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Čo je príjemnejšie než mať priateľa, s ktorým môžeme hovoriť tak ako sám so sebou? 

 Lucius Annaeus Seneca 

Hairbeat by Polat Elalmis 
 

Pojem, ktorý nás vždy osloví! Meno, ktoré vieme zaradiť! Ďalší úspešný študent 

našej školy, to hreje pri srdci! Ďalší súťažný deň 30. novembra máme za sebou. Za účasti 

23 odborných škôl celého Slovenska. Dlhá, precízna príprava súťažiacich študentov a 

študentiek, modeliek a modelov  pod profesionálnym dozorom majsteriek skončila 

opäť, ako inak úspešne. 1.miesto  moderný pánsky účes , dospelý, Patrik Múčka, model 

G. Augustín, 2.miesto  jesenné variácie- súťaž vizážistov, dospelý, Julianna Skronka, mo-

delka Kristína Gajarová, 3.miesto  Trend Cup, dámsky trendový strih, žiaci, Natália Re-

gásková, modelka Alexandra Meszárosová, 3.miesto komerčný svadobný účes, žiaci, 

Martina Vojtechovská, modelka Petra Špačková. Vynikajúci výsledok dosiahla aj naša 

absolventka Xénia Gnaľová a to 1. miesto dámsky účes, dospelý. 

Gratulujeme a ďakujeme všetkým za vynikajúcu reprezentáciu! 

 

 
 

Stredná odborná škola  kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava 
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Srdečne vítam prvé číslo školského časopisu.  Som presvedčená o tom, že 
naši študenti majú dostatok zážitkov, spoločných humorných situácii 
i postojov, o ktorých chcú písať.   Už dopredu sa teším na nové pohľady, ži-
votné situácie, ktoré zažívate na našej škole, ale i mimo nej. Prajem časopi-
su bystrých, kreatívnych a vtipných tvorcov.  
                            Ing. Ľubica Hegerová 

Sledujte nás na:  

 www.beautycare-study.sk    
 

 

Kaderník vizážista je profesia kde sa 

učíme a zdokonaľujeme v účesovej 

tvorbe, staráme sa o zdravú pleť a 

učíme sa upraviť, líčiť tvár pre rôzne 

spoločenské udalosti, denné líčenie, 

extravagantné líčenie. Tento odbor si 

vyžiadala dnešná doba. Dievčatá, naše 

mamy,  ľudia v šoubiznise stále viac a 

viac vyhľadávajú vizážistov, ktorí sú 

schopní výzor človeka prispôsobiť si-

tuácii, v ktorej sa pohybuje. Nie je to 

len tvár či vlasy, sú to i návrhy šiat, 

strihy, farby. Majsterky odborného 

výcviku, okrem základných majstrov-

ských zručností tohto odboru musia 

mať na pamäti estetickú výchovu cel-

kovej vizáže. Najlepšou skúškou 

uchopenia ich práce sú súťaže. Každá 

súťaž je previerkou mladej kaderníčky 

– vizážistky, majsteriek. To, že ideme 

správnym smerom sú výsledky z celo-

slovenských i zahraničných súťaží, 

odkiaľ nosíme nielen zlato, striebro a 

bronz. Je to i obdiv nad dokonalou vi-

zážou a prácou. Za tento úspech sú 

zodpovedné zanietené, kreatívne maj-

sterky, trpezlivé a tvorivé dievčatá, 

modelky, podpora školy a učiteľky 

odborných predmetov. Dokonalá 

symbióza úspechu je deväťdesiatšesť 

percentná úspešnosť uplatnenia na-

šich úžasných študentov v praxi. 

VIZÁŽISTA je človek, ktorý sa stará o úpravu tváre 
a celkový výzor človeka. 

 

Vizážista roka 2017 

V rámci jesennej časti Interbeauty prebehlo finále  súťaže Vi-

zážista roka 2017  na tému Picasso a iní umelci. Za našu školu 

súťažila Julianna Skronka. Julie si zvolila Klimtov obraz Pria-

teľky a dobre urobila. Bezkonkurenčné, nápadité a dokonalé 

líčenie aj s bodypaintingom získalo v kategórii junior 

1.miesto a v internetovom hlasovaní, ktoré prebiehalo spolu 

s profesionálmi dosiahla tretie miesto. 2.miesto s témou Pi-

casso obsadila Lucia Gabrišová. Súťaž organizovala agentúra 

LE-REN Renata Lenčešová. 

Blahoželáme!!! 

 

 
 

http://www.beautycare-study.sk/
http://www.beautycare-study.sk/


 

 
 

 

Titulok článku vnútri čísla 
 

Titulok článku vnútri čísla 
 

 
 

 

 

 

PAVEL  FILANDR a JAKUB SYLLTE  
medzi nami! 
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Akadémia STEP BY STEP by Pavel Filandr spoločne 
s Jakubom Syllte, dňa 4. a 5. decembra spustili prvé kolo ško-
lenia. V priebehu dvoch dní prebiehali štyri kroky worksho-
pu - motivácia a psychológia, dámske strihy, pánske strihy, 
technika spoločenských účesov. Na zabezpečení školenia sa 
podieľala škola, spoločenstvo KKVMP  a rodičia žiakov.  
V januári nás čaká druhé kolo zamerané na kolorimetriu 
a techniky farbenia, nové trendy kaderníckej profesie, predl-
žovanie vlasov metóda ring a pásky, make-up a techniky lí-
čenia. 

 

Barber 
držíme krok s dobou 
 

        Barber, trend návratov novodobých kaderníctiev pre pánov. 

V školskom roku 2017/18  spúšťame novú dielňu – BARBER, rozšíre-

ného  vyučovania. Majsterky po absolvovaní profesionálnych školení 

u Maroša Ihnata a Martina Szabó -  MMG Freedom Barbers, mimo-

chodom naši bývalí študenti, budú vzdelávať v tejto trendovej téme 

končiace ročníky kaderník, kaderník- vizážista a nadstavbové štúdium 

vlasová kozmetika. 

 

ODBORNÁ STÁŽ 
 

Dva týždne sme hostili v 

rámci projektu ERASMUS+,  študen-

tov SPŠCH  z Pardubíc pod dohľa-

dom zástupkyne školy  SPŠCH Par-

dubice P. Hojkovej. Pracovalo sa s 

kozmetickými prístrojmi, úspešne sa 

zvládlo predlžovanie vlasov do ve-

černého účesu, exilis, typológia tvá-

re, voľba účesu podľa tváre, dekora-

tívne, filmové a divadelné líčenie, 

nadpájanie  vlasov. Zároveň  maj-

sterky hosťujúcej školy v rámci pro-

gramu ERASMUS PLUS, absolvovali 

týždennú stáž v profesionálnych sa-

lónoch. Túto profesne zastrešovala  

a zabezpečovala Miroslava Stroková 

-  STROKOWAY  SALÓN a Polat Elal-

mis -  HAIR SALÓN.  To všetko sa 

dialo v úzkom priateľskom prostredí 

našich žiakov. „Bola to najzaujíma-

vejšia a najtvorivejšia prax, ktorú 

sme doposiaľ absolvovali. A priateľ-

stvá? Tie boli najintenzívnejšie s tre-

tiačkami – kaderník vizážista.“    

                                             
Text a foto:  
Dominika Komárová, 3.KV 
 

 



 

 Titulok článku vnútri čísla 
   

 

  

 Titulok článku vnútri čísla 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Glamour, kouzlo krásy 

Majstrovstvá Českej republiky v tímoch 2017 

V dňoch 5.12.2017 – 7.12.2017  sa naša škola zúčastnila 

13.ročníka kaderníckej a kozmetickej súťaže s medzinárodnou 

účasťou Glamour, kouzlo krásy Majstrovstvá Českej republiky 

v tímoch  2017 v Sušiciach. Súťaž organizovala  asociácia Fisy – 

Pavel Filandr a Jakub Syllte. Súťažilo sa v kategóriách dámsky spo-

ločenský účes, pánsky strih a styling, fúkaná a súťažný make-up. 

Za našu školu súťažili tri tímy a získali sme nasledovné ocenenia. 

V kategórii  Harmónia, farebná extravagancia – fúkaná sa umies-

tnil na 2.mieste tím Simona Tamašiová a Karin Mesárošová 

a rovnako na 2.mieste sa umiestnil tím Kitty Juhosová a Romana 

Gábrišová v kategórii Súťažný make-up. 

Z úspechov sa tešíme a súťažiacim blahoželáme. 

Editoriál 

Čas je relatívny pojem. 
Niekedy sa nám zdá, že ide veľmi 
rýchlo a inokedy sa zas vlečie ako 
slimák. Možno nie všetci so mnou 
súhlasia, ale mne sa zdá, že tieto 
tri mesiace nového školského roka 
2017/2018 prešli neuveriteľne 
rýchlo. Máme za sebou už aj 
jesenné prázdniny a tie vianočné 
tu budú čo nevidieť. Ale nie o 
prázdninách chcem hovoriť.  

Chcem poukázať na to, 
že už sme za tie tri mesiace toho 
vykonali naozaj veľa. Žiaci našej 
školy sa už stihli zúčastniť 
Interbeauty, súťaže o Zlaté 
nožnice, navštíviť výchovný 
koncert, absolvovať prednášky v 
rámci dňa primárnej prevencie a 
mnoho ďalšieho.  

Na stránkach nášho 
občasníka, by sme chceli našich 
spolužiakov informovať s dianím 
v našej škole, v našom meste a 
okolí a priniesť aj trochu 
rozptýlenia a zábavy. Prajeme 
Vám príjemné čítanie a dobrú 
náladu. 
- red. - 

 

 

Nič neodkladaj na zvláštnu príležitosť. Každý deň žiješ zvláštnu príležitosť. 

Neznámy 

 

 

Workshop pre rodičov           
 

V rámci triednych aktívov sme pre rodičov zorganizovali dňa 21.11.2017 
workshop na tému „Stáže Erasmus+“, kde sme ich oboznámili s priebehom pro-
jektu a jeho prínosom pre vzdelávanie. 
 Som žiačkou pomaturitného štúdia telová kozmetika a svoje skúsenosti z odbor-
nej stáže, ktorú som absolvovala v rámci projektu Erasmus+, som na workshope 
prezentovala. Myšlienka  absolvovať stáž v zahraničí zameranú na odborné zruč-
nosti ma zaujala hneď od začiatku. veľmi ma nadchla a nevyužiť ju, neprichádzalo 
do úvahy. V hlave mi hneď vírili myšlienky a predstavy, aké to môže byť. 

Keď nás v škole oslovili s možnosťou prihlásiť sa , neváhala som. Výbe-
rom som sa dostala do skupiny, ktorá vycestuje na stáž. Mala som radosť, ale 
i rôzne pocity. Hneď sme začali s jazykovou, odbornou a kultúrnou prípravou, kto-
rú viedli pani učiteľky a pani majsterky. Našou úlohou bolo zodpovedne pristupo-
vať k príprave a zároveň si zistiť čo najviac informácií o mieste, kde sa stáž konala. 
Ja som sa zúčastnila stáže v anglickom meste Corby, kde som pracovala 
v kozmeticko-kaderníckom salóne. Stáž trvala 3 týždne, bolo nás 14 dievčat a 2 
majsterky odborného výcviku. Každý pracovný deň sme chodili do salónov. Po 
skončení práce sme sa stretli v penzióne, kde sme boli ubytované a počas voľného 
času sme chodili cvičiť, spoznávali sme mesto, pamiatky a samozrejme, že sme si 
neodpustili nakupovanie. Tri týždne pobytu nám prešli rýchlo. 
  Zo začiatku sme mali zmiešané pocity, lebo to bolo pre nás niečo celkom 
nové, noví ľudia, nové prostredie, cudzí jazyk. Aj pre pracovníkov v salónoch to 
bolo nové, lebo mali na určitý čas nových spolupracovníkov, z inej krajiny a ešte 
žiakov. Na konci sme odchádzali domov s novými poznatkami a skúsenosťami. Ak 
by som mala možnosť ešte raz sa zúčastniť stáže, určite by som ju využila. Veľkou 
výhodou stáže bolo to, že sme mali všetko uhradené z projektu, z prostriedkov EÚ 
(dopravu, poistenie, ubytovanie, stravu). 
Na záver by som Vám chcela povedať, ak budete mať možnosť, určite ju využite. 
Bolo to niečo nové, čo za to stálo. 
      Wokshopu sa zúčastnilo 20 rodičov žiakov prvých ročníkov.  
      Katka Vadkertiová, I.VS 
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http://citaty.vychytane.sk/a/Neznamy/


 

 
 

 

Európsky týždeň odborných zručností 
 

Objav svoj talent! 
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Naše aktivity podujatí v rámci Európskeho týždňa odborných zručností sme zamerali : 

 Výstava Interbeauty Bratislava, prezentácia študijných a učebných odborov (vý-

stavný stánok, poskytovanie služieb a brožúra o škole) , prezentácia duálneho 

vzdelávania, účasť na súťažiach v dňoch 5. a 6.10.2017:Majstrovstvá SR a Medzi-

národné majstrovstvá v manikúre prírodných nechtov 2017, Junior Nail Star, Ju-

nior HAIR STAR, Majstrovstvá SR v make-upe 2017, Vizáž roka 2017. 

 Poskytovanie služieb v domove dôchodcov a v DSS. 

 Odborné školenie pedagógov a žiakov Filander&Syllte, 

 Dni otvorených dverí, prezentácia študijných a učebných odborov s možnosťou 

zapojenia sa do   pracovných aktivít, prezentácia duálneho vzdelávania a zapoje-

nia školy do Švajčiarsko-slovenského projektu, prezentácia projektu ERASMUS +, 

informovanie o spolupráci školy so zamestnávateľmi , o certifikáte IES 

 Zahraničná odborná stáž žiakov a pedagógov z ČR  v rámci projektu ERASMUS+ 

 Rodičovský aktív, workshop-prezentácia projektu ERASMUS +, diseminácia vý-

sledkov z realizovaných projektov, propagácia duálneho vzdelávania  

a spolupráca  so zamestnávateľmi 

 Prezentácia školy, študijných a učebných odborov  na Burze práce a informácií  

 Počas Európskeho týždňa poskytovanie služieb pre širokú verejnosť v školských 

salónoch s darčekom 

 Prezentovanie školy prostredníctvom webovej stránky, školského facebooku, in-

stagramu, internetového časopisu, videa a brožúry o škole. 

 
 

 

 

Pre seniorov 

Žiaci školy pravidelne pod 
vedením majsteriek odborného výcvi-
ku navštevujú domovy seniorov a iné 
domovy sociálnych služieb , kde po-
skytujú služby občanom v seniorskom 
veku alebo  občanom s mentálnym 
postihnutím. Sú to napr. domovy Ar-
cha, Lepší svet a iné. Túto vysoko hu-
mánnu činnosť poskytujú žiaci 
v oblasti úpravy, vlasov, tváre, obočia 
a rúk. V rámci Európskeho týždňa od-
borných zručností  poskytlo obyvate-
ľom služby 22 žiačok na dvoch návšte-
vách  45 ľuďom masáž rúk a lakovanie 
nechtov ,  28 klientkám sme nafarbili 
a upravili obočie. Pracovali sme 
v jedálni pri stoloch ale tiež ležiacim 
klientom poskytli službu tiež na iz-
bách. 
Žiačky majú veľmi pekný prístup 
k starším ľuďom vedia sa s nimi po-
rozprávať. 
O služby, ktoré sme ponúkli bol veľký 
záujem, svedčí o tom 50 spokojných  
klientov a tiež dohoda o ďalšej náv-
števe. 
 

Školské salóny pre verejnosť 
 

Otváracie hodiny 
 

Kaderníctvo  
Po-Pia  7.30-18.00 hod 
 

Kozmetika 
Po-Ut  8.00-18.00 hod. 
Št-Pia  8.00-13.00 hod 
 

Manikúra-pedikúra 
Po-St  7.30-13.00 hod 

 



 

  
   

 

  

 
DEŇ PRIMÁRNEJ PREVENCIE 
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Tá naša stužková... 
II.VS – triedna učiteľka: akad.mal. Renáta Eckhardtová, IV.KV – triedna učiteľka: Ing. Viera Földesiová, IV.KOV 

triedna učiteľka:  Ing. Renáta Peťková 

 

Celodenná akcia SOŠ kaderníctva a vizážistiky zameraná na PRIMÁRNU 

PREVENCIU 28.11.2017 za účasti prednášajúcich z organizácii Slovensko bez drog, 

Bratislavská arcidiecézna charita, Deti v sieti, OZ Vagus, ACET SR, Centrum pre ro-

dinu, CPPP v Bratislave, PZ SR, výchovná poradkyňa - Jana Matloňová Klein. Koor-

dinátori akcie: Katarína Hindická, Emília Motyčková, Renáta Peťková. 

Naša škola sa tiež zapojila do projektu proti kyberšikane, a tak ho aj pod-

porila.  Absolvovali sme niekoľko prednášok na túto tému. Mňa najviac zaujala 

prednáška, ktorá sa konala v telocvični. Prednášku organizoval Miroslav Drobný 

spolu so speváčkou Aless. Musím povedať, že na začiatku sme viacerí neboli príliš 

ohromení s tým, že Aless nám bude niečo prezentovať.    Ale prekvapila. Prednáš-

ka sa skladala z prezentácie o šikanovaní, ktorá bola nakrútená podľa  skutočného 

príbehu, kde hlavnou hrdinkou bolo dievča, ktoré počas 30 minút prerozprávalo  

svoj  príbeh, ako ju šikanovali a ako ďaleko to až zašlo. Po prezentácii, ktorá v nás 

vyvolala veľké emócie, sme sa mohli spýtať Aless  na otázky, čo sa týka šikanova-

nia. Aless bola tiež šikanovaná, takže vedela na všetko  odpovedať.  Musím pri-

znať, že na začiatku skoro nikto sa nič nespýtal, lebo všetci sme z tohto dokumen-

tu boli zaskočení a v hlave sa nám odohrávalo milión myšlienok. Po pár minútach 

ticha sa zodvihli prvé ruky. Atmosféra bola  nie veľmi dobrá. Dokonca niektorí 

spolužiaci aj plakali. Možno si pri tom spomenuli na niečo podobné čo sa aj im 

stalo. Po vlastnej výpovedi Aless  zaspievala a aj sa s nami odfotila.  Pre mňa 

osobne prednáška bola veľká skúsenosť a aj rada  do života.  

Podľa mňa sa dá kyberšikana  riešiť, len sa netreba tváriť že nič nepočuje-

me a nevidíme. Určite v každom kolektíve sa nájde aspoň jeden, čo sa za toho je-

dinca postaví a zastane sa ho. Len treba byť opatrný, aby ste si z jedinca jeho 

bremeno nepreniesli na seba.  

Zuzana Jánošíková, 1.KVT 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Šablona pre bodypainting s jesennou tematikou, autorka 

 

Jeseň 
 

Jeseň je postaršia pani. Má okrúhlych 50 rokov. Je už troška zhr-

bená a na tvári má pár vrások, ktoré hovoria o jej veku a ceste životom. 

Jej pohľad je väčšinou zadumaný, no predsa len vnímavý. Oblečenú má 

šatku z jemného hodvábu. Sukňu z pestrofarebných opadaných listov. 

Tričko má z pochmúrnych mrakov, ktoré prilákala svojou pestrosťou. 

Prechádza sa po celom svete a za sebou zanecháva pestrosť a jemnú 

arómu opadaných jabĺk. Pripomína mi starenu, ktorá žije naveky.  

Francesco Mariano Montefiori,  II.KVB 

       

Festival slobody 
 

Naši žiaci z II.KVA a II.KVB sa v novembri zúčastnili programu na 

Festivale slobody v Kine Lumiére. Bol im premietnutý krátky dokument 

o skautoch. Skauti boli zakázaná organizácia počas socializmu. Po doku-

mente nasledovala diskusia, na ktorej sme uvažovali, prečo vlastne zaká-

zali takúto organizáciu s bohatou tradíciou. Socializmus bol režim, kto-

rému nevyhovovalo, ak mal človek vlastný názor, ak kritizoval režim, ak 

chcel byť slobodný. Následne sme videli celovečerný film Úkryt v zoo, 

ktorý nám priblížil obdobie nacizmu v Poľsku. Išlo o skutočný príbeh ma-

jiteľov varšavskej zoo, ktorí počas druhej svetovej vojny ukrývali Židov 

z varšavského geta. Tento film nás všetkých veľmi zaujal a môžem ho len 

vrelo odporučiť.         

   Mgr. Zlata Štefková, učiteľka 

Gramatické okienko 

Napadlo mi/ napadlo ma 
Keď máme na mysli myšlienky, nápad, tak používame tvar: Napadla mi myšlienka. 
Ak nás niečo ohrozilo alebo nás niekto napadol, tak použijeme tvar: Pri prechádzke dedi-
nou ma napadol pes. 
 
Vykanie 
Sloveso pri vykaní musí byť vždy v druhej osobe množného čísla.      
SPRÁVNE: 
Podali by ste mi ten chlieb? Ukázali by ste mi tú knihu?        

Dobrovoľné postrehy 

Vojna a svet 

Som hlúpe 17- ročné dieťa, 
ešte stále neznalé sveta, 
rád ochutnávam prvé dojmy 
a náhle plávam vo víre vojny. 
 
Uniforma hrdá, v ruke zbraň, 
na hrudi vlasť...žiješ? Tak ju bráň! 
Vraj pre ďalšiu generáciu 
ja musím zomrieť, oni nech žijú. 
 
Tak trasiem sa strachom v zákope, 
všetko zlo sveta mám na kope, 
špinu a smrad a krik a bolesť. 
Prečo musím ja obeť priniesť? 
 
Vraj zabijem, vraj sa to stane, 
no ako, keď bojím sa vlastnej zbra-
ne? 
Bojím sa kvapky dažďa čo padá, 
krvi, čo cestu z tela si hľadá. 

 
Ľuboš Cmár, II.KVB 

 
Utrpenie Židov 

Kde klokan ohradený výbeh obýva 
a človek naň míňa marku za pohľad. 
Tam hebrejec svoj život ukrýva. 
Strachom sa chveje svojich vlád. 
 
Júda pozor, rozhýb údy, 
nad tebou sa zmráka. 
Nepriateľ si brúsi zuby, 
potečie ti krvi mláka. 
 
Už sa ženú, no nieto Žida ani matky. 
Celý v zlosti, narobili zo zvierat jatky. 
No vzácne si nechali pre seba, hadi. 
 
Utíchol chaos, kľud už bude snáď, 
takže sa ty, Juda v pokoji vráť, 
a miesto si tu opäť nájdi. 

 

Katarína Bazalová, II.KVB 
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Archív našej školy skrýva v zaprášených spisoch históriu našej  
Školy  a veľa nám napovie aj o žiakoch, ktorí ju navštevovali. Boli 
to presne takí istí mladí ľudia ako dnešní žiaci. Nehovorilo sa im 
teenageri , ale puberťáci a  tiež mali svoje sny a túžby. Ani pre  
nich nebolo učenie vždy prioritou a tiež občas zabudli prísť na  
vyučovanie či prax  do školy . 

 

Oznam o priestupku 

Oznamujeme Vám, že Vaša dcéra.. dňa 24.6.1988 v deň odovz- 
dávania učebníc a čistenia triedy, svojvoľne ušla o 10.00 hod zo 
školy. Vašu dcéru som Vašu dcéru som musela osobne vyzdvih- 
núť z autobusovej zastávky  ČSAD a vrátiť späť do školy. 

                                                                                     Triedna učiteľka 

 

 

 
 

 

Vianočná nálada na domy sadá, šťastie 

a lásku do sŕdc nám vkladá. Nech nás 

vždy sprevádza  

na každom kroku,  

cez krásne Vianoce a v Novom roku 2018 
. 
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