
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA 

DODATOK č. 4 

ktorým sa mení 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 

pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu  

študijných a učebných odborov 

 

62 EKONOMICKÉ VEDY, 63, 64 EKONOMIKA 

A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I, II 

Schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1857:9-925 s účinnosťou  

od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom. 

SCHVÁLILO 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa ........ 2017 pod číslom ..................................... s účin-

nosťou od 1. septembra 2016 začínajúc prvým ročníkom. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-
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1 ÚVOD DO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

1.2 Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu 

Štátny vzdelávací program úplné stredného odborného vzdelania 

Platnosť 
ŠVP 
Dátum 

Revidovanie ŠVP 
Dátum 

Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod. 

01.09.2013 marec 2017 Doplnili sa: 
Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijný odbor 6425 
K kaderník - vizážista. 
Dôvod: 
- Úspešné ukončenie experimentálne overovaného štu-

dijného odboru 6425 K kaderník – vizážista, k 
31.8.2017. 

 

1. V časti 4. OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO 

ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI sa na s. 20 vklada-
jú za slovo „kozmetik“ vkladajú slová „kaderník - vizážista“. 

 
2. V časti 16.7 Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijné odbory skupi-

ny odborov 64 sa na s. 193 vkladajú za vzdelávacie štandardy pre študijný 
odbor „kozmetik“ vkladajú vzdelávacie štandardy pre študijný odbor „kader-
ník - vizážista“, ktoré znejú: 

Študijný odbor 

KADERNÍK - VIZÁŽISTA 

 TEORETICKÉ VZDELÁVANIE  

Výkonové štandardy 

Absolvent má:  

- používať kultivovaný prejav v písomnej i ústnej forme komunikácie, 
- charakterizovať materiály používané v odbore, 
- popísať zloženie materiálov pleťovej, vlasovej, telovej a dekoratívnej kozmetiky, ich vlastnosti a kvalitu, 
- popísať zariadenie pracoviska kaderníka-vizážistu, jeho usporiadanie, 
- popísať pomôcky, prístroje a zariadenia, ich funkciu, bežnú údržbu a sterilizáciu, 
- popísať stavbu a činnosť ľudského tela, 
- popísať stavbu kože, jej funkcie, 
- rozpoznať príznaky kožných ochorení, chorobné stavy, ktoré sa odrážajú na kvalite pokožky, tváre a 

vlasov a popísať ich prevenciu, 

- popísať postupy pri dezinfekcii a ich význam pri prenosných chorobách, 
- definovať a prezentovať pravidlá správneho životného štýlu človeka, osobnej hygieny a starostlivosti o 

zdravie, 

- orientovať sa v základných ekonomických pojmoch a ovládať ich súvislosti, 
- vysvetliť a popísať podstatu a princíp podnikania,  
- orientovať sa v administratívnych, ekonomických a právnych základoch podnikania, 
- definovať a popísať základné povinnosti podnikateľa voči štátu, 
- orientovať sa vo všeobecne platných predpisoch a normách,  
- orientovať sa v materiáloch vlasovej, pleťovej, telovej a dekoratívnej kozmetiky, ich zložení, použití a 
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účinkoch, 
- orientovať sa v surovinách, prípravkoch s účinnými látkami vlasovej, pleťovej, telovej, dekoratívnej 

kozmetiky, ich zložení a skladovaní, 

- orientovať sa v prípravkoch na starostlivosť o pleť, vlasy, tvár, telo, osobnú hygienu, v prípravkoch na 
rôzne typy líčenia, na depiláciu, manikúru a pedikúru, 

- definovať a popísať základné kozmetické úkony,  
- popísať a analyzovať odborné posúdenie pleti, ošetrenie jednotlivých typov pleti, 
- orientovať sa v postupoch a spôsoboch úpravy obočia a rias 
- charakterizovať a orientovať sa v maskách a zábaloch, ich použití na jednotlivé typy pleti, v depilácii a 

epilácii, 

- popísať starostlivosť o ruky, 
- orientovať sa v spôsoboch a metódach dekorácie a lakovania nechtov, 
- orientovať sa a charakterizovať prípravky vlasovej kozmetiky a prístroje na vykonanie jednotlivých ka-

derníckych úkonov, 

- definovať a popísať použitie a údržbu náradia a pomôcok a bezpečnosť a hygienu pri práci s nimi, 
- orientovať sa v kaderníckej technológii, v technologických postupoch kaderníckych úkonov zamera-

ných na starostlivosť o vlasy a ich úpravu, 

- vysvetliť základné princípy a postupy práce umývania a ošetrovania vlasov, postupy techník vodovej 
ondulácie, ondulácii železom, strihania vlasov, chemickej preparácie, odfarbovania a farbenia vlasov, 
vytvorenia a použitia vlasového doplnku, 

- odôvodniť a zvoliť vhodný spôsob úpravy vlasov a celkovej vizáže s prihliadnutím na príležitosť, typ, 
vek a prianie zákazníka, 

- definovať a popísať pracovné postupy vhodné k úprave zákazníka, 
- charakterizovať a popísať proporcie medzi jednotlivými tvárovými časťami (nos, ústa, oči), 
- popísať miešanie a používanie farby na vytváranie harmonického celku pri výtvarných štúdiách a návr-

hoch, 

- charakterizovať a popísať divadelné líčenie a vizážistiku,  
- orientovať sa v správnom kreslení náčrtov a schém vlasov, účesov, dekoratívnom líčení, a ich pracov-

ných postupoch a detailoch,  

- identifikovať a charakterizovať vývinové obdobia psychiky dieťaťa s dôrazom na špecifický prístup zo 
strany pracovníka služieb k dieťaťu či mladému človeku, 

- charakterizovať a popísať sociálnu komunikáciu a prejavy neverbálnej komunikácie, 
- charakterizovať osobnosť kaderníka, základné typy osobnosti,  
- identifikovať a popísať príčiny vzniku sociálnych konfliktov, predchádzanie vzniku a riešenie konfliktov, 
- orientovať sa v odbornej terminológii typickej pre oblasť svojho povolania, 
- definovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného 

prostredia. 
- dodržiavať všeobecné predpisy platné pre kadernícke prevádzky. 

Obsahové štandardy 

Ekonomika 
Obsahom predmetu ekonomika je poskytnúť žiakovi základné poznatky z makroekonomiky, mikroekono-
miky, podnikovej ekonomiky a štruktúry národného hospodárstva. Žiak si osvojí základné ekonomické 
pojmy, získa prehľad a vedomosti o trhu, jeho subjektoch, trhovom mechanizme, o podniku a právnych 
formách podnikania, o vecnej a ekonomickej stránke činnosti podniku, majetku, osvojí si personálnu, ria-
diacu, manažérsku, odbytovú a kontrolnú činnosť. Žiak získa poznatky a vedomosti zamerané na oblasť 
hospodárskeho cyklu, na infláciu a nezamestnanosť, bankovú a daňovú sústavu. Súčasťou obsahu vzde-
lávania sú odborné vedomosti špecificky zamerané na ekonomiku v oblasti služieb. Žiak získa vedomosti 
zohľadňujúce požiadavky podnikateľskej sféry, trendy vývoja v danom odbore i aktualizáciu právnych 
predpisov. 

Zdravoveda 
Obsah učiva nadväzuje na vedomosti žiaka zo základnej školy a rozširuje poznatky z biológie. Žiak získa 
vedomosti z anatómie a fyziológie kože. Obsah zdravovedy sa venuje stavbe bunky, nebunkovým orga-
nizmom, rozvíja základy genetiky, zameriava sa na stavbu tela, jednotlivé sústavy a ich funkcie, riadenie a 
reguláciu organizmu ako i na starostlivosť o telo. Žiak získa vedomosti z mikrobiológie, patológie, epide-
miológie a imunológie. Oboznámi sa s dôležitými zásadami osobnej hygieny, správnej životosprávy a hy-
gieny na pracovisku. Žiak nadobudne vedomosti o koži a kožných chorobách, o príčinách, príznakoch a 
prejavoch kožných ochorení. Naučí sa rozpoznávať chorobné stavy, ktoré sa odrážajú na kvalite pokožky 
a vlasov a ich prevencii. Žiak sa ďalej naučí správne používať postupy dezinfekcie a ich význam pri pre-
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nosných chorobách. 

Materiály 
Obsah učiva nadväzuje na učivo chémie zo základnej školy. Žiak získa poznatky a prehľad o materiáloch 
vlasovej, pleťovej, telovej a dekoratívnej kozmetiky, o ich zložení, použití a účinkoch. Získa poznatky o 
druhoch vlasov na ľudskom tele, zloženie a stavbu vlasu, jeho fyzikálne a chemické vlastnosti. Zistí, čo 
spôsobuje farbu a lesk vlasov, čo zapríčiňuje poškodenie a choroby vlasov. Žiak nadobudne vedomosti o 
surovinách, prípravkoch, ich zložení a skladovaní. Oboznámi sa s účinnými látkami v prípravkoch vlaso-
vej, pleťovej, telovej a dekoratívnej kozmetiky. Získa vedomosti o prípravkoch na starostlivosť o pleť, vla-
sy, telo, osobnú hygienu, o prípravkoch na rôzne typy líčenia, na depiláciu, manikúru a pedikúru. Žiak 
ďalej nadobudne poznatky a schopnosť orientovať sa na trhu s prípravkami vlasovej, pleťovej, telovej a 
dekoratívnej kozmetiky. Obsah učiva je zároveň dôležitou prípravou žiaka pre ďalšie odborné predmety 
ako kadernícka technológia, kozmetická technológia a odborný výcvik, kde má význam najmä pre pocho-
penie pracovných postupov. 

Kozmetická technológia 
Kozmetická technológia poskytne žiakovi teoretické vedomosti o technikách vykonávania kozmetických 
úkonov, o využití kozmetických prípravkov a prístrojov pri jednotlivých kozmetických úkonoch. Žiak získa 
poznatky o vykonávaní kozmetickej starostlivosti s dodržiavaním hygieny a bezpečnosti práce. Oboznámi 
sa so základnými kozmetickými úkonmi, s odborným posúdením pleti, s ošetrením jednotlivých typov pleti, 
postupom a spôsobom úpravy obočia a rias. Získa vedomosti o maskách a zábaloch, ich použití na jed-
notlivé typy pleti, o depilácii a epilácii. Obsah učiva je v značnej miere zameraný na úpravu tváre rôznymi 
technikami líčenia, na starostlivosť o ruky, nohy a telo. Žiak sa oboznámi so starostlivosťou o ruky a rôz-
nymi metódami dekorácie a lakovania nechtov. V predmete kozmetická technológia je dôležité využitie 
poznatkov z predmetov zdravoveda, materiály a odborný výcvik. 

Kadernícka technológia 
Učivo poskytuje žiakovi teoretické vedomosti o technikách vykonávania kaderníckych úkonov, o využití 
prípravkov vlasovej kozmetiky a prístrojov na vykonanie jednotlivých kaderníckych úkonov. Obsah je za-
meraný na teoretické vedomosti o pracovisku kaderníka, použití a údržbe náradia a pomôcok, bezpečnosti 
pri práci a hygiene. Žiak sa oboznámi s podstatným obsahom kaderníckej technológie a získa vedomosti 
zamerané na technologické postupy kaderníckych úkonov zameraných na starostlivosť o vlasy a ich úpra-
vu. Žiak sa naučí postupy práce umývania a ošetrovania vlasov, postupy techník vodovej ondulácie, ondu-
lácii železom, strihania vlasov, chemickej preparácie, odfarbovania a farbenia vlasov, vytvorenia a použitia 
vlasového doplnku. Žiak získa vedomosti o historických, módnych, spoločenských a náročných účesoch. 
Naučí sa vyjadrovať odbornou terminológiou. 

Výtvarná príprava 

Obsah učiva je zameraný na zvládnutie maliarskeho prejavu. Žiak sa naučí poznať proporcie medzi jed-
notlivými tvárovými časťami (nos, ústa, oči), správne miešať a používať farby na vytváranie harmonického 
celku pri výtvarných štúdiách a návrhoch. Na základe módnych strihov, materiálov, doplnkov, účesov a 
líčenia žiak určí jednotlivé vývinové obdobia módy. Osvojí si znalosti o divadelnom umení v súvislosti s 
navrhovaním účesov, líčenia a úpravy tváre nielen pre filmových a divadelných hrdinov, ale aj pre zviera-
cie a rozprávkové bytosti. Žiak získa základné vedomosti z líčenia, divadelného líčenia, vizážistiky, osvojí 
si potrebné kresliace zručnosti, získa vedomosti o správnom kreslení náčrtov a schém vlasov, účesov, 
dekoratívneho líčenia, pracovných postupov a detailov, o grafickom znázorňovaní tvorivých myšlienok.  

Psychológia 
Učivo obsahuje poznatky o psychickom prežívaní, základných psychických procesoch a emocionálnom 
prežívaní. Venuje sa štruktúre osobnosti, jednotlivej typológii z hľadiska temperamentu či telesnej konšti-
túcie, príčinám vzniku jednotlivých charakterových vlastností. V rámci schopností je zdôraznená emocio-
nálna inteligencia, obsahuje základné vedomosti o jednotlivých vývinových obdobiach psychiky dieťaťa s 
dôrazom na špecifický prístup zo strany pracovníka služieb 
k dieťaťu či mladému človeku. Žiak získa základné informácie o sociálnych skupinách, dynamike sociálnej 
skupiny, príčinách sociálnych konfliktov ako aj o zásadách ich riešenia. Dôraz je upriamený na znalosť 
sociálnej komunikácie, schopnosť približne rozumieť prejavom neverbálnej komunikácie. Obsah učiva 
vedie žiaka k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budoval na základe tole-
rancie. Žiak získa a osvojí si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti práce so zákazníkom. 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

Výkonové štandardy 
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Absolvent vie:  

- aplikovať teoretické vedomosti v praxi, 
- previesť techniky ošetrenia vlasov a vlasovej pokožky,  
- použiť elektrické prístroje pri úprave vlasov, 
- bezpečne manipulovať s prístrojmi a náradím, 
- zabezpečovať bežnú údržbu používaných pracovných prostriedkov,  
- zabezpečovať čistenie a dezinfekciu náradia a pomôcok, 
- dodržiavať technologické postupy kaderníckych, kozmetických úkonov a postupov dekoratívneho líče-

nia, 

- vykonať techniky vodovej ondulácie,  
- vykonať techniky preparácie vlasov,  
- vykonať techniky strihania vlasov,  
- vykonať farbenie, odfarbovanie a melírovanie vlasov, 
- vykonať techniky náročnej účesovej tvorby, 
- vykonať povrchové čistenie pleti a peeling, 
- aplikovať rôzne druhy líčenia s korekciou tváre na základe estetického cítenia a módnych trendov, 
- aplikovať techniky zdobenia tváre a tela, 
- vykonať estetickú úpravu nechtov, 
- poskytnúť poradenstvo v starostlivosti o vlasy, pleť a ruky, 
- vykonať typológiu pleti, 
- pracovať s výpočtovou technikou, 
- citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi, 
- odhadnúť typ zákazníka,  
- dodržiavať a pracovať podľa hygienických zásad a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 

súlade s hygienickými a všeobecnými predpismi daných pre kadernícke prevádzky, 

- zvoliť a aplikovať správne technologické postupy práce, 
- vykonať objednanie, prebranie a vydávania tovaru, 
- vykonať vedenie a evidenciu dokladov používaných v prevádzke a vybavovať reklamácie, 
- pracovať s registračnou pokladňou, inkasovať a robiť vyúčtovanie, 
- získavať ďalších zákazníkov a reprezentovať kadernícku prevádzku, 
- uplatňovať progresívne trendy v odbore, 
- použiť zásady spoločenského správania a vystupovania, pri prezentácii osobnosti kaderníka, 
-  dodržiavať všeobecné predpisy platné pre kadernícke prevádzky. 

Obsahové štandardy 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Učivo je zamerané na základné smernice a predpisy o bezpečnosti a hygiene pri práci, čistenie a dezin-
fekciu náradia a pomôcok, požiadavky na bielizeň, charakterizuje dekontamináciu v prevádzkarni. Žiak sa 
učí spôsobom ochrany zdravia pri práci, bezpečnej manipulácii s prístrojmi a náradím, o najčastejších 
príčinách vzniku pracovných úrazov, predchádzaniu ich vzniku v beauty službách a základom prvej pomo-
ci.  

Pracovné činnosti v prevádzkach beauty služieb 
Obsah učiva sa zameriava na prípravu pracoviska pred začatím prevádzky, na jednotlivé pracovné čin-
nosti počas prevádzky a na pracovné činnosti nevyhnutné po ukončení prevádzky.  

Pracovné prístroje, zariadenia, náradie a inventár prevádzok beauty služieb 
Učivo sa zameriava na nácvik obsluhy a údržby pracovných prístrojov, náradí a zariadení. Žiak sa učí 
základným povinnostiam pri používaní a údržbe elektrických prístrojov s dôrazom na bezpečnosť pri ma-
nipulácii s nimi.  

Príprava a vykonávanie kaderníckych a vizážistických služieb 
Obsah učiva sa zameriava najmä na technologické postupy a techniky pri vykonávaní kaderníckych úko-
nov, základných kozmetických úkonov a postupov dekoratívneho líčenia. Žiak si prakticky nacvičuje mani-
puláciu s prístrojovým, nástrojovým a materiálovým vybavením prevádzky. Žiak absolvuje praktický nácvik 
technologických postupov kaderníckych, základných kozmetických úkonov a postupov dekoratívneho 
líčenia. 

Nácvik základných pravidiel spoločenského správania 
Obsah učiva sa zameriava na pravidlá spoločenského správania sa, na odhadnutie typu zákazníka, psy-
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3. V časti 20.3 Vzdelávacie štandardy špecifické pre jednotlivé študijné od-
bory skupiny odborov 62 Ekonomické vedy, 63 Ekonomika organizácia, 
obchod a služby I, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II sa na 
s. 245 vkladajú za vzdelávacie štandardy preštudijný odbor „cestovný ruch“ 
vkladajú vzdelávacie štandardy pre študijný odbor „kaderník - vizážista“, kto-
ré znejú: 

chologický rozhovor so zákazníkom, spávanie sa k nemu a na vhodnú komunikáciu so zákazníkom a ko-
legami. 

Administratívne práce v prevádzke 
Učivo sa zameriava na nácvik objednávania, preberania a vydávania tovaru, vedenie evidencie dokladov 
používaných v prevádzke, nácvik vybavovania reklamácie. Žiak si prehlbuje zručnosti v práci s výpočtovou 
technikou. Naučí sa pracovať a manipulovať s registračnou pokladňou a vedením jej povinnej evidencie. 

Študijný odbor 

KADERNÍK - VIZÁŽISTA 

 TEORETICKÉ VZDELÁVANIE  

Výkonové štandardy 

Absolvent má:  

- používať kultivovaný prejav v písomnej i ústnej forme komunikácie, 
- charakterizovať materiály používané v odbore, 
- popísať zloženie materiálov pleťovej, vlasovej, telovej a dekoratívnej kozmetiky, ich vlastnosti a kvalitu, 
- popísať zariadenie pracoviska kaderníka-vizážistu, jeho usporiadanie, 
- popísať pomôcky, prístroje a zariadenia, ich funkciu, bežnú údržbu a sterilizáciu, 
- popísať stavbu a činnosť ľudského tela, 
- popísať stavbu kože, jej funkcie, 
- rozpoznať príznaky kožných ochorení, chorobné stavy, ktoré sa odrážajú na kvalite pokožky, tváre a 

vlasov a popísať ich prevenciu, 

- popísať postupy pri dezinfekcii a ich význam pri prenosných chorobách, 
- definovať a prezentovať pravidlá správneho životného štýlu človeka, osobnej hygieny a starostlivosti o 

zdravie, 

- orientovať sa v základných ekonomických pojmoch a ovládať ich súvislosti, 
- vysvetliť a popísať podstatu a princíp podnikania,  
- orientovať sa v administratívnych, ekonomických a právnych základoch podnikania, 
- definovať a popísať základné povinnosti podnikateľa voči štátu, 
- orientovať sa vo všeobecne platných predpisoch a normách,  
- orientovať sa v materiáloch vlasovej, pleťovej, telovej a dekoratívnej kozmetiky, ich zložení, použití a 

účinkoch, 

- orientovať sa v surovinách, prípravkoch s účinnými látkami vlasovej, pleťovej, telovej, dekoratívnej 
kozmetiky, ich zložení a skladovaní, 

- orientovať sa v prípravkoch na starostlivosť o pleť, vlasy, tvár, telo, osobnú hygienu, v prípravkoch na 
rôzne typy líčenia, na depiláciu, manikúru a pedikúru, 

- definovať a popísať základné kozmetické úkony,  
- popísať a analyzovať odborné posúdenie pleti, ošetrenie jednotlivých typov pleti, 
- orientovať sa v postupoch a spôsoboch úpravy obočia a rias 
- charakterizovať a orientovať sa v maskách a zábaloch, ich použití na jednotlivé typy pleti, v depilácii a 

epilácii, 

- popísať starostlivosť o ruky, 
- orientovať sa v spôsoboch a metódach dekorácie a lakovania nechtov, 
- orientovať sa a charakterizovať prípravky vlasovej kozmetiky a prístroje na vykonanie jednotlivých ka-

derníckych úkonov, 

- definovať a popísať použitie a údržbu náradia a pomôcok a bezpečnosť a hygienu pri práci s nimi, 
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- orientovať sa v kaderníckej technológii, v technologických postupoch kaderníckych úkonov zamera-
ných na starostlivosť o vlasy a ich úpravu, 

- vysvetliť základné princípy a postupy práce umývania a ošetrovania vlasov, postupy techník vodovej 
ondulácie, ondulácii železom, strihania vlasov, chemickej preparácie, odfarbovania a farbenia vlasov, 
vytvorenia a použitia vlasového doplnku, 

- odôvodniť a zvoliť vhodný spôsob úpravy vlasov a celkovej vizáže s prihliadnutím na príležitosť, typ, 
vek a prianie zákazníka, 

- definovať a popísať pracovné postupy vhodné k úprave zákazníka, 
- charakterizovať a popísať proporcie medzi jednotlivými tvárovými časťami (nos, ústa, oči), 
- popísať miešanie a používanie farby na vytváranie harmonického celku pri výtvarných štúdiách a návr-

hoch, 

- charakterizovať a popísať divadelné líčenie a vizážistiku,  
- orientovať sa v správnom kreslení náčrtov a schém vlasov, účesov, dekoratívnom líčení, a ich pracov-

ných postupoch a detailoch,  

- identifikovať a charakterizovať vývinové obdobia psychiky dieťaťa s dôrazom na špecifický prístup zo 
strany pracovníka služieb k dieťaťu či mladému človeku, 

- charakterizovať a popísať sociálnu komunikáciu a prejavy neverbálnej komunikácie, 
- charakterizovať osobnosť kaderníka, základné typy osobnosti,  
- identifikovať a popísať príčiny vzniku sociálnych konfliktov, predchádzanie vzniku a riešenie konfliktov, 
- orientovať sa v odbornej terminológii typickej pre oblasť svojho povolania, 
- definovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného 

prostredia. 

- dodržiavať všeobecné predpisy platné pre kadernícke prevádzky. 

Obsahové štandardy 

Ekonomika 
Obsahom predmetu ekonomika je poskytnúť žiakovi základné poznatky z makroekonomiky, mikroekono-
miky, podnikovej ekonomiky a štruktúry národného hospodárstva. Žiak si osvojí základné ekonomické 
pojmy, získa prehľad a vedomosti o trhu, jeho subjektoch, trhovom mechanizme, o podniku a právnych 
formách podnikania, o vecnej a ekonomickej stránke činnosti podniku, majetku, osvojí si personálnu, ria-
diacu, manažérsku, odbytovú a kontrolnú činnosť. Žiak získa poznatky a vedomosti zamerané na oblasť 
hospodárskeho cyklu, na infláciu a nezamestnanosť, bankovú a daňovú sústavu. Súčasťou obsahu vzde-
lávania sú odborné vedomosti špecificky zamerané na ekonomiku v oblasti služieb. Žiak získa vedomosti 
zohľadňujúce požiadavky podnikateľskej sféry, trendy vývoja v danom odbore i aktualizáciu právnych 
predpisov. 

Zdravoveda 
Obsah učiva nadväzuje na vedomosti žiaka zo základnej školy a rozširuje poznatky z biológie. Žiak získa 
vedomosti z anatómie a fyziológie kože. Obsah zdravovedy sa venuje stavbe bunky, nebunkovým orga-
nizmom, rozvíja základy genetiky, zameriava sa na stavbu tela, jednotlivé sústavy a ich funkcie, riadenie a 
reguláciu organizmu ako i na starostlivosť o telo. Žiak získa vedomosti z mikrobiológie, patológie, epide-
miológie a imunológie. Oboznámi sa s dôležitými zásadami osobnej hygieny, správnej životosprávy a hy-
gieny na pracovisku. Žiak nadobudne vedomosti o koži a kožných chorobách, o príčinách, príznakoch a 
prejavoch kožných ochorení. Naučí sa rozpoznávať chorobné stavy, ktoré sa odrážajú na kvalite pokožky 
a vlasov a ich prevencii. Žiak sa ďalej naučí správne používať postupy dezinfekcie a ich význam pri pre-
nosných chorobách. 

Materiály 
Obsah učiva nadväzuje na učivo chémie zo základnej školy. Žiak získa poznatky a prehľad o materiáloch 
vlasovej, pleťovej, telovej a dekoratívnej kozmetiky, o ich zložení, použití a účinkoch. Získa poznatky o 
druhoch vlasov na ľudskom tele, zloženie a stavbu vlasu, jeho fyzikálne a chemické vlastnosti. Zistí, čo 
spôsobuje farbu a lesk vlasov, čo zapríčiňuje poškodenie a choroby vlasov. Žiak nadobudne vedomosti o 
surovinách, prípravkoch, ich zložení a skladovaní. Oboznámi sa s účinnými látkami v prípravkoch vlaso-
vej, pleťovej, telovej a dekoratívnej kozmetiky. Získa vedomosti o prípravkoch na starostlivosť o pleť, vla-
sy, telo, osobnú hygienu, o prípravkoch na rôzne typy líčenia, na depiláciu, manikúru a pedikúru. Žiak 
ďalej nadobudne poznatky a schopnosť orientovať sa na trhu s prípravkami vlasovej, pleťovej, telovej a 
dekoratívnej kozmetiky. Obsah učiva je zároveň dôležitou prípravou žiaka pre ďalšie odborné predmety 
ako kadernícka technológia, kozmetická technológia a odborný výcvik, kde má význam najmä pre pocho-
penie pracovných postupov. 

Kozmetická technológia 
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Kozmetická technológia poskytne žiakovi teoretické vedomosti o technikách vykonávania kozmetických 
úkonov, o využití kozmetických prípravkov a prístrojov pri jednotlivých kozmetických úkonoch. Žiak získa 
poznatky o vykonávaní kozmetickej starostlivosti s dodržiavaním hygieny a bezpečnosti práce. Oboznámi 
sa so základnými kozmetickými úkonmi, s odborným posúdením pleti, s ošetrením jednotlivých typov pleti, 
postupom a spôsobom úpravy obočia a rias. Získa vedomosti o maskách a zábaloch, ich použití na jed-
notlivé typy pleti, o depilácii a epilácii. Obsah učiva je v značnej miere zameraný na úpravu tváre rôznymi 
technikami líčenia, na starostlivosť o ruky, nohy a telo. Žiak sa oboznámi so starostlivosťou o ruky a rôz-
nymi metódami dekorácie a lakovania nechtov. V predmete kozmetická technológia je dôležité využitie 
poznatkov z predmetov zdravoveda, materiály a odborný výcvik. 

Kadernícka technológia 
Učivo poskytuje žiakovi teoretické vedomosti o technikách vykonávania kaderníckych úkonov, o využití 
prípravkov vlasovej kozmetiky a prístrojov na vykonanie jednotlivých kaderníckych úkonov. Obsah je za-
meraný na teoretické vedomosti o pracovisku kaderníka, použití a údržbe náradia a pomôcok, bezpečnosti 
pri práci a hygiene. Žiak sa oboznámi s podstatným obsahom kaderníckej technológie a získa vedomosti 
zamerané na technologické postupy kaderníckych úkonov zameraných na starostlivosť o vlasy a ich úpra-
vu. Žiak sa naučí postupy práce umývania a ošetrovania vlasov, postupy techník vodovej ondulácie, ondu-
lácii železom, strihania vlasov, chemickej preparácie, odfarbovania a farbenia vlasov, vytvorenia a použitia 
vlasového doplnku. Žiak získa vedomosti o historických, módnych, spoločenských a náročných účesoch. 
Naučí sa vyjadrovať odbornou terminológiou. 

Výtvarná príprava 
Obsah učiva je zameraný na zvládnutie maliarskeho prejavu. Žiak sa naučí poznať proporcie medzi jed-
notlivými tvárovými časťami (nos, ústa, oči), správne miešať a používať farby na vytváranie harmonického 
celku pri výtvarných štúdiách a návrhoch. Na základe módnych strihov, materiálov, doplnkov, účesov a 
líčenia žiak určí jednotlivé vývinové obdobia módy. Osvojí si znalosti o divadelnom umení v súvislosti s 
navrhovaním účesov, líčenia a úpravy tváre nielen pre filmových a divadelných hrdinov, ale aj pre zviera-
cie a rozprávkové bytosti. Žiak získa základné vedomosti z líčenia, divadelného líčenia, vizážistiky, osvojí 
si potrebné kresliace zručnosti, získa vedomosti o správnom kreslení náčrtov a schém vlasov, účesov, 
dekoratívneho líčenia, pracovných postupov a detailov, o grafickom znázorňovaní tvorivých myšlienok.  

Psychológia 

Učivo obsahuje poznatky o psychickom prežívaní, základných psychických procesoch a emocionálnom 
prežívaní. Venuje sa štruktúre osobnosti, jednotlivej typológii z hľadiska temperamentu či telesnej konšti-
túcie, príčinám vzniku jednotlivých charakterových vlastností. V rámci schopností je zdôraznená emocio-
nálna inteligencia, obsahuje základné vedomosti o jednotlivých vývinových obdobiach psychiky dieťaťa s 
dôrazom na špecifický prístup zo strany pracovníka služieb k dieťaťu či mladému človeku. Žiak získa zá-
kladné informácie o sociálnych skupinách, dynamike sociálnej skupiny, príčinách sociálnych konfliktov ako 
aj o zásadách ich riešenia. Dôraz je upriamený na znalosť sociálnej komunikácie, schopnosť približne 
rozumieť prejavom neverbálnej komunikácie. Obsah učiva vedie žiaka k tomu, aby základné komunikačné 
spôsobilosti a personálne vzťahy budoval na základe tolerancie. Žiak získa a osvojí si teoretické vedo-
mosti a zručnosti v oblasti práce so zákazníkom. 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

Výkonové štandardy 

Absolvent vie:  

- aplikovať teoretické vedomosti v praxi, 
- previesť techniky ošetrenia vlasov a vlasovej pokožky,  
- použiť elektrické prístroje pri úprave vlasov, 
- bezpečne manipulovať s prístrojmi a náradím, 
- zabezpečovať bežnú údržbu používaných pracovných prostriedkov,  
- zabezpečovať čistenie a dezinfekciu náradia a pomôcok, 
- dodržiavať technologické postupy kaderníckych, kozmetických úkonov a postupov dekoratívneho líče-

nia, 

- vykonať techniky vodovej ondulácie,  
- vykonať techniky preparácie vlasov,  
- vykonať techniky strihania vlasov,  
- vykonať farbenie, odfarbovanie a melírovanie vlasov, 
- vykonať techniky náročnej účesovej tvorby, 
- vykonať povrchové čistenie pleti a peeling, 
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- aplikovať rôzne druhy líčenia s korekciou tváre na základe estetického cítenia a módnych trendov, 
- aplikovať techniky zdobenia tváre a tela, 
- vykonať estetickú úpravu nechtov, 
- poskytnúť poradenstvo v starostlivosti o vlasy, pleť a ruky, 
- vykonať typológiu pleti, 
- pracovať s výpočtovou technikou, 
- citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi, 
- odhadnúť typ zákazníka,  
- dodržiavať a pracovať podľa hygienických zásad a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 

súlade s hygienickými a všeobecnými predpismi daných pre kadernícke prevádzky, 
- zvoliť a aplikovať správne technologické postupy práce, 
- vykonať objednanie, prebranie a vydávania tovaru, 
- vykonať vedenie a evidenciu dokladov používaných v prevádzke a vybavovať reklamácie, 
- pracovať s registračnou pokladňou, inkasovať a robiť vyúčtovanie, 
- získavať ďalších zákazníkov a reprezentovať kadernícku prevádzku, 
- uplatňovať progresívne trendy v odbore, 
- použiť zásady spoločenského správania a vystupovania, pri prezentácii osobnosti kaderníka, 
-  dodržiavať všeobecné predpisy platné pre kadernícke prevádzky. 

Obsahové štandardy 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Učivo je zamerané na základné smernice a predpisy o bezpečnosti a hygiene pri práci, čistenie a dezin-
fekciu náradia a pomôcok, požiadavky na bielizeň, charakterizuje dekontamináciu v prevádzkarni. Žiak sa 
učí spôsobom ochrany zdravia pri práci, bezpečnej manipulácii s prístrojmi a náradím, o najčastejších 
príčinách vzniku pracovných úrazov, predchádzaniu ich vzniku v beauty službách a základom prvej pomo-
ci.  

Pracovné činnosti v prevádzkach beauty služieb 
Obsah učiva sa zameriava na prípravu pracoviska pred začatím prevádzky, na jednotlivé pracovné čin-
nosti počas prevádzky a na pracovné činnosti nevyhnutné po ukončení prevádzky.  

Pracovné prístroje, zariadenia, náradie a inventár prevádzok beauty služieb 
Učivo sa zameriava na nácvik obsluhy a údržby pracovných prístrojov, náradí a zariadení. Žiak sa učí 
základným povinnostiam pri používaní a údržbe elektrických prístrojov s dôrazom na bezpečnosť pri ma-
nipulácii s nimi.  

Príprava a vykonávanie kaderníckych a vizážistických služieb 
Obsah učiva sa zameriava najmä na technologické postupy a techniky pri vykonávaní kaderníckych úko-
nov, základných kozmetických úkonov a postupov dekoratívneho líčenia. Žiak si prakticky nacvičuje mani-
puláciu s prístrojovým, nástrojovým a materiálovým vybavením prevádzky. Žiak absolvuje praktický nácvik 
technologických postupov kaderníckych, základných kozmetických úkonov a postupov dekoratívneho 
líčenia. 

Nácvik základných pravidiel spoločenského správania 
Obsah učiva sa zameriava na pravidlá spoločenského správania sa, na odhadnutie typu zákazníka, psy-
chologický rozhovor so zákazníkom, spávanie sa k nemu a na vhodnú komunikáciu so zákazníkom a ko-
legami. 

Administratívne práce v prevádzke 
Učivo sa zameriava na nácvik objednávania, preberania a vydávania tovaru, vedenie evidencie dokladov 
používaných v prevádzke, nácvik vybavovania reklamácie. Žiak si prehlbuje zručnosti v práci s výpočtovou 
technikou. Naučí sa pracovať a manipulovať s registračnou pokladňou a vedením jej povinnej evidencie. 


