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5141 Kaderníci
Úplná kvaliﬁkácia
je súhrn vedomos5, zručnos5 a schopnos5 potrebných na
nadobudnu>e príslušnej čiastočnej kvaliﬁkácie a úplnej
kvaliﬁkácie.
Stanovuje odborné vedomos> a odborné zručnos> potrebné
na výkon povolania, ktorého sa kvaliﬁkácia týka.
Všeobecné vedomos> a spôsobilos> sú neoddeliteľnou
súčasťou nadobudnu>a každej kvaliﬁkácie. Ich úroveň
zodpovedá príslušnej úrovni štátneho a školského
vzdelávacieho programu pre daný učebný alebo študijný
odbor.
je súhrn kritérií, organizačných a metodických postupov,
materiálnych, technických a priestorových predpokladov na
overovanie a hodnotenie dosiahnutej odbornej spôsobilos>
podľa stanovených kvaliﬁkačných štandardov.
Súčasťou hodnotenia odbornej spôsobilos> je preukázanie
všeobecných vedomos5 a spôsobilos5 na príslušnej úrovni
štátneho a školského vzdelávacieho programu pre daný
učebný alebo študijný odbor. Organizačné a metodické
postupy pri hodnotení sú v súlade s kritériami hodnotenia
vzdelávacích výstupov popísaných na príslušnej úrovni
štátneho a školského vzdelávacieho programu pre daný
učebný alebo študijný odbor, rovnako to pla5 aj pre materiálne
a priestorové podmienky pre vykonanie skúšky.
350 hodín

100 hodín
250 hodín
Osvedčenie o úplnej kvaliﬁkácii

Kvali+ikačný štandard pre ISDV
Odborné vedomosti

Odborné zručnosti

PÁNSKY KADERNÍK - HOLIČ vie/pozná:
rozčleniť kadernícke prevádzkarne,
osvojiť a upevniť si základné predpisy
o osvetlení, vetraní a vykurovaní,
charakterizovať vnútorné vybavenie
manipuláciu s elektrickými prístrojmi,
hygienické predpisy pre zriaďovanie
prevádzkarne,
smernice a predpisy o bezpečnosti
a hygiene pri práci,
čistenie a dezinfekcia náradia
a pomôcok,
informácie o hygienických
požiadavkách na bielizeň, vie
charakterizovať dekontamináciu
v prevádzkarni,
dennú starostlivosť o vlasy,
podstatu umývania vlasov a vlasovej
pokožky,
pracovný postup pri umývaní vlasov a
metódy diagnózy vlasov,
podstatu vodovej ondulácie,
technika vodovej ondulácie: sušenie,
sušenie cez prsty, sušenie do tvaru účesu,
fúkaná ondulácia ,
pomôcky a prostriedky na vybrané
techniky vodovej ondulácie,
má vedomosti o poňatí typu strihu,
rôzne techniky strihania vlasov a vie
ich použiť podľa kvality vlasov,
pánske a detské strihy,
kombinované strihy elektrickým
strojčekom a nožnicami,
využitie stylingových prípravkov pri
úprave pánskych účesov,
BOZP a hygiena v holičstve,
prístroje, pomôcky a materiál
v holičstve,
nové typy elektrických strojčekov na
strihanie pánskych účesov a ich použitie,
príprava zákazníka pred holením,
práca s britvou,
rozdelenie prípravkov na holenie a ich
aplikácia,
naparovanie pokožky pred holením,
napínanie pokožky pri holení
a zahoľovaní,
pracovný postup pri úprave fúzov
a brady,
úprava brady a fúzov nožnicami,
úprava brady a fúzov elektrickým
strojčekom,
kombinované strihy brady elektrickým
strojčekom a nožnicami,
definíciu odfarbovania vlasov,
pracovné postupy odfarbovania celých
vlasov,
príčiny neúspechu pri odfarbovaní
vlasov a brady,
charakterizovať kovové farbivá,
fyzikálne farbivá, čiastočné, oxidačné

Hodnotiaci štandard pre ISDV
Predmetom overenia a hodnotenia bude:

Prehľad teore=ckých vedomos@:
-

voda – výskyt v prírode, posúdenie vody z chemického, fyzikálneho a biologického
hľadiska, požiadavky na vodu v odbore
tvrdosť vody a zmäkčovanie vody
hygienické predpisy pre zriaďovanie prevádzkarne
skladovanie zásob v kaderníckom salóne, druhy skladov
evidencia materiálu v kaderníckom sklade
dezinfekcia, sterilizácia náradia a pomôcok
upratovanie a dekontaminácia na pracovisku
hygienické požiadavky na bielizeň
vybavenie pánskeho kaderníckeho pracoviska
rast, výmena a farba ochlpenia tela
fyzikálne vlastnos> ochlpenia tváre
vlasový korienok, vlasová stonka, vlasové ústroje
kadernícke úkony vykonávané v pánskom kaderníctve
prípravky vlasovej a pleťovej kozme>ky
využi>e vonných látok v pánskej kozme>ke
kolínske vody a parfumy
masáž hlavy- účinok masáže, druhy masáže
prípravky na masáž – vlasové vody a toniká
postup pri masáži hlavy
bezpečnosť a hygiena pri práci pri umývaní vlasov
charakteris>ka umývania vlasov a vlasovej pokožky
charakteris>ka umývania tváre, brady a fúzov
pomôcky a materiál, kyslý oplach
technologický postup umývania vlasov
technologický postup umývania brady a fúzov
šampóny, mydlá – zloženie, požadované vlastnos>, použi>e v odbore
druhy šampónov, mydiel
zmáčavosť a jej vplyv na úpravu brady a fúzov
druhy prípravkov na a po holení
diagnóza vlasov, brady a fúzov
príprava zákazníka na strihanie a holenie, náradie a pomôcky na strihanie
pracovný postup plas>ckého, tupého a kombinovaného strihu
dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri strihaní vlasov, brady a fúzov
dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri holení
strihanie pánskych vlasov – techniky, druhy strihov
strihanie brady a fúzov – techniky, druhy strihov
druhy pánskych a detských strihov
diagnóza vlasov, fúzov a brady
pracovné postupy strihania vlasov, fúzov a brady
tvary pánskych brád a konečná úprava
druhy zástrihov a konečná úprava
techniky vodovej ondulácie: sušenie, sušenie cez prsty, sušenie do tvaru účesu,
fúkaná ondulácia
príprava zákazníka, náradie a pomôcky pri technikách vodovej ondulácie: sušenie, sušenie
cez prsty, sušenie do tvaru účesu, fúkaná ondulácia
fyzikálne vlastnos> vlasov, fúzov a brady
zmáčavosť vlasov a jej vplyv na úpravu vlasov vodovou onduláciou
princíp vodovej ondulácie
príprava zákazníka, náradie a pomôcky pri vodovej ondulácii

