Projekt EU.EM.NET (balík WP 2)
Syntetická správa
Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Táto
publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto
publikácii.

Sandrine Reiter
5/14/2013

1

OBSAH
Úvod ......................................................................................................................................................................... 3
Hlavné črty sektoru v partnerských krajinách .......................................................................................................... 3
Hlavní aktéri .................................................................................................................................................... 3
Hlavné číselné údaje ....................................................................................................................................... 8
Systém vzdelávania ................................................................................................................................. 10
Informovať/propagovať/prilákať ............................................................................................................................ 14
Propagačné aktivity ....................................................................................................................................... 14
Marketingové kampane ....................................................................................................................... 14
Konkurzy ............................................................................................................................................... 14
Webové stránky ................................................................................................................................... 14
Prilákať zamestnancov .................................................................................................................................. 15
Prehľadnosť pracovných ponúk............................................................................................................ 15
Dobré postupy ĽZ ................................................................................................................................. 15
Vývoj v sektore ....................................................................................................................................................... 16
Potrebné zručnosti ........................................................................................................................................ 16
Predvídanie zručností v sektore .................................................................................................................... 17
Účasť aktérov ....................................................................................................................................... 18
Vplyv kvality a certifikačný proces ....................................................................................................... 18
Záver....................................................................................................................................................................... 18

2

Úvod
Tento dokument predstavuje syntetickú správu k analýze aktuálnej situácie v sektore cestovného ruchu a pohostinstva v krajinách, ktoré sa
zúčastňujú na projekte EU.EM.NET.
Ide len o všeobecný prehľad, pričom správa podáva stručné zhrnutie analýzy, ktorá bola vykonaná v rámci projektu. Podrobné informácie sú k
dispozícii v správach z jednotlivých krajín a Správe o najlepších postupoch. Z týchto správ vychádza toto konsolidované znenie syntetickej správy.
Hlavnou myšlienkou správy je predstaviť základné styčné body a rozdiely medzi deviatimi skúmanými krajinami.

Hlavné črty sektoru v partnerských krajinách
Hlavní aktéri
Hlavní aktéri v sektore cestovného ruchu a pohostinstva sa v každej krajine delia na štyri hlavné kategórie:
-

Verejné orgány

-

Komory

-

Aktéri z oblasti vzdelávania

-

Združenia (profesijné/súkromné)

Krajina

Verejné orgány

Komory

Rakúsko

-

-

-

Parlamentný výbor pre
cestovný ruch
Spolkové ministerstvo
hospodárstva, rodiny a
mládeže: Oddelenie
cestovného ruchu a

Rakúska spolková
hospodárska komora
(združenie
zamestnávateľov, členstvo
je povinné pre všetky
rakúske spoločnosti)
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Aktéri z oblasti
vzdelávania
- Školy odborného
vzdelávania a prípravy
- Univerzity
aplikovaných vied
- Univerzity

Združenia
-

Združenie rakúskych hotelierov
Združenie rakúskych cestovných
agentúr a touroperátorov
Iné (napr. regionálne združenia,
združenie niektorých typov
zamestnávateľov v sektore

-

Bulharsko

-

historických pamiatok
Administratíva vlád deviatich
spolkových krajov (provincií)
Organizácie na podporu
cestovného ruchu založené
vládou:
o Rakúska národná
turistická kancelária
(RNTK)
o Rakúska banka pre
rozvoj cestovného
ruchu
o Rakúsky
hospodársky servis
(Austria
Wirtschaftsservice)
Štátna agentúra pre
cestovný ruch na
Ministerstve hospodárstva,
energetiky a cestovného
ruchu

-

-

Rakúska spolková komora
práce
Združenie rakúskych
odborových zväzov

Bulharská turistická
komora
Regionálne turistické
komory: Varna, Burgas,
Plovdiv, Plevĺn.

cestovného ruchu, napr.
Združenie leteckých spoločností
atď.)

-

Stredné školy
cestovného ruchu,
Odborné školy
cestovného ruchu,
Vzdelávacie strediská
pre prácu v
cestovnom ruchu

-

-

Bulharská asociácia hotelov a
reštaurácií
Asociácia súkromných hotelov a
reštaurácií
Bulharská asociácia pre vidiecku a
ekologickú turistiku
Bulharská asociácia pre
alternatívnu turistiku
Asociácia bulharských
touroperátorov
Asociácia škôl hotelových a
reštauračných služieb
Únia vlastníkov hotelov Sunny
Beach
Cestovné kancelárie

-

UHPA – Združenie chorvátskych

-

Chorvátsko

-

Ministerstvo cestovného

-

HGK – Chorvátska
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-

Súkromné stredné

-

ruchu, Parlamentný výbor
pre cestovný ruch
Chorvátska asociácia
zamestnávateľov
Odborové zväzy (STUH a SIK)

-

hospodárska komora –
oddelenie cestovného
ruchu
HOK – Chorvátska
živnostenská komora

-

školy, obchodné školy
a fakulty
Fakulta manažmentu
cestovného ruchu a
pohostinstva

-

-

Spojené
kráľovstvo

-

People1st – Sektorová rada
pre zručnosti
Oddelenie kultúry, médií a
športu (zodpovedné za
cestovný ruch a
pohostinstvo)

Hospitality Guild (služby v
pohostinstve)

- Univerzity
- Stredné školy
- Národná služba
učňovského vzdelávania
(NAS)

-

Luxembursk
o

-

Ministerstvo malých a
stredných podnikov a
cestovného ruchu
(Oddelenie cestovného
ruchu) (ministerstvo
cestovného ruchu)

-

Obchodná komora

-
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cestovných kancelárií
UPUHH – Združenie
zamestnávateľov v hoteliérstve
Chorvátska
OMH – Národné združenie
rodinných a malých hotelov
Únia chorvátskeho kempingu
Rozvojové agentúry, ako napr.
Agentúra pre cestovný ruch na
Istrii
Rôzne iné združenia podľa
profesií (baristov, čašníkov atď.)
Konfederácia cestovného ruchu a
pohostinstva (CTH)
Asociácia medzinárodného
manažmentu hotelových a
stravovacích služieb (ponúka iba
všeobecné profesijné vzdelanie v
oblasti pohostinstva)
Združenie britských cestovných
kancelárií
Inštitút cestovného ruchu
Spoločnosť cestovného ruchu
Britská asociácia pohostinstva.
ONT (Národná agentúra pre
cestovný ruch)ORT (Regionálna
agentúra pre cestovný ruch)
HORESCA: Asociácie hotelov,
barov a reštaurácií
EUROTOQUES a VATEL: Asociácia
šéfkuchárov
GAVL: Cestovné kancelárie

Macedónsk
o

-

-

Ministerstvo hospodárstva –
oddelenie cestovného ruchu
a pohostinstva
Ministerstvo práce a
sociálnej politiky
Centrum pre obdorné
vzdelávanie a prípravu
Agentúra služieb
zamestnanosti
Rada pre odborné
vzdelávanie a prípravu
Úrad pre rozvoj vzdelávania

Rumunsko

-

Regionálne rozvojové
agentúry

Slovensko

-

Národná úroveň:
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky
– Sekcia cestovného ruchu;
Slovenská agentúra pre
cestovný ruch (zodpovedná
za marketing a propagácia
krajiny)
Miestna úroveň: osem
samosprávnych parlamentov
na regionálnej úrovni,
samosprávne kraje a
združenia miest a obcí (4
regionálne organizácie
cestovného ruchu a 34

-

-

Macedónska obchodná
komora
Komora cestovného ruchu
a pohostinstva
Macedónska hospodárska
komora cestovného ruchu

Školy odborného
vzdelávania a prípravy
Univerzity
Súkromné spoločnosti
ponúkajúce špeciálne
prípravné kurzy (napr.
certifikácia IATA)

-

-

-

-

Obchodná komora

-

120 škôl odborného
vzdelávania a prípravy
6 inštitúcií vyššieho
vzdelávania

-

Profesijné združenia v oblasti
cestovného ruchu a pohostinstva

-

Zväz cestovného ruchu Slovenskej
republiky (www.zcrsr.sk):
združenie zamestnávateľov
Zväz obchodu a cestovného ruchu
Slovenskej republiky
(www.biznis.sk)
Asociácia someliérov Slovenskej
republiky (www.assr.sk)
Slovenská asociácia kuchárov a
cukrárov (www.sakc.eu)
Slovenská asociácia campingu a
caravaningu (www.caravaning.sk)
Slovenský cykloklub
(www.cykloklub.sk)

-

-
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HOTAM (asociácia hotelov)
ATAM (cestovné kancelárie:
otázky týkajúce sa incentív,
propagácie cestovného ruchu...
Organizácia zamestnávateľov v
Macedónsku – Asociácia hotelov
a cestovné kancelárie: otázky
týkajúce sa kolektívnych zmlúv v
sektore
Odborový zväz pracovníkov v
cestovnom ruchu a pohostinstve
Asociácia miestnych
samosprávnych jednotiek

miestnych organizácií
cestovného ruchu)

Turecko

-

-

Ministerstvá (Ministerstvo
zahraničných vecí,
Ministerstvo kultúry a
cestovného ruchu, oddelenie
dopravy atď.)
provinčné orgány (23
rozvojových agentúr)
Obce (2 950)

Komory obchodu a
priemyselných odvetví
(Komora priemyslu v
Istanbule, Komora
obchodu v Istanbule)

-

Univerzity, všetky typy
škôl (49 odborných
škôl cestovného ruchu
a pohostinstva, 2
univerzity)

-

-

-

-
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Konfederácie: Turecká
konfederácia združení
zamestnávateľov, Konfederácia
tureckých odborových zväzov
Federácie: Federácia tureckých
hotelierov, Federácia kuchárov a
šéfkuchárov Turecka, Federácia
tureckých zamestnávateľov v
oblasti stravovania
Združenia: Asociácia turistických
hotelov a investorov
Únie (Únia pracovníkov hotelov,
reštaurácií a zábavných centier
Turecka)
Súkromné spoločnosti: cestovné
kancelárie (6 924), hotely, motely,
stravovacie zariadenia atď.

Hlavné číselné údaje
Krajina
Rakúsko

Všeobecné informácie

Bulharsko
Chorvátsko

131 180 zamestnancov
90 000 zamestnancov: 6,4 % všetkých zamestnaných v
Chorvátsku

Spojené
kráľovstvo

Hotely, reštaurácie a iné v skratke
59 200 ubytovacích zariadení
21 400 reštaurácií
4 200 barov

3 341 obchodných jednotiek vykonávajúcich aktivity v oblasti
hotelových a reštauračných služieb
13 763 živnostníkov
2 046 000 zamestnancov, 7 % z celkového počtu zamestnaných

Luxembursk
o

14 000 zamestnancov, 6,3 % z celkového počtu zamestnaných

Macedónsk
o

Počet zamestnancov v roku 2012 v ubytovacích a stravovacích
službách – 23 507 (3,6 % z celkového počtu zamestnancov) –
podľa prieskumu pracovných síl – Štatistický úrad Macedónska
Na základe údajov Asociácie hotelov Macedónska HOTAM je 50
000 zamestnancov zamestnaných v sektore hotelových a
reštauračných služieb. Asociácia tvrdí, že okrem oficiálnych 23
507 zamestnancov je v tomto sektore zamestnaných aj 15 000
neregistrovaných pracovníkov.
(väčšina z nich pracuje na plný úväzok) a približne 15 000
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2 190 hotelov a reštaurácií
402 hotelov
500 kempingov
16 mládežníckych hotelov
340 iných druhov ubytovania pre turistov
790 barov
139 200 individuálnych súkromných podnikov v oblasti
pohostinstva, voľného času, cestovania a cestovného ruchu:
- 33 % reštaurácií
- 18 % služieb v oblasti pohostinstva
- 16 % barov
80 hotelov
100 kempingov
40 chát
980 barov
960 reštaurácií
200 hotelov
6 kúpeľných centier
715 barov
1 770 reštaurácií

dočasných pracovníkov (k dispozícii podľa potreby).
Rumunsko

Slovensko

1 330 hotelov
1 619 barov
2 693 reštaurácií
3 643 ubytovacích zariadení
4 093 reštaurácií
389 barov
72 tanečných klubov
65 zábavných zariadení
Ubytovacie zariadenia: 3 830 s povolením od štátu, 7 033 s
povolením od samosprávy
Reštauračné zariadenia: 518 reštaurácií, 9 kaviarní, 386 iných

9 409 zamestnancov v oblasti ubytovacích služieb
28 676 zamestnancov v baroch a reštauráciách

Turecko
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Systém vzdelávania
Krajina
Rakúsko

Školy
-

-

-

Úrovne prípravy
Školy odborného vzdelávania:
o Stredný stupeň – stredné odborné školy (20 škôl)
o Vyšší stupeň – vyššie odborné školy (22 škôl)
Odborné učilištia
o Odborné učilištia – približne 13 500 učňov v oblasti
cestovného ruchu
Vysokoškolská úroveň
o Univerzita aplikovaných vied v oblasti cestovného
ruchu (9 škôl)
o Súkromné univerzity (1 škola)
o Štátne univerzity (22 univerzít)

Bulharsko

-

Chorvátsko

-

91 škôl odborného vzdelávania a prípravy
Fakulta manažmentu cestovného ruchu a pohostinstva
súkromné stredné školy, obchodné školy a fakulty

-

-
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3. úroveň
o 40 % zamestnancov
4. úroveň
o 50 % zamestnancov
6. úroveň
o 10 % zamestnancov
Akademická úroveň
o málo zamestnancov
2-ročné štúdium
o Pomocný kuchár
o Pomocný čašník
3-ročné štúdium
o Kuchár
o Kuchár JMO
o Čašník JMO
o Cukrár
o Pomocný kuchár a cukrár
o Pomocný kuchár a cukrár TES
o Pomocný čašník TES
4-ročné štúdium

Spojené
kráľovstvo

Luxembursk
o

-

Lycée technique hôtelier « Alexis Heck » Diekirch
Apprentissage hôtelier au Lycée technique de Bonnevoie
BBI-LUX, Wiltz (súkromná škola)
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o Špecialista na hotely a cestovný ruch
o Obchodník v oblasti hotelov a cestovného ruchu
- Úrovne odbornej prípravy (spravidla sektor cestovného
ruchu a pohostinstva nemá špeciálne úrovne)
o 4. úroveň a vyššie – 17,5 %
o 3. úroveň – 22%
o 2. úroveň – 27,5 %
o 1. úroveň a vstupná úroveň – 22 %
o Bez kvalifikácie – 11 %
- Klasifikácia študentov
o 476 manažment cestovného ruchu
o 4 395 manažment eventov
o 781 cestovný ruch
o 17 štúdium cestovného ruchu
o 1 934 manažment cestovného ruchu
o 1 371 pohostinstvo
o 5 štúdium pohostinstva
o 1 625 manažment pohostinstva
o 5 454 štúdium v oblasti rekreácie, športu a
voľného času
o 9 583 pohostinstvo, voľný čas, cestovný ruch a
doprava
- 212 pohostinstvo, voľný čas, cestovný ruch a doprava,
ktoré nie sú inde klasifikované
(číselné údaje z roku 2012)
- Služby: 2. úroveň – 25 %, nekvalifikované – 75 %
- Varenie: nekvalifikované – 25 %, 2. a 3. úroveň 2 a 3 – 75
%
- Recepcia: 2. a 3. úroveň – 95 %
- Stredný manažment vo všetkých sektoroch: 2., 3., 6. a 7.
úroveň
- Hotelierske a reštauračné: 3. a 4. úroveň

Macedónsk
o

-

8 stredných škôl (2,6 % stredoškolských študentov)
Vysokoškolské vzdelanie
o Bc v odboroch manažment hotelových a
reštauračných zariadení, cestovný ruch, gastronómia
o Mgr v odboroch manažment cestovného ruchu a
manažment hotelových zariadení

Rumunsko

Slovensko

4-ročné štúdium: Špecialista na hotely a cestovný ruch
3-ročné štúdium: Čašník, kuchár, cukrár/pekár múčnikov

Aktuálne kvalifikačné úrovne:
- Vyššie stredné odborné vzdelanie
- Nadstavbové neterciárne vzdelanie
- Krátkodobé terciárne vzdelanie
- Magisterský alebo podobný stupeň
-

-

Turecko

-

-

120 škôl poskytuje programy odborného vzdelávania a
prípravy na účely cestovného ruchu a manažmentu
hotelových zariadení, z ktorých 24 sa zameriava na
poskytovanie služieb v cestovnom ruchu
6 inštitúcií vyššieho vzdelávania:
o Katedra cestovného ruchu a spoločného
stravovania, Ekonomická fakulta Univerzity
Mateja Bela, Banská Bystrica
o Katedra turizmu a hotelového manažmentu
Fakulty manažmentu, Prešovská univerzita
o Katedra služieb a cestovného ruchu Obchodnej
fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave
o Katedra cestovného ruchu, Fakulta
stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre
o Katedra ekonomiky a cestovného ruchu,
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v
Ružomberku
o Fakulta cestovného ruchu, Vysoká škola Goethe
Uni v Bratislave (súkromná)
49 stredných odborných škôl
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-

2. úroveň

-

2 súkromné odborné stredné školy

-

-

-

-
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o Chyžná/-ý
o Houseman
o Údržbár
o Nosič batožiny
o Vrátnik
o Pomocná sila v kuchyni
o Umývač riadov
3. úroveň
o Supervízor poschodia
o Supervízor verejných priestorov
o Údržbár
o Pracovník hotelových rezervácií
o Hotelový spojovateľ
o Pekár múčnikov
4. úroveň
o Pomocná/-ý chyžná/-ý
o Barman
o Údržbár
o Recepčný/-á
o Kuchár
5. úroveň
o Chyžná/-ý
o Vedúci pracovník údržby
o Hlavný/-á recepčný/-á
o Vedúci pracovník kuchyne
6. úroveň
o Prevádzkár

Informovať/propagovať/prilákať
Zavedené postupy, ktorých cieľom je urobiť sektor cestovného ruchu a pohostinstva atraktívnejším, sa líšia v závislosti od krajín zahrnutých do
projektu EU.EM.NET.

Propagačné aktivity
Marketingové kampane
V rámci marketingových kampaní môžeme hovoriť o dvoch hlavných kategóriách:
-

marketingová kampaň, ktorá sa zameriava na prilákanie zákazníkov (propagácia krajiny ako turistickej destinácie). Do tejto kategórie
patria krajiny ako Bulharsko, Luxembursko, Slovensko, Rumunsko a Macedónsko.

-

marketingová kampaň, ktorá sa zameriava na podporu zamestnanosti v sektore. Sem patria krajiny ako Spojené kráľovstvo, Rakúsko,
Turecko a Chorvátsko.

Konkurzy
V každej krajine sa konajú konkurzy, ktoré prispievajú k propagácii zamestnaní v tomto sektore. Ide najmä o oblasť varenia. Tieto konkurzy sa
odohrávajú na regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Niektoré z nich sa propagujú prostredníctvom médií vo forme televíznych šou.
Webové stránky
Iba dve krajiny majú webové stránky, ktoré sa zaoberajú propagáciou zamestnanosti v sektore cestovného ruchu a pohostinstva:
-

-

V Spojenom kráľovstve sú to tieto stránky (zoznam nie je definitívny):
o http://www.turijobs.co.uk/defaultuk.aspx: medzinárodné vyhľadávanie pracovných ponúk
o http://www.allaboutcareers.com/careers/industry/hospitality-tourism.htm: prehľad sektoru
o http://www.uksp.co.uk: založená organizáciou People1st
o http://www.prospects.ac.uk/hospitality_tourism_sport_sector_overview.htm : oficiálna webová stránka Spojeného kráľovstva s
pracovnými ponukami pre absolventov
o http://people1st.co.uk
Rakúsko: www.ams.at
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Nasledujúce (3) webové stránky obsahujú všeobecné informácie o sektore.
-

Macedónsko: Program vlády pre cestovný ruch: http://vlada.mk/node/266?language=en-gb
Luxembursko: http://www.visitluxembourg.com/en
Turecko: mtegm.gov.tr

Ostatné zúčastnené krajiny nedisponujú žiadnymi relevantnými webovými stránkami.

Prilákať zamestnancov
Prehľadnosť pracovných ponúk
Tak ako v predchádzajúcom prípade aj v tomto prípade závisia postupy od jednotlivých krajín.
V prvom rade treba povedať, že v rámci rôznych krajín neexistuje spoločná identifikácia a definícia zamestnaní. Ak aj existujú, každá z krajín má
svoju vlastnú klasifikáciu a definíciu. V súčasnosti neexistuje žiadny prechod medzi krajinami.
Na úrovni jednotlivých krajín:
-

Spojené kráľovstvo a Rakúsko sú vďaka centralizovanej štruktúre dve krajiny, v ktorých sú zamestnania dostatočne prehľadné.
Zamestnania a kariérne cesty sú jasne stanovené a opísané. Hlavný zdroj informácií v Rakúsku je www.ams.at a v Spojenom kráľovstve
people1st.co.uk.

-

V ostatných krajinách je jasná identifikácia zamestnaní sťažená nedostatkom koordinovaných štruktúr. Zúčastnené krajiny vyvíjajú určité
úsilie aj v tomto smere, avšak potrebujeme globálnejší a systematickejší prístup.

Dobré postupy ĽZ
Medzi hlavné postupy prilákania zamestnancov patria:
-

flexibilná práca
stáže a letné brigády pre študentov
mentoring mladých ľudí skúsenejšími pracovníkmi
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Vývoj v sektore
Potrebné zručnosti
Táto tabuľka uvádza prehľad zručností podľa jednotlivých krajín, ktoré boli určené za kľúčové pre nadchádzajúce roky.
Rakúsko

Bulharsko

Chorvátsko

Spojené kráľovstvo

Luxembursko

-

Sociálne médiá a internet
Sociálne zručnosti (najmä komunikácia)
Jazykové zručnosti
Vodcovské zručnosti pre manažérov
Cudzie jazyky
Marketing
Účtovníctvo
Manažér ľudských zdrojov
Podnikanie
Používanie moderných technológií
Cudzie jazyky
Komunikačné zručnosti
Sociálne zručnosti
Riešenie problémov
Inovácie
Jemné zručnosti
Manažérske a vodcovské zručnosti
Informačné technológie a sociálne médiá
Manažérske a vodcovské zručnosti: dokonalosť, riadenie rôznorodej flexibilnej pracovnej sily, autonómia a
zodpovednosť, riadenie financií
Zručnosti v oblasti zákazníckych služieb
Marketing a elektronický marketing
Stravovacie služby pre hostí/zahraničných zákazníkov
Služby na podporu obchodu
Informačné technológie a sociálne médiá
Vysokokvalifikovaní profesionáli
Znalosť nových právnych predpisov
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Macedónsko

Rumunsko

Slovensko

Turecko

-

Cudzie jazyky
Komunikačné zručnosti
Jemné zručnosti: Vlastná iniciatíva, tímová práca, vodcovstvo, kreativita
ICT a moderné vybavenie
Cudzie jazyky
Komunikačné zručnosti
ICT
Komunikačné zručnosti
Cudzie jazyky
Flexibilita (s cieľom reagovať na rôznorodosť klientov)
Zručnosti v oblasti informačných technológií
Cudzie jazyky
Medzikultúrne vzťahy
Stravovacie služby

V každej krajine je záujem o kvalifikačné potreby veľmi podobný. Informačné technológie a sociálne médiá sú zručnosti, ktoré sa musia vziať do
úvahy s cieľom prispôsobiť sa novým trendom vyplývajúcim z expanzie internetu. Komunikačné zručnosti a najmä cudzie jazyky patria medzi
nepretržité záujmy vo všetkých krajinách. Musíme vziať do úvahy aj rozvoj sociálnych zručností, aby sme ponuku mohli prispôsobiť novému
globalizovanému dopytu (medzikultúrne vzťahy, prispôsobenie sa zákazníkom zo zahraničia atď.). Napokon sa v takmer každej krajine spomínajú
aj manažérske zručnosti (marketing, vodcovstvo, prispôsobenie sa novým právnym predpisom atď.).

Predvídanie zručností v sektore
Pokiaľ ide o predvídanie zručností, nasledujúci odsek ponúka súhrn poskytuje prehľad situácie v jednotlivých krajinách.
Ako bolo uvedené v Správe o najlepších postupoch, postupy predvídania zručností môžeme rozdeliť do troch hlavných kategórií:
-

Macedónsko, Luxembursko a Rumunsko sú krajiny, v ktorých nie sú stanovené žiadne postupy. V sektore neexistuje žiadne predvídanie;
medzi aktérmi v sektore neexistuje žiadna koordinácia. Stanovenie kvalifikačných potrieb spočíva v reakcii trhu na problémy v
každodennej práci.
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-

Postupy v Chorvátsku, Turecku, na Slovensku a v Bulharsku sa postupne rozširujú. V súčasnosti sú skôr neformálne ako formálne, ale
objavuje sa tu aj určitá štruktúra.

-

V Rakúsku a Spojenom kráľovstve sú tieto postupy zavedené už niekoľko rokov a sú jasne stanovené a plne funkčné.

Účasť aktérov
Účasť aktérov sa líši v závislosti od vyššie uvedených troch kategórií, a to od nekoordinovanej účasti v Macedónsku, Luxembursku a Rumunsku až
po plne integrovaný prístup vďaka jedinečnej rade v Rakúsku (AMS) a Spojenom kráľovstve (People 1st).
Vplyv kvality a certifikačný proces
Definovanie a rozvoj kvality a certifikačného procesu v rôznych krajinách (ak existujú) má priamy vplyv na postup predvídania zručností. Toto
vlastne poháňa vpred rozvoj zručností v niektorých krajinách, ako napr. Chorvátsko, Turecko, Slovensko a Bulharsko. Vývoj smerom k národným
kvalifikačným rámcom však zahŕňa lepšiu koordináciu medzi aktérmi odborného vzdelávania a prípravy, verejnými orgánmi a trhom, dôsledkom
ktorej je lepšia koordinácia prístupu k predvídaniu zručností (vo všetkých sektoroch, nielen v sektore cestovného ruchu a pohostinstva).
Viac informácií o predvídaní zručností v partnerských krajinách nájdete v Správe o najlepších postupoch.

Záver
Syntetická správa je jedným z výsledných dokumentov o analýze aktuálnej situácie v sektore cestovného ruchu a pohostinstva v krajinách, ktoré
sa zúčastňujú na projekte EU.EM.NET. Ponúka celkový prehľad, podáva analýzu uskutočnenú v priebehu projektu a predkladá hlavné spoločné
body a rozdiely medzi deviatimi skúmanými krajinami.
Rôznorodosť situácií v jednotlivých partnerských krajinách je veľká. Napr. veľkosť skúmaných krajín a z toho vyplývajúca veľkosť sektora
cestovného ruchu a pohostinstva - od malých krajín ako Luxembursko až po veľké krajiny ako Turecko. Napriek tomu môžeme skonštatovať, že (v
krajinách, z ktorých máme k dispozícii číselné údaje) percentuálny podiel celkovej zamestnanosti v sektore cestovného ruchu a pohostinstva sa
pohybuje v rozmedzí 6 až 7 %. Pokiaľ ide o aktérov v sektore cestovného ruchu a pohostinstva, môžeme ich rozdeliť do troch hlavných kategórií
(verejné inštitúcie, inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy, súkromné združenia zamestnávateľov). Ich úlohy a kompetencie sa však v
18

jednotlivých krajinách navzájom líšia. Takisto bolo uvedené, že v niektorých krajinách je na národnej úrovni všetko centralizované, kým v iných nie
je. Systémy vzdelávania sú takisto rozdielne. Krajiny, ktoré sa už podieľajú na procese štandardizácie odbornej prípravy, dosiahli najväčší pokrok v
manažmente predvídania zručností. Zavedenie národného kvalifikačného rámca (NKR) priamo ovplyvňuje spoluprácu medzi inštitúciami
odborného vzdelávania a prípravy, verejnými orgánmi a profesionálmi pôsobiacimi v sektore a má vplyv aj na zaradenie týchto aktérov do procesu
predvídania zručností.
V každej krajine je záujem o kvalifikačné potreby veľmi podobný. Vo väčšine krajín sú to tieto zručnosti: informačné technológie a sociálne médiá;
komunikačné zručnosti a najmä cudzie jazyky; sociálne zručnosti, ktorých cieľom je prispôsobiť ponuku novému, globalizovanému dopytu
(medzikultúrne vzťahy, prispôsobenie sa zákazníkom zo zahraničia atď.); a manažérske zručnosti.
Pokiaľ ide o postupy predvídania zručností, existujú tri hlavné kategórie:
- Macedónsko, Luxembursko a Rumunsko sú krajiny, kde nie sú stanovené žiadne postupy. V sektore neexistuje žiadne predvídanie; medzi
aktérmi v sektore neexistuje žiadna koordinácia. Stanovenie kvalifikačných potrieb spočíva v reakcii trhu na problémy v každodennej
práci.
- Postupy v Chorvátsku, Turecku, na Slovensku a v Bulharsku sa postupne rozširujú. V súčasnosti sú skôr neformálne ako formálne, ale
objavuje sa tu aj určitá štruktúra.
- V Rakúsku a Spojenom kráľovstve sú tieto postupy zavedené už niekoľko rokov a sú jasne stanovené a plne funkčné.
Definovanie a rozvoj kvality a certifikačného procesu v rôznych krajinách (ak existujú) má priamy vplyv na postup predvídania zručností. Toto
vlastne poháňa vpred rozvoj zručností v niektorých krajinách, ako napr. Chorvátsko, Turecko, Slovensko a Bulharsko. Vývoj smerom k národným
kvalifikačným rámcom však zahŕňa lepšiu koordináciu medzi aktérmi odborného vzdelávania a prípravy, verejnými orgánmi a trhom, dôsledkom
ktorej je lepšia koordinácia prístupu k predvídaniu zručností (vo všetkých sektoroch, nielen v sektore cestovného ruchu a pohostinstva).
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