Výkonové štandardy vychádzajúce z kvalifikačného štandardu pre príslušné povolania,
na ktoré sa žiaci pripravujú v študijnom odbore 6362 M kozmetička a vizážistka
Kvalifikačný štandard pre povolania:
Kozmetik, Kozmetička, Vizážista, kolorista
Vedomosti:
 definovať hygienické požiadavky, normy a zásady pre výkon kozmetických služieb a
vizážistických služieb, vymedziť obsah prevádzkového a reklamačného poriadku
 popísať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady ochrany pred požiarom a
zásady ochrany životného prostredia
 definovať základné princípy a pravidlá podnikania a jeho náležitosti
 vymenovať etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
 charakterizovať význam pojmov kozmetológia a kozmetika
 charakterizovať anatómiu a stavbu kože
 charakterizovať funkcie kože
 charakterizovať anatómiu a fyziológiu vlasov
 vymedziť kritériá pre kozmetické posúdenie pleti
 definovať indikácie a všetky kontraindikácie pre kozmetické terapie a vizážistické úkony
 opísať kožné choroby z vonkajších, vnútorných a neznámych príčin
 popísať rozdelenie kozmetických výrobkov, zložky, suroviny, ich vlastnosti, účel využitia ...
 popísať spôsoby povrchového čistenia pleti a hĺbkového čistenia pleti
 charakterizovať estetické kozmetické úkony
 charakterizovať najčastejšie používané kozmetické prístroje
 vymenovať a opísať základné druhy kozmetických ošetrení
 charakterizovať význam a účinky klasickej masáže tváre, krku a dekoltu, vymenovať fázy, ťahy
a masážne postupy
 definovať techonologický postup aplikácie masiek a zábalov
 charakterizovať vizážistické prostriedky, pomôcky a prípravky
 charakterizovať účesovú tvorbu
 používať odbornú terminológiu slovom aj písmom
 vymenovať technologické postupy pri vizážistických úkonoch
 popísať zariadenie pracoviska vizážistu, koloristu
 popísať odborné poradenstvo v oblasti kozmetiky a vizážistiky
 popísať diagnostiku typov pleti
 charakterizovať druhy pleti
 popísať jednotlivé tvary tváre
 popísať základné druhy líčenia pleti
 popísať spôsoby úpravy obočia a mihalníc (korekcia, umelé mihalnice)
 popísať spôsoby úpravy pleti dekoratívnou kozmetikou
 popísať spôsoby korigovania nedostatkov pleti dekoratívnou kozmetikou

Zručnosti:
 vykonať diagnostiku typu pleti
 upraviť obočie a mihalnice


















vykonať kozmetické ošetrenie pleti (mastná, zmiešaná, suchá) v technologickej postupnosti
podľa zadania
predviesť klasickú masáž tváre, krku a dekoltu
vykonať odstránenie nežiaduceho ochlpenia depiláciou
predviesť na živom modeli vypísanie zákazníckej karty
predviesť aplikáciu rôznych druhov masiek a zábalov
vykonať regeneračné kozmetické ošetrenie s použitím vhodného kozmetického prístroja
prezentovať osobnú a prevádzkovú hygienu
prezentovať poradenskú službu kozmetika a vizážistu
hospodáriť s pracovnými prostriedkami
vykonať vizážistické úkony (líčenie tváre a dekoltu, úprava účesu)
aplikovať základné estetické zásady v praxi
vykonať konečnú úpravu pleti dekoratívnou kozmetikou
predviesť základné druhy líčenia s korekciou tváre na základe estetického cítenia a módnych
trendov
dodržiavať zásady hygieny a ochrany pri údržbe náradia a pracovných pomôcok
prezentovať čistenie a dezinfekciu náradia a pracovných pomôcok
upraviť obočie a mihalnice z pohľadu vizáže (korekcia, umelé mihalnice)

Kompetencie:
 schopnosť empaticky komunikovať so zákazníkmi
 schopnosť morálnej a právnej zodpovednosti za pravdivé a úplné informácie poskytnuté
klientovi
 schopnosť organizovať a plánovať prácu efektívne
 schopnosť analýzy a racionálneho rozhodovania
 zodpovednosť za kvalitu svoje práce
 schopnosť komunikovať s ľuďmi
 schopnosť pracovať v tíme
 zodpovednosť za bezpečnosť, zdravie a hygienu pri práci
 schopnosť kreativity

