vzdelávaní a príprave.  

2. Neexistuje žiadny mechanizmus ako overiť, či je zariadenie vhodné  na prijatie 

študentov a mladých ľudí na odbornú prípravu. 

3. Je ťažké nájsť si čas a zdroje, ktoré by sa mohli investovať do koučingu študentov. 
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4. S implementáciou duálneho vzdelávania  vo vzdelávaní dospelých je málo skúseností. 

Existuje takéto právne nariadenie, ale realizuje sa hlavne podľa čl. 46a Zákona o 

podpore zamestnanosti. 

 

1.1.2 PRÁVNE PREDPISY SÚVISIACE S PRAKTICKOU PRÍPRAVOU A VZDELÁVANÍM V LOTYŠSKU 

Zavedenie systému praktickej prípravy a vzdelávania  je v súčasnosti na programe v rámci 

politiky odborného vzdelávania a má v Lotyšsku vysokú úroveň priority. Vyplýva to z potreby 

priblížiť odborné vzdelávanie a prípravu (VET) podnikateľskému svetu a zabezpečiť prípravu 

kvalifikovanej pracovnej sily so zručnosťami, znalosťami a kompetenciami relevantnými pre 

potreby trhu práce a národné hospodárstvo, zvýšiť počet kvalifikovaných absolventov s 

kvalifikáciou v odbornom vzdelávaní a príprave a na celkové zlepšenie zamestnanosti 

mladých ľudí. 

Spustenie pilotného projektu v rokoch 2013/14, ktorý sa zaoberal neúplným právnym 

rámcom, nedostatočnou ponukou v tradičnom školskom odbornom vzdelávaní a príprave, a 

nízkym zapojením zamestnávateľov, ktorí napriek tomu požadovali vyššiu kvalitu odborného 

vzdelávania a prípravy a relevantnosť pre trh práce, viedli k prijatiu právneho rámca pre 

implementáciu odbornej prípravy a vzdelávania v Lotyšsku do roku 2016. 

Parlament 23. apríla 2015 prijal zmeny a doplnenia zákona o Odbornom vzdelávaní 

a príprave, t. j. určil praktickú prípravu a vzdelávanie za jednu z foriem implementácie 

odborného vzdelávania a prípravy. 

Na základe zmien a doplnení zákona o odbornom vzdelávaní a príprave bolo 15. júla 2016 

prijaté nariadenie vlády č. 484 „Postup pri organizácii a vykonávaní praktickej prípravy 

a vzdelávania “ (nariadenie č. 484). V postupe sa stanovujú úlohy, práva a povinnosti 

inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy, zamestnávateľov a sociálnych partnerov pri 

implementácii praktickej prípravy a vzdelávania, ako aj zodpovednosti Rád odborníkov 

v danej oblasti pri koordinácii a posilňovaní spolupráce podnikov  so vzdelávacími 

inštitúciami na zabezpečenie súladu predpisov týkajúcich sa odborného vzdelávania 

a prípravy s potrebami trhu práce. Článok 10 určuje odborné a pedagogické požiadavky na 

školiteľov na pracovisku. Predpisy kabinetu a Pokyny pre organizáciu a implementáciu 

praktickej prípravy a vzdelávania  stanovujú, že požadovanými dokumentmi potrebnými pre 

praktickú prípravu a vzdelávanie  sú Všeobecný implementačný plán pre praktickú prípravu 

a vzdelávanie  (pokrývajúci celé učebné osnovy) a Individuálny vzdelávací plán, pokrývajúci 

časť učebných osnov súvisiacu s konkrétnym obdobím a konkrétnym podnikom. Povinnosti  

súvisiace s individuálnym študijným plánom: 

 Odborné vzdelávanie a príprava spolu s podnikom / strediskom praktickej prípravy 

a vzdelávania  vyvíjajú a schvaľujú individuálny študijný plán pre každého 

jednotlivého študenta  v odbornom vzdelávaní a príprave. 
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 Škola odborného vzdelávania a prípravy schvaľuje podnik, v ktorom je možné 

implementovať individuálny študijný plán.  

 Škola odborného vzdelávania a prípravy predstaví a vysvetlí študentovi individuálny 

študijný plán.  

 Podnik  zabezpečuje proces výučby a úlohy v súlade s individuálnym študijným 

plánom.   

 Podnik  monitoruje implementáciu individuálneho študijného plánu študentom 

praktickej prípravy.  

 Podnik  poskytuje hodnotenie výsledkov vzdelávania na základe individuálneho 

študijného plánu.  

 Študent je povinný vykonávať úlohy v súlade s individuálnym študijným plánom.  

15. júla 2016 boli prijaté ďalšie dve nariadenia vlády týkajúce sa implementácie praktickej 

prípravy a vzdelávania: nariadenie č. 485 „Postup pri zriaďovaní a fungovaní sektorových 

odborných rád a koordinácia ich činností“ a nariadenie č.483 o  implementácii osobitného 

podporného opatrenia 8.5.1. „Zvýšiť počet študujúcich v inštitúciách odborného vzdelávania 

a prípravy zapojených do praktickej prípravy alebo do stáží v podnikoch“ operačného 

programu „Rast a zamestnanosť“. 

Podľa nariadenia o praktickej príprave  platí podnik mzdu alebo štipendium stážistom,  

poskytuje im osobné ochranné pracovné prostriedky, poistenie zodpovednosti za škodu a 

prideľuje školiteľa / mentora. Nariadenie stanovuje požiadavky na mentorov v podniku. Od 

septembra 2017 musia mať certifikát majstra remesiel (vydaný Lotyšskou remeselnou 

komorou), odborné vzdelanie alebo minimálne tri roky príslušnej pracovnej praxe a 

pedagogickej spôsobilosti. Škola odborného vzdelávania a prípravy poskytuje študentom 

úrazové poistenie, ako aj dopravu a ubytovanie v období praktickej prípravy. 

Predpisy kabinetu ministrov č. 569 z 11. septembra 2018 stanovujú odborné a pedagogické 

požiadavky na lektorov odborného vzdelávania a prípravy. Je potrebné poznamenať, že 

financovanie z prostriedkov EÚ výrazne podporilo zavedenie a propagáciu systému praktickej 

prípravy a vzdelávania v Lotyšsku tým, že umožnilo aktualizácie právnych predpisov,  

rozsiahle reformy, inováciu stratégie a experimentovanie, rozšírený sociálny dialóg a slúžilo 

na zvyšovanie celkového povedomia a účasti zúčastnených strán. 

V Lotyšsku sa v súčasnosti realizujú dva národné programy  na podporu praktickej prípravy 

a vzdelávania: 

1) Projekt SAM: 8.5.3. „Zabezpečenie efektívneho riadenia inštitúcií odborného 

vzdelávania a rozvoj odbornej spôsobilosti zapojeného personálu“ č. 

8.5.3.0/16/I/001. Vedúca organizácia: Národné stredisko pre vzdelávanie (VISC). 
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Obdobie implementácie: november 2016 - december 2022. Cieľom projektu je ďalší 

rozvoj kľúčových kompetencií a odborných kompetencií učiteľov, školiteľov / 

mentorov, remeselníkov, lektorov praktickej prípravy a administratívnych 

pracovníkov inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy. 36-hodinový vzdelávací 

program „ABC pedagogiky pre implementáciu praktickej prípravy a vzdelávania “ a 

72-hodinový vzdelávací program „Praktická pedagogika pre implementáciu praktickej 

prípravy a vzdelávania “ implementovaný v tomto projekte predpokladá oboje: 

získanie základov pedagogiky a praktických aspektov praktickej prípravy 

a vzdelávania.  Do konca roka 2018 bolo 652 školiteľov z podnikov a škôl odborného 

vzdelávania a prípravy vyškolených v 36 hodinovom kurze a 302 školiteľov z podnikov 

absolvovalo školenie v trvaní 72 hodín. 

2) Projekt SAM 8.5.1. „Účasť študentov odborného vzdelávania a prípravy  na praktickej 

príprave a postupoch v podnikoch“ č. 8.5.1.0/16/I/001. Vedúca organizácia: 

Konfederácia zamestnávateľov Lotyšska (LDDK). Obdobie implementácie: január 2017 

- august 2023. Cieľom projektu je poskytnúť podporu 3150 študentom praktickej 

prípravy  a 11025 študentom odborného vzdelávania a prípravy počas praktickej 

prípravy  alebo praktických stáží v podniku. Finančná podpora sa poskytuje všetkým 

zúčastneným častiam - podniku, škole odborného vzdelávania a prípravy a 

študentom. 

  

Do januára 2019 bolo na pracovisku 1522 študentov praktickej prípravy, do konca študijného 

roka sa malo zapojiť ďalších 1836 študentov. Celkom 2169 podnikov zo všetkých regiónov 

Lotyšska zastupujúcich hlavné odvetvia hospodárstva: doprava a logistika, cestovný ruch, 

poľnohospodárstvo a výroba potravín, obrábanie kovov, chemická výroba, stavebníctvo, 

lesníctvo, tlačiarenský priemysel, finančný sektor, výroba textilných výrobkov, elektronika a 

informačné komunikačné technológie (IKT) a 38 škôl odborného vzdelávania a prípravy zo 

všetkých lotyšských regiónov podpísali účelovú dohodu o účasti na praktickej príprave 

a vzdelávaní  v rámci projektu ESF a pokračuje proces náboru nových podnikov. 

Odvetvové  rady odborníkov zohrávajú dôležitú úlohu v projektoch ESF tým, že poskytujú 

právnu a logistickú pomoc pri implementácii schémy praktickej prípravy. Ďalej sa zaoberajú - 

propagačnými aktivitami, šírením informácií, radami a odporúčaniami o implementácii, 

hodnotením implementácie a identifikáciou vhodných podnikov. V dôsledku niekoľkých 

integrovaných iniciatív sa Lotyšsku podarilo vytvoriť vlastný prístup šitý na mieru, ktorý bol 

uznaný za  užitočnú skúsenosť aj inými európskymi krajinami a medzinárodnými partnermi. 

1.1.3 PRÁVNE PREDPISY SÚVISIACE S PRAKTICKOU PRÍPRAVOU A VZDELÁVANÍM NA 

SLOVENSKU  

Odborné vzdelávanie a príprava  má na Slovensku silnú tradíciu a je jednou zo základných 

zložiek vzdelávacieho systému. Odborné vzdelávanie a príprava je tiež najväčším zdrojom 
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kvalifikácií na Slovensku. Legislatíva pre stredné školy uznáva 32 skupín študijných odborov a 

väčšina študijných programov kladie dôraz nielen na teoretické vedomosti, ale na praktické 

zručnosti, skúsenosti a vedomosti. Z tohto dôvodu musí byť praktická príprava zameraná na 

získanie príslušných praktických zručností, skúseností a vedomostí súčasťou vzdelávacích 

programov stredných odborných škôl. Hlavným regulačným orgánom systému odborného 

vzdelávania a prípravy je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(MSVVS SR). 

Reforma vzdelávania v roku 2008 zaviedla mechanizmy pre užšie prepojenie stredného 

odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce. 

Na podporu implementácie praktickej prípravy a vzdelávania  na národnej úrovni bol v roku 

2015 prijatý Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave (61/2015 Z. z.), ktorý umožnil lepšie 

prepojenie stredných odborných škôl s trhom práce. Hlavným cieľom zákona je príprava 

kvalitných pracovných síl pre zamestnávateľov a podpora konkurencieschopnosti a trvalo 

udržateľného rozvoja ekonomiky. Zákon zaviedol prvky, ktoré umožňovali prípravu 

študentov v duálnom systéme vzdelávania. 

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave  pozná tri formy praktickej prípravy a vzdelávania : 

1. Odborná príprava sa organizuje ako odborný predmet v príslušnom študijnom odbore 

v rozsahu najmenej 1 400 hodín výučby. Odborné vzdelávanie sa vykonáva pod 

vedením školiteľa alebo inštruktora odbornej prípravy a študenti môžu vykonávať 

pracovnú činnosť.  

2. Odborná prax je odborným predmetom študijného odboru. Vykonáva sa pod 

vedením učiteľa odbornej prípravy, majstra odbornej prípravy, inštruktora alebo 

hlavného inštruktora. Študenti môžu vykonávať pracovnú  činnosť.  

3. Praktická príprava je organizovaná ako samostatný odborný predmet alebo ako 

súčasť odborného predmetu iného ako odborný predmet podľa bodov  2 a 3. 

Praktické cvičenia musia byť vedené pod vedením učiteľa príslušného odborného 

predmetu. 

Praktická príprava a vzdelávanie sa môže vykonávať na:  

1. workshope (ktorý je súčasťou školy) 

2. pracovisku zamestnávateľa 

3. pracovisku praktického vyučovania 

Systém duálneho vzdelávania na Slovensku je založený na týchto hlavných princípoch: 

1. Zmluvný vzťah 
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Stredná odborná škola uzatvára so zamestnávateľom zmluvu o duálnom vzdelávaní, 

predmetom ktorej je povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť žiakom praktické vzdelávanie na 

vlastné náklady a povinnosťou strednej odbornej školy je organizovať odborné vzdelávanie a 

prípravu v duálnom vzdelávacom systéme. Žiak (alebo zákonný zástupca) uzavrie so 

zamestnávateľom dohodu o štúdiu, ktorá definuje formu a miesto praktického vyučovania, 

ako aj časový rozvrh praktických hodín. Organizácia praktického vyučovania v spoločnosti 

musí zodpovedať organizácii vzdelávania na stredných školách. 

2. Prax  na pracovisku praktického vyučovania spoločnosti 

Žiak sa na podnikovom pracovisku pripravuje na povolanie, skupinu povolaní alebo na 

odborné činnosti podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. Absolvovaním 

praktického výcviku u zamestnávateľa žiak okamžite pozná skutočné prostredie profesie a 

rozvíja si pracovné návyky potrebné pre úspešný vstup na trh práce ihneď po ukončení 

štúdia bez potreby  ďalšieho zaškolenia alebo preškoľovania.   

3. Preberanie zodpovednosti za prax  zamestnávateľmi 

Duálny systém vzdelávania umožňuje zamestnávateľom nielen zapojiť sa do procesu 

odborného vzdelávania, ale určuje im plnú zodpovednosť za organizáciu, obsah a kvalitu 

praktickej prípravy a pokrytie všetkých výdavkov spojených s financovaním praktickej 

prípravy. 

Študenti sa v systéme duálneho vzdelávania pripravujú na budúce povolanie alebo 

profesionálne aktivity v súlade s požiadavkami zamestnávateľa, s ktorým študent podpísal 

zmluvu o odbornej príprave. Nadobúdajú pracovné návyky priamo v procese výroby na 

pracovisku u zamestnávateľa, s technologickým vybavením zamestnávateľa a učia sa vytvoriť 

si blízky vzťah k pracovnému prostrediu a pracovnému tímu. Z toho vyplýva vysoká 

pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom.  

Zamestnávatelia v systéme duálneho vzdelávania majú silný vplyv na podmienky v OVP. Ich 

potreby a požiadavky sa môžu odzrkadľovať v školskom vzdelávacom programe. V systéme 

duálneho vzdelávania sú zamestnávatelia zodpovední za účasť na príprave školského 

vzdelávacieho programu. Zamestnávatelia musia získať certifikát a splniť povinné 

požiadavky, aby mohli poskytovať praktickú prípravu v systéme duálneho vzdelávania. 

Zamestnávateľ musí spĺňať požiadavky spojené so školiacim strediskom a materiálnym 

a technickým vybavením, ktoré korešpondujú s časťou školského vzdelávacieho programu 

pre daný odbor štúdia. Podnik zapojený do systému duálneho vzdelávania môže 

spolupracovať s jednou alebo s viacerými strednými odbornými školami. 

Spôsobilosť podniku poskytovať praktickú odbornú prípravu v duálnom systéme schvaľuje 

komisia zložená zo zástupcov príslušnej Slovenskej obchodnej komory. Certifikáciu realizuje 

asociácia zamestnávateľov, ktorú môže kontrolovať Štátna školská inšpekcia. 
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Finančné stimuly vo forme daňového oslobodenia, ktoré  je viazané na študenta v rozsahu 

poskytovanej praxe, motivujú zamestnávateľov, aby sa zapojili do duálneho odborného 

vzdelávania. Ministerstvo školstva (MŠVVaŠ SR) poskytuje zamestnávateľom určité úhrady, 

ktoré závisia od veľkosti spoločnosti a množstva hodín praxe (300 až 1000 € na študenta). 

Stredná odborná škola je povinná podpísať zmluvu so zamestnávateľom s uvedením 

podrobností o poskytnutej praxi. 

Stredná odborná škola môže získať titul Centrum odborného vzdelávania a praktickej 

prípravy; titul udeľuje príslušná komora zamestnávateľov z danej priemyselnej oblasti alebo 

oblasti služieb. Stredná odborná škola je oprávnená používať tento titul, keď: 

- stredná odborná škola spolupracuje so zamestnávateľmi v OVP, 

- má požadované školiace stredisko, 

- je vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa Zákona o celoživotnom 

vzdelávaní č. 568/2009 Zbierky zákonov, ktorá poskytuje prípravu na povolanie 

a ostatné odborné aktivity spojené so študijným odborom, 

- má vysoký štandard vybavenia, pedagogického a odborného personálu a spolupráce 

so zamestnávateľmi. 

Študenti v duálnom vzdelávaní dostávajú finančnú odmenu za svoju prácu podľa podmienok 

uvedených v zmluve so zamestnávateľom (minimálne 50% priemernej hodinovej mzdy) 

a dostávajú príspevok na stravu. Môžu taktiež dosiahnuť motivačný príspevok alebo 

podnikové štipendium. 

V roku 2018 bol zmenený Zákon, aby bol umožnený vstup spoločností do systému prípravy 

študentov a zvýšil sa počet študentov. Zmena Zákona o duálnom vzdelávaní bola odpoveďou 

na malý záujem malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov, o zapojenie sa do 

duálneho vzdelávacieho systému. Jedným z opatrení na zvýšenie záujmu zamestnávateľov 

o duálny vzdelávací systém je zníženie administratívnej záťaže zjednodušením procesu 

certifikácie zamestnávateľov. 

Zmena zaviedla možnosť, aby konzorcium zamestnávateľov mohlo spoločne vytvoriť 

pracovné miesto pre praktickú odbornú prípravu, pretože malí a strední podnikatelia často 

nie sú schopní zabezpečiť požiadavky na personál, materiál a priestor. 

Od roku 2016 je systém duálneho vzdelávania riadený projektom Duálne vzdelanie 

a zvyšovanie atraktívnosti a kvality OVP, implementovaným Štátnym inštitútom odborného 

vzdelávania (ŠIOV) a financovaným Európskou vedeckou nadáciou (ESF).  

1.1.4 PRÁVNE PREDPISY SÚVISIACE S PRAKTICKOU PRÍPRAVOU A VZDELÁVANÍM 

V SLOVINSKU 

Praktická odborná príprava v slovinských programoch stredného odborného vzdelávania sa 

riadi niekoľkými zákonmi a nariadeniami (smernicami); hlavnými sú Zákon o organizácii 
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a financovaní vzdelávania (2016), Zákon o odbornom vzdelávaní (2017) a Zákon o odbornej 

príprave (praxi) (2017). Praktická odborná príprava a prax sa realizujú v školách a 

v spoločnostiach. 

Oficiálne stredoškolské vzdelávanie 

 štvorročné stredoškolské technické vzdelávanie zahŕňa 240 kreditov (ECVET). 

Programy sú široko koncipované (zahŕňajú 40% všeobecno-vzdelávacích predmetov, 

odborné moduly a prax). Uchádzači získajú odbornú kvalifikáciu a robia odbornú 

maturitnú skúšku, ktorá im poskytuje prístup k vyššiemu odbornému a vyššiemu 

profesijnému vzdelávaniu. Pre uľahčenie prechodu z vyššieho stredného technického 

vzdelania na vysokoškolské vzdelávanie je možné urobiť maturitnú skúšku 

z pridaného všeobecno-vzdelávacieho predmetu; 

 trojročné stredoškolské odborné vzdelávanie pripravuje študentov v širšej oblasti 

odbornej prípravy. Programy sú vedené prakticky a obsahujú 30% všeobecno-

vzdelávacích predmetov; trvajú tri roky a zahŕňajú 180 kreditov. Po úspešnom 

absolvovaní záverečnej skúšky môžu študenti pokračovať vo vzdelávaní v dvojročnom 

programe odborného/technického vzdelávania alebo sa zamestnať; 

 dvojročné stredoškolské odborno-technické vzdelávanie slúži ako prípravný kurz, je 

postavené na stredoškolskom odbornom vzdelávaní a umožňuje študentom, ktorí 

úspešne ukončili stredoškolské odborné vzdelávanie získať odbornú maturitu. Je to 

tzv. „3 + 2“ systém, ktorý reprezentuje alternatívu k technickému vzdelaniu. Program 

zahŕňa 50% všeobecno-vzdelávacích predmetov, trvá dva roky a zahŕňa 120 kreditov. 

 krátke stredoškolské odborné vzdelávanie (dva roky) zahŕňa 120 kreditov. Je 

plánované pre študentov, ktorí dokončili aspoň siedmy ročník z deväťročnej základnej 

školskej dochádzky, alebo ukončili základné vzdelávanie v špeciálnej základnej škole. 

Dôraz sa kladie na praktické vyučovanie, podopreté technickým a teoretickým 

obsahom: 30% všeobecno-vzdelávacie predmety, 50% odborné predmety, 20% prax 

na pracovisku. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky sú kvalifikovaní 

vykonávať menej náročné povolania alebo môžu pokračovať vo vzdelávaní 

v programoch vyššieho stredného odborného vzdelávania. 

Programy vyššieho stredného odborného vzdelávania sú implementované buď v rámci 

školského vzdelávania, ktoré zahŕňa praktickú odbornú prípravu v spoločnostiach, alebo v 

rámci praktického odborného vzdelávania u zamestnávateľa. Bez ohľadu na zvolený spôsob, 

programy stredoškolského odborného vzdelávania sú rovnocenné. Spôsob praktického 

odborného vzdelávania je charakterizovaný tým, že účastník absolvuje najmenej 50% 

vzdelávania (najmenej 55 týždňov) prácou v spoločnostiach. Pre existujúci spôsob školského 

vzdelávania je pravidlo, že 24 týždňov OVP sa koná v spoločnostiach. 

Odborné vzdelávanie a príprava realizované v rámci školského vzdelávania 
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Praktická odborná príprava v spoločnostiach predstavuje integráciu vzdelávania a praktickej 

prípravy (teória a prax), ktorú dosiahneme spoluprácou medzi školami, spoločnosťami 

a spoločnými medzipodnikovými strediskami praktickej odbornej prípravy. Umiestnenie 

študentov využíva dva typy zmlúv (individuálnu a kolektívnu) a od zamestnávateľov sa 

vyžaduje, aby dodržiavali štandardy ako splnenie určitých kritérií a personálnych podmienok 

na miestach, kde prebieha výučba. Overovanie vykonáva Slovinská obchodná a priemyselná 

komora. 

Významný podiel OVP vo formálnom vzdelávaní tvoria dva typy programov: 

 programy stredného odborného vzdelávania (trojročné programy), ktoré zahŕňajú 

minimálne 24 týždňov praktickej odbornej prípravy v spoločnostiach (912 hodín alebo 

približne 25% školského vzdelávacieho programu) 

 programy vyššieho stredného odborného vzdelávania (dvojročné programy, terciárne 

vzdelávanie, ISCED-2011: úroveň 5), ktoré zahŕňajú 20 týždňov praktickej prípravy 

(800 hodín alebo 40% študijného programu) 

Celková dĺžka praktickej odbornej prípravy v spoločnostiach je určená vzdelávacím 

programom, takže sa môžu vyskytnúť drobné odchýlky, napr. gastronomický program zahŕňa 

1102 hodín (29 týždňov) praktickej odbornej prípravy v spoločnostiach. 

Dôležitejšie je, že súčasná úprava programov stredného odborného vzdelávania umožňuje 

značné navýšenie praktickej odbornej prípravy v spoločnostiach, až 53 týždňov z celkového 

počtu 111 týždňov vzdelávania. Je to možné v prípade, že sa škola dohodne so spoločnosťou, 

že spoločnosť preberá zodpovednosť za rozvoj všetkých praktických kompetencií. Takáto 

dohoda je možná i v prípade, že študent podpísal individuálnu zmluvu so spoločnosťou. 

Stáva sa to zriedkavo z dvojakých dôvodov: po prvé, školy nemajú dostatočnú dôveru 

k spoločnostiam a nechcú ohroziť prácu učiteľov, po druhé, spoločnosti považujú praktickú 

odbornú prípravu za nepohodlnú, nedostatočne prispôsobenú ich potrebám alebo znamená 

pre nich prílišnú zodpovednosť. 

Spoločnosť musí zaistiť minimálne podmienky v podobe kompetentného školiteľa, priestoru 

a vybavenia pre študentov a musí preukázať, že zaistí pracovné činnosti, ktoré sú dôležité pre 

dosiahnutie cieľov praktickej odbornej prípravy, ktoré sú v súlade so vzdelávacím 

programom. 

Školiteľ v spoločnosti (podniku) 

Zamestnávateľ musí študentom poskytnúť školiteľa, ktorým môže byť samotný 

zamestnávateľ alebo zamestnanec, ktorý má s ním uzavretú pracovnú zmluvu. Školiteľom sa 

môže stať osoba, ktorá dosiahla vysokoškolské vzdelanie alebo dosiahla stredoškolské 

odborné vzdelanie a má minimálne 3 roky praxe v zodpovedajúcom odbore a pedagogické 

vzdelanie. 

To isté platí aj pre praktickú odbornú prípravu. 
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Spoločné medzipodnikové strediská praktickej odbornej prípravy 

Časť praktickej odbornej prípravy môže byť realizovaná v medzipodnikových strediskách 

OVP. Medzipodnikové stredisko OVP je považované za organizačnú jednotku poskytovateľov 

odborného vzdelávania a prípravy. 

Overovanie miest praktickej odbornej prípravy a zoznam miest výučby 

Overovanie miest praktickej odbornej prípravy spočíva v procese kontroly splnenia 

minimálnych podmienok ohľadom školiteľa v spoločnosti, miesta výkonu práce, vybavenia 

a činností poskytovaných spoločnosťou, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov 

praktickej odbornej prípravy v súlade so vzdelávacím programom realizovaným 

zodpovednými komorami. 

Zodpovedná komora kontroluje splnenie podmienok zamestnávateľom a ak zistí, že 

zamestnávateľ už nespĺňa podmienky pre poskytovanie praktickej odbornej prípravy, vydá o 

tom rozhodnutie a zosúladí údaje v registri miest praktickej odbornej prípravy a v zozname 

(odborného) učňovského vzdelávania. 

Register miest poskytujúcich výučbu spravuje príslušná komora a je verejnou 

centralizovanou počítačovou databázou overených miest výučby dostupných v danom alebo 

budúcom školskom roku. 

Overovanie miest poskytujúcich praktickú odbornú prípravu sa vzťahuje i na overovanie 

miest praktickej odbornej prípravy priamo u zamestnávateľa, ktorý takúto prípravu 

poskytuje. 

Zmluva o vzdelávaní 

Zmluva o vzdelávaní určuje práva a povinnosti školy, študenta a zamestnávateľa 

v praktickom odbornom vzdelávaní. 

Zmluva o vzdelávaní môže mať formu: 

 individuálnej zmluvy o vzdelávaní, ak je uzatvorená medzi zamestnávateľom, 

študentom a jeho rodičmi alebo zákonnými zástupcami, 

 kolektívnej zmluvy o vzdelávaní, ak je uzatvorená medzi školou a zamestnávateľom. 

Študent môže uzavrieť zmluvu o vzdelávaní s viacerými zamestnávateľmi. V tom prípade 

zamestnávatelia zosúladia svoje práva a povinnosti. Príslušná komora vedie register zmlúv 

o vzdelávaní. 

Povinnosti zamestnávateľa 

 poskytnúť študentovi odborné vzdelávanie 

 zaistiť, aby študent pravidelne navštevoval školu a povinné formy vzdelávacej praxe 
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 umožniť študentovi čerpať okrem dovolenky minimálne šesť pracovných dní na 

prípravu na záverečnú skúšku 

 platiť študentovi dohodnutú odmenu 

 zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia študenta pri práci 

 oboznámiť študenta s pravidlami bezpečnosti pri práci 

 zabezpečiť korektné vzťahy medzi pracovníkmi a študentami 

 dohliadať na to, ako študent vedie predpísanú dokumentáciu o praktickej príprave 

počas praxe 

 plniť ostatné záväzky vyplývajúce zo zmluvy 

Zamestnávateľ môže študentovi určiť len takú prácu, ktorá zaistí získanie odborných 

kompetencií v súlade so vzdelávacím programom. 

Povinnosti študenta 

 pravidelne plniť záväzky zo vzdelávacieho programu 

 pravidelne sa zúčastňovať na vyučovaní a ostatných povinných formách vzdelávania 

 dodržiavať pokyny zamestnávateľa a školy v procese vzdelávania 

 chrániť obchodné tajomstvo zamestnávateľa 

 dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

Hodnotenie a záverečná skúška  

Hodnotenie vedomostí študenta vykonávajú učitelia. V prípade individuálnej zmluvy 

o praktickej odbornej príprave u zamestnávateľa sú študenti hodnotení učiteľom 

i školiteľom. Záverečná skúška pozostáva z dvoch čiastkových skúšok: z materinského jazyka 

a obhajoby praktickej časti odbornej zložky. Obhajoba praktickej časti sa môže uskutočniť 

v škole alebo v spoločnostiach. Takú istú skúšku vykonávajú aj študenti, ktorí absolvujú 

odborné vzdelávanie a prípravu u zamestnávateľa. 

Odborné vzdelávanie a príprava realizované u zamestnávateľa 

Slovinsko má dlhodobú tradíciu odborného vzdelávania a prípravy realizovaných 

u zamestnávateľa, ktoré bola typickým spôsobom vzdelávania mnohých generácií až do 

sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, keď bola táto tradícia prerušená. Približne 

o štvrťstoročie neskôr, potom, čo Slovinsko získalo samostatnosť, bola vyvinutá snaha 

o znovuzavedenie systému odborného vzdelávania a prípravy realizovaných 

u zamestnávateľa. Nepodarilo sa ho úspešne zaviesť. Súčasná snaha opätovne zaviesť v 

Slovinsku tento spôsob vzdelávania sa ocitá v situácii, keď ho mnohé zainteresované 

subjekty vnímajú ako zodpovednosť štátu, konkrétne Ministerstva školstva, vedy a športu. 

Slovinsko začalo obnovu odborného vzdelávania a prípravy realizovaných u zamestnávateľa 

na základe predchádzajúcich i súčasných skúseností so zvyšovaním zložky praktického 

odborného vzdelávania v odborných vzdelávacích programoch. Ministerstvo školstva, vedy 
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a športu s podporou Inštitútu pre odborné vzdelávanie a prax Slovinskej republiky pripravilo 

pilotný projekt, ktorý začal v školskom roku 2017/18. Parlament Slovinskej republiky prijal 

Zákon o praktickom odbornom vzdelávaní (8. mája 2017). 

Pilotný projekt dôkladne overí nastavené podmienky nového zákona a zároveň bude 

podrobne monitorovaný a prispôsobovaný počas priebehu. Inštitút pre odborné vzdelávanie 

a prax Slovinskej republiky je poverený viesť neustále monitorovanie pilotného projektu 

a prerokovať jeho napredovanie so sociálnymi partnermi vo všetkých štádiách 

implementácie. 

Nový Zákon o praktickom odbornom vzdelávaní (2017) ustanovuje praktické odborné 

vzdelávanie u zamestnávateľa ako formu stredného odborného vzdelávania (trojročný 

program) a ďalšieho odborného a technického vzdelávania. „Praktikant“ môže byť osoba, 

ktorá navštevuje program stredného odborného vzdelávania, ktoré sa uskutočňuje 

u zamestnávateľa, alebo osoba (nezamestnaná i zamestnaná), ktorá navštevuje čiastkový 

program za účelom získania stredného odborného vzdelania, ďalšej odbornej/technickej 

kvalifikácie alebo rekvalifikácie. 

Ciele zavedenia odborného vzdelávania a prípravy u zamestnávateľa sú: 

 poskytnúť medzinárodne porovnateľné vzdelávanie so získaním vedomostí, zručností 

a profesijných kompetencií potrebných na získanie zamestnania a pokračovanie vo 

vzdelávaní 

 podporiť včasnú odbornú prax 

 podporiť integráciu ekonómie a vzdelávacieho systému 

 spájať vzdelávanie v škole a praktickú odbornú prípravu u zamestnávateľa 

 poskytovať vhodne pripravené ľudské zdroje pre priemysel a podporovať 

zamestnávanie mladých ľudí 

Implementácia formy odborného vzdelávania 

V odbornom vzdelávaní poskytne zamestnávateľ aspoň 50 percent vzdelávacieho programu 

v rámci odbornej prípravy a aspoň 40 percent vzdelávacieho programu zariadi škola vo forme 

všeobecnovzdelávacích predmetov. Jeden alebo viac zamestnávateľov poskytne odbornú 

prípravu v rámci štruktúry medzinárodných programov mobility za účelom praktického 

vzdelávania a sčasti môže byť  praktická príprava vykonávaná aj v medzipodnikových 

školiacich strediskách.  

Plán odborného vzdelávania 

Plán odborného vzdelávania obsahuje: 

 definovanie a nastavenie cieľov praktického vyučovania spolu s dosahovaním cieľov 

praktikanta a rozsahom školského vzdelávania v súlade so vzdelávacím programom 
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 prípravu rozvrhu pre odborné vzdelávanie a školské vzdelávanie (cyklické, striedavé), 

pri ktorom praktikant berie do úvahy technologické procesy špecifické pre profesiu, 

na ktorú je školený 

 spôsoby a formy vzájomnej komunikácie ohľadne praktikantovho plnenia záväzkov, 

absencie, porušenia dohôd, vzdelávacích opatrení a iných okolností, ktoré sú dôležité 

v rámci odbornej prípravy 

 spôsob účasti na dokončení záverečných skúšok 

Plán implementácie odborného vzdelávania, ktorý pripraví škola a zamestnávateľ, sa 

uzatvára medzi kompetentnou komorou, zamestnávateľom a školou, ktorá implementuje 

vzdelávací program vo forme odborného vzdelávania, do ktorého je praktikant zaradený. 

Povinnosti zamestnávateľa 

Počas odborného vzdelávania je zamestnávateľ  povinný: 

 poskytnúť praktikantovi odborné vzdelávanie v súlade so vzdelávacím programom s 

kvalitnou praktickou prípravou tým, že umožní prácu v overenom mieste pre 

praktické vzdelávanie 

 umožniť praktikantovi naplniť záväzky vyplývajúce zo vzdelávacieho programu v 

škole 

 zaplatiť praktikantovi odmenu určenú zmluvou o odbornom vzdelávaní v súlade s 

kolektívnou dohodou alebo do pätnásteho dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac 

 poskytnúť praktikantovi bezpečnú a zdravotne bezchybnú prácu podľa nariadení  

 ochraňovať a rešpektovať osobnosť praktikanta a rešpektovať a ochraňovať jeho 

súkromie 

 umožniť praktikantovi aspoň 6 pracovných dní voľna okrem dovolenky na to, aby sa 

pripravil na záverečné skúšky  

 udeliť praktikantovi len práce, ktoré sú určené vo vzdelávacom programe, aby plnil 

učebné ciele počas praktickej prípravy 

 viesť záznamy práce a bezpečnosti v súlade so zákonom 

 poskytnúť zdravotné prehliadky, ktoré sú potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a 

ochrany zdravia 

 mať registrovanú dohodu o odbornom vzdelávaní s príslušnou komorou 

 plniť ostatné záväzky vyplývajúce zo zmluvy. 

Povinnosti praktikanta 

V čase odbornej prípravy musí praktikant: 

 absolvovať praktické vzdelávanie formou práce, ktorú určí a riadi zamestnávateľ 

 viesť si pravidelné záznamy  

 pravidelne plniť záväzky zo vzdelávacieho programu a napĺňať požadované 

vzdelávacie štandardy  
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 informovať zamestnávateľa o materiálnych okolnostiach, ktoré ovplyvňujú alebo by 

mohli ovplyvniť plnenie zmluvných záväzkov a o akýchkoľvek zmenách, ktoré 

ovplyvnia  uplatnenie práv, ktoré vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov 

 vyhnúť sa akémukoľvek konaniu, ktoré poškodzuje alebo by mohlo materiálne alebo 

morálne poškodiť obchodné záujmy zamestnávateľa vzhľadom na povahu práce 

zamestnávateľa 

 chrániť osobné údaje a obchodné tajomstvo zamestnávateľa 

 oboznámiť sa s BOZP a vykonávať iné povinnosti v súlade s pravidlami BOZP 

 splniť iné zmluvné a zákonné povinnosti. 

Priebežná skúška 

Jedenkrát počas odbornej prípravy, zvyčajne na konci druhého roku, sa overuje výkon 

potrebnej kvalifikácie a vzdelanie praktikanta podľa plánu implementácie odborného 

vzdelávania. V rovnakom čase sa overí metóda vykonávania odborného vzdelávania u 

zamestnávateľa. Zamestnávateľovi sa následne odporučí pokračovať v praktickej príprave 

praktikanta. Priebežnú skúšku organizuje príslušná komora. 

Obsah, metóda a postup pri priebežnej skúške na návrh príslušnej komory bude určený  

Radou Slovinskej republiky pre odborné vzdelávanie. 

Rovnaká záverečná skúška sa vykoná aj u študentov s individuálnou učebnou zmluvou v 

procese školského vzdelávania.  

 

1.2 SPOZNAJ SVOJICH ŠTUDENTOV – INDIVIDUÁLNE CHARAKTERISTIKY ŠTUDENTOV 

OVP/PRAKTIKANTOV– PRÍLOHA 2 A PRÍLOHA 3 

V odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) si praktická príprava a iné formy v rámci praktickej 

prípravy vyžadujú porozumenie toho, ako sprostredkovať skúsenosti ako napríklad praktická 

príprava alebo na škole uplatňované OVP vrátane praxe u zamestnávateľov a premeniť ich na 

efektívne učebné príležitosti. Je veľmi dôležité počas prípravy a potom implementácie 

procesu praktickej prípravy brať do úvahy, že nie všetci študenti sú rovnakí. Niektorí študenti 

sa učia lepšie, keď si informácie čítajú. Iní sa učia lepšie, keď s vecami manipulujú. Je 

potrebné vziať do úvahy, že existuje veľa spôsobov, ako sa ľudia učia a existuje veľa potrieb, 

ktoré ľudia majú. Vzdelávacie potreby sú ovplyvnené charakteristikou človeka. Je to preto, že 

sa ľudia: 

 učia rôznymi spôsobmi 

 učia rôznym tempom 

 majú rôzne podmienky (vzdelávacie, etnické, v zamestnaní (história zamestnaní, 

atď.) 

 majú rôzne dôvody učiť sa 
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 sú motivovaní rozličnými spôsobmi a inými vecami 

 odpovedajú rôzne na výzvy prezentované v učebných programoch 

Plánované školenie je zamerané na určitú skupinu učiacich sa, ktorí majú aspoň niektoré 

charakteristické črty spoločné. Neznamená to, že sú všetci rovnakí alebo majú rovnaké 

potreby vzdelávania. Znamená to však, že možno nájsť užší rámec vzdelávacích potrieb, na 

základe ktorých možno naplánovať ďalší postup.  

1.3 PRÍSTUPY K VZDELÁVANIU ZAMERANÉ NA ŠTUDENTA 

Na študenta zamerané vzdelávanie, ktoré je tiež známe ako na učiaceho sa zamerané 

vyučovanie všeobecne zahŕňa učebné metódy, ktoré posúvajú zameranie inštrukcie od 

učiteľa na študenta. V pôvodnej verzii je cieľom na študenta zameraného vzdelávania 

rozvíjať autonómiu a nezávislosť  učiaceho sa  prenášaním zodpovednosti za učebný proces 

do jeho rúk. Inštrukcie v tomto procese sa zameriavajú na zručnosti a postupy, ktoré 

umožňujú celoživotné vzdelávanie sa a nezávislé riešenie problémov. Na študenta zameraná 

učebná teória a postupy sú založené na konštruktivistickej učebnej teórii, ktorá zdôrazňuje 

dôležitú úlohu učiaceho sa v budovaní zmyslu z nových informácií a predchádzajúcich 

skúseností.  

Na študenta zamerané vzdelávanie kladie na prvé miesto záujmy študenta a jeho hlas ako 

centrálny pre učebnú skúsenosť. V prostredí vzdelávania zameraného na študenta si študent 

volí, čo sa bude učiť, akým tempom bude postupovať vo svojom učení a ako bude hodnotiť 

svoje vlastné učenie. Toto je v kontraste s bežným vyučovaním, ktorému sa tiež vraví na 

učiteľa zamerané vzdelávanie, v ktorom má hlavnú aktívnu úlohu učiteľ, zatiaľ čo študent má 

viac pasívnu úlohu prijímateľa. Na študenta zamerané vzdelávanie vyžaduje, aby boli 

študenti aktívni, zodpovední účastníci vo vlastnom učení a napredovali ich vlastným tempom 

učenia. 

Pojem na študenta zamerané vzdelávanie sa týka širokej palety vzdelávacích programov, 

skúseností v oblasti vzdelávania, inštruktážnych prístupov, metód atď., ktoré rozpoznávajú 

individuálne rozdiely učiacich sa a zameriavajú sa na oslovenie  odlišných vzdelávacích 

potrieb, záujmov, ašpirácií, schopností, učebných štýlov alebo kultúrnych podmienok 

jednotlivých študentov a skupín študentov vnímajúc učiteľa ako sprostredkovateľa.  

Na študenta zameraný prístup v pedagogických postupoch zdôrazňuje učiacich sa ako 

aktívnych činiteľov v ich vlastnom učení, nie len prijímateľov vedomostí od iných. Študenti sa 

stanú účastníkmi, prispievateľmi a tvoria vedomosti a zručnosti, ktoré sú vždy sociálne 

sprostredkované. Zároveň sa učitelia a školitelia stávajú sprostredkovateľmi, manažérmi 

učebných zdrojov a sprievodcami. Avšak, tento posun k pedagogike viac zameranej na 

študenta v OVP by nemal byť chápaný ako vyskytujúci sa len zriedkavo kvôli vzrastu jedného 

teoretického modelu výučby oproti inému. Súčasné sociálne a ekonomické podmienky 
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vrátane nových požiadaviek na prácu sa rýchlo menia a toto uvedomenie si zmeny prispelo k 

zameraniu sa na postupy učenia zameraného  na študenta. 

Výzvy, ktorým čelí odborné vzdelávanie v 21. storočí, si vyžadujú prístupy, ktoré sú zamerané 

na študenta, inovatívne a flexibilné vrátane preorientovania učebných osnov, ktoré sa týkajú 

nových predmetov a technológií, prostredia, cudzích jazykov a kultúr, podnikavosti a 

požiadaviek rýchlo rastúceho odvetvia služieb. 

Dopad procesu implementácie pedagogík zameraných na študenta v rámci praktickej 

prípravy na študentov odhaľujú závery a zistenia a berú do úvahy, ako z nich môžu profitovať 

študenti tým, že sa stanú viac motivovaní, zaujatí a spokojní so zvoleným programom, aby 

vytrvali a robili pokroky v rámci vzdelávania a školenia. Závery ukazujú, že pozornosť 

študenta, záujem, túžba po úspechu, ašpirácie a asertivita sú spojené s kľúčovými výstupmi 

ako napríklad úspech, uspokojenie potrieb a nižšie riziko predčasného zanechania štúdia. 

Je potrebné porozumieť vplyvu pedagogík odborného vzdelávania a najmä na študenta 

zameraných prístupov. Umožňuje to zákonodarcom rozvíjať modely a nástroje, ktoré môžu 

pomôcť OVP učiteľom a školiteľom efektívnejšie spojiť vzdelávacie a učebné metódy 

s potrebami študentov. Takými prostriedkami môžu pedagogiky odborného vzdelávania 

priamo ovplyvniť kvalitu vyučovania a učenia sa a dosiahnuť širšie ciele odborného 

vzdelávania a školenia. 

V roku 2008 viedlo zavedenie Európskeho kvalifikačného rámca k významnej reforme 

zavedením prístupov k výsledkom vzdelávania pri navrhovaní poskytovania OVP. V tom 

istom roku rada odporučila, aby boli učebné osnovy použité vo vzdelávaní a príprave ako 

nástroj na zlepšenie prístupov zameraných na študenta (Rada Európskej únie, 2008). 

1.4 CHARAKTERISTIKA WELLNESS  SEKTORU VO VZŤAHU K IMPLEMENTÁCII PRAKTICKEJ 

PRÍPRAVY A VZDELÁVANIA 

Odvetvie wellness je významným priesečníkom dvoch veľkých a rastúcich odvetví: 

cestovného ruchu a wellnessu, ktorý prekvitá a rozvíja sa viac než dvakrát rýchlejšie ako 

všeobecný cestovný ruch. 

Konzument sa pri rozhodovaní čoraz viac orientuje na všestranné zdravie a prevenciu a ľudia 

v súčasnosti očakávajú, že budú pokračovať v ich zdravom životnom štýle a bežných zvykoch, 

čo sa týka wellness, aj keď sú mimo svojho domova. Cestovný ruch v oblasti wellness je 

spojený s cestovaním, ktorého cieľom je zachovanie alebo zlepšenie duševnej a telesnej 

pohody človeka. 

Cestovný ruch v oblasti wellness je veľmi špecifický sektor, preto si vyžaduje špecializované 

vedomosti o tomto sektore. Z hľadiska pracovnej sily sa však uplatňujú všeobecné a základné 

požiadavky na zručnosti. Napríklad v niektorých európskych krajinách zistili národné 

turistické organizácie pretrvávajúci problém s nedostatočnou kompetenciou rozprávať 
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cudzím jazykom, čo dokonca vyhodnotili ako konkurenčnú nevýhodu. Pre kvalifikovanú 

pracovnú silu sú dôležité najmä osobné zručnosti, schopnosť riešiť problémy a základné 

počítačové zručnosti. 

Zákazník wellnessu nemôže byť jednoducho zaradený do inej cieľovej skupiny, pretože sa 

stáva realitou. Aj počas bežných dní, aj počas dovolenky chcú takíto zákazníci podporu vo 

všetkých oblastiach wellnessu. Očakávajú a platia za kvalitné služby spájajúc s wellnessom 

jasné požiadavky, priania a hodnoty. Ak poskytovatelia služieb v oblasti wellnessu príjmu 

tento predpoklad, môžu zarobiť peniaze dlhodobo, ak ponúknu osvedčené a kvalitné 

wellness služby majúc na pamäti, že osoba, čiže zákazník je centrom ich pozornosti. 

V oblasti socioprofesijných kategórií a kvalifikácie v rámci wellness a služieb wellnessu 

existujú značné nedostatky. Tieto nedostatky sa objavujú aj vo vrcholovom manažmente, aj 

na prevádzkovej úrovni, kde sa rozvíjajú a realizujú konkrétne ponuky a produkty. Výzvou 

pre tento sektor je rastúci dopyt po orientácii na zákazníka, zvyšujúca sa medzinárodná 

konkurencieschopnosť, nestály trh v neistom prostredí, ako aj meniace sa požiadavky 

zákazníkov. 

Pre úspešnú praktickú prípravu je podstatné uvedomiť si tieto výzvy a snažiť sa ich prekonať. 

Užitočné návrhy: 

a) spojiť učebný proces s prácou; 

b) je potrebné aplikovať model mentora vždy, keď je to možné; 

c) získať silnú podporu aj od manažmentu aj od zamestnancov; 

d) snažiť sa zapojiť učenie sa do profesijného rastu zamestnancov; 

e) zapracovať učebný proces do pevného rámca, ktorý je podporovaný spoločnosťou alebo 

prevádzkou 

f) zapojiť do učebného procesu základné zručnosti (cudzí jazyk, správanie, kultúra, 

organizácia, komunikácia); 

g) celý proces si vyžaduje vášeň alebo aspoň motiváciu s neustálou stimuláciou z oboch 

strán; 

h) učebné plány musia byť pre užívateľov transparentné; 

I) učenie by malo byť pre všetkých zábavou; 

j) je veľmi dôležité stanoviť si ciele a meradlá na ohodnotenie/posúdenie výsledkov a 

výstupov; 

k) nemožno zanedbať dôležitosť sociálneho dialógu; 

l) pre úspech akéhokoľvek druhu učebného procesu je kľúčové partnerstvo. 

 

Profesijné kvalifikácie, ktoré sa vyžadujú od zamestnanca v oblasti wellness, sú v súčasnosti 

široké. Zameranie sa na profesionalizmus zamestnancov v oblasti turistického ruchu je 

potrebné kvôli tomu, že sa identifikovala medzera na trhu v oblasti všeobecného a 

profesijného vzdelávania. V značnej miere sa prejavuje, že je potrebné vytvoriť úplne nové 



   

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia odráža iba názory 

autorov a Komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nej uvedených. 

30 

Spolufinancované z  

programu Európskej únie  

Erasmus+ 

 

Súčasné zainteresované strany, 

(stakeholderi) pre budúci rozvoj 

zručností vo wellness cestovnom 

ruchu 

 

socioprofesijné kategórie a kvalifikácie  so zručnosťami, ktoré sú v tomto odvetví považované 

za podstatné: 

a)komunikačné zručnosti; 

b) starostlivosť o zákazníka; 

c) matematická gramotnosť; 

d) schopnosť riešiť problémy; 

e) schopnosť rozhodovať sa; 

f) krízový manažment; 

g) vyhľadávanie informácií; 

h) plánovanie pracovných úloh; 

i) spolupráca s ostatnými; 

j) digitálne kompetencie; 

k) uplatňovať udržateľnosť; 

l) jazyková spôsobilosť; 

m) gramotnosť. 

 

1.5. DEFINOVANIE ŠPECIFIKÁCIÍ PRACOVISKA A POŽIADAVIEK NA VÝKON PRÁCE – PRÍLOHA 4 

Wellness služby v Bulharsku 

Wellness služby a programy v Bulharsku ponúkajú termálne centrá a kúpele, wellness a 

fitness centrá, hotely, štúdiá zdravia, salóny krásy, centrá starostlivosti o telo atď. 

Poskytovatelia wellness služieb v Bulharsku sú registrovaní v rámci nasledujúcich aktivít 

podľa Klasifikácie ekonomických aktivít  Národného štatistického úradu Bulharskej republiky 

z roku 2008 (NACE.BG-2008): 

- aktivity hotela a podobných ubytovacích zariadení (I55.10) 

- krátkodobé ubytovacie zariadenia (I55.20)  

- prevádzkovanie fitness zariadení (R93.13) 

- aktivity v rámci starostlivosti o telo (S96.04) 

Bulharsko je na druhom mieste v Európe v počte minerálnych zdrojov a aby bolo viac 

konkurencieschopné na medzinárodnom turistickom trhu, je potrebné uplatňovať jasné 

pravidlá. Pozitívnym krokom v tomto smere bolo to, že Ministerstvo cestovného ruchu  

prijalo Vyhlášku č. 2 z 29.1. 2016, ktorá sa týka podmienok certifikácie balneologických 

centier, kúpeľov, wellness centier a Thalassotherapy centier. Vyhláška bola vydaná v the 

State Gazette 9.2. 2016. Vyhláška uviedla po prvýkrát minimum zákonných požiadaviek, 

ktoré musia centrá spĺňať, a tým je zabezpečené, že iba objekty certifikované v súlade s 

vyhláškou majú právo používať skratku SPA – kúpele. Podrobné požiadavky na centrá sú 
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usporiadané do niekoľkých skupín: budova; vybavenie a nábytok; služby; ponúkané služby 

turistom; kvalifikácia personálu a skúsenosti. 

Cieľom tejto vyhlášky po nadobudnutí jej platnosti  bolo ukončiť činnosť hotelov s 

minimálnym vybavením, ktoré sa označujú ako kúpele a ochrániť tak spotrebiteľov, ktorí 

vedia, čo očakávať, keď platia za určitú službu a vedia, kde môžu túto službu dostať. Na tento 

účel bol založený Register certifikovaných centier ako časť Národného registra turizmu, ktorý 

je dostupný online. V súčasnosti je na zozname celkovo 145 certifikovaných centier: 

 https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/enspa.xsp 

Pracovné pozície v kúpeľoch 

- Tréner (pracuje s profesionálnymi atlétmi, ale aj s tými, ktorí nie sú atléti, v oblasti 

prevencie, diagnostikovania a liečenia ochorení a zranení  svalov a kostí; vytvára 

komplexné programy pre atlétov na prevenciu zranení a ochorení a rehabilitačné 

programy pre zranených atlétov) 

- Praktický fyziológ (schopný a kompetentný rozvíjať fitnesové a kondičné programy 

cielené na zlepšenie kardiovaskulárnych funkcií, stavbu tela a flexibilitu, na pomoc 

pacientom s rekonvalescenciou z chronických chorôb a ťažkostí; vytvára individuálnu 

fitnesovú životosprávu pre každého pacienta závislú od individuálnych cieľov 

a lekárskej anamnézy) 

- Fitnes tréner (vedie ostatných pri vykonávaní činností, zahrňujúce kardiovaskulárnu 

prácu, silový tréning a strečing, často plánuje vlastné hodiny a prispôsobuje ich tak, 

aby boli vhodné pre klientov, uisťuje sa, že klienti precvičujú cviky správne, aby sa 

vyhli zraneniam) 

- Masér (ošetruje pacientov pomocou dotykov, manipuluje s mäkkými tkanivami 

a svalstvom ich tela. Pomocou dotykov maséri uvoľňujú bolesť, pomáhajú hojiť 

zranenia, zlepšujú cirkuláciu, uvoľňujú stres, zvyšujú relaxáciu a poskytujú pomoc 

pri celkovej kondícii klientov.) 

- Ergoterapeut (pomáha zraneným a zdravotne postihnutým, aby im zlepšil ich 

schopnosť vykonávať zručnosti potrebné pre každodenný život a prácu. Vyhodnocuje 

pacientov a odporúča rôzne cviky, zariadenia alebo zmeny prostredia pacientov, aby 

im pomohli žiť viac nezávislý život.) 

- Fyzioterapeut (pracuje s pacientmi počas rehabilitácie z chronických podmienok, 

chorôb alebo zranení. Fyzioterapeut posudzuje potreby každého pacienta a vytvára 

plán pozostávajúci z cvičenia, funkčného pohybového tréningu a/alebo používa 

palice, invalidný vozík, atď. Cieľ je zvýšiť pacientov rozsah pohybu.) 

- Rekreačný terapeut (pracuje s ľuďmi s postihnutím, chorými alebo zranenými 

a pomáha im zlepšiť fyzické, sociálne a emočné bytie; vyvíja a koordinuje program 

pre starostlivosť zameranú na rekreáciu, často zahŕňa aktivity ako sú tanec, výtvarné 

umenie, šport, vodné športy a divadelné umenie) 

- Dietológ/Výživový poradca 

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/enspa.xsp
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- Manažér aktivít wellnessového centra 

 

Poskytovatelia wellnessových služieb v Slovinsku 

Wellness služby a programy v Slovinsku sú ponúkané inštitúciami v kúpeľnom turizme 

v termálnych a kúpeľných zariadeniach, wellness centrách, zdravotných zariadeniach, 

štúdiách pre krásu a starostlivosť o telo, kozmetických salónoch, fitnes centrách a hoteloch. 

Na základe zaznamenaných podnikateľských dát môžeme vidieť, že poskytovatelia wellness 

starostlivosti  sú registrovaní v nasledujúcich aktivitách podľa Štandardnej klasifikácie 

činností, Štatistického úradu Slovinskej republiky:   

- činnosti hotelov a podobných ubytovacích zriadení (i55.100), 

- činnosti týkajúce sa starostlivosti o telo (s96.040), 

- ostatné krátkodobé zariadenia (i55.209), 

- činnosti spojené s kozmetikou a pedikúrou (s96.022), 

- podniky fitnesového zariadenia (r93.130), 

- prenájom privátnych izieb hosťom (i55.203), 

- turistické farmy s izbami (i55.202), a 

- reštaurácie a hostince (I56.101). 

 

V závislosti od veľkosti a špecifickosti ponuky, poskytovatelia služieb môžu byť rozdelení do 

piatich kategórií:  

- turizmus – veľký: veľké wellnessové strediská pre relaxáciu a radosť v rámci inštitúcií 

v kúpeľníctve v termálnych kúpeľoch a kúpeľoch, napr. Wellness Orhidelia Terme 

Olimia, Balnea Dolenjske Toplice, Wellness Spa Center Thermana Laško; 

- turizmus – malý: malé wellnessové strediská pre relaxáciu a radosť v termálnych 

a kúpeľných zariadeniach, napr. Wellness Terme Vivat, Vitarium Šmarješke Toplice, 

Wellness Paradiso Terme Paradiso, masáže a centrá krásy La Vita Spa & Beauty 

Terme Dobrna; 

- rezidencie (mimo turizmu) – veľké: veľké wellness zariadenia mimo rámca 

kúpeľníctva, napr. Wellness Atlantis, Wellness Center Harmonija, Sense Wellness club 

Ljubljana, Sunny Studio Ljubljana; 

- rezidencie (mimo turizmu) – malé: malé wellnessové strediská mimo rámca turizmu, 

napr. Wellness Center Oaza miru, Beli Lotos, Fanči cosmetics and sauna; 

- rustikálne wellness zariadenia: Wellness Lara Jelenov greben, wellness Skok Mozirje, 

wellness Pod macesnovo streho Robanov kot, Wellnes center Korošec Mozirje. 

Reprezentujúce povolania vo wellness aktivitách 
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Následkom interdisciplinárnej povahy wellnessových aktivít, ktoré zahŕňajú veľmi odlišné 

oblasti  - od zdravej výživy, cvičenia, relaxácie až po duchovnosť, starostlivosť o krásu 

a fyzickú starostlivosť a zdravotnícke služby – je členenie súvisiacich povolaní rôznorodé. 

Povolania v nasledujúcich oblastiach sú reprezentované v činnostiach spojených 

s wellnessom:  

- šport a fitnes (fitnes inštruktor, inštruktor aerobiku), 

- výživa a diéty (dietológ, výživový poradca), 

- relaxačné terapie (aromaterapeut), 

- kozmenika, straostlivosť o krásu a telo (kozmetik/čka, manikér/ka, pedikér/ka, 

masér/ka), a 

- povolania, ktoré zahŕňajú manažment (organizátor wellnessových činností). 

Praktická odborná príprava (WBL) 

Forma praktickej prípravy a vzdelávania (WBL), ktorá poskytuje študentom praktické 

skúsenosti, využitie teoretických a praktických znalostí a sociálnych zručností počas rozvoja, 

v nadväznosti na  sociálne schopnosti, prierezové zručnosti, v dôsledku čoho sa vyvíjajú ich 

profesijné kompetencie a vzrastá schopnosť sa zamestnať.   

V Slovinsku, stredné odborné a stredné technické vzdelávacie programy pozostávajú 

z minimálnych štandardov pre teoretické a praktické znalosti, ktoré garantujú študentom 

určitý stupeň vzdelania týkajúci sa povolania. Úspešná implementácia vzdelávacieho 

programu je na zodpovednosti oboch spoločenských partnerov – školy a zamestnávateľa. 

Zamestnávatelia poskytujú praktickú prax. V spojení s praktickými zručnosťami, študenti si 

osvojujú tie zručnosti, ktoré nemôžu byť získané v školskom prostredí, a to konkrétne:  

- socializácia v pracovnom prostredí; 

- dynamika reálneho pracovného procesu; 

- zodpovednosť za kvalitu vykonanej práce. 

Škola a zamestnávateľ veľmi úzko spolupracujú, aby implementovali program. Vedúci 

praktického vzdelávania v škole je zodpovedný za prepojenie týchto dvoch predmetov, a je 

tým, ktorý sa stará o organizáciu, aktivity a podporu pri implementácii praxe do práce. 

Zamestnávateľ poskytuje podmienky pre prax a mentor je zodpovedný za skutočnú 

implementáciu praxe do práce. Zamestnávateľ môže tiež byť mentorom. 

Od veľkosti a štruktúry poskytovateľa wellnesových aktivít závisí to, kto bude zodpovedný za 

prax, ale každý jeden sa snaží, aby u študentov rozvinuli tie zručnosti, ktoré wellness 

zamestnávateľ zdôrazňuje v oblasti výskumu ako tie najdôležitejšie. Medzi ne patria: 

komunikácia a prezentačné zručnosti, prístup orientovaný na zákazníka, zručnosti pri 

navrhovaní wellness služieb, techniky predaja a marketingu a používanie informačných 

technológií. 
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Špecifiká wellness turizmu vo vzťahu k implementácii formy praktickej prípravy 

a vzdelávania (WBL) v Lotyšsku 

Wellness turizmus je rastúce odvetvie, ktoré je neustále rozvíjajúce sa, ponúka nové služby 

a produkty, rovnako aj vytvára nové pracovné pozície a požaduje od zamestnancov, aby mali 

adekvátne zručnosti. Za účelom prispôsobenia vzdelávania požiadavkám trhu práce, viac 

a viac zamestnávateľov v Lotyšsku sa zaoberá praxou – implementáciou WBL do ich 

podnikania. 

Pracovník vo wellness turizme je špecialista, ktorý má adekvátne znalosti daného odvetvia – 

ako praktické, tak aj teoretické, taktiež organizačné a komunikačné schopnosti. 

Administrátor wellnessových centier (AWC) ovláda wellnesové a kúpeľné služby, vhodne 

komunikuje so zákazníkmi, vie nájsť najlepšie SPA liečenie pre klientov, je dobre 

oboznámený s profesionálnymi kozmetickými kúpeľmi, koordinuje prácu kúpeľného centra, 

organizuje šírenie informácií, pozná dokumentáciu, odporúča manažmentu prípadné 

riešenia. Reprezentuje spoločnosť pri spolupráci s partnermi a zákazníkmi.  

Medzi hlavné povinnosti AWC patrí harmonogram klientov, registrácia a práca s klientskou 

databázou, odporúča hosťom a zákazníkom rôzne wellnessové témy a rozvíja pre nich 

individuálny program. AWC je rovnako zodpovedný za organizáciu, koordináciu a monitoring 

wellnesových služieb, ktoré sú poskytované v centre, vedenie zoznamu inventára 

a objednávanie produktov, ktoré sú nevyhnutné pre wellnesové služby, finančné operácie, 

vytváranie rozvrhu a koordináciu práce špecialistov, ktorí poskytujú wellnesové služby. 

Rovnako dôležité je aj neustále vzdelávanie v obore wellnessových služieb a produktov. 

AWC môže pracovať vo wellnesse, kúpeľných zariadeniach, rekreačných centrách, 

pohostinských a turistických podnikoch, kozmetických spoločnostiach s wellnessom a SPA 

zónach, a iných inštitúciách, ktoré poskytujú takéto služby.  

Proces implementácie praktickej prípravy a vzdelávania (WBL) 

Škola s OVP sprostredkováva praktickú prípravu pre študentov a implementuje individuálny 

plán praktickej odbornej prípravy v súlade s licencovaným odborným vzdelávacím 

programom u podnikateľov, veľkoobchodníkov,  v združení, nadáciách, samostatne 

zárobkovo činných osôb alebo živnostníkov, rovnako aj u iných subjektov ekonomickej 

činnosti, vrátane verejných podnikov, ako výsledok, ktorý dosahuje profesionálnu 

kvalifikáciu, okrem štvrtého a piateho stupňa profesionálnej kvalifikácie. Na základe takýchto 

podmienok každý jeden subjekt ekonomickej činnosti na území Lotyšska môže vykonávať 

praktickú formu prípravy a vzdelávania, a to ukazuje, že implementácia praktickej formy 

vzdelávania (WBL) je možná pre všetkých.  

Podnik, ktorý plánuje zúčastniť sa praktickej formy prípravy a vzdelávania, by sa mal obrátiť 

na školy s OVP, ktoré implementujú vzdelávacie programy daného profilu. 
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Obsah, ktorý má byť implementovaný, a kvalifikácia, ktorá má byť osvojená vo forme 

praktickej prípravy programu, je identická s obsahom a kvalifikáciou zodpovedajúcou 

vzdelávaciemu programu v akejkoľvek inej forme. Je to dokázané v spolupráci medzi školou 

s OVP  a podnikom. 

Realizačný plán kurikula, ktorý obsahuje rozvrh študijného procesu a praxe, zahŕňa 

nevyhnutné informácie spojené s implementáciou vzdelávacieho procesu vo forme 

praktickej prípravy. Realizačný plán, ktorý určuje množstvo implementovaného kurikula 

v podniku v rámci praktickej prípravy a vzdelávania: najmenej 25% celkového množstva 

kurikula, s výnimkou kvalifikácie študenta praktickej prípravy (v programoch zrealizovaných 

po nadobudnutí všeobecného vzdelania), s výnimkou odborných a stredných odborných 

vzdelávacích programov po základnom vzdelávaní; a najmenej 25% z celkového množstva 

kurikula v odborných a stredných odborných vzdelávacích programoch nadväzujúc na 

primárne vzdelávanie. 

OVP v spolupráci s podnikom rozvíja a schvaľuje individuálny plán pre každého praktikanta 

v súlade s implementovaným plánom kurikula, upresňuje pomer medzi teóriou a praxou 

profesijného obsahu kurikula v OVP a podniku.    

Individuálny plán každého praktikanta je neodlučiteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva je 

uzavretá pred začatím praktickej prípravy, a to OVP školou, zástupcom podniku a študentom 

praktickej prípravy alebo jeho/jej zákonným zástupcom, ak je praktikant neplnoletý. 

Škola OVP zabezpečí, aby bol praktikant dobre oboznámený s právami a povinnosťami pri 

podieľaní sa na praktickej príprave a vzdelávaní. Odporúčané množstvo študentov na 

praktickú prípravu mentora v podniku nemôže prekročiť viac ako šesť študentov praktickej 

prípravy v rovnakom čase. 

6 krokov implementácie praktickej prípravy a vzdelávania (WBL): 

1. Odborné vzdelávacie inštitúcie ponúkajú možnosť študentom študovať formou 

praktickej prípravy.  

2. Podnikateľ a vzdelávacia inštitúcia vytvárajú individuálny plán pre každého 

praktikanta. 

3. Podnikateľ sa stretne s praktikantom vzdelávacej inštitúcie, a pokiaľ možno aj spolu 

so zástupcom vzdelávacej inštitúcie, a odprezentujú individuálny  vzdelávací plán. 

4. Odborná vzdelávacia inštitúcia obdrží záver od sektorovej expertnej rady, že podnik 

môže implementovať formu praktickej prípravy a vzdelávania. Podnik poskytne 

praktickú prípravu mentora s pedagogickými kompetenciami a schváli (WBL) 

požiadavky, aby zabezpečil poistenie zodpovednosti za škodu za praktikanta a uzavrie 

dohodu o štipendiu a/alebo zmluvu o zamestnaní. 

5. Odborná vzdelávacia inštitúcia, praktikant a podnik uzavrú trojstrannú dohodu 

o implementácií praktickej prípravy a vzdelávania (WBL) na dĺžku jedného 
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semestra/polroka, pretože jeden podnik nemusí byť schopný implementovať celý 

program praxe.  

6. Mentor daného pracoviska vykonáva mesačné posudky praktikanta a zaznamenáva 

ich buď v denníku alebo denníku praktickej odbornej prípravy a vzdelávania (záleží 

ako sa odborná vzdelávacia inštitúcia rozhodla akceptovať tieto vyhodnotenia). 

 

Wellnessové služby na Slovensku 

Wellnessové služby a programy na Slovensku ponúkajú termálne a kúpeľné strediská, 

wellnessové a fitnes centrá, aquaparky, hotely, centrá zdravia, salóny krásy a štúdiá 

starostlivosti o telo, atď. Kúpeľný priemysel je v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou 

slovenského turizmu. Podľa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (2016), sa na 

tomto území nachádza 29 „kúpeľných miest“ a 23 kúpeľných rezortov. Na území Slovenska 

sa nachádza 31 kúpeľných spoločností združených v štruktúre Združenie Slovenských 

kúpeľov (2016).  

Súčasná forma kúpeľného turizmu na Slovensku sa začala vyvíjať najmä po 90-tych rokoch 

minulého storočia. Počas tohto obdobia sa začala vyvíjať doplnková forma (druh) kúpeľov, 

nazývaná wellness. Pre dôvody uvedené vyššie, wellness a kúpele sú reprezentované ako 

jeden druh turizmu v rámci kategorizovania. (Vystoupil et al. 2016; Kasagranda, 2016) Kúpele 

a wellness tvoria významný podiel v kategorizácii turizmu na Slovensku, predovšetkým 

v súvislosti s vyhodnocovaním turistických prenocovaní a tržieb. Liečebné kúpele na 

Slovensku patria medzi najstaršie a najlepšie v strednej Európe. Pravdepodobne 

najznámejšie sú liečebné kúpele v Piešťanoch, ktoré sa stali renomovanými nielen pre svoje 

unikátne termálne minerály, ale aj pre svoje liečebné sírne bahno. Rajecké Teplice očarovali 

svojich návštevníkov exkluzívnou antickou atmosférou, zatiaľ čo Kúpele Turčianske Teplice 

rozmaznávajú svojich návštevníkov unikátnou procedúrou – kúra zlatom. Nasledovné kúpele 

sú unikátnymi v Európe. Sklené Teplice, ktoré ponúkajú možnosť okúpať sa priamo v jaskyni 

s termálnou minerálnou vodou, tento prírodný útvar sa nazýva „Parenica“. Trenčianske 

Teplice ponúkanú najvzácnejšiu pamiatku v maurskom orientálnom slohu – kúpeľ Hammam. 

Vysoké Tatry, výnimočné pre svoj čistý vzduch, sú domovom pre niekoľko kúpeľov, ktoré 

pomáhajú liečiť choroby súvisiace s dýchacím ústrojenstvom. 

Kategorizácia kúpeľov podľa dôležitosti v kúpeľnom turizme:  

Medzinárodné: Piešťany, Bardejov, Vysoké Tatry: 

- vysoká cena a podiel 4* ubytovacích zariadení 

- vysoká kapacita pre kongresy a konferencie 

- vysoká kvalita a kvantita ponúkaných služieb 

- dlhoročná tradícia 
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Národné: Bojnice, Štrbské pleso, Sliač, Dudince, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice 

Rajecké Teplice: 

- stredná cena za nocľah 

- 3* a 4* ubytovacie zariadenia 

- stredná kapacita pre kongres a konferencie 

- priemerná kvalita a kvantita  ponúkaných služieb 

- kratšia tradícia 

Miestne: Liptovský Ján, Horný Smokovec, Lučivná, Číž, Štós, Smrdáky, Dolný Smokovec, 

Tatranské Matliare, Tatranská Polianka, Tatranská Kotlina, Červený Kláštor, Kováčová, 

Lúčky: 

- nízka cena za nocľah 

- prevažne 2*, resp. 3* ubytovacie zariadenia 

- nízka kapacita pre kongres a konferencie 

- nízka kvalita a kvantita ponúkaných služieb 

Vzťah medzi študentom a turizmom 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vytvorilo Národný turistický systém 

Slovenskej republiky, aby zabezpečilo profesionálnu prezentáciu Slovenskej republiky ako 

atraktívnej turistickej destinácie. V apríli 2017 sa konala piata edícia - Súťaž Mladých tvorcov, 

kde študenti stredných škôl boli ocenení Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky v súťaži turistických destinácií. Jedným z cieľov tejto súťaže je posilnenie vzťahov 

medzi študentami a turizmom. 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vypracovalo dokument zaoberajúci sa 

predstavením rekreačných poukazov na Slovensku, aby podporili domáci turizmus. 

Dokument je pripravený na následné legislatívne konanie.  

Praktická príprava a vzdelávanie (WBL) 

Systém odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na Slovensku je považovaný za relatívne 

slabý v praktickej odbornej príprave a slabým výsledkom na trhu práce medzi školskými 

programami odborného vzdelávania a prípravy. Súčasná legislatívna forma sa snaží tieto 

výzvy vyriešiť zavedením duálneho vzdelávania študentov praktickej prípravy. 

Zamestnávatelia sú nespokojní so schopnosťami OVP absolventov: toto je dôsledok 

podfinancovania OVP a mechanizmov finančných zdrojov založených na počte študentov, nie 

na kvalite výsledkov vzdelávania. Zmena vzdelávacích preferencií mladých študentov 

a narušené spojenia medzi svetom práce a vzdelaním hrá taktiež svoju rolu.  

Na Slovensku neexistuje skutočný študent praktickej odbornej prípravy napriek tomu, že 

študenti trojročných programov na školách absolvujú vysoký podiel vzdelávania v praxi 

a niekedy sa nazývajú ako študenti praktickej odbornej prípravy. Tento termín vymizol 
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z legislatívy, čo naznačuje, že všetci OVP študenti sa považujú za žiakov a nie za 

zamestnancov vo firmách, kde sa uskutočňuje ich prax. Toto sa tiež vzťahuje na novo 

zavedené duálne vzdelávanie. 

Duálne vzdelávanie OVP je založené na kooperácii medzi odbornou školou a podnikmi. 

Podniky môžu byť zapojené v OVP a prevziať plnú zodpovednosť za organizáciu praktického 

odborného vzdelávania. Spolupráca medzi školou a podnikom tu bola už niekoľko rokov, 

používala systém vzdelávania OVP, kde praktickú časť vzdelávania mal na zodpovednosti 

podnik. 

Prijatie Zákona o OVP z marca 2015 (v platnosti od apríla 2015) ustanovuje oficiálny 

celonárodný rámec pre duálne vzdelávanie. Duálne vzdelávanie by malo zlepšiť žiacke 

praktické zručnosti, zvýšiť ich kontakt s reálnym svetom práce a pomôcť zamestnávateľom 

pripraviť ich budúcu pracovnú silu v súlade s ich súčasnými technológiami a výrobnými 

zariadeniami. Rola zamestnávateľov v rámci duálneho vzdelávacieho systému bola 

posilnená. Zamestnávatelia sú plne zodpovední za organizáciu praxe, jej obsah a kvalitu. Sú 

tiež zahrnutí do vytvárania školského vzdelávacieho programu, ktorý je pripravený v úzkej 

spolupráci so združením zamestnávateľov a ich odbormi. Okrem výhod spojených 

s dostupnosťou zručnejšej pracovnej sily v budúcnosti, zamestnávatelia môžu profitovať z 

oslobodenia od dane. Prax v certifikovaných centrách (certifikované združením 

zamestnávateľov) ponúkajú podniky na základe zmluvy uzavretej so strednými školami. 

Zmluva definuje formu a miesto praxe, rozvrh, množstvo zahrnutých žiakov, finančné 

a materiálne zaopatrenie, atď. Je potrebné uzavrieť taktiež zmluvu o praktickej príprave 

medzi zamestnávateľom a žiakom (jeho/jej zákonným zástupcom).  

 

1.6 ÚROVNE PRAKTICKEJ PRÍPRAVY – VÝHODY PRAKTICKEJ PRÍPRAVY PRE VŠETKÝCH 

ÚČASTNÍKOV - PRÍLOHA 5 

Dôvodom implementovania praktickej prípravy je, že ponúka veľa výhod v porovnaní 

s vyučovaním v škole a jej najväčšou výhodou je rozvoj profesionálnych zručností. Praktická 

príprava ponúka veľa výhod, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od toho, či ide o študentov/ 

praktikantov, zamestnancov alebo jednotlivcov, ktorí sa v súčasnosti nenachádzajú na 

pracovnom trhu, napríklad sú nezamestnaní. Prínosy môžu byť hmotné (nová kvalifikácia, 

povýšenie či zvýšenie platu) alebo nehmotné (vybudovanie sebadôvery či vyššie kariérne 

ohodnotenie).  

V súčasnosti rozoznávame viacero prínosov praktickej prípravy, a to ekonomické, sociálne 

a vzdelávacie, z ktorých najviac čerpá model: študent, zamestnanec a spoločnosť ako celok.   

Prínosy a výhody praktickej prípravy pre študenta:  
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V zásade platí, že niektoré výhody sa vzťahujú na všetkých účastníkov, zatiaľ čo iné 

konkrétnejšie ovplyvňujú cieľovú skupinu, ktorou sú študenti, praktikanti, dospelí, 

zamestnanci, zraniteľní mladí ľudia i nezamestnaní. Tieto výhody však nevznikajú 

automaticky, musí byť splnená určitá podmienka (t.j. musí byť vytvorené efektívne 

vzdelávacie prostredie na pracovisku).  

Kľúčovou výhodou praktického vyučovania je, že sa rozvíjajú odborné zručnosti nielen 

prostredníctvom získavania technických zručností, osobných a sociálnych kompetencií, ale aj 

prostredníctvom socializácie na pracovisku. Rozsah, v akom sú tieto kompetencie získané, sa 

značne líši od pracoviska, situácie, ktorej sú študenti vystavení a podpory, ktorú dostávajú.  

 Odborné zručnosti, technická expertíza, konkludentné vedomosti. Jednou 

z kľúčových stránok praktického vyučovania je, že ide o efektívny spôsob ako rozvíjať 

odborné zručnosti a druh spôsobilostí, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou pre 

vykonávanie danej profesie.  Vzhľadom na úzke prepojenie vzťahov medzi procesmi 

učenia sa, pracovnými procesmi v reálnom živote a procesmi praktického vyučovania 

(učenie sa pomocou pozorovania a robenia), rozvoj technických zručností ide ruka 

v ruke s osvojovaním si odborných vedomostí (know-how). 

U mnohých pracovníkov je praktická príprava dôležitým faktorom pri dlhodobom 

udržaní si zamestnania. V súčasnosti sa očakáva, že pracovníci budú flexibilní, budú 

disponovať rôznorodými zručnosťami a budú schopní prevziať zodpovednosť 

manažérov a supervízorov.  

Zdá sa, že dospelí sa učia oveľa efektívnejšie prostredníctvom činností a aktivít na 

pracovisku ako prostredníctvom akejkoľvek inej formy školenia. Zamestnanci 

považujú prax na reálnom pracovisku za najlepšiu formu učenia sa.  

Zahrnutie praktickej prípravy do vyučovacieho procesu zlepšuje kvalitu vykonávanej 

činnosti zamestnanca, jeho plat, profesijný rast a celkové uspokojenie z vykonanej 

práce. Mechanizmy, ktoré formálne uznávajú učenie sa na pracovisku, sú veľmi 

dôležité, pretože uľahčujú presnosť danej zručnosti a mobilitu pracovníkov.  

 

 Sociálne zručnosti, iné kompetencie a správania. Samotné technické zručnosti sa na 

dnešnom trhu práce považujú za nedostatočné. Praktické vyučovanie je preto veľmi 

dobrým spôsobom ako nadobudnúť spomínané sociálne zručnosti a iné spôsobilosti. 

Mnohé z nich sa veľmi ťažko nadobúdajú mimo reálneho pracoviska ako napríklad 

postoje k vykonávanej práci, vrátane prevzatia zodpovednosti, dodržanie vopred 

stanovených termínov či spôsob, akým pracovník koná v danej situácii.  

Na dnešnom trhu práce sa najviac kladie dôraz na kľúčové osobné a sociálne odborné 

spôsobilosti (t.j. komunikácia, tímová práca a zručnosti súvisiace so vzťahmi so 

zákazníkmi), na všeobecné odborné zručnosti (pri plánovaní a riešení problémov) a na 

vlastnosti ako podnikavosť, vysoká motivácia a byť pripravený riskovať.   Praktická 

príprava poskytuje skvelú príležitosť pre rozvoj týchto zručností prostredníctvom 

formálnej a neformálnej interakcie s kolegami, manažmentom a zákazníkmi, a tiež 
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ponúka aj priestor na riešenie skutočných výziev, s ktorými sa pracovník každodenne 

stretáva. Pracovné skúsenosti teda môžu pomôcť mladým ľuďom poučiť sa zo 

skúseností a rozvíjať sebahodnotiace schopnosti a budovať si tak sebadôveru. Ľudia si 

zvyčajne uvedomia potrebu rozvíjať sociálne zručnosti a spôsobilosti, až keď ich 

musia využiť v praxi. Tieto zručnosti a spôsobilosti sa však ťažko rozvíjajú mimo 

reálneho pracoviska a jeho konkrétnych požiadaviek. Môžu byť tiež prospešné pre 

zamestnancov mimo pracovného života, hoci návratnosť investícií nemusí byť taká 

okamžitá  alebo jednoznačná ako návratnosť odborných pracovných zručností.  

 Socializácia a motivácia. Praktická príprava je okrem uľahčenia získavania 

technických a pracovných alebo profesijných zručností účinná aj pri budovaní 

socializačných zručností na pracovisku.  Praktická príprava pomáha jednotlivcom 

lepšie porozumieť kultúre daného pracoviska a jej očakávaniam pri osvojovaní 

pracovných návykov. Každý jednotlivec disponuje jedinečnými zručnosťami, 

schopnosťami, spôsobilosťami či silnými a slabými stránkami svojej osobnosti. 

Praktická príprava pomáha jednotlivcom lepšie porozumieť pracovným očakávaniam 

a má potenciál rozvíjať sebaúctu a sebadôveru, sebaúčinnosť a motiváciu. Praktikant 

tak dostane príležitosť preukázať svoju schopnosť riešiť problémy v pracovnom 

kontexte a tiež rozvíjať kariérne povedomie a zručnosti v oblasti budovania kariéry.  

Praktická príprava má tiež osobitné výhody pre mladých ľudí, predovšetkým keď 

porovnávame pracovné a školské vzdelávacie súvislosti, najmä z platového hľadiska 

a výsledkov prechodu zo školy do práce.  

 Plynulý prechod zo školského prostredia na pracovisko. Príprava mladých ľudí 

a študentov na svet práce prostredníctvom skutočných pracovných skúseností 

zlepšuje ich schopnosť sa zamestnať. Hľadanie si pracovného miesta po ukončení 

praktickej prípravy má dve výhody. Na jednej strane praktická príprava študentom 

efektívne poskytuje osvojenie si určitých zručností a spôsobilostí a na druhej strane 

sa jednou nohou už nachádzajú na trhu práce, nakoľko zamestnávatelia majú 

tendenciu prijímať tých najlepších a najskúsenejších uchádzačov. Praktikanti si preto 

ihneď po ukončení odbornej prípravy môžu nájsť zamestnanie: buď môžu pokračovať 

v mieste vykonávania praktickej prípravy alebo si hneď nájsť prácu niekde inde.    

 Pozitívny dopad na platový systém. To, do akej miery sú vyššie platové výnosy, závisí 

od postavenia a prestíže systému praktickej prípravy, jeho konkurencieschopnosti, 

úrovne získania kvalifikácie a iných faktorov.  

 Praktická príprava tiež posilňuje podnikanie. U vyučených praktikantov je viac 

pravdepodobné, že si založia svoje vlastné podniky ako u ich rovesníkov bez 

praktickej prípravy. 

Praktické vyučovanie môže byť atraktívnou a spoľahlivou študijnou cestou poskytnúť 

študentom možnosti uplatnenia svojich skúseností na pracovnom trhu. Ponúka väčšiu 

flexibilitu a vhodnejší pedagogický prístup ako učenie na školách: nezamestnaní, ktorí 
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nedosahovali dobré výsledky v škole, môžu viac vynikať v prakticky orientovanom programe. 

Praktická príprava tiež úzko súvisí s víziami mladých ľudí na trhu práce. Mnoho 

rekvalifikačných programov pre mladých ľudí či nezamestnaných dospelých skutočne využíva 

praktickú prípravu a podobné kurzy, ktoré im ponúknu cestu späť ku štúdiu alebo študentovi 

umožnia ľahší prechod zo školy do zamestnania.  

Prínosy a výhody praktickej prípravy pre zamestnávateľov:  

Medzi najlepšie výhody, ktoré praktická príprava ponúka zamestnávateľom sa zaraďujú: 

finančné výhody (t.j. zvýšená produktivita), nepriame výhody (t.j. zvýšená morálka 

zamestnancov), okamžité výhody (t.j. získanie zručností nevyhnutných na výkon práce na 

pracovisku), strednodobé výhody (t.j. fluktuácia zamestnancov), až po dlhodobé výhody (t.j. 

vyšší zisk a lepší pracovný výkon).  

 Vyššia produktivita. Praktická príprava môže mať významný vplyv na produktivitu, aj 

keď odhadovaná návratnosť investícií sa môže líšiť. V niektorých štúdiách 

zamestnávatelia, ktorí zamestnali bývalých absolventov praktickej prípravy, uviedli, 

že títo zamestnanci si vyžadovali menej školení, odviedli lepšiu prácu a mali viac 

zručností a schopností ako iní novisti.  

 Dôsledok prijímania nováčikov. Praktická príprava poskytuje zamestnávateľom 

informácie o tom, či majú účastníci všetky potrebné vlastnosti pre výkon danej práce. 

Dáva im tiež príležitosť zamestnať najtalentovanejších ľudí, čím sa znižujú náklady na 

externé prijímanie zamestnancov a interné získavanie pracovníkov. Príležitosť lepšie 

spoznať budúcich zamestnancov môže byť jeden z kľúčových motivačných faktorov 

pre zamestnávateľov zapojených do programu praktickej prípravy.  

 Vylepšený firemný imidž. Podľa prieskumov sa zamestnávatelia v niektorých 

krajinách domnievajú, že praktická príprava zvyšuje renomé podniku, v porovnaní 

s ostatnými bez praktickej prípravy.  

 Udržanie zamestnancov a pracovná spokojnosť. Výskum ukazuje, že 

u zamestnancov, ktorí absolvovali prax v danom podniku, je väčšia pravdepodobnosť, 

že v ňom zotrvajú, pretože vidia lepšie príležitosti pre svoj osobný i kariérny rast 

a majú pocit odhodlania a spoľahlivosti voči danému podniku.  

 Príležitosť odstrániť nedostatok požadovaných zručností. Nedostatok požadovaných 

zručností môže mať viacero negatívnych dopadov. Podniky môžu stratiť hodnotné 

obchodné kontrakty alebo môžu byť dokonca nútení podnikanie úplne prerušiť. 

Nedostatok zručností môže taktiež oddialiť vývoj nových produktov a služieb alebo 

viesť k zvýšeniu prevádzkových nákladov. Praktická príprava sa preto môže využiť ako 

efektívna možnosť riešenia problému nedostatku požadovaných zručností a takisto 

môže zabezpečiť dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov investovaním do budúcej 

práce.  

Prínosy a výhody praktickej prípravy pre spoločnosť:      
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Následok praktickej prípravy siaha až za hranice okamžitých výhod, medzi ktoré patria:  

 Zvýšená pracovná kapacita. Praktická príprava predstavuje širokú škálu relevantných 

zručností a podporuje integráciu do zamestnania.  

 Začlenenie do spoločnosti. V tomto smere praktická príprava ponúka širokú škálu 

výhod, z ktorých najpodstatnejšou je, že predstavuje základ pre sociálnu integráciu. 

Pomáha tiež udržiavať nízku mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky.  

 Ekonomická návratnosť. Náklady na dosahovanie vzdelávacích výsledkov sa 

prenášajú z verejne financovaných vzdelávacích inštitúcií na podniky, čím dochádza 

k znižovaniu verejných výdavkov, a tým sa uvoľňujú finančné prostriedky na iné 

priority. Výsledky štúdií, ktoré porovnávajú celoživotné výhody absolvovania 

praktickej prípravy z hľadiska zamestnanosti a mzdy, s nákladmi na školiace 

programy, poukazujú na väčšie množstvo výhod oproti nákladom.  Ďalším 

ekonomickým prínosom praktickej prípravy je vzťah medzi technologickým 

vylepšením ekonomiky a jej potenciálom inovovať a tvoriť. 

  

2. FÁZA REALIZÁCIE – PRÍLOHY 6-8 

2.1 KROKY ÚSPEŠNÉHO PLÁNOVANIA, ORGANIZOVANIA A MONITOROVANIA PRAKTICKEJ 

PRÍPRAVY  MEDZI SPOLOČNOSŤAMI A OVP ŠKOLAMI 

 

Jedným z hlavných dôvodov zavedenia praktickej prípravy do vyučovacieho procesu bola 

systematická spolupráca medzi OVP školami a podnikmi, stanovená Európskou komisiou, 

v správe zverejnenej v roku 2015. Pre trh práce je veľmi dôležité, aby bola zabezpečená 

kvalita a atraktivita OVP ako aj dostatočné množstvo absolventov s kvalitnou praxou, čo je 

jedným z kľúčových aspektov, a práve sprostredkovatelia v ňom predstavujú dôležitú úlohu. 

Úloha sprostredkovateľov spolupráce medzi podnikmi a OVP školami zahŕňa otázky 

plánovania a organizácie súvisiace s praktickou prípravou, monitorovanie a organizáciu 

nadnárodnej mobility. Úspešné partnerstvá medzi OVP školami a podnikmi majú 

identifikovateľné charakteristiky, medzi ktoré patria:  

 kvalifikácia a návrh učebných osnov, podrobné plánovanie, pričom vzdelávanie 

a aktivity na pracovisku musia byť zreteľné všetkým učastníkom,  

 realizovanie analýz obchodných potrieb a plán efektívneho učenia v pracovnom 

kontexte, 

 pomoc školám a inštitúciám OVP začleniť praktickú prípravu do organizácie výučby 

s úzkym pracovným vzťahom medzi vzdelávacou inštitúciou a obchodnou 

organizácioua a s dostatočným dôrazom na rozvoj a rozširovanie partnerstiev 

s podnikmi,  
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 rozvoj pracovných zručností, pričom dochádza k vzájomnému prepojeniu záujmov 

mladých ľudí s príležitosťou absolvovať praktickú prípravu, 

 kontrola a overenie adekvátnosti prostredia, v ktorom sa prax vykonáva, 

 uplatňovanie spoločných štandardov pre správu a dohľad nad študentmi, 

 priebeh praktickej prípravy zabezpečujú vysoko kvalifikovaní učitelia 

a sprostredkovatelia OVP, ktorí vedia ako prispôsobiť praktickú prípravu potrebám 

študentov.  

Partnerstvá medzi OVP školami a podnikmi sú základom pre vývoj potrieb mladých ľudí po 

absolvovaní praktickej prípravy. Tieto vzťahy by mali byť pevné a mali by sa realizovať tak, 

aby boli vysko úspešné pre obe strany - študentov aj podniky.  

2.2 NADNÁRODNÁ MOBILITA V PROCESE PRAKTICKEJ PRÍPRAVY A VZDELÁVANIA (WBL) 

Praktická príprava absolvovaná v zahraničí môže pomôcť mladým ľuďom nadobudnúť 

profesionálne i osobné zručnosti, ktoré sú na dnešnom trhu práce  nevyhnutným 

elementom. V posledných desaťročiach vstúpila do sektoru OVP vzdelávania nadnárodná 

mobilita, ktorá mladým študentom umožnila získať pridanú hodnotu z kultúr iných krajín, 

nové prístupy k odbornej príprave a jej obsahu.  

Európska únia stanovila pre rok 2020 kritérium, podľa ktorého má 10% študentov OVP 

možnosť zúčastniť sa nadnárodnej vzdelávacej mobility. Je preto mimoriadne dôležité, aby 

všetci kľúčoví učastníci OVP, najmä aktéri duálneho vzdelávania, sociálni partneri, podniky, 

OVP školy, praktikanti či rodičia rozvíjali koncepciu nadnárodnej vzdelávacej mobility 

v Európe. Iba so širokou podporou bude v budúcnosti možné dosiahnuť spomínané kritériá, 

ktoré v skutočnosti nie sú iba štatistickými údajmi, ale túžbou mladých ľudí pripravených 

budovať a udržiavať spoločnosť Európskej únie.  

 

3.FÁZA DIAGNÓZY A CERTIFIKÁCIE  

Fáza diagnózy a validácie sú dva autonómne, avšak navzájom prepojené postupy.  Diagnóza 

je fázou rekonštrukcie jednotlivých skúseností, predstavuje transparentnosť získaných 

spôsobilostí a končí vypracovaním záverečného dokumentu, v ktorom je možné nájsť všetky 

študijné výsledky jednotlivcov nadobudnuté počas nadnárodnej vzdelávacej mobility. Fáza 

validácie je zasa proces, ktorým sa overuje skutočná hodnota vedomostí (kvalitatívna aj 

kvantitatívna), ktorá sa taktiež zhromaždí a popíše v spomínanom dokumente 

o transparentnosti. Záverom je vypracovanie validačného dokumentu. Oba postupy si 

vyžadujú prítomnosť kvalifikovaného pracovníka. Dokument o transparentnosti vyhotovuje 

osoba, ktorá konzultuje postup s podporou autorizovaného pracovníka, zatiaľ čo validačný 

dokument vypracováva výlučne kvalifikovaný pracovník.   
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VI. KVALITA PRAKT ICKEJ PRÍPRAVY  A VZDELÁVANIA (WBL)  –  NORMY ZVÝŠENIA 

KVALITY PRAKTICKEJ PRÍPRAVY  -  PRÍLOHY  9 -11 

Normy na zabezpečenie kvality praktickej prípravy bude potrebné posúdiť spolu 

s hodnotením a požiadavkami pracovných inštruktorov. Dôležitou výzvou na zabezpečenie 

kvality a konzistencie praktickej prípravy pre tento projekt je schopnosť organizovať 

jednotlivé súvislosti, politiku a ľudí samých. Tento úkon môže prebiehať prostredníctvom 

centralizovaných odborníkov v každej krajine. Rámec EQAVET je navrhnutý tak, aby lepšie 

podporoval praktickú prípravu tak, že orgánom a poskytovateľom praktickej prípravy 

poskytne spoločné nástroje na riadenie kvality praktickej prípravy. Podľa tohto rámca by 

mala byť kvalita v praktickom vyučovaní štrukturovaná podľa nasledujúcich krokov: 

 

01 Návrh praktickej prípravy a vzdelávania (WBL) 

Kvalitu praktickej prípravy možno vylepšiť, ak sa už vo fáze plánovania zohľadní jej 

zabezpečenie. V niektorých situáciách to môže byť súčasťou formálnej dohody medzi 

partnerskými organizáciami. Je dôležité, aby tieto parnterské organizácie prepojili schopnosti 

študentov s obsahom praktickej prípravy. V prípade, že má každá partnerská organizácia 

príležitosť vyhodnotiť a preskúmať svoj pracovný vzťah, je možné zabezpečiť i kvalitu 

praktickej prípravy. Online systémy zvyšujú schopnosť zamestnávateľov a OVP škôl navzájom 

spolupracovať: podporuje to zabezpečenie kvality a možnosti preskúmania praktickej 

prípravy. Učitelia OVP by mali stráviť nejaký čas v podniku a nájsť tak ľahšie prepojenie medzi 

pracovným a školským prostredím. Malé a stredné podniky tak môžu byť viac zapojené do 

diania, ak sa kladie dôraz na ich špecifické potreby a požiadavky.  

02 Zlepšenie kvality praktickej prípravy a vzdelávania (WBL) 

Kvalita praxe sa zlepšuje, ak sa priebežne kontroluje a monitoruje (nie iba vtedy, keď 

študenti ukončia prax a získajú kvalifikáciu). Zabezpečenie dohliadajúcich osôb môže byť 

hlavnou súčasťou plánu zlepšovania kvality praktickej prípravy.  

03 Reakcia na potreby študenta 

Študenti majú väčšiu istotu a cítia sa istejšie, ak ich dohliadajúca osoba počas praxe 

podporuje. Kvalita sa taktiež zvyšuje, ak sa zamestnávatelia stretávajú so študentmi počas 

praxe v podniku a tiež sa stretávajú aj počas ich štúdia na OVP školách. Zvyšovanie kvality sa 

zabezpečí, ak študenti dostanú spätnú väzbu na vykonanú prácu, štúdium a prax. Vzájomné 

uspokojenie potrieb študentov a zamestnávateľov výrazne prispieva k zlepšovaniu kvality 

praktickej prípravy. OVP umožňuje jej poskytovateľom  a zamestnávateľom navrhnúť viac 

individualizované prístupy učenia orientované na žiaka. Spätná väzba študentov 
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a zamestnávateľov je súčasťou systematického postupu zabezpečovania kvality počas 

praktickej prípravy alebo na jej konci. 

04 Komunikácia 

Zabezpečiť študentom a partnerskej organizácii dobrú informovanosť o aktuálnych zmenách 

vo všetkých aspektoch odborného vzdelávania. Komunikácia v oblasti odborného 

vzdelávania je jeden z najdôležitejších aspektov OVP - odbornej praxe. Kvalita odborného 

vzdelávania je posilnená, keď partnerská organizácia pracuje na báze jasných dohôd a „bez 

prekvapení“. Študenti by taktiež mali byť informovaní, ako aj organizácia, ktorá riadi ich 

proces výuky. IT systém je nevyhnutný pri komunikácii so študentmi, zamestnancami 

partnerskej organizácie a školou počas prebiehajúceho programu odborného vzdelávania. 

Formálne zmluvy medzi školou, zamestnancami a inými zainteresovanými stranami sú 

využité v prospech komunikácie počas odborného vzdelávania. 

05 Hodnotenie študentov 

Spolupráca s partnerskými organizáciami, kontrola v rámci odbornej praxe a posúdenie 

výsledkov jednotlivých študujúcich, ak je to potrebné. Názor na výsledok jednotlivých 

študujúcich môže byť rôzny: kvalita sa zlepšuje, ak sú dohodnuté podmienky riešenia 

akýchkoľvek nezhôd ešte predtým, než sa vyskytnú. Kvalita nadobudnutých znalostí študenta 

a platnosť ich hodnotenia sa upevní, keď sú jednoznačne uvedené, ktorými znalosťami zo 

vzdelávacích výstupov, štandardov, kompetencií sa majú preukázať. OVP- odborné 

vzdelávanie - škola očakáva od zamestnancov spoločnosti, že budú prítomní pri hodnotení 

študentov. Pre väčšinu odborných škôl, zamestnanie študentov predstavuje podstatnú časť 

praktického vyučovania. Hodnotenie študentov počas ich práce je jeden z aspektov pri 

hodnotení ich praktických zručností a profesionálnych kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre 

odbornú kvalifikáciu. Hodnotenie počas odborného vzdelávania by malo byť založené na 

vopred určenom rozsahu vedomostí, zručnosti a kompetencií. Dohoda o zameraní sa na 

hodnotenie zvyšuje kvalitu praxe v odbornom vzdelávaní. 

VII .  UKÁŽKA DOBREJ PRAXE V SPOLUPRÁCI S  F IRMAMI A POSKYTOVATEĽMI 

ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY V  PROCESE IMPLEMENTÁCIE 

1. V SEKTORE WELLNESS TURIZMU  ( MINIMÁLNE JEDNA ZA PARTNERSKÚ 

KRAJINU) 

 

Ukážka dobrej praxe : Bulharsko 

Študenti v OVP škole „Kliment Timiriazev“  v Sandanski -Bulharsko spolupracujú s veľkým 

počtom národných a medzinárodných spoločností na získanie praktických zručností 
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a kompetencií počas ich vzdelávacieho programu. Väčšina odbornej praxe je v sektore 

turizmu a kúpeľníctva. 

Ukážka dobrej praxe 1. Študenti pôsobiaci v sektore termálnych procedúr majú praktické 

vyučovanie priamo v kúpeľnom centre „Interhotel Sandanski“v Sandanski. Tam vykonávajú 

kúpeľné procedúry a učia sa používať špeciálne technológie v ich práci. Študenti taktiež 

vykonávajú fyzioterapiu a rehabilitáciu. Všetky procedúry sú vykonávané pod odborným 

dohľadom a vedením učiteľa a ten taktiež kontroluje prácu zamestnancov hotela. Medzi 

ďalšie procedúry, ktoré študenti vykonávajú, patria: 

- bahenný zábal 

- parafínový zábal 

- vodné terapie: vodná masáž, perličkový kúpeľ, vírivka 

- inhalovanie 

- ultrazvuk 

- elektroliečba 

- magnetická liečba 

V budúcnosti sa niektoré procedúry  pridajú do zoznamu -ako liečebné masáže 

a kinezioterapia. Spolupráca medzi študentmi, zamestnancami, učiteľmi  a podnikmi je veľmi 

dobrá. Pracovné podmienky sú na vysokej úrovni, pracovná atmosféra je pozitívna a študenti 

plnia svoje povinnosti s radosťou. 

Ukážka dobrej praxe 2. 10 študentov študuje „Rehabilitáciu a fyzioterapiu“. Mali 8 týždňov 

odbornej praxe v roku 2019 a niektorí v špecializovaných nemocniciach  a kúpeľných 

centrách v Sandanski, kde nadobudli zručnosti, ktoré využijú vo svojej práci v budúcnosti. 

Jedno z miest, kde prebiehala odborná prax, je „Nemocnica zameraná na rehabilitáciu“ v 

Sandanski. Jedna časť nemocnice je situovaná v parkovej časti mesta a lokalite s výbornou 

klímou s minerálnymi  a termálnymi  prameňmi. Nemocnica je veľmi dobre známa liečením 

chronických a alergických porúch respiračného ústrojenstva ako sú : bronchitída, astma, 

senná nádcha, sinusitída, laryngitída, pneumokonióza, pľúcne choroby, respiračné choroby, 

COPD. Chronické ochorenia: Bechterevove ochorenie, spondyloartrozis, reumatické 

ochorenia, poúrazové stavy. Ochorenia periférnej nervovej sústavy- bolesti hlavy, neuritída, 

plexitída. 

Niektoré z liečebných metód sú: 

- balneoterapia - minerálny kúpeľ,  

- fyzioterapeutické procedúry 

- liečebná inhalácia 

- parafínová liečba 
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- hydroterapia 

- rehabilitačné cvičenia 

- zdravé stravovanie v závislosti od ochorenia 

Študenti pracujú s fyzioterapeutmi a zdravotnými sestrami, pomáhajú im pri ich každodennej 

práci ako je: čistenie kúpeľných zariadení, čistenie a príprava víriviek, príprava masážnych 

stolov, nahrievanie parafínových zábalov, zabezpečenie čistých uterákov, pomoc starším 

osobám pri vodnej gymnastike a fyzioterapii, stretnutie s pacientami na recepcii a 

sprevádzanie po budove. Študenti si výborne plnia svoje úlohy v pracovnom tíme, vybudovali 

si dôveru, získali prax a skúsenosti, vytvorili si nové priateľstvá. 

 

Ukážka dobrej praxe: Lotyšsko 

Ukážka dobrej praxe 1: ESPA Riga sú v medzinárodnej spoločnosti jedny z najprestížnejších 

liečebných kúpeľov. V ESPA Riga, miesto, architektúra, spolu s úspešnou liečebnou metódou 

a produktami vytvárajú nezabudnuteľné zážitky pre všetkých členov a kúpeľný pobyt sa 

zmení z klasického bytia na radostnú spokojnosť. ESPA Riga je jedna z medzinárodných päť 

hviezdičkových kúpeľno-liečebných organizácií v centre Pobaltských štátov. ESPA je hrdá na 

to, že vie elegantne skombinovať aromaterapiu, talasoterapiu a starodávnu bylinnú liečbu 

s modernými wellness relaxačnými metódami vo svete.  Od roku 2012 až do súčasnosti KTTT 

SPA študenti a ESPA veľmi dobre spolupracujú. Odborná prax prebieha od júla do októbra . 

Niektorí študenti pracujú v ESPA po absolvovaní záverečných skúšok KTTT. Manažér 

odbornej praxe predkladá prioritne výukové materiály, oboznámi študentov  o ich právach 

a povinnostiach počas vykonávania ich odbornej praxe, zabezpečí potrebné dokumenty 

k vykonávaniu odbornej praxe. V mieste, kde sa celková náplň odbornej  praxe vykonáva, je 

vykonané BOZP – školenie o bezpečnosti pri práci v súlade s hygienickými požiadavkami 

a normami. Doklad o vykonanom školení je  k dispozícii k nahliadnutiu v mieste manažéra 

odbornej praxe.  

V dokumentoch odbornej praxe sa nachádza: program odbornej praxe, agenda odbornej 

praxe, podrobný popis školení - výuky. Na konci odbornej praxe sa predkladá aktuálna 

dokumentácia a posudok odbornej praxe. Študenti  predstavia nadobudnuté  profesionálne 

znalosti a zručnosti v danom odbore, celkový súhrn toho, čo sa počas odbornej praxe naučili. 

Pravidelný dohľad, analýza a zdokonaľovanie výučbového programu v odbornej praxi v danej 

organizácii budú zastrešené. 

Ukážka dobrej praxe 2: Hotel Jurmala SPA. Liečebno-kúpeľný hotel a konferenčné centrum 

hotela Jurmala  SPA je jeden z najväčších hotelov v Pobaltsku. Kúpele ponúkajú saunu 

a komplex bazénov – Wellness Oasis a viac než 200 rôznych terapií v kúpeľoch a v salónoch 

krásy. 
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Hotel je situovaný v blízkosti mora v srdci Jurmali, blízko hlavného  mesta Riga, ľahko 

dostupný a ideálny na prieskum možností v danom meste. Od roku 2012 až dodnes študenti 

programu  KTTA SPA  a Hotel  Jurmala SPA majú veľmi dobrú spoluprácu. Študenti získajú 

všestranný prehľad o fungovaní kúpeľov v hoteli, tak aby boli schopní vykonávať prácu na 

recepcii a zároveň realizovať kúpeľné procedúry. Odborná prax prebieha od júla do októbra, 

následne dvaja študenti po úspešnom ukončení a absolvovaní KTTA zostávajú pracovať 

v hoteli Jurmala SPA. 

 

Ukážka dobrej praxe: Slovinsko 

Ukážka dobrej praxe 1: Úloha školského koordinátora praktickej výuky. 

V Slovinsku OVP - odborné vzdelávanie funguje v dvoch osobitných formách - praktické 

vyučovanie v škole na pracovných seminároch a odborná prax vo firmách. Odborná prax vo 

firmách  je administratívne zabezpečená školou,  a tak každá škola delegovala učiteľa, ktorý 

zastáva funkciu školského koordinátora v rámci odbornej praxe. Úlohou tohto učiteľa je 

zorganizovanie odbornej praxe pre študentov, udržiavanie pravidelného kontaktu s firmami 

a kontrola implementácie praktickej odbornej výučby. 

V prípade školského centra Valenje, koordinátor praktického odborného vyučovania udržiava 

kontakt s Terme Topolsica (SPA hotel), kde študenti vykonávajú odbornú prax na recepcii 

v hoteli. Na začiatku školského roka manažér pripraví ročný plán praktického odborného 

vyučovania pre študentov na základe informácií od spoločností (koľko študentov je daná 

spoločnosť pripravená prijať počas školského roka). Pred začatím praktickej odbornej výučby 

je daná firma navštívená školským koordinátorom odbornej praxe, prerokujú ciele a náplň 

pracovnej činnosti v rámci odbornej praxe. Následne školský koordinátor informuje 

a pripraví adekvátne študentov (podá im informácie o spoločnosti, popis úloh a pracovnej 

činnosti). Koordinátor pripraví pracovné zmluvy medzi školou, študentom a spoločnosťou, 

ktorú každý musí podpísať ešte pred nástupom na odbornú prax. Počas odborného 

vyučovania koordinátor navštevuje študentov a monitoruje priebeh implementácie 

vytvoreného programu so školiteľom v danej spoločnosti. Na konci absolvovania odbornej 

praxe sú študenti povinní pripraviť správu o priebehu odborného vyučovania. Záverečná 

správa obsahuje agendu aktivít a hodnotiaci formulár pre študenta a mentora. Koordinátor 

vyhodnotí agendu, správu a hodnotiaci formulár a poskytne hodnotenie študentov  

o vykonaní odbornej praxe vo firme. Záverečné potvrdenie o úspešnom absolvovaní 

odbornej praxe prebieha odovzdaním certifikátu na konci školského roka. 

Ukážka dobrej praxe 2: Študenti ako miestni turistickí sprievodcovia 

Medzi mládežníckou ubytovňou Valenje a školou Valenje existuje dohoda o implementácii 

odbornej praxe študentov v Mládežníckom hosteli Valenje. Študenti vykonávajú svoju 

odbornú prax v reálnom pracovnom prostredí  (v rozsahu činnosti aktivít Mládežníckeho 
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hostela) a pod dohľadom určeného školiteľa mládežníckeho hostela. Jedna z úloh, ktorú 

študenti majú, je sprievodcovská činnosť v rámci programu  odborného vzdelávania  

Gastronómie a Sprievodcovstva. V treťom a štvrtom ročníku študenti pravidelne absolvujú 

sprievodcovskú činnosť pre turistov, kde im predstavia miestne zaujímavosti  v slovinčine, 

angličtine, nemčine a francúzštine. Prehliadka trvá približne 2 hodiny. Sprievodcovstvo je 

jedna z praktických zručností, kde sa študenti naučia o miestnych historických pamiatkach 

a prírodnom dedičstve, získajú potrebné jazykové schopnosti a praktickú skúsenosť 

o rozsahu práce turistického sprievodcu v cestovnom ruchu, kde sa očakáva, že sprievodca 

poskytne adekvátne informácie o lokálnych turistických atrakciách a ponúkne ich nielen 

v oblasti daného odboru, ale predovšetkým poskytne informácie k uspokojeniu potrieb 

turistov. 

 

Ukážka dobrej praxe : Slovensko 

Ukážka dobrej praxe 1: Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch má veľmi dlho 

trvajúcu spoluprácu s najväčším kúpeľným rezortom v Piešťanoch a taktiež s ostatnými 

hotelmi, ktoré ponúkajú wellness služby  nielen v Piešťanoch, ale na celom Slovensku. 

Avšak, najlepšie sa osvedčila odborná prax našich študentov  vykonaná v kúpeľnom rezorte 

v Piešťanoch. Študenti prechádzajú počas odbornej praxe rôznymi pracovnými pozíciami, ako 

recepčný, chyžná, čašník-servírka, pomocník kúpeľného koordinátora - plánovač procedúr, 

pod dohľadom ich učiteľov a zamestnancov kúpeľného rezortu v Piešťanoch. Ich zručnosti 

vedenia ľudí pomáhajú pri organizácii rôznych menších podujatí a akcií v kúpeľnom sektore. 

Tieto aktivity značne prispeli k porozumeniu, ako prax funguje v reálnom pracovnom 

prostredí. Aby boli dosiahnuté požadované úlohy, boli jasne stanovené učiteľmi/vedúcimi 

pracovníkmi ešte pred začatím praktického vzdelávania. Študenti boli plne informovaní 

o svojich funkciách. Vďaka veľkej pomoci a porozumeniu vedúcich pracovníkov v kúpeľoch 

boli študenti  súčasťou kúpeľného aparátu. V rámci edukačného programu SOČ študent 

vypracoval projekt na uľahčenie dochádzania študentov do kúpeľov na ich odbornú prax, 

zapožičanie bicyklov pre študentov bývajúcich na internáte. 

Odborné praktické vyučovanie je považované za jednu z hlavných častí vzdelávania na 

Hotelovej akadémii. Študenti majú možnosť využiť svoje nadobudnuté znalosti v oblasti 

hotelového  manažmentu, cateringu, wellnes služieb vo wellness centrách ako sú Hotel 

Magnólia, Hotel Máj, Penzión Diana, Hotel Sandor Pavillon, Hotel Park alebo Zuckmann Villa 

v Piešťanoch. V uvedených hoteloch a rezortoch odbornej výuky študenti získavajú veľmi 

dobrú odbornú prax, nakoľko sú následne volaní na organizáciu cateringových akcií na rôznej 

úrovni. 

Ukážka dobrej praxe 2: Svoje výborné odborné skúsenosti z praxe nadobudnuté v kúpeľných 

rezortoch študenti v poslednom ročníku prezentujú v reálnom pracovnom prostredí pri ich 

záverečnej skúške. Vedúci, ktorí sú zodpovední za odbornú prax študentov, monitorujú ich 
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prácu, ktorá je nevyhnutná na splnenie podmienok k úspešnému ukončeniu odbornej praxe 

záverečnou skúškou. 

Študentom v piatom ročníku ich nadobudnuté znalosti v odbornom vyučovaní slúžia ako 

spätná väzba z reálneho pracovného prostredia v ich nasledujúcom  profesijnom raste. 

Väčšina študentov, ktorí úspešné zvládli odbornú prax v kúpeľnom rezorte, dostali výborné 

odporúčania na pracovné uplatnenie v tomto sektore. A tak Hotelová akadémia Ľudovíta 

Wintera je vzhľadom na výborné výsledky svojich študentov v odbornej praxi žiadaná na 

pracovnom trhu. 

VIII.VYUŽITIE PLATFORMY WELLTO AKO EFEKTÍVNEHO NÁSTROJA NA 

PODPORU ZRUČNOSTÍ A  FUNGOVANIA  EURÓPSKEHO WELLNESS 

TURIZMU 

WellTo viacjazyčná platforma podporuje implementáciu  praktických zručností  Európskeho 

Wellness Turizmu. Platforma má verejnú časť a členskú časť. Vo verejnej časti majú  

členstvo“ skupiny, ktoré zahŕňajú stanovy siete: register aktívnych členov podľa krajín, 

vysvetlenie, ako treba vyplniť online prihlášku na členskú registráciu. V členskej časti „časť 

pre kandidátov“ sa zozbierajú prihlášky a akceptácia je potvrdená stanovenými predpismi. 

Akceptovaní uchádzači sú zahrnutí do registra aktívnych členov. V členskej časti je platforma 

podporujúca zosúladenie týchto dvoch strán OVP- odborné vzdelávanie a wellness odborná 

prax zahŕňajúca mobilitu. 

Verejná časť má segment „zdroje“, ktoré zahŕňajú metodologický balík odborného 

vzdelávania, príručku mediátora a školiaci materiál, a taktiež školiaci materiál pre 

implementáciu učebných osnov AWC. 

Platforma usmerňuje Network členov v nasledujúcich smeroch: 

- smernica na zabezpečenie kvality implementácie učebných osnov 

- spojenie OVP implementácie učebných osnov prostredníctvom zdrojov za predpokladu 

využitia 

- menovanie a certifikácia OVP mediátorov, stretnutie OVP mediátorských odborníkov 

- OVP hodnotenie  vrátane mobility 

- uznanie a certifikácia OVP v rámci mobility. 

Funkcie platformy sú štandardné. Ponuka online platformy pozostáva zo sekcie „DOMOV“, 

kde sú uvedené všeobecné informácie o školiacom programe a ich štruktúre. V sekcii 

„Štúdium“ sú  uvedené školiace  moduly. V sekcii„o nás“ sú zverejnené ciele, aktivity 

a výstupy z WellTo projektu. V sekcii „Partneri“ sú WellTo projektoví partneri z 5 EU 

členských štátov - Bulharsko, Slovinsko, Lotyšsko, Slovensko a Nemecko, a taktiež krátka 
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informácia o každom partnerovi, logo a link na partnerskú krajinu. V sekcii „výstupy“ sú 

výsledky práce ako medzinárodné reporty, distribúcia letákov. V sekcii „Novinky“ sú 

informácie o všetkých aktivitách týkajúcich sa projektu ako workshops, zasadnutia, rôzne 

aktualizácie, informačný spravodaj atď... V sekcii „Udalosti“ sú zahrnuté všetky stretnutia: 

kick-off, projektové stretnutia partnerov zamerané na skupiny a na workshop. V sekcii 

„Kontakty“ sú  mailové adresy, telefónne čísla. V ikone jazyky sú k dispozícii 4 partnerské 

jazyky: BG, SI, LV, SK a DE. Platforma zahŕňa taktiež logo projektu, Erasmus+ logo, Facebook 

ikonu, ktorá je zároveň aj profilová na Facebooku. 

IX. ZÁVER  

Každý mladý človek potrebuje pomôcť pri prechode zo školy do reálneho pracovného 

prostredia. Účasť na odbornej praxi im tento prechod do reálneho pracovného prostredia 

značne uľahčí. Pomôže im to osvojiť si pracovné návyky, zručnosti potrebné na výkon ich 

práce. Prítomnosť školiteľov na odbornej praxi a odborná pomoc študentom počas výuky 

garantuje úspešnosť OVP programu. Koordinátori odborného vzdelávania kontaktujú osoby 

v mene školy a sú poverení zaobstaraním adekvátneho pracovného miesta pre študentov. Sú 

zodpovední za školiaci program, za pracovné zmluvy - podpísanie pracovných zmlúv oboma 

stranami, monitorovanie a hodnotenie odbornej praxe. Školitelia v kúpeľnom rezorte 

podporujú profesionálny rast študentov vysvetľovaním a odbornými školeniami vo firme. 

Výzvy v sektore odborného vzdelávania v 21. storočí sú zamerané na inovácie, flexibilitu 

riešenia problémov, prepracované učebné osnovy zahŕňajúce nové predmety a nové 

technológie, životné prostredie, cudzie jazyky a kultúry, podnikanie a podmienky úspešného 

rastu v treťom sektore. 

Špecifiká wellness turistického sektoru vyžadujú konkrétne znalosti. Osobná spôsobilosť, 

riešenie problémov, počítačová zručnosť, znalosť jazykov je obzvlášť dôležitá pre 

kvalifikovaného pracovníka. Wellness klientela vyžaduje kvalitné služby, za ktoré je ochotná 

zaplatiť. A preto sa kladie veľký dôraz na kvalitu poskytnutých služieb, požiadavky klienta sú 

na prvom mieste. 

S formou praktickej prípravy a vyučovania (WBL) sú spojené ekonomické, sociálne a študijné 

výhody pre troch aktérov, ktorí z tohto modelu majú najväčší úžitok: študenti, 

zamestnávatelia a spoločnosť ako celok. Kľúčovou výhodou praktickej prípravy (WBL) pre 

účastníkov je, že rozvíjajú svoje odborné znalosti nielen získavaním technických zručností a 

osobných a sociálnych kompetencií, ale aj socializáciou na pracovisku. Forma praktickej 

prípravy a vzdelávania (WBL) má potenciál ponúknuť zamestnávateľom rôzne výhody. Tie sa 

pohybujú od finančných výhod (tj. zvýšenej produktivity) po mäkké benefity (tj. lepšia 

morálka zamestnancov) a od okamžitých výhod (tj získanie zručností potrebných na 

pracovisku) až po strednodobé (tj. nižšiu fluktuáciu zamestnancov) a dlhodobé výhody ( tj 

zvýšenú ziskovosť a zlepšenú výkonnosť podniku. Dopad (WBL) ide dokonca nad rámec 
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okamžitých účinkov na jednotlivých študentov, zamestnancov a zamestnávateľov. Prínosom 

pre spoločnosť je vyššia zamestnateľnosť, zamestnanosť mladých ľudí, začlenenie do 

spoločnosti a ekonomická návratnosť. 

 

Zlepšenie spolupráce medzi podnikmi a školami odborného vzdelávania a prípravy je jednou 

z najdiskutovanejších tém na úrovni EÚ - štúdie a politické dokumenty na úrovni EÚ a aj na 

vnútroštátnej úrovni naznačujú dôležitosť oslovovania odborníkov z praxe a o dôležitosti 

spolupráce a harmonizácie prístupov k začatiu efektívnejšej spolupráce. Nie je však menej 

dôležité rozvíjať nadnárodnú spoluprácu, pri ktorej budú nadviazané nové medzinárodné 

partnerstvá medzi školami odborného vzdelávania a prípravy v jednej krajine a podnikmi a 

školami v druhej krajine. 

X. PRÍLOHY  

 

Príloha 1 - Vzor tlačiva na certifikáciu mediátorov praktickej prípravy a vzdelávania (WBL) 

Príloha 2 - Vzorový dotazník pre študenta na vlastné ohodnotenie 

Príloha 3 - Vzorové hodnotenie študenta učiteľom  

Príloha 4 - Vzorový popis pracovného miesta a požiadaviek na pracovný výkon  

Príloha 5 - Vzor dohody medzi mediátormi, poskytovateľmi OVP a spoločnosťami 

Príloha 6 - Vzor partnerskej dohody medzi poskytovateľmi OVP a spoločnosťami  

Príloha 7 - Vzor dohody o vzdelávaní jednotlivých študentov  

Príloha 8 - Vzor na monitorovanie a implementáciu procesu praktickej prípravy a vzdelávania (WBL) 

Príloha 9 - Vzor na hodnotenie zlepšovania kompetencií študenta 

Príloha 10 - Vzor na  hodnotenie zlepšovania zručností študenta 

Príloha 11 - Vzor na záverečné hodnotenie 
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PRÍLOHA 1 - VZOR TLAČIVA NA CERTIFIKÁCIU MEDIÁTOROV PRAKTICKEJ PRÍPRAVY 

A VZDELÁVANIA 

 

Skupinu účastníkov, ktorí trénujú, vedú, dohliadajú a koordinujú praktickú prípravu a 

vyučovanie WBL, tvoria: 

1) tí, ktorí vykonávajú svoje úlohy skôr v inštitúcii odborného vzdelávania a prípravy (učitelia) 

a 

2) tí, ktorí vykonávajú svoje úlohy skôr v spoločnostiach alebo ich združeniach (školitelia), 

ktorí školia študentov (na začiatku aj priebežne OVP), aby získali formálnu kvalifikáciu v 

odbornom vzdelávaní a príprave. 

 

Medzi hlavné úlohy mediátorov pri implementácii procesu WBL patrí plánovanie, organizácia 

a monitorovanie praktického výcviku študentov, ktorý sa koná mimo školy (v podnikových 

alebo medzipodnikových výcvikových strediskách). V každej oblasti intervencie možno úlohy 

rozdeliť takto: 

Plánovanie a hodnotenie programu, administrácia a manažment; výučba a koordinácia na 

pracovisku; vedenie a poradenstvo; profesionálna rola, činnosti a rozvoj. 

 

 

 

 

CERTIFIKÁT 

 

Potvrdzujeme, že 

 

 

…………………………………………… 

 

ÚSPEŠNE UKONČIL/A PRAKTICKÚPRÍPRAVU A VZDELÁVANIE  

 

……………………… 

 

 

SPOLOČNOSŤ (……………………..) 

 

DÁTUM (……………………..) 

 

PODPIS (……………………..) 
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PRÍLOHA 2 - VZOROVÝ DOTAZNÍK PRE ŠTUDENTA NA VLASTNÉ OHODNOTENIE 

 

Dotazník pre študenta na sebahodnotenie 

Meno:                  Škola:  

Trieda:      Dátum:  

 

 

Vyberte si 

príslušnú úroveň, 

aby ste sa 

ohodnotili 

nasledujúcimi 

položkami 

 Veľmi 

sebaistý 

Dostatočne 

sebaistý 

Skôr 

neistý 

Neistý  

Komunikačné 

schopnosti 

     

Digitálne 

kompetencie 

     

Podnikateľské 

schopnosti 

     

Technické 

schopnosti 

     

Špecifické 

schopnosti 

súvisiace s 

povolaním 

     

 1.………..     

 2.…………     

 3…………     

 4…………     
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PRÍLOHA 3 - VZOROVÉ HODNOTENIE ŠTUDENTA UČITEĽOM  

 

Formulár na ohodnotenie výkonu študenta 

Meno študenta:      Škola:  

Meno vyučujúceho:       

Dátum:  

 

  

Kritériá 

hodnotenia 

 Nedostatočný 

 

Dostatočný Dobrý Chválitebný Výborný 

Postoj k 

učeniu 

      

Postoj k práci       

Správanie v 

škole 

      

Schopnosť 

aplikovať 

teoretické 

vedomosti v 

praxi 

      

Základné 

vedomosti z 

ekonomiky 

      

Tímová práca       

Vodcovské 

schopnosti 

      

Špecifické 

schopnosti 

súvisiace s 

výkonom  

povolania 

1……….      

 2…………      

 3……………      
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PRÍLOHA 4 - VZOROVÝ POPIS PRACOVNÉHO MIESTA A POŽIADAVIEK NA PRACOVNÝ VÝKON  

 

Popis pracoviska: na pracoviskách v sektore wellness cestovného ruchu v rôznych krajinách 

existuje veľa podobností. Ak zamestnávatelia poskytujú praktické pracovné školenie, okrem 

praktických zručností získajú študenti aj zručnosti, ktoré sa nedajú získať v školských 

dielňach, najmä: socializácia v pracovnom prostredí; dynamika skutočného pracovného 

procesu; zodpovednosť za kvalitu vykonanej práce. Škola a zamestnávateľ pri implementácii 

programu úzko spolupracujú. Mediátori sú zodpovední za spojenie medzi zamestnávateľom 

a študentom, starajú sa o organizáciu a všetky činnosti a podporu pri realizácii praktického 

vyučovania prostredníctvom práce. Podmienky praktického vyučovania s prácou poskytuje 

zamestnávateľ a za samotné vykonávanie praktického vyučovania v práci zodpovedá 

sprostredkovateľ. 

V škole a na pracovisku sa podporuje výučba na pracovisku. Pracovisko sprostredkovateľa 

WBL je často v organizácii (poskytovateľ OVP, spoločnosť atď.). 

Požiadavky na pracovný výkon: 

Študenti by mali mať: komunikačné schopnosti; emocionálnu inteligenciu; empatiu; riešenie 

problémov; digitálne kompetencie; gramotnosť; viacjazyčné kompetencie; orientácia na 

zákaznícke služby; zmysel pre detail a presnosť; schopnosť vykonávať viac úloh naraz a 

určovať priority; kompetencie v tímovej práci; schopnosť primerane reagovať na rôznych 

zákazníkov a hostí. 

 

 

Názov ( administrátor wellness turizmu , ……) 

Miesto výkonu práce Hotely, kúpeľné centrá, fitnescentrá, centrá 

OVP, wellness SPA spoločnosti, rekreačné 

strediská, kozmetické spoločnosti s wellness a 

SPA zónou, ďalšie inštitúcie poskytujúce 

služby; workshopy (ako súčasť školy), 

wellness centrá atď. 

Povinnosti a úlohy Poskytovanie rôznych kúpeľných služieb; 

Údržba zariadení a príkladná inventúra 

výrobkov; 

Porozumenie a reagovanie na príslušné 

otázky, potreby a očakávania zákazníkov; 

Vedenie dokumentácie a správa súborov o 

klientoch; 

Udržiavanie čistého pracovného prostredia; 

Spolupráca a informovanie o všetkých 

vznikajúcich problémoch; 

Nadobúdanie úplných znalostí o správnej 
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údržbe a používaní zariadenia; 

Organizovanie stretnutia, udalosti; 

Práca s prístrojmi a nástrojmi súvisiacimi so 

špecifikami pracovných činností; 

Práca v tíme; 

Viacjazyčná gramotnosť; 

 

Iné …………. 
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PRÍLOHA 5 - VZOR DOHODY MEDZI MEDIÁTORMI, POSKYTOVATEĽMI OVP 

A SPOLOČNOSŤAMI 

 

 

DOHODA MEDIÁTORA 

                                                                   MEDZI 

 

MEDIÁTOROM.................................... 

A 

POSKYTOVATEĽOM OVP....................................... 

A 

SPOLOČNOSŤOU................................. 

 

Je dohodnuté, že: 

1. Mediátor pomáha pri sprostredkovaní spolupráce medzi podnikom a vzdelávacou 

inštitúciou. 

2. Každá strana sa zaväzuje, že bude v dobrej viere spolupracovať s mediátorom praktickej 

prípravy a vzdelávania (WBL). 

3. Každá strana sa zaväzuje spolupracovať, aby bol dosiahnutý úspešný proces praktickej 

prípravy a vzdelávania (WBL). 

 

 

 

Mediátor 

Podpis, Dátum: ……………………………………………… 

 

Poskytovateľ OVP 

Podpis zodpovednej osoby, Dátum: ………………………………………. 

 

Spoločnosť 

Podpis zodpovednej osoby, Dátum: …………………………… 
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PRÍLOHA 6 - VZOR PARTNERSKEJ DOHODY MEDZI POSKYTOVATEĽMI OVP 

A SPOLOČNOSŤAMI 

 

 

 

PARTNERSKÁ DOHODA  

MEDZI 

 

POSKYTOVATEĽOM OVP................... 

 

SPOLOČNOSŤOU..................... 

 

 

Touto dohodou vstupujú do partnerského vzťahu: 

 

- Poskytovateľ OVP (..........................................)bude môcť využívať zariadenia 

spoločnosti (................) pre potreby praktických školení študentov. Harmonogram 

praktických školení je pripojený k tejto dohode. 

- Spoločnosť (...............) po úspešnom absolvovaní školenia bude môcť zamestnať 

trénerov poskytovateľov OVP. 

 

 

 

Poskytovateľ OVP 

Podpis zodpovednej osoby, Dátum: ………………………………………. 

 

Spoločnosť 

Podpis zodpovednej osoby, Dátum: …………………………… 
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PRÍLOHA 7 - VZOR DOHODY O VZDELÁVANÍ JEDNOTLIVÝCH ŠTUDENTOV  

  

 

 

Dohoda o vzdelávaní študenta 
Študent  Priezvisko  Meno Národnosť Štúdijný odbor 

     

Vysielajúca 

inštitúcia 

(poskytovateľ 

OVP, ….) 

Názov  Adresa Mesto Konktaktná 

osoba 

     

Prijímajúca 

inštitúcia  

(spoločnosť…..) 

Názov  Adresa Mesto Konktaktná 

osoba  

     

 

 

 

  

Vzdelávací program 

  

Dátum začiatku a ukončenia študijného obdobia: od [deň/mesiac/rok] ……………. do 

[deň/mesiac/rok] ……………. 

 

 

 
Číslo Program  Trvanie 
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ZÁVÄZOK TROCH STRÁN 

Podpisom tohto dokumentu študent, vysielajúca inštitúcia (poskytovateľ OVP, atď.) a 

prijímajúca inštitúcia (spoločnosť ...) potvrdzujú, že schvaľujú navrhovanú dohodu o štúdiu a 

že budú dodržiavať všetky dohody, ktoré boli dohodnuté všetkými stranami. 

 

Študent a prijímajúca inštitúcia (spoločnosť) bude informovať vysielajúcu inštitúciu o 

akýchkoľvek problémoch alebo zmenách, týkajúcich sa navrhovaného vzdelávacieho 

programu, zodpovedných osôb, študijného obdobia atď. 

 

 

 

 

Študent 

Podpis študenta, Dátum: ……………………………………………… 

 

Vysielajúca inštitúcia, vzdelávacia inštitúcia, OVP centrum, atď./  

Podpis zodpovednej osoby, Dátum: ………………………………………. 

 

Prijímajúca inštitúcia /Spoločnosť/  

Podpis zodpovednej osoby, Dátum: ………………………………………… 
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PRÍLOHA 8 - VZOR NA MONITOROVANIE A IMPLEMENTÁCIU PROCESU PRAKTICKEJ PRÍPRAVY 

A VZDELÁVANIA (WBL) 

Kroky na monitorovanie implementácie procesu praktickej prípravy a vzdelávania (WBL): 

1. Zhromažďujte údaje; 2. Analyzujte údaje; 3. Použite údaje WBL na vylepšenie procesu. 

Budovanie vzdelávacieho rámca: Cesta vzdelávania vyžaduje vyváženie niekoľkých prvkov. 

Cesta vzdelávania je najjednoduchšou metódou postupu od súčasnej situácie k situácii 

opísanej výsledkom vzdelávania.  

Najúčinnejšie spôsoby učenia sa zahŕňajú päť etáp: 

1. Identifikujte ciele, výsledky alebo výstupy učenia sa na pracovisku; 

2. Identifikujte pracovné úlohy a činnosti, ktoré majú byť zahrnuté do procesu učenia, s 

uvedením krokov, ktoré je potrebné sa naučiť; 

3. Logicky sledujte pracovné úlohy a činnosti tak, aby odrážali postupný rozvoj učiaceho sa; 

4. Zapojte skúsených spolupracovníkov a odborníkov do vykonávania, modelovania alebo 

predvádzania úloh pre učiaceho sa; 

5. Integrujte príležitosti pre prax študentov.  

 

Vzorový formulár implementácie procesu praktickej prípravy a vzdelávania (WBL) 

Aktivity Zúčastnené 

osoby 

Zlepšené 

vzdelávacie 

výstupy (z 

hľadiska 

konkrétneho 

povolania) 

Status Výsledky 

(záverečné 

hodnotenie) 

Návrhy 

Teoretická 

príprava 

     

Praktická 

príprava 

     

Komunikácia 

medzi všetkými 

zainteresovanými 

stranami 

     

Iné      
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PRÍLOHA 9 - VZOR NA HODNOTENIE ZLEPŠOVANIA KOMPETENCIÍ ŠTUDENTA 

 

 

 

FORMULÁR NA HODNOTENIE ZLEPŠOVANIA KOMPETENCIÍ ŠTUDENTA 

Dátum………………………. 

 

 

 

 

Kritéria hodnotenia      

 Nedostatočný Dostatočný  Dobrý Chválitebný Výborný 

Digitálne kompetencie      

Gramotnosť       

Iné špecifické kompetencie 

spojené s profesiou.... 

- kúpeľná terapia; 

- masáže 

- atď… 

     

 

 

 

 

  

Meno  

 

Inštitúcia  

Adresa  
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PRÍLOHA 10 - VZOR NA  HODNOTENIE ZLEPŠOVANIA ZRUČNOSTÍ ŠTUDENTA 

 

 

HODNOTENIE ZLEPŠOVANIA ZRUČNOSTÍ ŠTUDENTA 

Dátum…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meno  

 

Inštitúcia  

Adresa  

 

Kritéria 

hodnotenia  

Nedostatočný Dostatočný Dobrý Chválitebný Výborný 

       

1.Komunikačné 

schopnosti 

     

2.Umelecké 

schopnosti 

     

3.Organizačné 

schopnosti 

     

4.Iné špecifické 

zručnosti 

týkajúce sa 

povolania / 

zamestnania:  

……… 

- ………... 
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PRÍLOHA 11 - VZOR NA ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE 

 

 

FORMULÁR ZÁVEREČNÉHO HODNOTENIA 

Meno:       

Organizácia:    

Dátum:  

 

 

 

 

 

Kritéria hodnotenia Úplne súhlasím Súhlasím Žiadny 

vplyv 

Nesúhlasím Vôbec 

nesúhlasím 

Splnenie hlavných 

povinností 

     

Zlepšenie výkonu 

správania 

     

Uplatňovanie 

akademických 

poznatkov pri aktivite 

     

Vylepšenie procesu 

praktickej prípravy a 

vzdelávania (WBL) 

     

Zlepšenie partnerských 

vzťahov 

     

Iné      


