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1.

ZHRNUTIE ANALÝZY A PRÍPRAVNÝ VÝSKUM

Cieľom druhého pracovného balíka bolo analyzovať a vykonať prípravný výskum v oblasti odborného
vzdelávania v zdravotnom turizme. V rámci prieskumu všetkých päť účastníckych krajín zozbieralo
poznatky o vzdelávaní v oblasti zdravotného turizmu vo vlastných krajinách (pravdepodobne
z vlastného systému odborného alebo iného vzdelávania). Po tejto fáze projektoví partneri
analyzovali najtypickejšie spôsoby a témy vzdelávania. Prvá časť analýzy obsahuje opis profesií /
skupín profesií. Druhá a tretia časť analýzy sa zaoberala otázkami týkajúcimi sa usmerňovania daného
vzdelávania, kompetencií a úrovne EQF školení.
Výsledky prieskumu boli zaujímavé. Prieskum prebiehal v piatich krajinách na základe ich vlastného
vzdelávacieho systému (Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Taliansko a Belgicko). Podľa údajov
projektových partnerov sa zistilo, že neexistuje také vzdelávanie v zdravotnom turizme, s ktorým sa
možno stretnúť v každej krajine. Najbežnejší odbor zastupuje inštruktor pre fitnes / inštruktor pre
skupinový fitnes ( v štyroch krajinách z piatich). Vo všetkých štyroch krajinách bolo toto vzdelanie na
úrovni EQF 3. Dostupné je v Maďarsku, Rumunsku, Taliansku a na Slovensku. V Belgicku, ako v jedinej
krajine, danú situáciu nepreverili.
Stabilné vzdelanie reprezentuje pozícia recepčného / recepčnej. Táto profesia existuje v Maďarsku,
v Belgicku, na Slovensku a v Rumunsku. Nejde však o štandardnú profesiu, keďže v Rumunsku je
nazývaná ako hotelový recepčný (EQF 2), a v Maďarsku taktiež , len na vyššej úrovni. Na Slovensku je
to hotelový manažér na úrovni EQF 6. Situácia sa tiež odlišuje v Belgicku, kde existuje kurz
recepčného wellness na úrovni EQF 1.
V Maďarsku, v Rumunsku, v Taliansku a na Slovensku existuje pozícia manažéra pre šport a voľný
čas. Napriek tomu, že ide o rovnakú kategóriu, v každej krajine je odlišná úroveň. V Maďarsku sa
takéto vzdelanie nazýva športový manažér, v Rumunsku je to manažér pre turistické aktivity,
v Taliansku manažér pre šport a štruktúry wellness a fitnes. Typickým vzdelaním je kúpeľový
manažér. Okrem Maďarska a Rumunska sa toto vzdelanie nachádza vo zvyšných účastníckych
krajinách (Slovensko, Taliansko, Belgicko), nie je však jasné, na akých úrovniach.
Zhoda bola taktiež v troch krajinách v profesii maséra a manažéra pre turistický obchod (Maďarsko,
Rumunsko a Slovensko). Masér v každej krajine zodpovedá úrovni EQF 2-3. Známe sú aj pojmy
rekreačný a športový masér. Manažér pre turistický obchod reprezentuje najštandardnejšie
vzdelanie, keďže v každej krajine spĺňa úroveň EQF 5. Ďalšie zhody sa vyskytli v Maďarsku,
v Rumunsku a na Slovensku, kde sa našli nasledovné odbory spojené so zdravotným turizmom:
animátor (v Maďarsku nazývaný ako organizátor kultúrnych podujatí), kozmetička, kaderníčka,
manikérka, osobný tréner, fyzioterapeut, bazénový asistent, turistický operátor, turistický
sprievodca.
Za účelom definovania pracovného balíka 3 koordinátor navrhol výber troch vzdelaní, a to na základe
poznatkov z prieskumu. Z praktického hľadiska sa vybrali tie odbory, ktoré boli prítomné vo väčšine
prieskumov a boli na podobnej úrovni EQF. Najpopulárnejším odborom bol inštruktor pre fitnes /
inštruktor pre skupinový fitnes, tiež so štandardnou úrovňou EQF (podľa prieskumu jednotlivých
krajín). Navrhlo sa, aby sa tento odbor stal základom ďalších tém. Recepčný a manažér pre voľný čas
a šport sa objavili taktiež viackrát, no nebolo ich ľahké integrovať. Pri recepčnom sa líšili úrovne EQF
(1 až 6). Niektoré krajiny monitorovali vzdelanie manažéra pre voľný čas a šport. Zistilo sa, že náplň
tohto vzdelávania sa líšila. Kým v Maďarsku zahŕňa najmä šport, v Rumunsku ide skôr o turizmus a v
Taliansku o wellness a fitnes. Kvôli rozdielom by bolo zložité pracovať s týmito odbormi. Podľa
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prieskumov troch krajín bola celkom iná situácia maséra. Vzdelanie maséra sa tiež líšilo obsahom, ale
mnohé časti boli podobné. Športový, rekreačný a tradičný masér majú spoločný základ, preto by bola
v tomto vzdelávaní efektívna spolupráca. Ako tretí odbor koordinátor projektu navrhol manažéra pre
turistický obchod, nakoľko sa tiež objavil vo väčšine krajín, a to na úrovni EQF 5.
Na druhom projektovom mítingu v Bruseli koordinačný partner prezentoval výsledky: zhrnutie
analýzy a prípravný výskum v oblasti vzdelávania v zdravotnom turizme, a navrhol nasledovné
vzdelania ako predmet práce:
 Inštruktor pre fitnes / inštruktor pre skupinový fitnes
 masér
 manažér pre turistický predaj
Po zhrnutí nasledovala diskusia, po ktorej sa partneri zhodli na zmene manažéra pre turistický predaj
na manažéra pre zdravotný turizmus. Inštruktor pre fitnes / inštruktor pre skupinový fitnes sa
zmenil na asistenta pre fitnes / wellness.

2

MASÉR

Prvým typom odborného vzdelania je masér. Prevažná väčšina absolventov tohto odboru pracuje v
zdravotníctve v termálnych, liečebných, wellness kúpeľoch a spa zariadeniach. V Maďarsku
absolventi tohto druhu získajú oficiálny certifikát uznaný štátom po zložení odborných skúšok.
Najčastejšie oficiálne vykonávané práce alebo povolania sú nasledovné: liečebný masér, športový
masér, masér pre hydromasáž, spa masér.
Opis rozsahu aktivít týkajúcich sa tohto odborného vzdelania môže byť zhrnutý nasledovne:
Liečebný masér vykonáva liečebnú masáž ako aj hydromasáž a balneoterapeutické ošetrenia v
zdravotnom zariadení prísne pod kontrolou a dozorom lekára špecialistu alebo hlavného
fyzioterapeuta. Pracujúc v tíme liečebný masér podporuje odbornú prácu lekára, spolupracuje s
fyzioterapeutom a fyzioterapeutickým asistentom v snahe pomôcť pacientovi pri zotavovaní,
rehabilitácii a rekreácii.
V liečebných kúpeľoch, spa zariadeniach a ďalších wellness zariadeniach spa masér ponúka
revitalizačné služby na zlepšenie fyzického komfortu hostí, masér pre hydromasáž a balneoterapeut
vykonáva zodpovedajúcu liečbu.
Čo sa týka športového maséra, nimi používané techniky boli vyvinuté na zabezpečenie efektívnych
výsledkov z každej masáži. Športová masáž môže:
 zlepšiť cirkuláciu a lymfatické prúdenie
 asistovať pri odstraňovaní metabolického odpadu
 upokojiť alebo stimulovať nervové zakončenia
 zvyšovať a znižovať silu svalstva
 zvyšovať a znižovať dĺžku svalov
 obnovovať tkanivo jaziev v prípade potreby
 asistovať pri mentálnej príprave na športovú účasť
Je nutné zdôrazniť, že človek nemusí byť športovcom, aby mal úžitok zo športovej masáže.
Spomenuté účinky môžu pomôcť zmierniť a odstrániť bežné problémy ako opakované natiahnutia,
presilenia, napätie, vyčerpanosť. Mnoho športových masérov pracuje s rôznymi klientmi, poskytuje
preventívnu liečbu, ako aj zotavenie po úraze.
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Prácou kvalifikovaného športového maséra sa zabezpečí na mieru šitá masáž vysokej kvality. Záleží
len od typu a načasovania týchto aktivít, a pozitívne účinky môže dosiahnuť každý. U športovcov
ktorejkoľvek úrovne môže byť špecifická športová masáž účinná v rôznych fázach prípravy, napr.:
 formovacia / tréningová fáza
 fáza pred súťažou
 fáza medzi súťažami
 fáza po súťaži
 po cestovaní
 prevencia pred zranením
 zotavenie po zranení
Bez ohľadu na skúsenosti v športe alebo cvičení, na rekreačný alebo profesionálny šport – športová
masáž môže ponúknuť každému niečo.
Hlavné zručnosti získané ukončením odborného vzdelávania športového maséra a následným
zložením zodpovedajúcej skúšky sú nasledovné:
Masér je schopný:
 odborne monitorovať zdravotný stav pacienta
 vyhodnotiť zdravotný stav pacienta
 komunikovať s ostatnými členmi tímu a používať odbornú terminológiu
 vykonať švédsku masáž, segmentovú masáž, masáž spojivového tkaniva a svalstva,
periostaltickú masáž
 vykonať hydromasáž a balneoterapeutické procedúry
 vykonať zdravotnú a športovú masáž
 vypracovať dokumentáciu, ktorá je potrebná pri poskytovaní liečenia
 dodržiavať hygienické pravidlá a opatrenia týkajúce sa ochrany prostredia, práce a požiaru
 poskytovať poradenstvo s ohľadom na zdravotné vzdelanie
 zúčastňovať sa procesu rehabilitácie
 poskytnúť prvú pomoc
 každodenne aplikovať vedomosti (anatomické, patofyziologické a klinické) nadobudnuté
počas obdobia vzdelávania
 rozpoznať športové zranenia a ošetriť ich podľa inštrukcií lekára, spolupracovať počas celej
doby s rôznymi špecialistami
 používať tradičné a doplnkové masážové metódy, ktoré sú primerané k stavu športovca
alebo jeho tréningu
 pracovať na prevencii pred rôznymi športovými zraneniami
 zúčastniť sa plánovania tréningového programu

Po zhrnutí zručností maséra nadobudnutých počas odborného vzdelávania sa pozrieme na zručnosti,
ktoré uchádzač potrebuje k úspešnému zloženiu záverečných skúšok:
Niektoré zručnosti možno nadobudnúť počas takzvaných Povinných základných kurzov. Ide
o nasledovné zručnosti:
 efektívna spolupráca
 efektívna komunikácia s klientmi / pacientmi
 administrácia praxe
 odporúčanie ďalších odborníkov v prípade potreby
 používanie odbornej terminológie a efektívna komunikácia
 poskytovanie prvej pomoci
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efektívna práca a komunikácia v zdravotníctve
prispievanie k zdraviu v zamestnaní a bezpečnostným procesom
dodržanie pravidiel infekčnej kontroly a procedúr pri práci v zdravotníctve
potvrdenie zdravotného stavu

Zručnosti nadobudnuté počas takzvaných Špecializačných kurzov sú nasledovné:






práca s masážovým rámcom
poskytovanie masáží
plánovanie masáží
aplikácia hodnotiaceho rámca masáží
vykonávanie zdravotného hodnotenia

Dĺžka vzdelávania je podľa maďarských smerníc 2 roky odborného vzdelávania. Toto vzdelanie a
príslušný certifikát možno získať v rámci riadneho školského systému alebo vzdelávacích kurzov pre
dospelých. V tomto prípade uchádzač nemôže absolvovať menej ako 1400 hodín a odporúča sa
neprekročiť 1700. V Maďarsku je toto usmernenie prísne kontrolované. Zároveň je silno kritizované
niektorými odborníkmi na vzdelávanie, že ide o príliš veľký objem hodín. Preto by mohlo platenie za
kurzy, ktoré netvoria súčasť vzdelávacieho systému, viesť k finančnej záťaži u záujemcoch o tento
certifikát.
Keby sme chceli rozdeliť vzdelávacie hodiny na teoretické a praktické, percentuálne by to bolo
približne 50-50%. To znamená, že 50% hodín by sa venovalo teoretickým znalostiam a 50% by
predstavovalo prax (tréning masáže v praxi). V súčasnosti každý potenciálny uchádzač o zdravotné a
športové masážne kurzy musí spĺňať špecifické podmienky, ktorými sú ukončené stredoškolské
vzdelanie (s maturitou) a minimálny vek 18 rokov.
V prípade začatia odborného vzdelávania je potrebný zdravotný certifikát. Ten je možné získať po
dôkladnom vyšetrení špecialistom. Po ukončení vzdelávania poskytovaného vzdelávacou inštitúciou,
je pred záverečnými skúškami povinná prax. Uchádzač musí absolvovať aspoň 160 súvislých
pracovných hodín. Vyššie uvedenú prax musí uchádzač absolvovať prácou v nemocničnom zariadení
(na rehabilitačnom oddelení nemocnice), prácou v kúpeľnom zariadení alebo vo wellness hoteli.
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MANAŽÉR PRE ZDRAVOTNÝ TURIZMUS

Toto druhé odborné vzdelanie predstavuje v Maďarsku celkom novú profesiu, ktorú maďarské úrady
predstavili a usmernili iba v roku 2013. Je to novinka aj pre maďarských partnerov.
Zamestnania, ktoré môžu byť vykonávané po absolvovaní takéhoto typu kurzu sú nasledovné:
cestovný konzultant, cestovný úradník, cestovný organizátor, turistický konzultant, turistický
organizátor, atď.
Opis rozsahu aktivít týkajúcich sa tohto odborného vzdelania môže byť zhrnutý nasledovne:
Za účelom povzbudenia a zlepšenia potrieb pre kvalifikované ľudské zdroje v cestovnom ruchu
Maďarska veľa inštitúcií vyššieho vzdelania vyvinulo programy pre turizmus ako vedu. EFEB (Partner
č. 7) má na tom tiež svoj podiel, keďže prispel k vyvinutiu vzdelávacieho programu turistického
marketingu. Tento vzdelávací program sa v značnej miere líši od predošlých maďarských škôl
cestovného ruchu. Klasické školy zdôrazňovali odborné zručnosti, avšak nový vzdelávací program
ponúka o niečo viac ako maturitný program, aby spĺňal požiadavky v priemysle cestovného ruchu.
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Na dosiahnutie týchto cieľov sa od vyučovacích metód vzdelávacieho programu očakáva zlepšenie
akademických znalostí študentov v oblasti konceptov, teórie turizmu a cateringového priemyslu.
Nový program sa snaží vyvinúť aj odborné zručnosti, ktoré obsahujú aspekty ako vedomosti, prístup
a zručnosti požadované v turistickom priemysle.
Existujú tri sféry zručností, ktoré sú rozvinuté vo vzdelávacom programe:
1) Kmeňové zručnosti
Za kmeňové zručnosti sa považujú hlavné zručnosti študentov, ktorí zložia záverečné skúšky.
Zahŕňajú schopnosť byť adaptívnym a profesionálnym, mať silné marketingové zručnosti a mať
celkovo pozitívny prístup v turistickom priemysle;
2) Podporné zručnosti
Pod týmto pojmom rozumieme jemné zručnosti, s ktorými študenti nadobudnú lepšie
interpersonálne a intrapersonálne zručnosti;
3) Ďalšie súvisiace zručnosti
Pod týmto pojmom rozumieme znalosť špecifických náročných zručností požadovaných v turistickom
a cateringovom priemysle, ako zručnosti hotelového zamestnania, zručnosti cateringového
zamestnania a zručnosti zamestnania pre destinácie.
Jednou zo zručností, ktoré hrajú dôležitú úlohu vo vývoji ľudských zdrojov turizmu sú jemné
zručnosti, ktoré sme spomenuli pri podporných zručnostiach. Predpokladá sa, že integrovaním
jemných zručností do vzdelávacej metódy, budú mať študenti tendenciu zotrvať na pracovnom
mieste turistického a cateringového priemyslu, a budú schopní pracovať profesionálne. Je nutné
zdôrazniť, že pre študentov môže byť veľmi ťažké vstúpiť do turistického priemyslu, nakoľko
zamestnania takéhoto typu sú veľmi dynamické, s nadmerným kontaktom s rôznymi ľuďmi, dlhým
pracovným časom, niekedy aj počas sviatkov.
Z tohto dôvodu si vývoj ľudských zdrojov v cestovnom ruchu vyžaduje viac pozornosti vo vývoji
jemných zručností, aby sa študenti pripravili na vstup do priemyslu. Existujú dve oblasti, ktoré sa
vyvíjajú v zlepšovaní jemných zručností:
1) Interpersonálne zručnosti – schopnosť študentov manažovať svoj čas, svoju motiváciu,
samostatné vzdelávanie, atď.
2) Intrapersonálne zručnosti – schopnosť študentov komunikovať, vybudovať si vzťahy s pracovnými
partnermi. Dôležité je hodnotenie študentov, do akej miery nadobudli jemné zručnosti nevyhnutné v
priemysle cestovného ruchu. Z tohto dôvodu je potrebné hodnotenie, ktoré by monitorovalo
požiadavky jemných zručností v priemysle cestovného ruchu a cateringu, výkon študentov
v zamestnaní, model učebnej metódy na zlepšenie jemných zručností, atď.
Čo sa týka náročných zručností, máme na mysli stovky dôležitých zručností, ktoré je nemožné uviezť,
a ani to nie je potrebné. Na druhej strane, aby sme poukázali na rôznorodosť tejto oblasti, pokúsime
sa uviezť 15 najdôležitejších náročných zručností manažéra pre zdravotný turizmus:
 Výskum turistických údajov
 Zaisťovanie a balenie turistických produktov a služieb
 Plánovanie a vypracovanie ekologicky udržateľných turistických operácií
 Plánovanie a vypracovanie kultúrnych turistických operácií
 Vypracovanie programov konferencií a realizácia sponzorských plánov
 Hodnotenie turistických možností lokálnej komunity
 Vypracovanie a realizácia lokálnych / regionálnych turistických plánov
Čo sa týka aktivít predaja a marketingu:
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Plánovanie a realizácia aktivít predaja
Koordinácia marketingových aktivít
Zakladanie a riadenie obchodných vzťahov
Koordinácia a produkcia brožúr a marketingového materiálu
Vypracovanie propagačného materiálu a prevádzka automatizovaného informačného
systému
Vyhľadávanie a poskytovanie destinačných informácií, poradenstvo
Prijímanie a spracovanie rezervácií, koordinácia služieb dodávateľov
Spracovanie neleteckej dokumentácie, vypracovanie a predaj lístkov riadnych a
propagačných cien leteniek
Spracovanie finančných transakcií a vedenie účtovníctva
Audit finančných procedúr a príprava finančných výpisov
Príjem a vyhľadávanie počítačových dát , vyhotovenie počítačových dokumentov
Vypracovanie počítačových dokumentov, správ a pracovných listov

Dĺžka štúdia je podľa maďarských usmernení pre odborné vzdelanie 2-ročná. Ako už bolo uvedené,
toto vzdelanie bolo zavedené a usmerňované maďarskými orgánmi až v tomto roku (2013).
Toto vzdelanie a príslušný certifikát možno získať v rámci riadneho školského systému alebo
vzdelávacích kurzov pre dospelých. V tomto prípade počet absolvovaných hodín nemôže byť menej
ako 960 a odporúča sa neprekročiť 1440. Očividne je počet absolvovaných hodín podľa súčasných
maďarských usmernení nižší ako u maséra, čo je zvláštne, ak zvážime fakt, že organizátor turizmu a
marketingový odborník potrebuje disponovať s oveľa viac náročnými zručnosťami ako masér. Na
druhej strane je to aj pozitívne, keďže platenie za kurz mimo riadneho školského systému znamená
nižšiu záťaž pre uchádzačov. Podľa našich predpokladov sa takto táto profesia stane medzi
študentmi oveľa populárnejšou ako dlhšie, a tým pádom aj drahšie kurzy a školenia.
Keby sme chceli rozdeliť absolvované hodiny na teoretické a praktické, percentuálne by to bolo
približne 40-60%. To znamená, že 60% hodín by sa venovalo teoretickým znalostiam a 40% by
predstavovalo prax. Tá by zahŕňala prácu v teréne, počítačové systémy, atď. V súčasnosti každý
potenciálny uchádzač o kurz manažéra pre zdravotný turizmus musí spĺňať špecifické podmienky,
ktorými sú ukončené stredoškolské vzdelanie (s maturitou) a minimálny vek 18 rokov.
Po ukončení vzdelávania poskytovaného vzdelávacou inštitúciou je pred záverečnými skúškami
povinná prax. Uchádzač musí absolvovať aspoň 160 súvislých pracovných hodín. Vyššie uvedenú prax
musí uchádzač absolvovať prácou v liečebnom alebo wellness hoteli, v cestovnej agentúre alebo
iných zariadeniach cateringového priemyslu.

4

ASISTENT PRE FITNES / WELLNESS

Tretím a posledným odborným vzdelaním je asistent pre fitnes / wellness. Zamestnanie, ktoré môžu
byť vykonávané po absolvovaní takéhoto typu kurzu sú nasledovné: práca asistenta pre fitnes alebo
wellness po zložení záverečných skúšok a získaní certifikátu. Absolventi tohto typu spravidla začínajú
svoju profesiu ako recepční, keďže vzdelanie nemusí byť spojené s fyzickou prácou.
Opis rozsahu aktivít týkajúcich sa tohto odborného vzdelania môže byť zhrnutý nasledovne:
Asistent pre fitnes alebo wellness pomáha klientom udržať ich wellness plán. Vo všeobecnosti
asistent pomáha klientovi alebo skupine klientov dosiahnuť ciele vo wellness. Asistent pre wellness /
fitnes zvyčajne pracuje vo fitnes / wellness centre, v podstate je recepčným takéhoto centra.
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Vykonáva administráciu centra, telefonáty, registruje klientov, poskytuje informácie. Pracuje s
pokladnicou, vydáva vstupenky alebo lístky.
Asistent pre fitnes / wellness môže pomôcť so zásadami zdravej výživy. Treba zdôrazniť, že asistent
pre fitnes / wellness nemusí byť certifikovaným dietetikom, ale pravdepodobne bude mať primerané
základné poznatky o výžive, čo je dostatočné na vypracovanie diéty pre bežného klienta. Asistent pre
fitnes / wellness má potrebné schopnosti a zručnosti, aby sa zamestnal vo fitnes centre, kúpeľovom
zariadení, wellness oddelení hotela a ďalších podobných zariadeniach.
Po všeobecnom opise sa pozrieme na hlavné zručnosti asistenta pre fitnes / wellness osvojujúce si
počas obdobia školenia v Maďarsku.
Asistent pre fitnes / wellness získa potrebné zručnosti na komunikáciu s dodávateľmi, lekármi a
ďalšími zdravotnými odborníkmi na poskytovanie koordinácie stavu a vypracovanie zdravotného
plánu, ktorý uľahčuje efektívne využívanie zdrojov zdravotníctva.
Asistent sa naučí ako asistovať klientovi pri vytváraní riešení problémov, definovať a stanoviť reálne
ciele s klientom.
Z náročných zručností si asistent pre wellness / fitnes musí osvojiť dokumentáciu klientových aktivít.
Navyše sa asistent pre fitnes / wellness tiež zúčastňuje marketingových aktivít zamestnávateľa,
nakoľko musí byť schopný odporúčať produkty a presvedčiť klientov o kúpe istého produktu alebo
služby.
Aby študenti uspeli ako asistent pre fitnes / wellness, musia získať aj dôležité jemné zručnosti, ktoré
sú súčasťou odborného vzdelania. Študenti musia mať dobre vyvinuté emocionálne a sociálne
zručnosti v nasledovných oblastiach:
 Sebavedomie – Asistent pre fitnes / wellness je schopný vyjadriť diplomaticky aj nepopulárne
názory, musí byť schopný rozhodovať sa aj v neistých situáciách.
 Sebakontrola – Asistent pre fitnes / wellness je vyrovnaný, pozitívny, pod nátlakom je
sústredený a má čistú myseľ.
 Svedomitosť – Asistent pre fitnes / wellness je poriadny a opatrný v práci, dodržiava termíny
a záväzky.
 Inovácie – Asistent pre fitnes / wellness je otvorený novým nápadom, prístupom a
informáciám.
 Ambicióznosť – Asistent pre fitnes / wellness sa neustále usiluje o zlepšenie.
 Oddanosť – Asistent pre fitnes / wellness sa obetuje v snahe dosiahnuť ciele a verí v kmeňové
hodnoty skupiny.
 Iniciatíva – Asistent pre fitnes / wellness si stanovuje ciele, ktoré presahujú požiadavky
a očakávania.
 Optimizmus – Asistent pre fitnes / wellness je vytrvalý, aj napriek prekážkam očakáva úspech
a nie zlyhanie.
 Porozumenie – Asistent pre fitnes / wellness pochopí pocity a perspektívu klientov, zaujíma
sa o ich pohodu.
 Orientácia na služby – Asistent pre fitnes / wellness očakáva, rozpoznáva a spĺňa požiadavky
klientov, ponúka pomoc.
 Vplyv – Asistent pre fitnes / wellness efektívne presviedča ľudí.
 Komunikácia – Asistent pre fitnes / wellness rieši zložité prípady, je schopný počúvať, hľadá
vzájomné porozumenie.
 Manažovanie konfliktov- Asistent pre fitnes / wellness je diplomatický, taktný a je schopný
riešiť napäté situácie.
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 Spolupráca – Asistent pre fitnes / wellness sa delí o plány, informácie, zdroje a partnerov.
Dĺžka štúdia pre odborné vzdelanie je podľa maďarských usmernení 1 rok. Toto vzdelanie a príslušný
certifikát možno získať v rámci riadneho školského systému alebo vzdelávacích kurzov pre dospelých.
V tomto prípade počet absolvovaných hodín nemôže byť menej ako 200 a odporúča sa neprekročiť
300. Očividne je počet absolvovaných hodín podľa súčasných maďarských usmernení nižší ako u
maséra. Napriek tomu je toto vzdelanie oveľa lacnejšie ako kurz maséra. Avšak potenciálni študenti
majú stále väčší záujem o vzdelanie maséra. Zatiaľ nemáme k dispozícii vysvetlenie pre tento jav.
Keby sme chceli rozdeliť hodiny na teoretické a praktické, percentuálne by to bolo približne 50-50%.
To znamená, že 50% hodín by sa venovalo teoretickým znalostiam a 50% by predstavovalo prax. Tá
predstavuje prácu v teréne, počítačové systémy, atď. V súčasnosti musí každý potenciálny uchádzač
o kurz pre asistenta pre fitnes / wellness spĺňať špecifické podmienky, ktorými sú ukončené
stredoškolské vzdelanie (s maturitou) a minimálny vek 18 rokov.
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5

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI ODBORNÝCH VZDELANÍ:
5.1 MASÉR
 základné všeobecné vedomosti; základné zručnosti na vykonanie jednoduchých úloh; práca
pod dozorom v štruktúrovanom kontexte
 základné teoretické vedomosti v oblasti práce alebo štúdia; základné kognitívne a praktické
zručnosti potrebné pre používanie relevantných informácií na vykonávanie úloh a riešenie
bežných problémov pomocou jednoduchých pravidiel a nástrojov, práca a štúdium pod
dozorom s čiastočnou samostatnosťou
 škála kognitívnych zručností potrebných na splnenie úloh a riešenie problémov výberom a
aplikáciou základných metód, nástrojov, materiálov a informácií; byť zodpovedným za
vykonanie úloh v práci alebo štúdiu, prispôsobiť vlastné správanie k okolnostiam riešenia
problémov
 faktické a teoretické vedomosti v širšom kontexte danej oblasti práce alebo štúdia; rad
kognitívnych a praktických zručností potrebných na vytvorenie riešení pre špecifické
problémy v oblasti práce a štúdia; využívanie vlastného manažmentu pomocou zásad
pracovných a študijných kontextov, ktoré sú predvídateľné, ale môžu sa zmeniť; dohliadať na
prácu ostatných, zodpovednosť za hodnotenie a zlepšenie pracovných a študijných aktivít
 komplexné, špecifické, faktické a teoretické vedomosti v oblasti práce a štúdia a uvedomenie
si hraníc týchto vedomostí, komplexný rad praktických zručností potrebných na vytváranie
kreatívnych riešení pre abstraktné problémy; využívať manažment a dozor v aktivitách
pracovných a študijných kontextov s nepredvídateľnými zmenami; posúdenie a zlepšenie
vlastného výkonu a výkonu ostatných
 pokročilé vedomosti v oblasti práce a štúdia, vrátane nevyhnutnej znalosti teórií a zásad;
pokročilé zručnosti, prejav majstrovstva a inovácie, potreba riešiť komplexné a
nepredvídateľné problémy v špecializovanej pracovnej a študijnej oblasti; manažovať
komplexné technické alebo odborné aktivity či projekty, zodpovednosť za rozhodovanie v
nepredvídateľných pracovných a študijných kontextoch; zodpovednosť za riadenie
odborného vývoja jednotlivcov, aj skupín
 vysoko špecializované vedomosti, niektoré z nich predstavujú podstatu vedomostí pracovnej
a študijnej oblasti, ako základ pre originalitu myšlienok a / alebo výskumu / nevyhnutného
uvedomovaniu si vedomostí v danej a príbuzných oblastiach; špecifické zručnosti pre riešenie
problémov sú potrebné vo výskume a /alebo inováciách pre vývoj nových vedomostí a
procesov a integrovanie vedomostí z iných oblastí; riadiť a transformovať zložité,
nepredvídateľné pracovné a študijné kontexty, ktoré vyžadujú nové strategické prístupy;
zodpovednosť za príspevky k odborným vedomostiam a praxi a / alebo zodpovednosť za
hodnotenie strategického výkonu tímov
 vysoko pokročilé vedomosti pracovných, študijných a príbuzných oblastí; najpokročilejšie a
najšpecifickejšie zručnosti a techniky vrátane syntézy a hodnotenia a / alebo inovácií pre
rozširovanie a redefinovanie existujúcich vedomostí alebo odbornej praxe, demonštrujú
značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, profesionálnu integritu a pretrvávajúcu oddanosť vo
vývoji nových myšlienok alebo procesov v popredí pracovných a študijných kontextov,
vrátane výskumu
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5.2 MANAŽÉR PRE ZDRAVOTNÝ TURIZMUS
 základné všeobecné vedomosti; základné zručnosti na vykonanie jednoduchých úloh; práca
pod dozorom v štruktúrovanom kontexte
 základné teoretické vedomosti v oblasti práce alebo štúdia; základné kognitívne a praktické
zručnosti potrebné pre používanie relevantných informácií na vykonávanie úloh a riešenie
bežných problémov pomocou jednoduchých pravidiel a nástrojov, práca a štúdium pod
dozorom s čiastočnou samostatnosťou
 škála kognitívnych zručností potrebných na splnenie úloh a riešenie problémov výberom a
aplikáciou základných metód, nástrojov, materiálov a informácií; byť zodpovedným za
vykonanie úloh v práci alebo štúdiu, prispôsobiť vlastné správanie k okolnostiam riešenia
problémov
 faktické a teoretické vedomosti v širšom kontexte danej oblasti práce alebo štúdia; rad
kognitívnych a praktických zručností potrebných na vytvorenie riešení pre špecifické
problémy v oblasti práce a štúdia; využívanie vlastného manažmentu pomocou zásad
pracovných a študijných kontextov, ktoré sú predvídateľné, ale môžu sa zmeniť; dohliadať na
prácu ostatných, zodpovednosť za hodnotenie a zlepšenie pracovných a študijných aktivít
 komplexné, špecifické, faktické a teoretické vedomosti v oblasti práce a štúdia a uvedomenie
si hraníc týchto vedomostí, komplexný rad praktických zručností potrebných na vytváranie
kreatívnych riešení pre abstraktné problémy; využívať manažment a dozor v aktivitách
pracovných a študijných kontextov s nepredvídateľnými zmenami; posúdenie a zlepšenie
vlastného výkonu a výkonu ostatných
 pokročilé vedomosti v oblasti práce a štúdia, vrátane nevyhnutnej znalosti teórií a zásad;
pokročilé zručnosti, prejav majstrovstva a inovácie, potreba riešiť komplexné a
nepredvídateľné problémy v špecializovanej pracovnej a študijnej oblasti; manažovať
komplexné technické alebo odborné aktivity či projekty, zodpovednosť za rozhodovanie v
nepredvídateľných pracovných a študijných kontextoch; zodpovednosť za riadenie
odborného vývoja jednotlivcov, aj skupín
 vysoko špecializované vedomosti, niektoré z nich predstavujú podstatu vedomostí pracovnej
a študijnej oblasti, ako základ pre originalitu myšlienok a / alebo výskumu / nevyhnutného
uvedomovaniu si vedomostí v danej a príbuzných oblastiach; špecifické zručnosti pre riešenie
problémov sú potrebné vo výskume a /alebo inováciách pre vývoj nových vedomostí a
procesov a integrovanie vedomostí z iných oblastí; riadiť a transformovať zložité,
nepredvídateľné pracovné a študijné kontexty, ktoré vyžadujú nové strategické prístupy;
zodpovednosť za príspevky k odborným vedomostiam a praxi a / alebo zodpovednosť za
hodnotenie strategického výkonu tímov
 vysoko pokročilé vedomosti pracovných, študijných a príbuzných oblastí; najpokročilejšie a
najšpecifickejšie zručnosti a techniky vrátane syntézy a hodnotenia a / alebo inovácií pre
rozširovanie a redefinovanie existujúcich vedomostí alebo odbornej praxe, demonštrujú
značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, profesionálnu integritu a pretrvávajúcu oddanosť vo
vývoji nových myšlienok alebo procesov v popredí pracovných a študijných kontextov,
vrátane výskumu
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5.3 FITNES / WELLNESS ASISTENT
 základné všeobecné vedomosti; základné zručnosti na vykonanie jednoduchých úloh; práca

pod dozorom v štruktúrovanom kontexte
 základné teoretické vedomosti v oblasti práce alebo štúdia; základné kognitívne a praktické
zručnosti potrebné pre používanie relevantných informácií na vykonávanie úloh a riešenie
bežných problémov pomocou jednoduchých pravidiel a nástrojov, práca a štúdium pod
dozorom s čiastočnou samostatnosťou
 škála kognitívnych zručností potrebných na splnenie úloh a riešenie problémov výberom a
aplikáciou základných metód, nástrojov, materiálov a informácií; byť zodpovedným za
vykonanie úloh v práci alebo štúdiu, prispôsobiť vlastné správanie k okolnostiam riešenia
problémov
 faktické a teoretické vedomosti v širšom kontexte danej oblasti práce alebo štúdia; rad
kognitívnych a praktických zručností potrebných na vytvorenie riešení pre špecifické
problémy v oblasti práce a štúdia; využívanie vlastného manažmentu pomocou zásad
pracovných a študijných kontextov, ktoré sú predvídateľné, ale môžu sa zmeniť; dohliadať na
prácu ostatných, zodpovednosť za hodnotenie a zlepšenie pracovných a študijných aktivít
 komplexné, špecifické, faktické a teoretické vedomosti v oblasti práce a štúdia a uvedomenie
si hraníc týchto vedomostí, komplexný rad praktických zručností potrebných na vytváranie
kreatívnych riešení pre abstraktné problémy; využívať manažment a dozor v aktivitách
pracovných a študijných kontextov s nepredvídateľnými zmenami; posúdenie a zlepšenie
vlastného výkonu a výkonu ostatných
 pokročilé vedomosti v oblasti práce a štúdia, vrátane nevyhnutnej znalosti teórií a zásad;
pokročilé zručnosti, prejav majstrovstva a inovácie, potreba riešiť komplexné a
nepredvídateľné problémy v špecializovanej pracovnej a študijnej oblasti; manažovať
komplexné technické alebo odborné aktivity či projekty, zodpovednosť za rozhodovanie v
nepredvídateľných pracovných a študijných kontextoch; zodpovednosť za riadenie
odborného vývoja jednotlivcov, aj skupín
 vysoko špecializované vedomosti, niektoré z nich predstavujú podstatu vedomostí pracovnej
a študijnej oblasti, ako základ pre originalitu myšlienok a / alebo výskumu / nevyhnutného
uvedomovaniu si vedomostí v danej a príbuzných oblastiach; špecifické zručnosti pre riešenie
problémov sú potrebné vo výskume a /alebo inováciách pre vývoj nových vedomostí a
procesov a integrovanie vedomostí z iných oblastí; riadiť a transformovať zložité,
nepredvídateľné pracovné a študijné kontexty, ktoré vyžadujú nové strategické prístupy;
zodpovednosť za príspevky k odborným vedomostiam a praxi a / alebo zodpovednosť za
hodnotenie strategického výkonu tímov
 vysoko pokročilé vedomosti pracovných, študijných a príbuzných oblastí; najpokročilejšie a
najšpecifickejšie zručnosti a techniky vrátane syntézy a hodnotenia a / alebo inovácií pre
rozširovanie a redefinovanie existujúcich vedomostí alebo odbornej praxe, demonštrujú
značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, profesionálnu integritu a pretrvávajúcu oddanosť vo
vývoji nových myšlienok alebo procesov v popredí pracovných a študijných kontextov,
vrátane výskumu
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6 ŠPECIFICKÁ CHARAKTERISTIKA ODBORNÝCH PROFILOV V SEKTORE ZDRAVOTNÉHO TURIZMU

Odborné vzdelanie

Odborné vzdelanie
definované a / alebo
usmerňované štátnymi,
regionálnymi alebo
sektorovými zákonmi, či
pravidlami?

Odborné vzdelanie vyžadujúce špecifický
tréning, školenie alebo odborné
podmienky?

Aká je úroveň
EQF odborného
vzdelania?

Masér

 štátny / regionálny

 vzdelávacie podmienky (špecifické:
maturita, zdravotná spôsobilosť)

 EQF Level 1
 EQF Level 2
 EQF Level 3
 EQF Level 4
 EQF Level 5
 EQF Level 6
 EQF Level 7
 EQF Level 8

Charakteristika

 sektorový
 nedefinovaný

 školiace podmienky (špecifické:
_____________________________)
 odborné podmienky (špecifické:
_____________________________)
 bez podmienok

Manažér pre
zdravotný turizmus

 štátny / regionálny
 sektorový
 nedefinovaný

 vzdelávacie podmienky (špecifické:
maturita, )
 školiace podmienky (špecifické:
_____________________________)
 odborné podmienky (špecifické:
_____________________________)
 bez podmienok

Asistent pre
wellness / fitnes

 štátny / regionálny
 sektorový
 nedefinovaný

 vzdelávacie podmienky (špecifické:
maturita, zdravotná spôsobilosť)
 školiace podmienky (špecifické:
_____________________________)
 odborné podmienky (špecifické:
_____________________________)
 bez podmienok

 EQF Level 1
 EQF Level 2
 EQF Level 3
 EQF Level 4
 EQF Level 5
 EQF Level 6
 EQF Level 7
 EQF Level 8
 EQF Level 1
 EQF Level 2
 EQF Level 3
 EQF Level 4
 EQF Level 5
 EQF Level 6
 EQF Level 7
 EQF Level 8
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