Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti pri záverečnej skúške
skupiny odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
oblasť služby
Všeobecné - cieľové požiadavky na záverečnú skúšku pre všetky učebné odbory v skupine 62, 63, 64:
(vychádzajúc z profilu absolventa, odborných kompetencií a zo vzdelávacích výkonových štandardov)
a) Požadované vedomosti
Žiak má:
 používať základné právne predpisy, ustanovenia obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného
práva,
 ovládať základné návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci,
 definovať zásady správnej výrobnej praxe,
 popísať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a jej využitie pri riešení praktických úloh,
 popísať materiály, ich zloženie, kvalitu, získavanie, spracovanie a ostatnú manipuláciu s ohľadom na zdravie
človeka a ochranu životného prostredia,
 charakterizovať správny životný štýl človeka,
 popísať špecifickú problematiku vo svojom odbore,
 aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi,
 rozhodovať samostatne o pracovných problémoch.
b) Požadované zručnosti
Ziak vie:
 uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania,
 uplatniť estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce na
prevádzke,
 praktizovať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a zásady pri
riešení praktických úloh,
 vykonávať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou,
 vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie,
 pracovať v tíme,
 použiť základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi,
 konať hospodárne a v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja.
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Žiak sa vyznačuje:
 manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,
 adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou,
 trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou,
 schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať v tíme,
 budovaním imidžu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou prácou, dodržovaním
predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej kultúry,
 flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok,
 schopnosťou riešiť konfliktné situácie.
Spoločné - cieľové požiadavky na záverečnú skúšku pre učebné odbory patriace do oblasti služby
1. pre teoretickú (písomnú a ústnu) časť záverečnej skúšky:

Žiak má:
 vysvetliť základné ekonomické pojmy potreby a spotreba, uspokojovanie potrieb, statky a služby, výroba a
výrobné faktory,
 popísať trh a formy trhov,
 vysvetliť rozdiel medzi hospodárstvom a hospodárením,
 posúdiť svoje zdravotné, osobnostné a kvalifikačné predpoklady pre výkon svojho povolania, možnosti
ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie,
 porovnať profesijnú ponuku na slovenskom i európskom trhu práce a pružne na ňu reagovať ďalším
vzdelávaním,
 vysvetliť na príklade postup pri uzatváraní pracovnej zmluvy a skončenie pracovného pomeru,
 vyjadriť vlastnými slovami zabezpečenie základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,
 vysvetliť význam bánk v ekonomike,
 vysvetliť vlastnými slovami podstatu zveľaďovania a ochrany svojho majetku,
 popísať základné právne formy podnikania a ich základné črty,
 posúdiť vhodné formy podnikania vo svojom odbore,
 opísať na príklade základné povinnosti podnikateľa voči štátu,
 vysvetliť problematiku práv a povinností spotrebiteľa,
 popísať vplyv spotreby na životné prostredie,
 vysvetliť pojmy reklama, zavádzajúca reklama, priamy predaj.
2. pre praktickú časť záverečnej skúšky:
Žiak vie:
 vyjadrovať sa ústne a písomne primerane situácii,
 čítať s porozumením, počúvať pozorne,
 voliť optimálnu formu komunikácie,
 spracovať informácie,
 prezentovať informácie primerane situácii,
 používať informačné a komunikačné technológie,
 ovládať normy spoločenského kontaktu a spoločenského aktu,
 zvládať konfliktné komunikačné situácie.
Špecifické - cieľové požiadavky na záverečnú skúšku pre učebné odbory patriace do oblasti služby
Pre učebný odbor: 6424 H manikér - pedikér
1. pre teoretickú (písomnú a ústnu) časť záverečnej skúšky:
Žiak má:
 popísať formy a prostriedky oznamovacieho, administratívneho a odborného štýlu v písomnej aj ústnej
podobe,
 preukázať kultivovaný prejav v písomnej i ústnej forme komunikácie,
 popísať stavbu ľudského tela, jeho funkcie a sústavy, imunológiu, mikrobiológiu, epidemiológiu, zásady
správnej životosprávy a hygieny,
 popísať anatómiu hornej a dolnej končatiny,
 poznať choroby kostí a kĺbov,
 popísať vrodené chyby a deformácie horných a dolných končatín,
 zvoliť správne použitie ortopedických pomôcok,
 popísať anatómiu kože,
 popísať vnútorné a vonkajšie vplyvy pôsobiace na stav kože,
 popísať príčiny kožných chorôb a ich liečenie,
 popísať pracovisko manikúry a pedikúry,

 popísať prístrojové vybavenie prevádzky, bežnú údržbu, zaobchádzanie s prístrojmi, obsluhu sterilizátora, vysvetliť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné predpisy platné pre manikérske a
pedikérske prevádzky,
 vysvetliť zásady prvej pomoci,
 používať odbornú terminológiu,
 popísať starostlivosti o ruky, nohy a nechty,
 popísať technologické postupy pri ošetrovaní rúk a nôh,
 vysvetliť technologický postup pri depilácii a epilácii,
 vymenovať techniky zdobenia nechtov,
 charakterizovať prípravky používané pri manikúre a pedikúre a ich správnu aplikáciu,
 vysvetliť zásady správneho vystupovania a správania sa osobnosti manikéra a pedikéra,
 popísať základné ekonomické pojmy, formy podnikania vo svojom odbore,
 popísať základné povinnosti podnikateľa voči štátu.
2. pre praktickú časť záverečnej skúšky:
Žiak vie:
 pracovať podľa všeobecných predpisov pre prevádzku manikúry a pedikúry,
 vykonať údržbu nástrojov pre manikúru a pedikúru,
 vykonať sterilizáciu nástrojov a obsluhu sterilizátora,
 vykonať masáž a gymnastiku rúk a nôh,
 vykonať suchú manikúru a pedikúru,
 vykonať mokrú manikúru a pedikúru,
 vykonať klasickú a francúzsku manikúru,
 aplikovať prípravky pri manikúre a pedikúre,
 pracovať s prístrojmi ako infračervené a ultrafialové žiariče, parafínová vanička, prístroje na suchú
manikúru a pedikúru, odsávacie zariadenia,
 vykonať ošetrenie pľuzgierov, mozoľov, kurieho oka a nechtov,
 vykonať depiláciu a epiláciu horných a dolných končatín ,
 zvoliť správny pracovný postup pri živicových nechtoch a porcelánových nechtoch,
 vykonať zdobenie nechtov,
 pracovať podľa zásad spoločenského správania a vystupovania.
Pre učebný odbor: 6452 H fotograf
1. pre teoretickú (písomnú a ústnu) časť záverečnej skúšky:
Žiak má:
 charakterizovať vybavenie a zariadenie podnikov služieb,
 popísať vlastnosti a technologické postupy spracovania fotografických materiálov,
 vymenovať základné prístroje a zariadenia používané vo fotografickej praxi,
 spoznať základy filmovej reportáže,
 charakterizovať jednotlivé druhy čiernobielych a farebných materiálov,
 popísať obsluhu videotechniky, úpravu a spracovanie videozáznamu,
 popísať osvetľovaciu techniku a jej použitie,
 vysvetliť princíp digitálnej fotografie,
 zhotovovať čiernobielu a farebnú fotografiu,
 obsluhovať fotografické prístroje a zariadenia vrátanie ich údržby,
 používať nové trendy vo vývoji fotografických materiálov, technológií a fotografickej techniky.
2. pre praktickú časť záverečnej skúšky:

Žiak vie:
 pracovať podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s hygienickými predpismi danej
prevádzky,
 realizovať zadané úlohy zamerané na zhotovenie čiernobielej a farebnej fotografie,
 obsluhovať a vykonávať údržbu fotografických prístrojov a zariadení,
 reagovať pružne na meniace sa podmienky v sortimente fotografických materiálov, technológiách a
fotografickej technike,
 vykonávať technologické a pracovné postupy vo svojom odbore,
 uplatňovať praktické poznatky, ale aj estetické a výtvarné cítenie,
 nadviazať kontakt so zákazníkom a dodržiavať zásady spoločenského správania,
 nafotografovať rôzne žánre fotografie,
 zhotoviť a upraviť videozáznam.
Pre učebný odbor: 6456 H kaderník
1. pre teoretickú (písomnú a ústnu) časť záverečnej skúšky:
Žiak má:
 charakterizovať vybavenie a zariadenie podnikov služieb,
 popísať formy a prostriedky oznamovacieho, administratívneho a odborného štýlu v písomnej aj ústnej
podobe, kultivovaný prejav v písomnej i ústnej forme komunikácie,
 charakterizovať materiály používané v odbore, ich zloženie, vlastnosti a použitie s ohľadom na zdravie a
životné prostredie, ich pôsobenie na vlasy a vlasovú pokožku, bezpečnú manipuláciu s nimi a hodnotiť ich
kvalitu,
 charakterizovať zariadenie pracoviska kaderníka a jeho usporiadanie, pracovné náradie, pomôcky, prístroje
a zariadenia, ich funkciu, bežnú údržbu a zaobchádzanie s nimi,
 vysvetliť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 vysvetliť zásady prvej pomoci,
 dodržiavať všeobecné predpisy platné pre kadernícke prevádzky,
 používať odbornú terminológiu,
 popísať správne pracovné postupy kaderníckych úkonov , základy vlasovej kozmetiky, výrobu vlasových
doplnkov a úpravu parochní, základy manikúry, starostlivosti o pleť a dekoratívneho líčenia, zaujímať sa o
najnovšie metódy a postupy v odbore a aplikovať ich v praxi,
 popísať kožné choroby najmä choroby pokožky hlavy, rúk a nôh, choroby vlasov,
 zvoliť správne pracovné postupy a ich použitie,
 charakterizovať osobnosť kaderníka, základné typy osobnosti, predchádzanie vzniku a riešenie konfliktov.
2. pre praktickú časť záverečnej skúšky:
Žiak vie:
 pracovať podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s hygienickými a všeobecnými
predpismi daných pre kadernícke prevádzky,
 pracovať s prístrojmi, náradím a pomôckami a zabezpečovať bežnú údržbu,
 pracovať s materiálmi vrátanie ich správneho výberu,
 používať odbornú terminológiu a správne technologické postupy,
 vykonať pracovný postup umývania vlasov a vlasovej pokožky,
 vykonať jednotlivé druhy a techniky masáže hlavy,
 vykonať techniky vodovej ondulácie, - pracovať s elektrickými ondulačnými železami,
 vykonať techniky strihania vlasov,
 vykonať správne postupy preparácie vlasov,











vykonať odfarbovanie vlasov,
vykonať farbenie vlasov, obočia a fúzov,
vykonať ošetrenie a regeneráciu vlasov,
vyrobiť a ošetriť vlasové doplnky,
ošetriť parochne,
vykonať náročnú účesovú tvorbu
prezentovať prácu novými postupmi a modernými technológiami,
obsluhovať výpočtovú techniku vrátane registračnej pokladne,
komunikovať s klientom pri poskytovaní služieb.

Link




6424 H manikér – pedikér
6452 H fotograf
6456 H kaderník

Materiálne, priestorové a učebné podmienky – spoločné pre všetky študijné a učebné odbory v skupine
odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
Materiálne podmienky
- Prístroje, nástroje, stroje, zariadenia, reštauračný inventár, pomôcky, suroviny a materiály, počítač s
nutným aplikačným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, tlačiareň, elektronické médiá.
Priestorové podmienky
- Trieda, odborné učebne, učebňa informatiky.
Všeobecné učebné pomôcky
- Pracovný odev, štatistické tabuľky, normatívy, odborná literatúra a časopisy, právne predpisy, dátové
súbory na elektronických nosičoch, dokumenty evidenčného charakteru v tlačenej podobe a
elektronickej podobe, kalkulačka.
- Súčasťou príslušného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky.

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti pri maturitnej skúške
skupiny odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
oblasť služby
Všeobecné - cieľové požiadavky na maturitnú skúšku pre všetky študijné odbory v skupine 62, 63, 64:
(vychádzajúc z profilu absolventa, odborných kompetencií, cieľových požiadaviek na MS a vzdelávacích
výkonových štandardov)
a) Požadované vedomosti
Žiak má:
 charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba, rozdeľovanie, výmena
a spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov a služieb,
 vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka,
 popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia,
 zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom a spoločnosťou.
b) Požadované zručnosti
Žiak vie:
 aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania,
 pracovať s odbornou literatúrou,
 nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami ekonomicky a s ohľadom na životné
prostredie,
 hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický výsledok,
 aplikovať estetické hľadiská v praxi,
 aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
ochrany životného prostredia,
 získať informácie o všeobecných ľudských právach.

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Žiak sa vyznačuje:
 empatiou, toleranciou,
 vytrvalosťou, flexibilitou,
 kreativitou, komunikatívnosťou,
 spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou,
 diskrétnosťou a zodpovednosťou,
 iniciatívnosťou, adaptabilnosťou.
Spoločné - cieľové požiadavky na maturitné skúšky pre študijné odbory patriace do oblasti služby
1. teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
Žiak má:
 aktívne používať ekonomické pojmy a ovládať ich súvislosti,
 chápať príčiny a dôsledky stavu a vývoja ekonomických javov a procesov,
 poznať podstatu a princípy výrobného podniku, podniku služieb a podnikateľskej činnosti,
 mať poznatky z ekonomiky a riadenia podnikovej činnosti,
 mať poznatky o základných spôsoboch dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie,
 ovládať podstatu a princípy finančného hospodárenia,
 mať vedomosti o materiáloch a prípravkoch, ovládať odbornú terminológiu a využívať osvojené pojmy,

princípy a zásady pri riešení praktických úloh,
 mať primerané estetické cítenie,
 mať zodpovedajúce poznatky a návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.
2. praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
Žiak vie :
 aplikovať náročné technologické postupy používané v odbore,
 používať výpočtovú techniku na bežnej užívateľskej úrovni,
 ovládať administratívne činnosti súvisiace s prevádzkou firmy,
 samostatne a s vyšším stupňom zodpovednosti rozhodovať, organizovať prácu na pracovisku a riadiť menší
kolektív pracovníkov,
 uplatňovať poznatky a návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a ochrany životného prostredia,
 poskytovať odborné poradenské služby v odbore,
 uplatňovať estetické princípy pracovného prostredia,
 uplatniť zásady správneho skladovania a manipulácie s tovarom.
Špecifické - cieľové požiadavky na maturitné skúšky pre študijné odbory patriace do oblasti služby
Pre študijný odbor: 6362 M kozmetička a vizážista
1. teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
Žiak má:
 poznať zásady o ochrane životného prostredia, starostlivosti o zdravie občanov, ochrane pôdy, prírodných
liečivých zdrojov,
 určiť typ pleti zákazníčky,
 zvoliť vhodný spôsob ošetrenia jej pleti , vhodný typ naparenia, masky, zábalu,
 vysvetliť typológiu tváre, farebnú typológiu, optické pôsobenie farieb pri líčení a korekciách tváre,
 vysvetliť kozmetické pracovné postupy s prihliadnutím na individuálne želanie zákazníčky,
 vymenovať pravidlá správnej životosprávy, osobnej hygieny, starostlivosti o zdravie,
 popísať základné ekonomické pojmy,
 popísať zásady vedenia účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve,
 charakterizovať základy podnikateľskej činnosti,
 aplikovať organizáciu podnikania a drobného podnikania a s ním súvisiacich právnych úprav,
 uplatňovať zásady bezpečnosti a hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.
2. praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
Žiak vie:
 vykonať typológiu pleti,
 vykonať kompletné kozmetické ošetrenie tváre, tela a rúk manuálne aj s prístrojovou technikou,
 poskytnúť poradenskú službu,
 vykonať depiláciu,
 vykonať úpravu a farbenie obočia a rias,
 vykonať povrchové čistenie pleti a peeling,
 vykonať hĺbkové čistenie pleti,
 aplikovať kozmetické masky a zábaly,
 použiť kozmetické prístroje pri ošetrení pleti,
 vykonať kozmetickú masáž,












vykonať základné druhy líčenia s korekciou tváre na základe estetického cítenia a módnych trendov,
použiť citlivú a taktnú komunikáciu s ľuďmi,
využiť organizáciu a riadenie činnosti prevádzky,
pracovať s registračnou pokladňou,
použiť zásady spoločenského správania a vystupovania,
pracovať podľa hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce na prevádzke,
použiť a vhodne voliť materiály,
využiť odbornú terminológiu,
voliť správne technologické postupy,
používať výpočtovú techniku.

Pre študijný odbor: 6446 K kozmetik
1. teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
Žiak má:
 aplikovať formy a prostriedky oznamovacieho, administratívneho a odborného štýlu v písomnej aj ústnej
podobe,
 používať kultivovaný prejav v písomnej i ústnej forme komunikácie,
 charakterizovať materiály používané v odbore kozmetik ,
 popísať zloženie materiálov, ich vlastnosti a kvalitu,
 určiť použitie materiálov s ohľadom na zdravie, ich pôsobenie na pokožku,
 uplatňovať bezpečnú manipuláciu s materiálmi,
 popísať zariadenie pracoviska kozmetiky a jeho usporiadanie,
 popísať pomôcky, prístroje a zariadenia, ich funkciu, bežnú údržbu a sterilizáciu, zaobchádzanie s nimi,
 aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 vysvetliť zásady prvej pomoci,
 popísať všeobecné predpisy platné pre kozmetické prevádzky,
 použiť odbornú terminológiu,
 aplikovať pracovné postupy kozmetických úkonov ,
 popísať kožné choroby pokožky, rúk a nôh, choroby vlasov,
 charakterizovať osobnosť kozmetika, základné typy osobnosti,
 uviesť príklad predchádzania vzniku a riešenia konfliktov,
 popísať základné ekonomické pojmy,
 popísať formy podnikania vo svojom odbore,
 popísať základné povinnosti podnikateľa voči štátu.
2. praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
Žiak vie:
 vykonať typológiu pleti,
 vykonať depiláciu,
 vykonať úpravu a farbenia obočia a rias,
 vykonať povrchové čistenie pleti a peeling,
 vykonať hĺbkové čistenie pleti,
 aplikovať kozmetické masky a zábaly,
 vykonať kozmetickú masáž,
 vykonať kompletné kozmetické ošetrenie tváre, tela a rúk manuálne aj s prístrojovou technikou,

 vykonať základné druhy líčenia s korekciou tváre na základe estetického cítenia a módnych trendov, - viesť
citlivú a taktnú komunikáciu s ľuďmi,
 venovať pozornosť ponuke tovaru a poradenskej službe,
 venovať pozornosť získavaniu ďalších zákazníkov a reprezentovaniu kozmetickej prevádzky,
 pracovať s registračnou pokladňou,
 postupovať podľa hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce na prevádzke,
 aplikovať vhodne zvolené materiály.
Pre študijný odbor nadstavbového štúdia: 6423 L starostlivosť o ruky a nohy
1. teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
Žiak má:
 popísať stavbu ľudského tela, jeho funkcie a sústavy,
 poznať základy imunológie, mikrobiológie, epidemiológie, správnej životosprávy, hygieny,
 poznať choroby kostí, kĺbov, druhy zlomenín a úrazov,
 poznať vrodené chyby a deformácie horných a dolných končatín,
 poznať správne používanie ortopedických pomôcok,
 popísať anatómiu kože, vnútorne a vonkajšie vplyvy pôsobiace na stav kože,
 vysvetliť príčiny kožných chorôb a ich liečbu,
 popísať pracovisko manikúry, pedikúry,
 vymenovať prístrojové vybavenie prevádzky starostlivosti o ruky a nohy,
 poznať technologické postupy pri ošetrovaní tela, rúk a nôh,
 charakterizovať depiláciu a epiláciu,
 poznať profesionálne pomôcky v manikúre a pedikúre,
 charakterizovať materiály používané pri manikúre, pedikúre ,
 poznať zásady slušného vystupovania a správania poskytovateľa služieb v starostlivosti o telo,
 poznať ekonomické pojmy a ich súvislosti,
 poznať podstatu a princípy podnikania v službách,
 využívať kultivovaný prejav v písomnom i ústnom styku a spôsoby spoločenskej komunikácie
 poznať funkcie technických zariadení,
 použiť odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania,
 vysvetliť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného
prostredia.
2. praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
Žiak vie:
 vykonať kompletné rúk a nôh manuálne aj prístrojovou technikou,
 poskytnúť poradenskú službu,
 pracovať podľa všeobecne platných predpisov pre prevádzku manikúry a pedikúry,
 vykonať údržbu nástrojov pre manikúru a pedikúru, sterilizáciu nástrojov a obsluhu sterilizátora,
 vykonať reflexnú masáž rúk a chodidiel,
 vykonať gymnastiku rúk a nôh,
 vykonať klasickú a francúzsku manikúru,
 aplikovať vhodné prípravky pri manikúre a pedikúre,
 vykonať ošetrovanie pľuzgierov, mozoľov, kurieho oka a nechtov,
 vykonať depiláciu a epiláciu horných a dolných končatín,
 vykonať suchú manikúru a pedikúru,








vykonať mokrú manikúru a pedikúru,
zvoliť správny postup pri živicových a porcelánových nechtoch,
vykonať zdobenie nechtov rôznymi technikami,
pracovať podľa zásad spoločenského správania a vystupovania,
pracovať podľa hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce na prevádzke,
vykonať základné druhy líčenia s korekciou tváre na základe estetického cítenia a módnych trendov.

Pre študijný odbor nadstavbového štúdia: 6426 L vlasová kozmetika
1. teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
Žiak má:
 poznať formy a prostriedky oznamovacieho, administratívneho a odborného štýlu v písomnej aj ústnej
podobe,
 poznať kultivovaný prejav v písomnej i ústnej forme komunikácie,
 poznať ekonomické pojmy a ich súvislosti,
 popísať prácu s informačnou a výpočtovou technikou,
 poznať základné predpisy, ustanoveniach obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva,
 poznať technologické postupy vo svojom odbore,
 charakterizovať zásady osobnej aj prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 použiť odbornú terminológiu,
 charakterizovať zloženie materiálov, ich vlastnosti a kvalitu,
 určiť použitie materiálov s ohľadom na zdravie, ich pôsobenie na pokožku,
 poznať bezpečnú manipuláciu s materiálmi,
 vymenovať strojové a technické vybavenie a zariadenie prevádzok,
 charakterizovať správny životný štýl človeka.
2. praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
Žiak vie:
 pracovať podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s hygienickými a všeobecnými
predpismi daných pre kadernícke prevádzky,
 použiť správne technologické postupy práce,
 aplikovať vhodné prípravky,
 pracovať s prístrojovou technikou,
 vykonať bežnú údržbu pracovných prostriedkov, ktoré používa,
 pracovať s registračnou pokladňou,
 vykonať pracovné činnosti tak, aby nenarušil životné prostredie,
 vykonať objednanie, preberanie a výdaj tovaru,
 použiť nadštandardné vybavenie prevádzok,
 vykonať náročnú účesovú tvorbu s využitím vlasových doplnkov,
 zvoliť vhodnú techniku predlžovania a zahusťovania vlasov.
Link:





6362 M kozmetička a vizážista
6446 K kozmetik
6423 L starostlivosť o ruky a nohy
6426 L vlasová kozmetika

Materiálne, priestorové a učebné podmienky – spoločné pre všetky študijné a učebné odbory v skupine
odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
Materiálne podmienky
- Prístroje, nástroje, stroje, zariadenia, reštauračný inventár, pomôcky, suroviny a materiály, počítač s
nutným aplikačným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, tlačiareň, elektronické médiá.
Priestorové podmienky
- Trieda, odborné učebne, učebňa informatiky.
Všeobecné učebné pomôcky
- Pracovný odev, štatistické tabuľky, normatívy, odborná literatúra a časopisy, právne predpisy, dátové
súbory na elektronických nosičoch, dokumenty evidenčného charakteru v tlačenej podobe a
elektronickej podobe, kalkulačka.
- Súčasťou príslušného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky.

