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VÝkLaD EurópskEHo kVaLiFikaČNÉHo rÁmCa  
prE CELoŽiVoTNÉ VZDELÁVaNiE 

Najdôležitejšie otázky a odpovede1 

Tento výkladový dokument je určený politikom a 
odborníkom, ktorí sa angažujú v EKR. Je prvým v 
rade referenčných dokumentov EKR podporujúcich 
implementáciu EKR. 

Ekr 
Návrh európskeho kvalifikačného rámca uviedla 
Európska komisia v septembri 2006. Toto odporúčanie 
navrhuje, aby sa v Európe zriadil preklenovací 
rámec na uľahčenie porovnávania kvalifikácií a 
kvalifikačných úrovní s cieľom podporiť geografickú 
mobilitu a mobilitu na trhu práce, ako aj celoživotné 
vzdelávanie. Jadro tohto rámca pozostáva z ôsmich 
kvalifikačných úrovní charakterizovaných pomocou 
výsledkov vzdelávania (vedomosti, zručnosti  
a kompetencie). Krajiny sú vyzvané, aby uviedli 
svoje národné kvalifikačné úrovne do súvislosti 
s neutrálnym referenčným bodom vytvoreným 
európskym kvalifikačným rámcom. Po jeho prijatí 
Európskym parlamentom a Radou (v decembri 2007) 
sa v roku 2008 začne proces implementácie. Krajiny, 
ktoré uvažujú o prijatí EKR (je to dobrovoľný proces), 
budú požiadané o jeho realizáciu vo dvoch fázach. 
Prvá fáza – odkazovanie národných kvalifikačných 
úrovní na EKR – by mala byť ukončená do roku 2010. 
Druhá fáza – uvádzanie odkazov na EKR vo všetkých 
nových osvedčeniach – by mala byť ukončená do roku 
2012. 

Ekr – nové pohľady, nové prístupy 
EKR predstavuje nový prístup k európskej spolupráci  
v oblasti kvalifikácií. Doteraz neboli uskutočnené 
žiadne pokusy o zavedenie akéhosi súboru 
referenčných úrovní/deskriptorov založených na 
vzdelávacích výstupoch, ktorý by zahŕňal všetky 
formy kvalifikácií a plný rozsah kvalifikačných úrovní. 

1 Výklad napísali Jörg Markowitsch, Karin Luomi-Messererová a Sonja Lengauerová 
z Výskumného laboratória 3s vo Viedni a Jens Bjornavold z Európskeho centra pre 
rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP). Na texte spolupracovali a komentáre 
pridali Michael Graham, Georg Hanf a Mike Coles.

Úspešná implementácia EKR si preto vyžaduje, aby 
každá zainteresovaná strana jasne chápala: 

•	 Ciele	a	hlavné	zamýšľané	funkcie	rámca;	
•	 Zásady	a	logiku	použitú	pri	vymedzení	rámca	(ako	

sú	deskriptory	zostavené,	ako	by	sa	mali	čítať);	
•	 Požiadavky	na	implementáciu	(v	zmysle	účasti	

investorov, transparentnosti, zabezpečenia kvality  
a odbornej recenzie). 

Zodpovedaním	12	často	zadaných	otázok	sa	tento	
dokument sústreďuje na výklad základných zásad 
a logiky európskeho kvalifikačného rámca. Sú 
adresované politiko a odborníko, ktorí sa venujú 
implementácii EKR (a zodpovedajúci rámco a riešení)  
na národnej, sektorovej alebo regionálnej úrovni. 

Dokument obsahuje a objasňuje nasledujúce otázky 
(možno ich čítať aj samostatne): 

1. Prečo sa EKR označuje ako ‚metarámec‘? 
2. Aké princípy stoja za deskriptormi EKR a aký 

význam má ich formulácia? 
3. Čo sa myslí pod pojmom ‚vedomosti, zručnosti a 

kompetencie‘ a prečo tieto pojmy používame? 
4. Prečo nie je v EKR viac rozmerov ako v iných 

rámcoch? 
5. Nie je kompetencia súhrnným pojmom pre všetko 

vzdelávanie? Nie je EKR kompetenčným rámcom? 
6. Je možné uviesť kvalifikáciu do súvislosti s rôznymi 

úrovňami? 
7. Je niektorý stĺpec v tabuľke deskriptorov dôležitejší 

než iný? 
8. Má sa EKR chápať ako rebrík? Je na dosiahnutie 

kvalifikácie určitej úrovne potrebné absolvovať 
všetky kroky? 

9. Možno deskriptory EKR použiť aj pre národné 
kvalifikačné rámce? 

10. Prečo nie sú niektoré kľúčové kompetencie, napr. 
kompetencia ,učiť sa učiť‘, súčasťou EKR? 

11. Možno EKR použiť na klasifikáciu vzdelávacích 
programov a povolaní? 
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12. Aký je vzťah medzi EKR a rámcom pre európsky 
priestor vysokoškolského vzdelávania? 

1. prečo sa Ekr označuje ako ,metarámec‘? 
EKR bol vytvorený, aby slúžil ako referenčný bod 
pre rôzne kvalifikačné systémy a rámce v Európe. 
Zohľadňuje	rozmanitosť	národných	systémov	a	uľahčuje	
výklad a porovnávanie kvalifikácií medzi jednotlivými 
krajinami. V tomto zmysle je EKR rámcom pre rámce 
a/alebo systémy, a preto ho možno definovať ako 
,metarámec‘. (Kvalifikačný rámec možno chápať 
ako súčasť kvalifikačného systému, v ktorom sú 
kvalifikačné úrovne explicitne charakterizované  
v jedinej hierarchii.) 

Tento metarámec umožní uviesť kvalifikačné systémy  
s ich implicitnými úrovňami a/alebo národnými  
a sektorovými kvalifikačnými rámcami do vzájomnej 
súvislosti. V procese implementácie EKR sa 
predpokladá, že každá krajina bude k svojim národným 
kvalifikáciám (v zmysle diplomov, osvedčení alebo 
udelených vedeckých titulov) uvádzať odporúčanie 
na osem úrovní EKR prostredníctvom národných 
kvalifikačných rámcov alebo implicitných úrovní v 
národných kvalifikačných systémoch. To znamená, 
že v prvej fáze sa budú k úrovniam národných 
kvalifikačných rámcov alebo k častiam kvalifikačných 
systémov	uvádzať	odporúčania		na	úrovne	EKR.	Z	
dlhodobého hľadiska by mali mať všetky kvalifikácie 
udeľované v Európe odkaz na EKR. 

Špecifickou národnou kvalifikáciou je napríklad 
,cukrársky magisterský diplom‘ v Nemecku alebo 
,baccalauréat technologique‘ vo Francúzsku.  
 
Úrovňou národného kvalifikačného rámca sú 
napríklad ,Národné skupiny povolaní na prístupovej 
úrovni 2‘ v škótskom kreditnom a kvalifikačnom rámci 
(SCQF) alebo ,Vysvedčenie o ukončení nižšej strednej 
školy (Junior Certificate) na úrovni 3‘ v Írsku.  
 
Časť národného kvalifikačného systému predstavujú 
napríklad kvalifikácie poskytované ,Strednými 
technickými a odbornými učilišťami‘ v Rakúsku alebo 
kvalifikácie poskytované inštitúciami ,Főiskola‘ v 
rámci vysokoškolského vzdelávania v Maďarsku.  

Ako príklad ďalších medzinárodných rámcov možno 
uviesť ,Európsky rámec elektronických kompetencií‘ 
ako medzinárodný sektorový rámec, alebo ,Karibské 
odborné kvalifikácie (CVQ)‘. 

2. aké princípy stoja za deskriptormi Ekr a aký 
význam má ich formulácia? 

Deskriptory boli vytvorené s cieľom pokryť celý rad 
vzdelávacích výstupov, bez ohľadu na vzdelávacie 
alebo inštitucionálne súvislosti, od úrovne základného 
vzdelávania cez školskú úroveň  a úroveň vzdelania 
nevyučeného robotníka až po doktorandskú  a vysoko 
odbornú úroveň. Pokrývajú pracovné i študijné situácie, 
akademické i odborné prostredie, ako aj počiatočné a 
ďalšie vzdelávanie alebo odbornú prípravu, t.j. všetky 
formy vzdelávania formálneho, neformálneho  
aj informálneho. 

Okrem toho deskriptory odrážajú špecializáciu aj 
(generalizáciu) všestrannosť. Dosiahnutie vyššej úrovne 
preto nemusí nevyhnutne znamenať, že požadované 
zručnosti a vedomosti budú aj špecializovanejšie, aj 
keď práve to sa môže prejaviť v mnohých akademických 
a vedeckých súvislostiach. Posunúť sa z nižšej úrovne 
na vyššiu môže pre niektoré študijné a pracovné 
situácie znamenať aj stať sa skôr všestrannejším 
človekom. 

Deskriptory boli vytvorené s cieľom dostatočne rozlíšiť 
medzi deskriptormi nižšej alebo vyššej a ukázať, podľa 
predchádzajúcej úrovne, zreteľný pokrok v rozmeroch 
zmeny (napr. komplexnosť vedomostí, pozri tiež otázku 
č. 8). Každá úroveň stavia na úrovniach pod sebou a 
súčasne ich v sebe zahŕňa. Aby však boli tabuľka i 
text čo najzrozumiteľnejšie, vyhli sme sa opakovaniu a 
deskriptory príslušných predchádzajúcich úrovní sú tu 
prítomné implicitne. 

Aby sa dosiahla spojitosť a súčasne aj diskrétnosť, 
použili sa na charakteristiku úrovní kľúčové slová 
(napr. ,faktické a teoretické vedomosti‘, na rozdiel od 
,základných vedomostí‘ na nižších úrovniach alebo 
,špecializovaných	vedomostí‘	na	vyšších	úrovniach;	
alebo ,dohľad‘ nad pracovnými/študijnými aktivitami 
iných, ktoré vstupujú do hry na úrovni 4 a 5, no nie sú 
relevantné na úrovniach pod nimi). Tieto kľúčové slová 
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možno chápať aj ako indikátory prahových úrovní. 
Úplné pochopenie jednej konkrétnej úrovne preto 
vyžaduje ,horizontálne aj vertikálne čítanie‘, kde  
sa zohľadňuje nižšia i vyššia úroveň (pozri tiež  
otázku č. 7). 

Ďalším kritériom pre formuláciu deskriptorov bolo: 
používať	len	pozitívne	vyjadrenia;	vyhýbať	sa	žargónu;	
používať jednoznačné a konkrétne vyjadrenia (napr. 
vyhýbať sa výrazom ako ,primeraný‘) a zároveň sa 
vyjadriť čo najjednoduchšie a najvšeobecnejšie. Takže 
deskriptory aktuálnej tabuľky EKR sú zámerne skôr 
všeobecné, napríklad v porovnaní s predchádzajúcimi 
verziami (pozri tiež otázku č. 1 a 9). Názvy stĺpcov boli 
pragmaticky zvolené tak, aby obsahovali jednoduché a 
zrozumiteľné pojmy namiesto eventuálne presnejších, 
technických termínov, ktoré používa len malá skupina 
odborníkov (pozri tiež otázku č. 3). 

3. Čo sa myslí pod pojmom ,vedomosti, 
zručnosti a kompetencie‘ a prečo tieto pojmy 
používame? 

Existuje veľa rôznych možností, ako zostaviť a 
usporiadať výsledky vzdelávacích procesov. Po 
rozhovoroch medzi technickými odborníkmi zo všetkých 
krajín zúčastňujúcich sa vývoji EKR sa dospelo k 
dohode, že sa bude rozlišovať medzi vedomosťami, 
zručnosťami	a	kompetenciami	(VZK)	ako	základ	rámca,	
pretože je to najustálenejší spôsob kategorizácie 
vzdelávacích výstupov. 

Je zrejmé, že táto kategorizácia sa inšpirovala a súvisí 
s ďalšou, veľmi podobnou kategorizáciou v oblasti 
vzdelávacích výstupov. Napríklad vo Francúzsku 
sa všeobecne rozlišuje medzi savoir, savoir-faire a 
savoir-être, v nemecky hovoriacich krajinách sa bežne 
rozlišuje medzi Fachkompetenz, Methodenkompetenz, 
Personalkompetenz a Sozialkompetenz, zatiaľ 
čo v anglicky hovoriacich krajinách je zaužívaná 
kategorizácia ,cognitive competence‘ (kognitívne 
kompetencie), ,functional competence‘ (funkčné 
kompetencie) a ,social competence‘ (sociálne 
kompetencie). 

Rozlišovanie medzi vedomosťami, zručnosťami 
a kompetenciami v EKR možno preto chápať ako 

pragmatickú dohodu medzi rozmanitými, všeobecne 
rozšírenými prístupmi a nezaväzuje krajiny, aby urobili 
to isté. Národné alebo sektorové rámce alebo systémy 
môžu vyžadovať rôzne prístupy, ktoré zohľadnia 
špecifické tradície a potreby (pozri tiež otázky č. 4 a 9).
 
Kategorizácia	vzdelávacích	výstupov	VZK	nepochybne	
pomáha vytvárať deskriptory a ľahšie klasifikovať 
kvalifikačné úrovne. Napriek tomu by sa tieto tri 
kategórie	(VZK)	nemali	čítať	izolovane	jedna	od	druhej,	
ale mali by sa vnímať spoločne. Preto pochopenie 
charakteristík jednej úrovne vyžaduje aj ,horizontálne 
čítanie‘ (pozri tiež otázku č. 6). Medzi jednotlivými 
kategóriami môžu existovať podobnosti (napr. stĺpec 
,kompetencie‘	zahŕňa	v	sebe	určité	zručnosti;	stĺpec	
,zručnosti‘ obsahuje aj určitú formu vedomostí), závisí 
to však druhu okolností. 

4. iné kvalifikačné rámce používajú viac 
alebo iné kategórie či rozmery namiesto 
vedomostí, zručností a kompetencií. sú 
kvalifikačné rámce vôbec porovnateľné s 
inými rozmermi? 

V národných, regionálnych alebo sektorových 
kvalifikačných rámcoch možno deskriptory prispôsobiť 
ich príslušným cieľom (napr. potrebám špecifickým 
pre konkrétnu krajinu alebo konkrétny sektor). Preto 
neexistuje nijaký všeobecný alebo jediný správny 
spôsob	používania	deskriptorov;	možné	sú	rôzne	
spôsoby. 

Škótsky rámec napríklad rozlišuje medzi kategóriami: 
,Vedomosti a ich pochopenie‘, ,Prax: aplikované 
vedomostí a ich pochopenie‘, ,Všeobecné kognitívne 
zručnosti‘, ,Komunikácia‘, ,Znalosť počtových úkonov 
a zručnosti ICT‘ a ,Samostatnosť, zodpovednosť a 
práca s ostatnými‘. V Írsku sa používajú nasledujúce 
kategórie: ,Rozsah vedomostí‘, ,Druh vedomostí, 
rozsah zručností a know-how‘, ,Voliteľnosť zručností 
a know-how‘, ,Kontext kompetencií‘, ,Úloha 
kompetencií‘, ,Kompetencia „učiť sa učiť“‘  
a Nahliadnutie (kompetencia).

EKR bol navrhnutý tak, aby mal čo najmenej a pokiaľ 
možno čo najjednoduchších klasifikačných rozlíšení 
(pozri tiež otázku č. 3). EKR možno chápať tak, že 
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sa sústreďuje na najpodstatnejšie a najzásadnejšie 
aspekty. Interpretácia deskriptorov EKR sa uľahčila 
vďaka tomu, že sa zohľadňujú veľmi podobné 
deskriptory v už existujúcich kvalifikačných rámcoch a 
pretože umožňujú porovnateľnosť a priradenie/vzťah.
 
5. Niektorí tvrdia, že Ekr by nemal byť 

kvalifikačný rámec, ale kompetenčný rámec. 
Niektorí dokonca navrhujú, že primeraným 
zastrešujúcim pojmom pre tabuľku by bol 
výraz ,kompetencie‘. Je to správne a je to 
presne to, čo sa tým myslí? 

EKR je (meta-)kvalifikačný rámec a nie kompetenčný 
rámec, pretože umožňuje klasifikáciu kvalifikačných 
úrovní a systémov. Nie je určený na klasifikáciu 
jednotlivých kompetencií. Je to rámec orientovaný 
na vzdelávacie výstupy, v ktorom deskriptory 
charakterizujú všetky formy vzdelávacích výstupov. 
Nesprávne chápanie EKR ako kompetenčného rámca 
pramení zo skutočnosti, že vzdelávacie výstupy 
sú formulované ako vyjadrenia o tom, čo študujúci 
dokážu urobiť, a tak poskytujú určitú ,orientáciu 
na kompetencie‘. Do tejto miery EKR tiež nie je 
kompetenčným rámcom, pretože vzdelávacie výstupy 
môžu byť napríklad aj vedomosťami bez akýchkoľvek 
zodpovedajúcich kompetencií alebo zručností. 

Vzdelávacie výstupy sú preto vždy komplexnejšie než 
kompetencie	a	nie	naopak.	Z	tohto	dôvodu	by	pojem	
kompetencie nebol tým primeraným zastrešujúcim 
pojmom pre tabuľku. Aby sme boli presnejší, EKR 
by sa mal nazývať ,kvalifikačný rámec založený na 
vzdelávacích výstupoch‘. 

6. Zdá sa, že časť národného kvalifikačného 
systému dokonale zapadá do určitej úrovne  
v jednom z troch stĺpcov, zatiaľ čo podľa iného 
rozmeru by lepšie zapadala do inej úrovne. Je 
možné uviesť jednu a tú istú skupinu kvalifi-
kácií do súvislosti s rôznymi úrovňami? 

Nie, pretože EKR nie je systém na klasifikáciu 
kvalifikácií podľa rôznych rozmerov. Inými slovami, 
tabuľka EKR by sa nemala čítať ako samostatné stĺpce. 
Čítať jednu úroveň znamená kompletne prečítať celý 
riadok (t.j. všetky tri stĺpce). Navyše deskriptor každej 
úrovne predpokladá implikáciu výsledkov z nižších 

úrovní. Takže úplné pochopenie konkrétnej úrovne 
vyžaduje, aby sa čítala vo vzťahu k predchádzajúcim 
úrovniam (pozri tiež otázky č. 2 a 3). 

Vzhľadom na charakter rozsiahlych kvalifikačných 
systémov a rozmanitých kvalifikácií v Európe budú 
časti (skupina kvalifikácií) národných kvalifikačných 
systémov dosť často zapadať do určitej úrovne v 
jednom stĺpci, zatiaľ čo v inom stĺpci môžu zároveň 
zapadať do inej úrovne. Podľa komplexnosti vedomostí 
alebo rozsahu požadovaných zručností môžu existovať 
veľmi rozdielne kvalifikácie, no môže byť rovnako ťažké 
ich dosiahnuť. 

Kým napríklad ,Le baccalauréat general‘ vo 
Francúzsku alebo ,General Certificate of Secondary 
Education (GCSE – Všeobecné osvedčenie o 
stredoškolskom vzdelaní)‘ v Anglicku, vo Walese a 
v Severnom Írsku môže vyžadovať viac teoretických 
a faktických vedomostí, no menej praktických 
zručností, záverečná učňovská skúška v Nemecku 
alebo v Rakúsku môže naopak vyžadovať viac 
praktických zručností a menej teoretických vedomostí 
z danej oblasti. 

Uvádzanie deskriptorov EKR v tabuľke zloženej z troch 
stĺpcov by malo uľahčiť chápanie EKR a určovanie 
kvalifikácií. Pokiaľ by formát tabuľky viedol k 
protichodným interpretáciám, stĺpce by sa mali chápať 
ako informácie druhotného významu.  
To teda znamená, že je potrebné jednoducho prečítať 
si celý riadok (vedomosti, zručnosti a kompetencie) 
a celkovo posúdiť, do ktorej úrovne daná skupina 
kvalifikácií zapadá najlepšie. Tento spôsob čítania 
deskriptorov pomôže vytvoriť akýsi ,gravitačný stred‘ 
príslušnej kvalifikácie a umožní tak rozhodnúť sa, 
kam ju umiestniť vo vzťahu k EKR. Uvedené dokazuje, 
že z dôvodu rozmanitosti kvalifikácií na národnej a 
sektorovej úrovni nikdy nedôjde k dokonalému či 
absolútnemu zaradeniu do úrovní EKR a namiesto toho 
treba použiť princíp ,najvhodnejšieho výberu‘. 

7. Je niektorý stĺpec v tabuľke deskriptorov 
dôležitejší než iný? 

Existujúce kvalifikácie sa budú značne odlišovať, pokiaľ 
ide o ich zameranie na vedomosti, zručnosti alebo 
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kompetencie. Napríklad akademické kvalifikácie sa 
môžu sústreďovať viac na vedomosti, zatiaľ čo niektoré 
odborné kvalifikácie sa môžu zameriavať viac na 
zručnosti alebo kompetencie. Tri rozmery zavedené v 
EKR by mali pomôcť odhaliť tieto odlišnosti v procese 
určovania kvalifikácií. V žiadnom prípade nemá EKR 
v úmysle podporovať ani diskriminovať nijaký druh 
kvalifikácie, ale chce slúžiť ako neutrálny referenčný 
bod pre všetky rôzne druhy kvalifikácií. Dôležitým 
cieľom podporujúcim EKR je propagácia vzájomného 
rešpektu medzi akademickým, odborným alebo 
vysokoškolským smerom, ako aj medzi počiatočným 
a ďalším vzdelávaním. V tomto zmysle majú všetky 
rozmery tabuľky rovnakú hodnotu. 

Istá kvalifikácia môže dokonale zapadať do určitej 
úrovne v jednom stĺpci, no podľa deskriptorov v inom 
stĺpci môže na prvý pohľad zdanlivo zapadať do inej 
úrovne	(pozri	tiež	otázku	č.	3).	Z	tohto	dôvodu	–	alebo	
jednoducho preto, že stĺpec ,vedomosti‘ sa nachádza 
pred stĺpcom ,zručnosti‘ – si môže niekto položiť 
otázku, či je niektorý stĺpec dôležitejší než ostatné. Nie 
je to tak. Všetky rozmery sú rovnako dôležité a poradie 
stĺpcov nemá mať v tomto prípade nijaký zvláštny 
význam (pozri tiež otázku č. 6). 

8. má sa Ekr chápať ako rebrík? Je na dosiah-
nutie kvalifikácie určitej úrovne potrebné 
absolvovať všetky kroky? ak áno, prečo 
rebrík končí na ôsmom stupienku, keď Ekr je 
rámcom pre celoživotné vzdelávanie? môže 
niekto získať kvalifikácie na rôznych úrov-
niach, alebo sa ráta len tá najvyššia? 

EKR je rebríkom v tom zmysle, že od úrovne 1 po úroveň 
8 sa pridružené vzdelávanie stáva komplexnejším a 
kladie na študujúceho alebo pracujúceho väčšie nároky. 
Nárast nárokov v úrovniach 1 až 8 súvisí s rozličnými 
faktormi, ako sú: 

•	 komplexnosť	a	hĺbka	vedomostí	a	ich	pochopenia;	
•	 stupeň	potrebnej	podpory	alebo	výučby;	
•	 stupeň	požadovanej	integrácie,	nezávislosti	a	

tvorivosti;	
•	 rozsah	a	komplexnosť	aplikácie/praxe;	
•	 stupeň	transparentnosti	a	dynamiky	situácií.	

Tento zoznam rozhodne nie je úplný, pretože 
vzdelávanie má mnoho významných rozmerov, dokonca 
i	takých,	ktoré	možno	ani	nepoznáme.	Zoznam	len	
naznačuje, čo sa myslí pod pojmom ,čoraz vyššie 
nároky na študujúcich/pracujúcich‘. 

Chápanie EKR ako rebríka s ôsmimi stupienkami 
neznamená, že je (potrebné) nevyhnuté rozlišovať 
rovnaký počet úrovní vo všetkých národných 
kontextoch, oblastiach, sektoroch alebo vo sférach. 
Národné kvalifikačné systémy alebo rámce môžu 
zahŕňať viac či menej úrovní. V niektorých oblastiach, 
sektoroch alebo sférach nemusia byť dostupné nijaké 
kvalifikácie vyššej úrovne. V iných zasa nemusia 
existovať žiadne kvalifikácie na nižších úrovniach alebo 
naopak môžu existovať dokonca kvalifikácie, ktoré 
prekračujú úroveň 8. Medzi kvalifikáciami na úrovni 8  
a vyššie EKR už ďalej nerozlišuje. 

Napríklad je veľmi nepravdepodobné, že v oblasti 
farmácie existujú kvalifikácie najnižšej úrovne. 
Podobne je veľmi nepravdepodobné, že by sme našli 
kvalifikácie najvyšších úrovní v oblasti starostlivosti 
o domácnosť a upratovania (aj keď môžu existovať 
výnimky).  
 
V mnohých krajinách bude titul PhD zaradený 
na úroveň, ktorá v EKR zodpovedá úrovni 8, a v 
niektorých krajinách môžu vo vysokoškolskej kariére 
dokonca existovať ďalšie formálne postgraduálne 
kvalifikácie, ako je napríklad ,habilitácia‘ v nemecky 
hovoriacich krajinách. Ďalší príklad nájdeme v 
oblasti účtovníctva, kde mnohé krajiny okrem 
vysokoškolského vzdelania vyžadujú ešte päť-  
až desaťročnú prax a zloženie ďalších skúšok,  
než vydajú audítorské osvedčenie.  

EKR nie je nástroj, ktorý má priamo dokumentovať 
individuálne napredovanie vo vzdelávaní, ale má  
(v prvej fáze) poskytnúť výkladový prostriedok medzi 
rôznymi národnými kontextami a (z dlhodobého 
hľadiska) referenčný nástroj pre všetky kvalifikácie 
(vydávané) existujúce v Európe. Indikácia úrovní EKR 
pre kvalifikácie však ešte neznamená, že kvalifikácie sa 
musia nevyhnutne nadobúdať v rovnakom poradí ako 
úrovne EKR: 
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Napríklad: Výučný list sa vzťahuje napr. k 
úrovni  3. Po niekoľkých rokoch pracovnej praxe 
a ďalšej odbornej prípravy u zamestnávateľa chce 
absolvent učňovskej odbornej prípravy pokračovať 
vo svojej vzdelávacej kariére na vysokej škole 
(napr. úroveň  5). V rámci špecifických národných 
smerníc sa tieto informálne nadobudnuté zručnosti 
a kompetencie akceptujú ako vstupné kvalifikácie 
pre vysokoškolské vzdelávanie namiesto formálnej 
kvalifikácie úrovne 4. Po úspešnom ukončení 
programu vysokoškolského vzdelávania získa tento 
absolvent kvalifikáciu, ktorá bude zaradená do 
úrovne 5. Čiže získal formálnu kvalifikáciu úrovne 3 
a kvalifikáciu úrovne 5, nie však úrovne 4. Vyzerá to, 
akoby tento človek preskočil úroveň 4. V skutočnosti 
však ovláda potrebné vedomosti, zručnosti i 
kompetencie úrovne 4 už na začiatku študijného 
programu, pretože sú preň vstupnou požiadavkou, aj 
keď mu nebola udelená žiadna formálna kvalifikácia. 

Počas svojho života sa študujúci budú v prvom rade 
posúvať z nižšej úrovne na vyššiu, no je možné získať 
aj dve rôzne kvalifikácie na tej istej úrovni, alebo sa 
posunúť z nižšej kvalifikačnej úrovne na nižšiu, ak sa 
študujúci podujme na ďalšie vzdelávanie a získa nové 
zručnosti. 

Napríklad jednotlivec s doktorátom v oblasti 
strojárstva sa rozhodne študovať nový odbor, 
povedzme ekonomiku, ktorá môže byť zaradená na 
nižšej úrovni.  
 
Existuje množstvo dôvodov, ako napríklad choroba, 
nové záujmy či nezamestnanosť, ktoré môžu človeka 
počas života motivovať k získaniu nových kvalifikácií 
nižšej úrovne, než je tá, ktorú už získal. Napríklad 
okrem kvalifikácie a  zamestnania špecialistu v 
oblasti informačných technológií môže človek chcieť 
získať napríklad aj určité kvalifikácie v oblasti 
priemyslu voľného času (napr. turistický sprievodca, 
inštruktor lyžovania). Túto druhú kvalifikáciu možno 
tiež zaradiť do nižšej úrovne, než je jeho pôvodná 
kvalifikácia.  

9. možno deskriptory Ekr použiť aj pre národné 
kvalifikačné rámce (Nkr)? 

Zámery	kvalifikačných	rámcov	sa	líšia	podľa	svojho	
kontextu (medzinárodné, národné, regionálne alebo 
sektorové porovnanie), preto sa bude líšiť aj konkrétna 
podoba rámcov. EKR je vytvorený ako metarámec (pozri 
otázku č. 1), v dôsledku čoho využíva všeobecnejšie 
deskriptory než väčšina národných, regionálnych alebo 
sektorových rámcov. 

Deskriptory EKR nenahrádzajú deskriptory iných 
kvalifikačných rámcov. Štruktúra a počet úrovní týchto 
ostatných deskriptorov sa však môže, samozrejme, 
orientovať smerom k EKR. To znamená, že deskriptory 
EKR by sa nemali používať ako predloha pre vývoj 
iných rámcov bez toho, aby zreteľne nezohľadnili a 
nevyjadrili ich príslušné potreby. Deskriptory EKR však 
možno použiť ako východiskový bod pre tento proces a 
eventuálne ich možno meniť, dopĺňať atď. 

Príklad pripojenia k EKR možno nájsť v 
novovznikajúcom NKR na Malte alebo v Litve, ktoré 
zahŕňajú po osem úrovní. Novovznikajúci NKR na 
Malte dokonca používa štruktúru podobnú EKR s 
odkazom na vedomosti, zručnosti a kompetencie. 

10. prečo sa niektoré kompetencie, ako kľúčové 
kompetencie alebo metakompetencie (napr. 
pripravenosť na trvalo udržateľný rozvoj, 
kompetencia ,učiť sa učiť‘ alebo etické 
kompetencie) v Ekr nespomínajú? 

EKR neposkytuje žiadne vyjadrenie k špecifickému 
obsahu vzdelávacích výstupov. To, čo nejaká krajina 
alebo spoločnosť považuje v súčasnosti alebo v 
budúcnosti za kľúčové kompetencie (napr. kompetencie 
cudzích jazykov, komunikačné kompetencie, 
podnikateľské kompetencie, kultúrne kompetencie), 
sa môže medzi krajinami a spoločnosťami meniť, 
no mení sa to aj v čase. EKR nehovorí o žiadnych 
konkrétnych kľúčových kompetenciách, no môže 
pokrývať rôzne druhy kľúčových kompetencií na 
rôznych úrovniach. Existuje tiež niekoľko ďalších, 
všeobecnejších kompetencií, ako je kompetencia 
,učiť sa učiť‘ alebo ,etické kompetencie‘, ktoré nie sú 
explicitne zahrnuté do EKR. Tieto charakteristiky, často 
označované ako metakompetencie, nie sú začlenené 
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do EKR, pretože ich nemožno posudzovať nezávisle od 
ostatných vedomostí, zručností a kompetencií. Preto 
neboli doplnené ako dodatočný rozmer, ale mali by byť 
chápané ako integrálna súčasť vedomostí, zručností 
a kompetencií. Napríklad kompetencia ,učiť sa učiť‘ 
zohráva dôležitú úlohu pri získavaní teoretických a 
faktických	vedomostí;	etické	kompetencie	sú	zasa	
dôležité pre rozvoj samostatnosti a zodpovednosti. 

11. možno Ekr použiť na klasifikáciu vzdelá-
vacích programov a zamestnaní? 

EKR nebol navrhnutý na klasifikáciu vzdelávacích 
programov alebo zamestnaní, no namiesto toho sa 
sústreďuje na kvalifikačné systémy a rámce. Úrovne 
EKR neodrážajú účasť na žiadnych konkrétnych 
vzdelávacích programoch ani kompetencie požadované 
pre konkrétne úlohy či zamestnania. Samozrejme, 
že kvalifikácie súvisia so vzdelávaním a odbornou 
prípravou a s pracovnou sférou, a tieto prvky sú v 
EKR veľmi dôležité. ISCED (Medzinárodná norma pre  
klasifikáci vzdelávania) a ISCO (Medzinárodná norma 
pre  klasifikáci povolaní) sú klasifikácie konkrétne 
navrhnuté na klasifikáciu vzdelávania a povolaní. EKR 
v sebe len čiastočne zahŕňa hierarchiu vzdelávacích 
programov (napr. kvalifikácia vyššej úrovne v EKR 
bude s veľkou pravdepodobnosťou zodpovedať vyššej 
úrovni aj v úrovniach ISCED) a hierarchiu povolaní 
(napr. kvalifikácia na nižšej úrovni EKR s veľkou 
pravdepodobnosťou povedie k pracovnej činnosti 
zaradenej do nižšej úrovne v úrovni zručností ISCO). 
EKR sa však sústreďuje na vzdelávacie výstupy vo 
forme	vedomostí,	zručností	a	kompetencií;	tie	sa	
posudzujú nezávisle od vzdelávacích programov alebo 
pracovných súvislostí. 

EKR tak vytvára nový nástroj, ktorý ponúka možnosť 
kombinovať vzdelávaciu a pracovnú taxonómiu,  
a v istom zmysle premosťuje ISCED a ISCO. 

12. aký je vzťah medzi Ekr a rámcom pre 
európsky priestor vysokoškolského 
vzdelávania? 

Na európskej úrovni sa rozvoj kvalifikačných rámcov 
začal kvalifikačným rámcom pre jeden vzdelávací 
sektor: kvalifikačný rámec v európskom priestore 
vysokoškolského vzdelávania sa vytvoril v roku 1999 

(Bolonská	deklarácia;	dublinské	deskriptory	boli	
prijaté v roku 2005), zatiaľ čo rozvoj EKR sa začal v 
roku 2005. Medzi oboma rámcami je zjavná podobnosť 
a prekrývajúce sa oblasti: oba sú metarámcami, oba 
pokrývajú široký záber vzdelávania a sú navrhnuté na 
zlepšenie transparentnosti z hľadiska kvalifikácií  
v rámci Európy. Oba súvisia so zabezpečením kvality a  
na určovanie úrovní používajú princíp ,najvhodnejšieho 
výberu‘. Oba majú tiež zrejmú snahu podporovať 
celoživotné vzdelávanie a pracovnú mobilitu. 

Napriek týmto zjavným podobnostiam možno medzi 
oboma rámcami pozorovať aj odlišnosti s ohľadom na 
ich ciele a použité deskriptory. Kvalifikačný rámec v 
európskom priestore vysokoškolského vzdelávania 
má v úmysle zosúladiť systémy, zatiaľ čo EKR chce 
jednotlivé systémy uviesť do vzájomnej súvislosti: 
jedným z ústredných cieľov bolonského procesu je 
zosúladiť systémy európskeho vysokoškolského 
vzdelávania zavedením spoločných vzdelávacích 
štruktúr (trojstupňový systém vysokoškolského 
vzdelávania). Na druhej strane EKR nie je nástrojom 
na zosúladenie kvalifikácií alebo častí kvalifikačných 
systémov, ale má fungovať ako istý druh výkladového 
prostriedku, ktorý lepšie objasní vzťahy medzi 
kvalifikáciami a rôznymi systémami. 

Na prepojenie týchto dvoch metarámcov dokument 
EKR uplatňuje súlad s kvalifikačným rámcom v 
európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. 
Hlavným dôvodom náčrtu vyšších úrovní EKR priamo 
na deskriptory európskeho priestoru vyššieho 
vzdelávania je vyhnúť sa vzniku dvoch izolovaných 
rámcov. Takže vzdelávacie výstupy určitých úrovní 
EKR zodpovedajú deskriptorom cyklov kvalifikačného 
rámca v európskom priestore vysokoškolského 
vzdelávania. Na úrovniach 5 až 8 je zreteľné 
vzájomné odkazovanie. Príslušné deskriptory 
cyklov kvalifikačného rámca v európskom priestore 
vysokoškolského vzdelávania – vytvorené na základe 
spoločnej iniciatívy pre kvalitu v rámci bolonského 
procesu – sa teda chápu ako zlučiteľné s deskriptormi 
EKR pre úrovne 5 až 8. Hoci sú použité rôzne 
deskriptory, oba rámce majú spoločný pohľad na 
rozmery rozvoja, pokiaľ ide o vedomosti, zručnosti a 
kompetencie (ich aplikáciu) a profesionálne správanie.
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 No keďže EKR je preklenovací rámec a usiluje sa 
obsiahnuť rôzne formy vzdelávania (nielen vzdelávanie 
vysokoškolské, ale aj profesionálnejšie orientované 
kvalifikácie), deskriptory sú širšie, všeobecnejšie 
a musia byť obsiahlejšie než dublinské deskriptory 
použité na definovanie úrovní kvalifikačného rámca v 
európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. 
To znamená, že tieto úrovne možno chápať ako 
rovnocenné, hoci deskriptory úrovní nie sú rovnaké. 
V dôsledku toho úrovne 5 až 8 EKR môžu byť zlučiteľné 
nielen s kvalifikačnými stupňami získanými formálnou 
cestou, teda štúdiom na vysokej škole, ale aj s 
odbornými kvalifikáciami získanými prostredníctvom 
formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania.
 
V kvalifikačnom rámci európskeho priestoru 
vysokoškolského vzdelávania sa výsledky vzdelávania 
chápu ako charakteristiky toho, čo sa očakáva, že sa 
študujúci naučí, pochopí a bude vedieť robiť na konci 
príslušného cyklu. Dublinské deskriptory sa vzťahujú 
k nasledujúcim piatim rozmerom: ,vedomosti a ich 
pochopenie‘, ,aplikácia vedomostí a ich pochopenia‘, 
,tvorba úsudku‘, ,komunikácia‘ a ,vzdelávacie 
zručnosti‘.	Zatiaľ	čo	prvé	tri	rozmery	sú	v	EKR	pokryté	
prevažne rozmermi vedomostí a zručností, EKR 
explicitne neuvádza kľúčové kompetencie, ako je 
komunikácia, ani metakompetencie, ako je kompetencia 
,učiť sa učiť‘. Tie sú sčasti implicitne zahrnuté vo 
všetkých stĺpcoch, no možno ich predpokladať najmä v 
stĺpci kompetencií (pozri tiež otázku č. 10). 

Hoci sa deskriptory vymedzujúce úrovne v EKR odlišujú 
od dublinských deskriptorov, deskriptory úrovní EKR 
plne integrujú bolonské deskriptory, a preto sú s nimi 
zlučiteľné. 

Napríklad vzdelávacie výstupy zodpovedajúce 
úrovni 7 EKR okrem iného obsahujú ,špecializované 
zručnosti pre riešenie problémov potrebné vo 
výskume a/alebo inovácie pre vývoj nových 
poznatkov a postupov a integráciu vedomostí z 
rôznych oblastí‘. V súlade s tým sa druhý cyklus 
kvalifikačného rámca v európskom priestore 
vysokoškolského vzdelávania vzťahuje na ,originalitu 
pri vývoji a/alebo aplikácii myšlienok, často v 
kontexte výskumu‘. Alebo vzdelávacie výstupy na 

úrovni 8 EKR sa týkajú kvalít v zmysle ,prejaviť silnú 
autoritu, novátorstvo, samostatnosť, vedeckú a 
odbornú integritu a trvalú oddanosť rozvoju nových 
myšlienok alebo postupov na najvyššej úrovni 
kontextu práce alebo štúdia, vrátane výskumu‘. 
Tretí cyklus kvalifikačného rámca v európskom 
priestore vysokoškolského vzdelávania sa týka 
,prínosu prostredníctvom pôvodného výskumu, ktorý 
rozširuje hranice poznania vytvorením hodnotného 
diela, ktoré si aspoň sčasti zasluhuje národnú alebo 
medzinárodnú recenzovanú publikáciu‘, a schopnosti 
,kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových a 
komplexných myšlienok‘. 
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