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CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

V UČEBNOM ODBORE 6456 H kaderník 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a  služieb, 

Stavbárska 11, 036 80 Martin 

 

Kód a názov ŠVP 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod 

a služby II 

Kód a názov učebného odboru 6456 H kaderník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  Externá – dištančná /skrátená 

 

 

Popis školského vzdelávacieho programu 

 

Vzdelávací program konkretizuje požiadavky ŠVP na odborné vzdelávanie žiaka v odboroch 

príslušných do skupiny odborov 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II. Ciele 

vzdelávania, ktoré sú vymedzené týmto vzdelávacím programom, smerujú do troch základných 

oblastí: rozvoj osobnosti žiaka, príprava pre život v občianskej spoločnosti a príprava na 

pracovné uplatnenie. 

Odborné vzdelávanie tejto skupiny odborov vytvára predpoklady pre získanie kompetencií 

potrebných pre uplatnenie v rôznych okruhoch pracovnej činnosti v oblasti obchodu – 

predavačské práce; osobné a prevádzkové služby – kadernícke služby, kozmetické služby; 

služby cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie a pre špecializáciu smerom ku konkrétnym 

povolaniam. Dôraz je položený na prípravu absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, s 

odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré bude vedieť aplikovať 

v praxi. 

Vzdelávací program je rozvrhnutý tak, aby umožňoval vznik vzdelávacích programov, ktorých 

realizácia nepovedie iba k príprave úzko zameraných špecialistov v danej oblasti, ale k získaniu 

širšieho rozsahu kompetencií, ktoré umožnia absolventom hľadať a nachádzať zamestnanie v 

širšej oblasti trhu práce, prípadne umožní ich bezproblémovú rekvalifikáciu. 

Odborná zložka vzdelávania vymedzuje jednak učivo spoločné pre všetky odbory tejto skupiny 

vzdelávania bez ohľadu na ich profiláciu, kde spoločné vzdelávacie štandardy predstavujú 

povinný základ odborného vzdelávania danej skupiny. 

Pripravuje žiaka k porozumeniu základných vzťahov v trhovej ekonomike, základných 

podnikových činností a pracovnoprávnych vzťahov. Poskytuje žiakovi potrebné vedomosti o 

podnikaní, finančnej gramotnosti, spotrebiteľskej výchove, pripravuje ho aktívne rozhodovať o 

svojej profesijnej kariére a uplatniť sa na trhu práce, myslieť a konať ekonomicky a ekologicky, 

prispievať k dosahovaniu vyššej kvality svojej práce, dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci. Ďalej je učivo rozdelené do špecifických vzdelávacích štandardov podľa jednotlivých 

učebných odborov. Potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie žiak získava v teoretickom a 

praktickom vyučovaní. Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie sa uskutočňuje podľa 

všeobecne platných právnych predpisov a schválených ŠkVP. 

 

 
 

 

 



 

SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM V 2 – ROČNOM VZDELÁVACOM PROGRAME 

ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O ŠTÚDIU 

Kód a názov učebného odboru 6456 H kaderník 

 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Forma štúdia: Externá – dištančná / skrátená 

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška 

 

Doklad o získanom stupni 

vzdelania: 

Vysvedčenie o záverečnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii: Výučný list 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 

Podľa profilácie absolventa: 

- v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, 

- v organizáciách poskytujúcich osobné a prevádzkové 

služby, 

- v organizáciách poskytujúcich beauty služby, 

- odborní zamestnanci kaderníctva na prevádzkach 

malých a stredných firiem, ako živnostníci, zamestnanci 

firiem zaoberajúcich sa výrobkami vlasovej kozmetiky 

Možnosti ďalšieho štúdia: Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre 

absolventov trojročných učebných odborov. 

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 

kvalifikáciu absolventov. 

 

ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

Príprava v školskom vzdelávacom programe 6456 H kaderník, zahŕňa teoretické a praktické 

vyučovanie.  

Teoretické vyučovanie je organizované dištančnou formou alebo v priestoroch školy na 

Stavbárskej 11, 03601 Martin.   

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej 

komunikácie, odborných predmetov. . Vzdelávacia oblasť vymedzuje obsah teoretickej 

prípravy pre kvalitný výkon povolania osvojenými technologickými postupmi v súlade 

s požiadavkami zákazníka, estetickými zásadami, modernými trendami a novými vedeckými 

poznatkami. Poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti z oblasti používaných materiálov 

a surovín, o materiálnom a technickom zaradení a výbave prevádzok. V rámci odborného 

výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku poskytovania služieb.  



Praktické vyučovanie je organizované individuálnou formou na pracoviskách zamestnávateľa 

alebo formou odborného výcviku v škole, v stredisku praktického vyučovania na Ul. Jána 

Šimku 7, 03601 Martin.  

Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy ako sa majú 

správať ku zákazníkom všeobecným prehľadom o celej oblasti kaderníckych služieb a so 

základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.  Učebný odbor 6456 

H kaderník  integruje teoretické a praktické vyučovanie.  

Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, 

situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Tieto vyučovacie aktivity 

prebiehajú pod dozorom učiteľa odborného výcviku. 

Pre získanie výučného listu je potrebné odpracovať 1 320 hodín. 

Ak žiak pracuje v odbore vzdelávanie je povinný odpracovať stanovený počet hodín OV 

v pomere 80% ku 20% - 80% na pracovisku zamestnávateľa a 20% na pracovisku OV 

pod dohľadom majstra OV.  

Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými 

pokynmi MŠ SR. 

  

Zdravotné požiadavky na žiaka 

 

Do učebných odborov skupiny odborov Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 

môže byť prijatý len uchádzač s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač ktorý má zmenenú 

pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušného všeobecného lekára o 

schopnosti študovať zvolený odbor podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o prijímaní 

na štúdium na stredné školy. 

Na prijatie do učebného odboru 6456 H kaderník,  môžu byť prijatí uchádzači s dobrým 

zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

• prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha 

hrubej a jemnej motoriky), 

• prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia 

chrbtice, ploché nohy, vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier), 

• prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami 

(varixy), 

• prognosticky závažným ochorením kože horných končatín, 

• prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických 

syndrómov a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci, 

• psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby, 

• prognosticky závažnými ochoreniami oka, a sluchu, 

• endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  

• chronickými chorobami pečene. 

Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Uchádzač musí mať platný 

zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový 

lekár, v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho 

zabezpečenia. 

 

 



Požiadavky na hygienu a bezpečnosť pri práci   

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej 

a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych 

a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov 

a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu 

konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa musia doplniť 

informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom a praktickom 

vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto 

zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, rizikové faktory 

súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu a pod.).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených 

v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských 

zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie 

činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. 

Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané 

práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci sa rozumie: 

• dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi 

predpismi a s technologickými postupmi, 

• používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 

predpisom, 

• používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

• vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne 

dozoru nasledovne: 

• práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 

dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo 

obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade 

porušenia BOZP, 

• práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 

pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, 

v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec Strediska praktického 

vyučovania v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby.  

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje: 

1. Pracovné oblečenie 

Dievčatá 

• Biela zdravotná košeľa , ( Biele tričko ) 

• Biele zdravotné nohavice 

• Ortopedické topánky ( nie vsuvky) 

• Biele ponožky 

• Menovka 

Chlapci 

• Biela zdravotná  košeľa, ( Biele tričko ) 

• Biele zdravotné nohavice        



• Ortopedické topánky ( nie vsuvky ) 

• Biele ponožky 

• Menovka 

 

 

 PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU 6456 H kaderník 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Stavbárska 11,  036 80 Martin 

Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a 

služby 

Kód a názov učebného odboru 6456 H Kaderník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  Externá – dištančná / skrátená 

 

Charakteristika absolventa 

 

Cieľom vzdelávacieho programu skupiny odborov 64 Ekonomika a organizácia, obchod a 

služby II je pripraviť absolventa, ktorý bude schopný uplatniť sa vo svojom povolaní so 

všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami 

aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou. 

Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Bude 

schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní 

vzdelávacieho programu získava zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučí 

sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť 

v práci. Odborné vzdelávanie v skupine odborov Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 

je dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je 

široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávanie v tejto skupine odborov pripravuje 

absolventa podľa jeho profilácie pre uplatnenie sa v obchodných podnikoch, osobných a 

prevádzkových službách, gastronómii, hotelierstve, cestovnom ruchu a v súkromnom 

podnikaní. 

 

VZDELÁVACIE OBLASTI 
 

Prehľad vzdelávacích oblastí: 

1) Teoretické vzdelávanie 

2) Praktická príprava 

 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE  

Absolvent má: 

- vysvetliť odbornú terminológiu, symboliku a zásady technickej normalizácie a štandardizácie 

v odbore kaderník, 

- popísať aktuálne predpisy BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom a osobné ochranné 

pracovné prostriedky používané pri  práci, 

- opísať základné druhy kaderníckych úkonov 



- vysvetliť zásady výpočtu spotreby materiálov pre zhotovenie kaderníckeho úkonu, 

- popísať druhy, vlastnosti, použitie a technologický postup spracovania materiálov pri 

zhotovení kaderníckych prác, 

- opísať prípravu, používanie a udržiavanie vhodných pracovných pomôcok 

- opísať spôsoby likvidácie a recyklácie odpadu z kaderníckych prác. 

- ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať osvojené pojmy 

pri riešení  

- mať vedomosti o správnom životnom štýle človeka,  

- poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti v priamom kontakte 

s klientmi, - samostatne rozhodovať o pracovných problémoch 

 

EKONOMICKÉ VZDELÁVANIE 

 

Učivo je vymedzené spoločne pre všetky odbory na danom stupni vzdelania bez ohľadu na ich 

profiláciu. Pomôže žiakovi pri rozhodovaní o ďalšej profesijnej a vzdelávacej orientácii, pri 

vstupe na trh práce a pri uplatňovaní pracovných práv. 

Cieľom je príprava absolventa s konkrétnym odborným profilom, ktorý mu pomôže úspešne sa 

presadiť na trhu práce i v živote. 

 

Absolvent má: 

 

- vysvetliť základné ekonomické pojmy potreby a spotreba, uspokojovanie potrieb, statky a 

služby, výrobu 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 

a 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 v 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. 

 

PRAKTICKÁ  PRÍPRAVA 

  

Absolvent vie: 

  

- uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania, 

- aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu, 



- uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti 

práce na prevádzke,  

- voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky a 

predmety,  

- zabezpečovať bežnú údržbu kaderníckych prístrojov, náradia a materiálov,  

- vykonávať techniky vodovej ondulácie a strihania vlasov,  

- pracovať s elektrickými ondulačnými pomôckami,  

- zvoliť správny postup a vykonať preparáciu, farbenie, odfarbovanie a melírovanie vlasov,  

- navrhnúť a vykonať rôzne typy strihov s prihliadnutím na kvalitu vlasov a typ zákazníka  

- vykonávať úpravu a údržbu vlasových doplnkov a parochní,  

- voliť a vykonať líčenie podľa typu zákazníčky a príležitosti  

- uplatniť základy manikúry, kozmetiky a ošetrovania jednotlivých typov pleti pri úprave 

svojho zovňajšku a poradenstve,  

- preukázať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou, 

 - vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie,  

- navrhnúť a vytvoriť náročný účes,  

- osvojovať si nové pracovné metódy a techniky v odbore,  

- dodržiavať základné zásady jednania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi,  

- orientovať sa v odbornej literatúre, časopisoch a významných podujatiach v kaderníckom a 

kozmetickom odbore  

- pracovať s registračnou pokladňou, inkasovať a robiť vyúčtovanie,  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rámcový učebný plán pre 2 -ročné skrátené štúdium 
 

 

 

 

Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2 – ročné skrátené štúdium 

Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním 

(teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre 

spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov, v ktorých budú 

vzdelávacie oblasti rozpracované do učebných osnov vyučovacích predmetov alebo modulov. 

Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné minimum.  

Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe je v 1. a 2. ročníku 

35 hodín, za celé štúdium 70 hodín. Výučba sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov 

a v druhom ročníku 30 týždňov. Časová rezerva sa využije na opakovanie  doplnenie učiva a na 

absolvovanie záverečnej skúšky. 

Obsah vzdelávania v 2 – ročnom skrátenom štúdiu konkrétneho učebného odboru musí byť 

totožný s obsahom vzdelávania uvedeným v tomto štátnom vzdelávacom programe. Rozsah 

vzdelávania vymedzí škola v učebnom pláne svojho školského vzdelávacieho programu tak, 

aby boli naplnené výkonové a obsahové štandardy konkrétneho učebného odboru.Hodnotenie 

a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a  služieb,  

Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov učebného odboru 6456 H kaderník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Externá – dištančná / skrátená 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 

vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. Spolu 

Odborné predmety 11 11 22 

Aplikovaná informatika 1 0 1 

Ekonomika 2 2 4 

Materiály 2 2 4 

Odborné kreslenie 1 1 2 

Psychológia  1 1 2 

Technológia 3 3 6 

Zdravoveda 1 2 3 

Odborný výcvik  24 24 48 

Spolu 35 35 70 



 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 
Predmet aplikovaná informatika v odbore pripravuje žiakov k tomu, aby boli schopní účelne a 

účinne využívať výpočtovú techniku tak pri svojej práci v budúcom zamestnaní, ako aj pri 

vyučovaní odborných voliteľných predmetov. Výučba je zameraná na osvojenie si potrebných 

vedomostí a zručností len z užívateľského hľadiska. 

Cieľom predmetu je naučiť žiakov využívať štandardné a aplikačné programové vybavenie 

počítača a poskytnúť im základ umožňujúci využívanie osobného počítača v ďalšom štúdiu, 

ako aj v praxi, a na základe ďalšieho vzdelávania zvládnutie aj zložitejších aplikačných 

programov typických pre profesionálne uplatnenie sa absolventov školy. 

Žiaci: 

vedia obsluhovať počítač a prídavné zariadenia (tlačiareň.) 

vedia  samostatne   pracovať  so   štandardným   a aplikačným  programovým  vybavením  

bežne používaným   v počítačoch,   majú  najmä  zručnosti   v ovládaní  a využívaní  textového  

editoru, grafického programu, tabuľkového   kalkulátoru   a aplikačných   programov   

využívaných   v odbore   podľa   zvoleného odborného bloku 

vedia pracovať s internetom, vyhľadávať a získavať informácie, používať elektronickú poštu. 

Z hľadiska zásadných zručností predmet rozvíja predovšetkým zručnosti využívať informačné 

technológie. Žiaci si zdokonalia schopnosť evidovať, systematicky triediť, zaraďovať, 

uchovávať, vyhľadávať a spracovať informácie, ktoré získali na hodinách povinného 

všeobecnovzdelávacieho predmetu informatika.  

Výučba sa uskutočňuje v odbornej učebni vybavenej osobnými počítačmi napojenými na 

Internet. Osnovu výkladu učiteľ koordinuje s technickým vybavením učebne, potrebami 

študovaného odboru a odborného bloku a s aktuálnymi záujmami žiakov. Vybavenie učebne je 

také, aby bola možnosť samostatnej práce najviac dvoch žiakov na počítači. 

Učiteľ aplikovanej informatiky v odbore bude úzko spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi 

odborných predmetov, najmä pri oboznamovaní žiakov s aplikačnými programami 

používanými v praxi. 

Poradie tematických celkov nie je záväzné a počty hodín pri jednotlivých tematických celkoch 

sú odporúčané. Môžu sa presúvať v rámci ročníka, ale tak, aby sa nenarušila nadväznosť 

obsahu. Predmet sa zaraďuje do výučby v  2. ročníku (33hodín).. 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Poslaním vyučovania predmetu aplikovaná informatika v stredných odborných školách je 

naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú 

kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s 

rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a 

Názov predmetu 
Aplikovaná informatika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6456 H kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



aplikovaním informačných technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a 

riadení školy. 

Cieľom vyučovania predmetu aplikovaná informatika  je sprístupniť základné pojmy a techniky 

používané pri práci s údajmi a v pochopení toku informácií v počítačových systémoch. Podobne 

ako matematika aj všeobecnovzdelávací predmet informatika v spojení s informačnými 

technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. Oblasť informatiky zaznamenala 

mimoriadny rozvoj, preto v aplikovaná predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa 

zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. 

Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a 

praktické projekty. 

 

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci sa oboznámili s pojmami údaj a 

informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, uchovávaním, zobrazovaním, 

spracovaním a prezentovaním, t.j. s manipuláciami s údajmi; 

sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, 

prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém); 

pochopili, že aplikácie sú programy, ktoré umožňujú riešiť určité triedy úloh a problémov; 

chápali aplikáciu ako súbor úzko súvisiacich algoritmov na spracovanie údajov (realizovaných 

v niektorom konkrétnom systéme), oboznámili sa s hlavnými triedami úloh a problémov, ktoré 

sa riešia prostriedkami informačných technológií; 

si rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri 

riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy, distribuovať ich v skupine, 

vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť podproblémy, zhromaždiť výsledky, zostaviť ich do 

celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom referovať); 

nadobudli schopnosti potrebné pre prácu podľa zamerania svojho odboru riešením 

aplikovaných úloh (sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov, hľadať 

riešenie a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o ňom, robiť 

závery) a rozvíjali si logické myslenie; 

si rozvíjali svoju osobnosť a tvorivosť (vedieť si zvoliť médium na vyjadrenie svojich 

myšlienok, názorov a pocitov); 

sa naučili rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 

systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej 

práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty 

informatiky. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete aplikovaná informatika využívame pre utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 

umožňujú: 

Spôsobilosti využívať informačné technológie v odbornej príprave 

získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 

každý každému porozumel, vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), správne interpretovať získané fakty, 

vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 



Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, osvojiť si pocit zodpovednosti za 

seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu 

a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, experimentovanie, 

matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), vyjadriť alebo formulovať 

(jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, hľadať, navrhovať alebo používať 

ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému, 

pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, posudzovať 

riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, korigovať 

nesprávne riešenia problému, používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných 

oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať 

informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, preukázať vlastnú 

zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za 

životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Hygiena a bezpečnosť  

Pri práci 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Základné informácie o PC Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Operačný systém 

WINDOWS 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 



 

Práca v sieti internet Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Užívateľský softvér PC Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov 

tematického celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Hygiena 

a bezpečnosť  

Pri práci 

    

Základné 

informácie o PC 

Ing. Milan Britvík 

Hardvér, WindowsXO, 

Internet, Word 2003, 

Excel 2003, 

PROFEKO2005 

 

 

 

Počítače, 

dataprojektor 

Časti 

počítača, 

obrazy 

výpočtovej 

techniky 

 

Operačný systém 

WINDOWS 

Práca v sieti 

internet 

Užívateľský 

softvér PC 



ROČNÍK: prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Aplikovaná informatika  1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hygiena a bezpečnosť  

Pri práci  
1 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Zásady pri 

práci s výpočtovou 

technikou v učebni, 

organizačné pokyny 

1  • Dodržiavať zásady 

správania sa 

v učebni 

informatiky 

  
Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Základné informácie o 

PC 
2  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Hardvér 

počítača 

• Softvér 

počítača 

1 

1 

 • Poznať 

základnú 

terminológiu 

 Charakterizovať 

HW a SW 

 Uviedol 

a charakterizoval 

časti počítača 

 Uviedol a rozdelil 

softvér počítača 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Operačný systém 

WINDOWS 
4  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Základy práce 

s OS,  užívateľské 

nastavenie 

2  
 Urobiť základné 

nastavenie PC 

 Nastavil PC 
Práca na PC Práca na PC 

• Práca 

s priečinkami a 

súbormi 

2 
 Urobiť základné 

operácie 

s priečinkami a 

súbormi 

 Vytvoril štruktúru 

priečinkov, uložil 

súbor 

Práca na PC Práca na PC 

Práca v sieti internet 
10  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



 Internet – história 

a základné služby  

 

6 
 

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

 Potrebné 

informácie na 

samoštúdium 

predmetov 

 Vyhľadávanie 

podkladov pre 

úlohy a projekty 

 Vytvoriť  vlastnú 

e-mailovú schránku 

 Vedieť zásady 

komunikácie cez 

internet 

 Využiť všetky 

možnosti 

nastavenia 

schránky 

 Dodržiavať etické 

požiadavky na 

komunikáciu 

 

 Vytvoril si vlastnú 

e-mailovú schránku 

 Nastavil si 

prostredie schránky 

 Odoslal e-mail s 

prílohami 

 Neporušil etické 

zásady pri 

komunikácii 

 

Práca na PC  Práca na PC  

 Vyhľadávanie 

a ukladanie 

informácií z 

internetu 

 

4  Vedieť používať 

vyhľadávacie 

servery 

 Nájsť na internete 

konkrétne 

informácie 

 

 Použil správne 

vyhľadávací server 

 Našiel konkrétnu 

informáciu 

 

Práca na PC  Práca na PC  

Užívateľský softvér 

PC 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Grafický program 

SKICÁR 

 

4 
 

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

 Úprava textu 

 

 

 

 Vedieť nakresliť 

jednoduchý 

obrázok 

 Vedieť upraviť 

existujúci obrázok 

 Použiť výrez 

obrázoku 

 

 Nakreslil obrázok 

podľa predlohy 

 Upravil existujúci 

obrázok 

(fotografiu) 

 Použil len potrebnú 

časť obrázku 

 

Práca na PC  Práca na PC  



 Textový procesor 

WORD 

 

 

 

 

 

6  

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

 Úprava napísaného 

textu textu 

 

 

 

 Vedieť formátovať 

text (veľkosť, typ, 

štýl, farba, odsek, 

odrážky,) 

 Vedieť pracovať 

s blokmi 

(kopírovať, 

presúvať, 

formátovať...) 

 Vedieť opraviť 

chyby v texte 

 

 

 Naformátoval 

naoísaný text 

 Označil blok textu 

a pracoval s ním 

 Opravil chyby 

v texte 

 

 

 

Práca na PC  Práca na PC  

 Program na 

tvorbu 

prezentácií 

PowerPoint 
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Odborné predmety 

 

 Tvorba, úprava 

prezentácií 

 

 Vedieť vytvoriť 

jednoduchú 

prezentáciu 

 Vedieť vložiť 

animácie a efekty 

 

 

 Vie vytvoriť 

jednoduchú 

prezentáciu 

 Vie vložiť 

animácie a efekty 

 

Práca na PC Práca na PC 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súbornú úlohu na overenie komplexných vedomostí 

a zručností žiakov. Úlohy nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia 

byť súčasťou úlohy. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní úlohy. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť úlohu opakovať, 

ak bol v prvej úlohe neúspešný. Termín opakovania úloh y sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom.  



 

 

 

 

 

Názov predmetu Ekonomika 

Časový rozsah výučby 2, 2 hodiny týždenne, spolu 126 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 6456 H kadernik 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Cieľom obsahového štandardu je získať základné poznatky z makroekonomiky, ako aj odborné 

ekonomické vedomosti z oblasti terciárnej sféry národného hospodárstva. Žiak získa prehľad o 

základných ekonomických pojmoch, trhu a trhovom mechanizme, hospodárskom cykle, inflácii 

a nezamestnanosti. Osvojí si problematiku národného hospodárstva a medzinárodných 

ekonomických vzťahov. Nadobudne aj vedomosti o ochrane spotrebiteľa v zmysle platnej 

legislatívy. Získa vedomosti o kúpno-predajných vzťahoch a platobnom styku. Ťažiskom 

vyučovania nebude len opis ekonomických javov a procesov, ale aj uvádzanie žiaka do 

problémových situácií a hľadanie optimálnych riešení. Predmet zahŕňa aj pravidlá riadenia 

osobných financií. Obsah učiva je zameraný na vysvetlenie významu trvalých životných 

hodnôt, dôležitosti zabezpečenia životných potrieb a vplyvu peňazí na ich zachovanie. 

Oboznámia sa so systémom a fungovaním bankovej sústavy, s princípmi poskytovania úverov, 

úlohou poisťovníctva, s podstatou daní, ich vzťahom so štátnym rozpočtom a správou daní. 

Žiak sa oboznámi s formami súkromného podnikania, najefektívnejšou metódou vypracovania 

a oživovania strategického plánu pre úspešnú podnikateľskú činnosť, otázkami finančného 

zabezpečenia, metódami odhadnutia miery rizika, ako aj so základmi podnikateľskej etiky. 

Učivo zohľadňuje aj požiadavky podnikateľskej sféry, príslušného regiónu, trendy vývoja v 

danom odbore a aktualizáciu právnych predpisov. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho premetu ekonomika v učebnom odbore 6456 H Kadernik je poskytnúť 

žiakom súbor základných ekonomických vedomostí, formovať a rozvíjať ekonomické 

myslenie, rozvíjať kompetencie využiteľné v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku 

a občianskom živote. Žiaci sa naučia nájsť, vyhodnocovať a použiť finančné informácie pre 

riadenie vlastných financií, osvoja si dôležitosť osobného zabezpečenia pre prípad zdravotne a 

sociálne nepriaznivej situácie a staroby. Naučia sa rozoznávať možné riziká, stanoviť si reálne 

finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie. 

Žiaci sa oboznámia s teoretickými základmi a obsahom úpravy obchodného práva 

v slovenskom právnom poriadku. Do popredia sa dostávajú všetky zákonom povinné 

náležitosti, ktoré je nutné pri zakladaní a uskutočňovaní podnikateľskej činnosti dodržiavať.  

Žiak získa základné vedomosti a zručnosti aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, učí sa 

racionálne ekonomicky uvažovať a konať. 

 

 

 



 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Vo vyučovacom predmete ekonomika využívame pre utvárania a rozvíjanie nasledujúcich 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 

• vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,  

• hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného   

  problému, 

• posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo  

  efektívnosti a na základe týchto hľadísk porovnať aj rôzne riešenia daného problému, 

• korigovať nesprávne riešenia problémov, 

• používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov,  

  pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie 

 

• získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód   

  a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

• zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť  

  k riešeniu daného problému alebo si osvojiť nové poznatky. 

 

Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základné ekonomické 

pojmy 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Trh a trhový mechanizmus Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Národné hospodárstvo, 

zahraničný obchod 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Kúpno - predajné vzťahy 

a platobný styk 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 



 Ochrana spotrebiteľa Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Banková sústava Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Daňová sústava Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Poisťovníctvo Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Vecná stránka činnosti FO a 

PO 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Ekonomická stránka 

činnosti FO a PO 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Podnik, podnikanie Informačnoreceptívna – 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Personálny manažment Informačnoreceptívna – 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 
 

Podnikateľský plán Informačnoreceptívna – 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

 

 

 

 



Učebné zdroje 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Základné 

ekonomické 

pojmy 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Velichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Trh a trhový 

mechanizmus 

Jakubeková M.: 

Ekonomika 

pre študijné odbory 

výrobného 

a nevýrobného 

zamerania  

 SPN Bratislava 2004 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Národné 

hospodárstvo, 

zahraničný obchod 

Šlosár R.: Podniková 

ekonomika 2. časť 

SPN Bratislava 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Kúpno-predajné 

vzťahy a platobný 

styk 

Orbanová D., 

Velichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

1,2 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky  

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

 Ochrana 

spotrebiteľa 

Zákon o ochrane 

spotrebiteľa  

Tabuľa, PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Banková sústava Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Daňová sústava Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 



SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Poisťovníctvo Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Vecná stránka 

činnosti FO a PO 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: 

Obchodný, Občiansky 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Ekonomická 

stránka činnosti 

FO a PO 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Podnik, podnikanie Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 
Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 
Občiansky,  

Živnostenský 

Tabuľa 

PC 
Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Personálny 

manažment 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 
Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 
Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 



Podnikateľský plán Kolektív autorov: 

Podnikateľské 

vzdelávanie 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Ekonomika – ročník prvý 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Základné ekonomické 

pojmy 
6  Žiak má: Žiak:   

Ekonómia a jej členenie 2 
Odborný výcvik obchodná  

prevádzka 
charakterizovať pojmy charakterizoval pojmy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Potreby, statky, služby 1 
Odborný výcvik obchodná  

prevádzka 

rozlišovať a charakterizovať 

pojmy 

rozlišoval a charakterizoval 

pojmy 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Tovar, peniaze 1 

Tovaroznalectvo 

hospodárska 

korešpondencia 

vysvetliť význam peňazí 

uviesť príklady tovarov 

vysvetlil význam peňazí 

uviedol príklady tovarov 

Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 

Výroba, výrobné faktory 1 
Odborný výcvik obchodná  

prevádzka 

popísať výrobu 

charakterizovať VF 

popísal výrobu 

charakterizoval VF 
Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Základné ekonomické 

problémy 
1 Odborný výcvik  vysvetliť pojmy vysvetlil pojmy 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

 Trh a trhový 

mechanizmus 
6  Žiak má: Žiak:   

Trh, subjekty, formy, typy 2 Aplikovaná informatika charakterizovať trh charakterizoval trh Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Dopyt, činitele, krivka 1 
Aplikovaná informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť dopyt a nakresliť 

krivku dopytu 

vysvetlil dopyt a nakreslil 

krivku dopytu 

Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 

Ponuka, činitele, krivka 1 
Aplikovaná informatika 

odborný výcvik 
vysvetliť dopyt a nakresliť 

krivku dopytu 

 

vysvetlil dopyt a nakreslil 
krivku dopytu 

 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 
 

Rovnováha dopytu 

a ponuky, rovnovážna 

cena 

2 
Aplikovaná informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť rovnováhu dopytu 

a ponuky a nakresliť graf 

rovnováhy 

vysvetlil rovnováhu dopytu 

a ponuky a nakreslil graf 

rovnováhy 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test 

Hospodársky cyklus, 

nezamestnanosť, 

inflácia, národné 

hospodárstvo 

8  Žiak má: Žiak:   

Hospodársky cyklus, fázy, 

príčiny, dôsledky 
2 Odborný výcvik 

 

popísať hospodársky cyklus 

a jeho fázy 

 

popísal hospodársky cyklus 

a jeho fázy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 



Nezamestnanosť, miera, 

druhy, príčiny a dôsledky 
1 

Aplikovaná informatika 

odborný výcvik 
vysvetliť nezamestnanosť vysvetlil nezamestnanosť 

Ústne skúšanie 

 
Ústna odpoveď 

Inflácia, miera, príčiny, 

dôsledky 
1 

Aplikovaná informatika 

 
vysvetliť infláciu vysvetlil infláciu Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Národné hospodárstvo, 

štruktúra a riadenie 
2 

Aplikovaná informatika 

 

charakterizovať národné 

hospodárstvo a popísať jeho 

štruktúru 

charakterizoval národné 

hospodárstvo a popísal jeho 

štruktúru 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test   

 

Základné 

makroekonomické 

ukazovatele 

2 
Aplikovaná informatika 

 

vysvetliť základné 

makroekonomické 

ukazovatele 

vysvetlil základné 

makroekonomické 

ukazovatele 

Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 

Kúpno-predajné vzťahy 

a platobný styk 
6  Žiak má: Žiak:   

Nákup a predaj 1 

odborný výcvik rozlišovať základné pojmy 

spojené s nákupom a 

predajom 

rozlišoval základné pojmy 

spojené s nákupom a 

predajom 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Kúpna zmluva, obsah, 

náležitosti 
3 

odborný výcvik definovať kúpnu zmluvu, 

vysvetliť jej obsah 

a jednotlivé náležitosti 

definoval kúpnu zmluvu,  

vysvetlil jej obsah 

a jednotlivé náležitosti 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Platobný styk a jeho 
formy 

2 

Hospodárska 

korešpondencia 

rozlíšiť a uviesť rozdiely 

medzi jednotlivými formami 
platobného styku 

 rozlíšil a uviedol rozdiely 

medzi jednotlivými formami 
platobného styku 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 

Ochrana spotrebiteľa 6  Žiak má: Žiak:   

Legislatíva zabezpečenia 

ochrany spotrebiteľa 
1 

Odborný výcvik, obchodná 

prevádzka 

sa má oboznámiť 

s legislatívou ochrany 

spotrebiteľa 

sa oboznámil s legislatívou 

ochrany spotrebiteľa 

Ústne skúšanie 

 
Ústna odpoveď 

Práva spotrebiteľa, 

povinnosti predávajúceho 
1 

Odborný výcvik, obchodná 

prevádzka 

poznať práva a spotrebiteľa 

a povinnosti predávajúceho 

poznal práva a spotrebiteľa 

a povinnosti predávajúceho 
Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Označenie výrobkov 

cenami 
1 

Odborný výcvik, obchodná 

prevádzka 

vedieť označovať výrobky 

cenami 

vedel označovať výrobky 

cenami 
Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Informácie pre 

spotrebiteľa 
1 

Odborný výcvik, obchodná 

prevádzka 

charakterizovať informácie 

pre spotrebiteľa 

charakterizoval informácie 

pre spotrebiteľa 
Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Práca so zákonom 

o ochrane spotrebiteľa 
2 

Odborný výcvik, obchodná 

prevádzka 

 

NŠFG 1.2 – 1.2 

 

 

 

 

 

vedieť sa orientovať 

v zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

Vyhľadať informácie o 

právach spotrebiteľov 

vrátane práva na reklamáciu.  

Uviesť príklady klamlivých 

a zavádzajúcich obchodných 

praktík.  

vedel sa orientovať 

v zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

Vyhľadal informácie o 

právach spotrebiteľov 

vrátane práva na 

reklamáciu.   

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 



 

 

 

 

NŠFG 1.2 –  1.4 

 

 

 

 

 
 

NŠFG 1.2 –  2.4 

Uviesť príklady falšovaných 

tovarov (tzv. fejkov) 

 

 

Identifikovať korupčné 

správanie.  

Identifikovať podvodné 

správanie. 

Uviesť príklady zneužívania 

verejných zdrojov. 
 

Vysvetliť podstatu a význam 

podnikania na príkladoch 

podnikateľských subjektov v 

praxi. 

Navrhnúť vlastný projekt a 

individuálne  aj tímovo 

pracovať na jeho realizácii. 

Uviedol príklady 

klamlivých a zavádzajúcich 

obchodných praktík.  

Uviedol príklady 

falšovaných tovarov (tzv. 

fejkov). 

Identifikoval korupčné 

správanie.  

Identifikoval podvodné 

správanie. 
Uviedol príklady 

zneužívania verejných 

zdrojov. 

Vysvetlil  podstatu a 

význam podnikania na 

príkladoch podnikateľských 

subjektov v praxi. 

Navrhnúť vlastný projekt a 

individuálne  aj tímovo 

pracovať na jeho realizácii. 

Banková sústava 12  Žiak má: Žiak:   

Národná banka, jej úlohy 

a funkcie 
2 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 1.1 

pochopiť význam a úlohu  

NBS  

Vysvetliť možnosti 
úniku dôležitých osobných 

údajov. 

 Zhodnotiť dôsledky 

zneužitia osobných údajov. 

Vysvetliť, ako komunikácia 

o finančne významných 

záležitostiach môže pomôcť 

predchádzaniu konfliktom 

(finančná inštitúcia, klient). 

pochopil význam a úlohu  

NBS 

Vysvetlil možnosti úniku 
dôležitých osobných údajov. 

Zhodnotil dôsledky 

zneužitia osobných údajov. 

 Vysvetlil, ako komunikácia 

o finančne významných 

záležitostiach môže pomôcť 

predchádzaniu konfliktom 

(finančná inštitúcia, klient). 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Obchodné banky, úlohy, 

členenie 
2 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 1.3 

 

 

NŠFG 1.2 – 3.1 

vedieť rozčleniť obchodné 

banky a pochopiť ich úlohy 

Vysvetliť význam ochrany 

vkladov v SR.  
Vysvetliť rozdiel medzi 

bankovými a nebankovými 

subjektmi. 

vedel rozčleniť obchodné 

banky a pochopil ich úlohy 

Vysvetlil význam ochrany 

vkladov v SR.  
Vysvetlil rozdiel medzi 

bankovými a nebankovými 

subjektmi 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 



 

 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 3.2 

 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 3.3 

 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 3.4 

 

Vysvetliť, kedy sporiť a 

kedy si požičiavať (rozdiel 

medzi úsporami a pôžičkou). 

 Vysvetliť na konkrétnych 

príkladoch funkciu peňazí 

ako prostriedku na 

zabezpečenie životných 

potrieb 

 

Zoradiť osobné finančné 
ciele podľa ich priority.  

Prijímať finančné 

rozhodnutia na základe 

svojich reálnych možností a 

zhodnotiť ich dôsledky. 

Opísať základné typy 

bankových produktov. 

Opísať spôsob rozhodovania 

pri sporení a investovaní 

finančných prostriedkov.  

Rozlíšiť pozitívne a 
negatívne vplyvy reklamy na 

spotrebiteľa. 

 

Opísať moderné spôsoby 

platenia.  

Rozlíšiť platobné karty 

podľa funkcie (debetné, 

kreditné).  

Opísať spôsoby platenia v 

tuzemskej a zahraničnej 

mene.  
Porozumieť prepočtu meny 

(napríklad českých korún na 

Euro a naopak).   

Vysvetlil, kedy sporiť a 

kedy si požičiavať (rozdiel 

medzi úsporami a 

pôžičkou). Vysvetlil na 

konkrétnych príkladoch 

funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie 

životných potrieb 

 

Zoradil osobné finančné 
ciele podľa ich priority. 

Prijímal finančné 

rozhodnutia na základe 

svojich reálnych možností a 

zhodnotil ich dôsledky.  

Opísal základné typy 

bankových produktov. 

Opísal spôsob rozhodovania 

pri sporení a investovaní 

finančných prostriedkov.  

Rozlíšil pozitívne a 
negatívne vplyvy reklamy 

na spotrebiteľa. 

 

Opísal moderné spôsoby 

platenia.  

Rozlíšil platobné karty 

podľa funkcie (debetné, 

kreditné).  

Opísal spôsoby platenia v 

tuzemskej a zahraničnej 

mene.  
Porozumel prepočtu meny 

(napríklad českých korún na 

Euro a naopak).   

Aktívne bankové operácie 4 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 4.1 

 

 

popísať aktívne bankové 

operácie a postup pri 

poskytovaní úverov 

Zhodnotiť výhody a 

nevýhody využívania úveru 

popísal aktívne bankové 

operácie a postup pri 

poskytovaní úverov 

Zhodnotil výhody a 

nevýhody využívania úveru 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 



 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 4.2 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 4.3 

vrátane používania kreditnej 

karty. 

Aplikovať na príkladoch 

jednoduché úročenie.  

Analyzovať možnosti 

získavania finančných 

prostriedkov cez bankové a 

nebankové subjekty a 

dôvody a riziká nákupov na 

úver. 
Uviesť príklady 

spotrebiteľských úverov a 

ich poskytovateľov. 

 Vysvetliť systém ochrany 

spotrebiteľa pri úveroch 

spotrebiteľom. 

Uviesť príklady legálnych a 

nelegálnych postupov pri 

vymáhaní dlhov. 

Zhodnotiť význam úverovej 

histórie a budovanie 
pozitívnej úverovej histórie.  

 

vrátane používania kreditnej 

karty. 

Aplikoval na príkladoch 

jednoduché úročenie.  

Analyzoval možnosti 

získavania finančných 

prostriedkov cez bankové a 

nebankové subjekty a 

dôvody a riziká nákupov na 

úver. 
Uviedol príklady 

spotrebiteľských úverov a 

ich poskytovateľov. 

Vysvetlil systém ochrany 

spotrebiteľa pri úveroch 

spotrebiteľom. 

Uviedol príklady legálnych 

a nelegálnych postupov pri 

vymáhaní dlhov. 

Zhodnotil význam úverovej 

histórie a budovanie 
pozitívnej úverovej histórie.  

 

Pasívne bankové operácie 4 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 5.1 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 5.2 

 

popísať formy vkladov a 

cenných papierov 

Vysvetliť hodnotu a význam 

„núdzového fondu“. 

Opísať pozitívne a negatívne 

stránky sporenia na 

krátkodobé, strednodobé a 

dlhodobé ciele. 

Uviesť príklad investície, 

ktorá umožňuje rýchly a 

jednoduchý prístup k 
finančným prostriedkom. 

Uviesť možnosti využitia 

voľných finančných 

prostriedkov (sporenie, 

produkty so štátnym 

príspevkom, nehnuteľnosti). 

Zdôvodniť výber zvoleného 

popísať formy vkladov a 

cenných papierov 

Vysvetlil hodnotu a význam 

„núdzového fondu“. 

Opísal pozitívne a negatívne 

stránky sporenia na 

krátkodobé, strednodobé a 

dlhodobé ciele. 

 

Uviedol príklad investície, 

ktorá umožňuje rýchly a 
jednoduchý prístup k 

finančným prostriedkom.  

Uviedol možnosti využitia 

voľných finančných 

prostriedkov (sporenie, 

produkty so štátnym 

príspevkom, nehnuteľnosti). 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 



produktu pre investovanie 

voľných finančných 

prostriedkov. 

Zdôvodnil výber zvoleného 

produktu pre investovanie 

voľných finančných 

prostriedkov. 

Daňová sústava 12  Žiak má: Žiak:   

Charakteristika daňového 

systému na Slovensku 
2 

hospodárska 

korešpondencia 

NŠFG 1.2 – 2.3 

charakterizovať daňový 

systém na Slovensku 

 

Uviesť príklady, ako štát 

využíva príjmy z daní. 

 

charakterizoval daňový 

systém na Slovensku 

 

Uviedol príklady, ako štát 

využíva príjmy z daní. 

 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Základné daňové pojmy 1 
hospodárska 

korešpondencia 

vysvetliť základné daňové 

pojmy 

vysvetlil základné daňové 

pojmy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Priame dane 4 
hospodárska 

korešpondencia 

charakterizovať priame dane charakterizoval priame dane Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Nepriame dane 4 
hospodárska 

korešpondencia 

charakterizovať nepriame 

dane 

charakterizoval nepriame 

dane 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Štátny rozpočet 1 
hospodárska 

korešpondencia 
charakterizovať štátny 
rozpočet a vzťah daní k ŠR 

charakterizoval štátny 
rozpočet a vzťah daní k ŠR 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Poisťovníctvo 10  Žiak má: Žiak:   

Základné pojmy 2 Komunikácia 
vysvetliť základné pojmy v 
poistení 

vysvetlil základné pojmy v 
poistení 

  

Poisťovne a ich činnosť 2 

Komunikácia  

NŠFG 1.2 – 6.1  

vysvetliť úlohu poistenia, 

základné pojmy v poistení 

Opísať spôsoby, akými sa 

dajú znížiť rôzne druhy rizík 

alebo ako sa im dá úplne 

vyhnúť.  

Vysvetliť podstatu a význam 

poistenia. 

Uviesť základné druhy 

poistenia (životné a 

neživotné). 

 

vysvetlil úlohu poistenia, 

základné pojmy v poistení 

Opísal spôsoby, akými sa 

dajú znížiť rôzne druhy rizík 

alebo ako sa im dá úplne 

vyhnúť. Vysvetlil podstatu a 

význam poistenia.  

Uviedol základné druhy 

poistenia (životné a 

neživotné). 

 

Ústne frontálne 

skúšanie Ústna odpoveď 

Klasifikácia poistení 3 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 6.2 

 

 

rozčleniť poistenia 
 

 

Vysvetliť základný účel 

verejného poistenia. 

Charakterizovať zdravotné 

rozčlenil poistenia 
 

 

Vysvetlil základný účel 

verejného poistenia. 

Charakterizoval zdravotné 

Ústne frontálne 

skúšanie Ústna odpoveď 



 

 

 

NŠFG 1.2 – 6.3 

poistenie, sociálne poistenie 

a v rámci neho 

predovšetkým  

nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie, 

úrazové poistenie a poistenie 

v nezamestnanosti. 

Rozoznať hlavné typy 

poistenia motorových 

vozidiel. 
Vysvetliť rozdiel medzi 

poistením nehnuteľnosti 

(bytu, resp. domu) a 

poistením domácnosti  

(zariadenia) 

poistenie, sociálne poistenie 

a v rámci neho 

predovšetkým  

nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie, 

úrazové poistenie a 

poistenie v nezamestnanosti 

Rozoznal hlavné typy 

poistenia motorových 

vozidiel.  
Vysvetlil rozdiel medzi 

poistením nehnuteľnosti 

(bytu, resp. domu) a 

poistením domácnosti  

(zariadenia) 

Sociálne a zdravotné 
poistenie 3 

Komunikácia 
charakterizovať vznik, zánik, 

dávky jednotlivých poistení 

charakterizoval vznik, 

zánik, dávky jednotlivých 

poistení 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 

opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho 

hodnoteni a a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.



 

 
 

Názov predmetu Materiály 

Časový rozsah výučby 2,2 hodiny týždenne, spolu 126 

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý ,druhý  

Kód a názov učebného odboru 6456 H Kaderník    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu  

Obsah učiva poskytuje žiakovi základné vedomosti o kaderníckych materiáloch, o ich 

vlastnostiach a použití. Žiak pozná prípravky vlasovej kozmetiky, ich zloženie, vlastnosti a ich 

účinky. Obsah predmetu nadväzuje na učivo chémie zo základnej školy, dopĺňa a rozširuje 

poznatky žiaka z učiva zdravovedy a technológie. Žiak si osvojuje základné vedomosti z 

trichológie. Naučí sa druhy 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. Nadobudne vedomostí o surovinách, prípravkoch, ich zložení a skladovaní. 

Poznatky si osvojí do takej miery, aby vedel prípravky správne aplikovať na základe ich 

zloženia a účinkov v praxi. 

Odborný predmet materiály spolu s ostatnými predmetmi poskytuje žiakom teoretickú prípravu  

z oblasti trichológie, kaderníckej a kozmetickej chémia a ochrany zdravia pri práci v odbore. 

Poznatky si žiaci osvojujú v takej miere, aby vedeli pracovať s hotovými prípravkami a správne 

ich aplikovali na základe ich zloženia a účinkov v praxi. Predmet materiály  sa svojim obsahom 

dopĺňa po odbornej stránke s učivom odborných predmetov – technológia, zdravoveda 

a odborný výcvik. umožňuje žiakom lepšie pochopiť pracovné postupy a tak získať praktické 

zručnosti. Obsah učiva sa zameriava na základné vlastnosti, rozdelenie a získavanie surovín 

a materiálov, na hodnotenie a ukazovatele kvalít surovín, materiálov a tovaru, ochranu 

vlastností skladovaním a balením. Žiaci získavajú vedomosti a úprave a použití surovín 

a materiálov, učia sa výpočet spotreby surovín a materiálov pre finálny produkt.   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania chémie majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese 

výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, 

povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 

aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, 

riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne 

odborné časopisy s kaderníckou  tematikou.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu 

materiály. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových 

kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie 

tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať v praxi.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického 

poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 

a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh 

z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať 

a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu technológia  patria aj 

ukážky rôznych účesov a parochní.  Mnohé témy a ich spracovanie sú zaznamenané na  a CD 

nosičoch, preto využitie počítačov a internetu tiež prestavuje možnosti simulácie žiakov.  



Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 

Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu materiály v učebnom odbore 6456 H kaderník je poskytnúť 

žiakom  súbor vedomostí, zručností o prípravkoch vlasovej kozmetiky, ich, zložení 

a skladovaní, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 

kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a v živote. Žiaci získajú 

poznatky o vybraných prípravkoch a ich využití a skladovaní ktoré v značnej miere aplikujú 

v praxi.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete technológia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,  

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 

a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 

problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 

 

 

 

 



Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Vlas   

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

 

Individuálna práca žiakov 

 

Práca s knihou 

Voda a pH Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prípravky na umývanie a 

holenie 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prípravky na fixáciu účesu Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Účinné chemické látky 

v kaderníckom odbore 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prípravky na vlasovú 

preparáciu 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prípravky na odfarbovanie 

vlasov 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prípravky na farbenie vlasov Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Poškodenie vlasov Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 



Prípravky na ošetrenie 

a regeneráciu vlasov, 

vlasovej pokožky 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prípravky na osobnú 

hygienu 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Depilačné a epilačné 

metódy a prípravky 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Kozmetické prípravky na 

ošetrenie kože a pleti 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prípravky dekoratívnej 

kozmetiky 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Vlas  Remiášová, Materiály 

pre 1. ročník SOU – 

kaderník, 2007 

Remiašová, Materiály 

pre 2.ročník SOU- 

kaderník 2008  

Dr.Emanuel 

Peterka,Materiál pre 1. 

a 2.ročník SOU holič 

a kaderník 1977  

 

Tabuľa 

Filpchart 

Mikroskop 

  

Obrazová 

predloha 

Prospekty 

Odborné 

časopisy 

Internet  

  

Voda a pH   

Remiášová, Materiály 

pre 1. ročník SOU – 

kaderník, 2007 

Remiašová, Materiály 

pre 2.ročník SOU- 

kaderník 2008  

CD a DVD  

 

Tabuľa 

Filpchart  

 

Prospekty  

Obrazová 

predloha 

Vzorky vôd 

Internet 

 



Dr.Emanuel 

Peterka,Materiál pre 1. 

a 2.ročník SOU holič 

a kaderník 1977 

Prípravky na 

umývanie  a 

holenie 

Remiášová, Materiály 

pre 1.roč. SOU- 

kaderník, 2007  

Remiašová, Materiály 

pre 2.ročník SOU- 

kaderník 2008  

Dr.Emanuel 

Peterka,Materiál pre 1. 

a 2.ročník SOU holič 

a kaderník 1977 

PC 

Tabuľa  

CD a DVD 

filpchart 

 

 

 

Prospekty  

Obrazová 

predloha 

 

Internet  

Prípravky na 

fixáciu účesu 

Remiášová, Materiály 

pre 1.roč. SOU- 

kaderník, 2007 

Remiašová, Materiály 

pre 2.ročník SOU- 

kaderník 2008  

Dr.Emanuel 

Peterka,Materiál pre 1. 

a 2.ročník SOU holič 

a kaderník 1977 

 

PC 

Tabuľa  

CD a DVD 

filpchart 

 

 

Prospekty  

Obrazová 

predloha 

 

Internet  

Účinné chemické 

látky 

v kaderníckom 

odbore 

Remiášová, Materiály 

pre 1.roč. SOU- 

kaderník, 2007  

Remiašová, Materiály 

pre 2.ročník SOU- 

kaderník 2008  

Dr.Emanuel 

Peterka,Materiál pre 1. 

a 2.ročník SOU holič 

a kaderník 1977 

PC 

Tabuľa  

CD a DVD 

filpchart 

 

 

Prospekty  

Obrazová 

predloha 

 

Internet  

Prípravky na 

vlasovú preparáciu 

Remiášová, Materiály 

pre 1.roč. SOU- 

kaderník, 2007  

Remiašová, Materiály 

pre 2.ročník SOU- 

kaderník 2008  

Dr.Emanuel 

Peterka,Materiál pre 1. 

a 2.ročník SOU holič 

a kaderník 1977 

PC 

Tabuľa  

CD a DVD 

filpchart 

 

 

Prospekty  

Obrazová 

predloha 

 

Internet  

Prípravky na 

odfarbovanie 

vlasov 

Remiášová, Materiály 

pre 1.roč. SOU- 

kaderník, 2007  

Dr.Emanuel 

Peterka,Materiál pre 1. 

PC 

Tabuľa  

CD a DVD 

filpchart 

 

Prospekty  

Obrazová 

predloha 

 

Internet  



a 2.ročník SOU holič 

a kaderník 1977 

 

Prípravky na 

farbenie vlasov 

Remiášová, Materiály 

pre 1.roč. SOU- 

kaderník, 2007  

Remiašová, Materiály 

pre 2.ročník SOU- 

kaderník 2008  

Dr.Emanuel 

Peterka,Materiál pre 1. 

a 2.ročník SOU holič 

a kaderník 1977 

PC 

Tabuľa  

CD a DVD 

filpchart 

 

 

Prospekty  

Obrazová 

predloha 

 

Internet  

Poškodenie vlasov Remiášová, Materiály 

pre 1.roč. SOU- 

kaderník, 2007  

Remiašová, Materiály 

pre 2.ročník SOU- 

kaderník 2008  

Dr.Emanuel 

Peterka,Materiál pre 1. 

a 2.ročník SOU holič 

a kaderník 1977 

PC 

Tabuľa  

CD a DVD 

filpchart 

 

 

Prospekty  

Obrazová 

predloha 

 

Internet  

Prípravky na 

ošetrenie 

a regeneráciu 

vlasov, vlasovej 

pokožky 

Remiášová, Materiály 

pre 1.roč. SOU- 

kaderník, 2007  

Remiašová, Materiály 

pre 2.ročník SOU- 

kaderník 2008  

Dr.Emanuel 

Peterka,Materiál pre 1. 

a 2.ročník SOU holič 

a kaderník 1977 

PC 

Tabuľa  

CD a DVD 

filpchart 

 

 

Prospekty  

Obrazová 

predloha 

 

Internet 

Prípravky na 

osobnú hygienu 

Remiášová, Materiály 

pre 1.roč. SOU- 

kaderník, 2007  

Remiašová, Materiály 

pre 2.ročník SOU- 

kaderník 2008  

Dr.Emanuel 

Peterka,Materiál pre 1. 

a 2.ročník SOU holič 

a kaderník 1977 

PC 

Tabuľa  

CD a DVD 

filpchart 

 

 

Prospekty  

Obrazová 

predloha 

 

Internet 

Depilačné 

a epilačné metódy 

a prípravky 

Remiášová, Materiály 

pre 1.roč. SOU- 

kaderník, 2007  

Remiašová, Materiály 

pre 2.ročník SOU- 

kaderník 2008  

Dr.Emanuel 

Peterka,Materiál pre 1. 

PC 

Tabuľa  

CD a DVD 

filpchart 

 

 

Prospekty  

Obrazová 

predloha 

 

Internet 



a 2.ročník SOU holič 

a kaderník 1977 

Kozmetické 

prípravky na 

ošetrenie kože 

a pleti 

Remiášová, Materiály 

pre 1.roč. SOU- 

kaderník, 2007  

Remiašová, Materiály 

pre 2.ročník SOU- 

kaderník 2008  

Dr.Emanuel 

Peterka,Materiál pre 1. 

a 2.ročník SOU holič 

a kaderník 1977 

PC 

Tabuľa  

CD a DVD 

filpchart 

 

 

Prospekty  

Obrazová 

predloha 

 

Internet 

Prípravky 

dekoratívnej 

kozmetiky 

Remiášová, Materiály 

pre 1.roč. SOU- 

kaderník, 2007  

Remiašová, Materiály 

pre 2.ročník SOU- 

kaderník 2008  

Dr.Emanuel 

Peterka,Materiál pre 1. 

a 2.ročník SOU holič 

a kaderník 1977 

PC 

Tabuľa  

CD a DVD 

filpchart 

 

 

Prospekty  

Obrazová 

predloha 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Materiály 2  hodiny týždenne, spolu 66  vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

Vlasy 

 

18 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Charakteristika, 

funkcie a druhy 

vlasov na ľudskom 

tele 

4  

 

 

Zdravoveda 

 

 

Charakterizovať druhy 

vlasov na ľudskom tele 

 

Charakterizoval vlasy 

na ľudskom tele 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Vývoj vlasu, vlasové 

ústrojenstvo 

3 Charakterizovať vývoj 

vlasu 

Popísať vlasové 

ústrojenstvo 

Charakterizoval 

vývoj vlasu 

Popísal vlasové 

ústrojenstvo 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 

didaktický test 

 

Rast a výmena vlasov 

 

1 Charakterizovať vlasový 

korienok 

Popísať zloženie 

vlasového korienku 

Charakterizoval 

vlasový korienok 

Popísal zloženie 

vlasového korienku 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 

didaktický test 

 

 

Farba vlasov 

3 Charakterizovať vlasovú 

stonku, chlpy 

Popísať zloženie vlasovej 

stonky a chlpov 

Charakterizoval 

vlasovú stonku 

Popísal zloženie 

vlasovej stonky 

Ústne  

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Didaktický test 

 



Chemické vlastnosti 

vlasov 

3  

Odborný výcvik 

Zakresliť stavbu vlasu 

Popísať zloženie stavby 

vlasu 

Zakreslil stavbu vlasu 

Popísal zloženie 

stavby vlasu 

Ústna 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Fyzikálne vlastnosti 

vlasov 

2  Popísať výmenu vlasov Popísal výmenu 

vlasov 

Ústne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Zmeny v štruktúre 

vlasov 

2  Vysvetliť cyklus rastu Vysvetlil cyklus rastu 

vlasu 

Ústne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Voda a pH 

 

5 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Voda z chemického 

hľadiska 

 

3  

 

Zdravoveda 

 

Vysvetliť  kvalitu vody 

z odborného aspektu 

Popísať druhy znečistenia 

vody 

Vysvetlil  kvalitu 

vody z odborného 

aspektu 

Popísal druhy 

znečistenia vody 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Hodnota pH 2  Charakterizovať 

požiadavky na akosť vody 

v odbore 

Charakterizoval 

požiadavky na akosť 

vody v odbore 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 



Prípravky na 

umývanie a holenie 

 

15 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Povrchovo aktívne 

látky 

2  

Zdravoveda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technológia 

 

 

 

Zdravoveda 

 

 

Charakterizovať 

umývanie a zmáčanlivosť. 

Popísať pojem nečistota. 

Rozdeliť nečistoty 

z fyzikálneho hľadiska 

Charakterizoval 

umývanie 

a zmáčanlivosť 

Popísal pojem 

nečistota 

Rozdelil nečistoty 

z fyzikálneho 

hľadiska 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 



Emulgátory a 

solubilizátory 

2  Uviesť  povrchovoaktívne 

látky 

Uviedol 

povrchovoaktívne 

látky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Emulzie 2  Uviesť pojmy  emulgátory 

a emulzie 

Dokázal rozlíšiť 

pojmy emulgátory a 

emulzie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 



Mydlá - syndety 3  Charakterizovať mydlá- 

syndety 

Popísať Zloženie mydiel 

Vymenovať  druhy mydiel 

Charakterizoval 

mydlá-syndety 

Popísal zloženie 

mydiel 

Vymenoval druhy 

mydiel         

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Šampóny  3  Charakterizovať šampóny 

Popísať zloženie 

šampónov 

Vymenovať druhy 

šampónov 

Charakterizoval 

šampóny 

Popísal zloženie 

šampónov 

Vymenoval druhy 

šampónov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 



Prípravky na holenie 3  Popísať prípravky na 

holenie 

Uviesť druhy prípravkov 

na holenie 

Popísal prípravky na 

holenie 

Uviedol druhy 

prípravkov na holenie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

Suroviny a ich 

účinky 

 

12 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



Minerálne oleje a 

vosky 

 

4  

 

Odborný výcvik 

 

 

Technológia 

 

 

Zdravoveda 

Vedieť popísať vlastnosti, 

získavanie a použitie  

týchto látok 

Vie popísať 

vlastnosti, získavanie 

a použitie týchto 

látok 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Didaktický test 

 

Lipidy a oleje 4  Vedieť popísať vlastnosti, 

získavanie a použitie  

týchto látok 

Vie popísať 

vlastnosti, získavanie 

a použitie týchto 

látok 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 

didaktický test 

 



Živočíšne tuky 

a rastlinné vosky 

2  Vedieť popísať vlastnosti, 

získavanie a použitie  

týchto látok 

Vie popísať 

vlastnosti, získavanie 

a použitie týchto 

látok 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 

didaktický test 

 

 

Alkoholy a 

syntetické látky 

 

2 

 Vedieť popísať vlastnosti, 

získavanie a použitie  

týchto látok 

Vie popísať 

vlastnosti, získavanie 

a použitie týchto 

látok 

Ústne  

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Didaktický test 

 



 

Prostriedky na 

fixáciu vlasov 

 

5 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Prostriedky 

s olejovým základom 

2 Technológia 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

 

Vedieť charakterizovať 

tieto prostriedky, uviesť 

ich vlastnosti a použitie 

Vie charakterizovať 

tieto prostriedky, 

uviesť ich vlastnosti a 

použitie 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 



Prostriedky 

s vodnoalkoholovým 

základom 

2  Vedieť charakterizovať 

tieto prostriedky, uviesť 

ich vlastnosti a použitie 

Vie charakterizovať 

tieto prostriedky, 

uviesť ich vlastnosti a 

použitie 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Prostriedky 

s alkoholovým 

základom 

1  Vedieť charakterizovať 

tieto prostriedky, uviesť 

ich vlastnosti a použitie 

Vie charakterizovať 

tieto prostriedky, 

uviesť ich vlastnosti a 

použitie 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Účinné chemické 

látky 

v kaderníckom 

odbore 

 

11 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Alkalické látky 4 Technológia 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

 

Vedieť charakterizovať tieto 

látky, uviesť ich vlastnosti a 

použitie 

Vie charakterizovať 

tieto látky, uviesť ich 

vlastnosti a použitie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné skúšanie 



Oxidačné látky 3 
Technológia 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

 

Vedieť charakterizovať tieto 

látky, uviesť ich vlastnosti a 

použitie 

Vie charakterizovať 

tieto látky, uviesť ich 

vlastnosti a použitie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné skúšanie 

Kyslé látky 4 

Technológia 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

 

Vedieť charakterizovať tieto 

látky, uviesť ich vlastnosti a 

použitie, poznať zásady 

bezpečnosti práce pri 

zaobchádzaní s týmito 

látkami 

Vedel charakterizovať 

tieto látky, uviesť ich 

vlastnosti a použitie, 

poznal zásady 

bezpečnosti práce pri 

zaobchádzaní s týmito 

látkami 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Materiály 2  hodiny týždenne, spolu 60  vyučovacích hodín  

Názov 

tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Prostriedky na 

vlasovú 

preparáciu 

6  Žiak má: Žiak:   

Studená vlna 2  

Technológia 

 

Odborný výcvik 

Vedieť opísať proces 

zvlnenia vlasov 

Vedel opísať proces 

zvlnenia vlasov 

Ústne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Druhy 

preparačných 

roztokov 

3 Vedieť charakterizovať 

druhy preparačných 

roztokov, opísať postupy 

pri jednotlivých druhov 

preparácii 

Vedel charakterizovať 

druhy preparačných 

roztokov, opísal 

postupy pri 

jednotlivých druhov 

preparácii 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Fixácia a 

neutralizácia 

1  Vedieť vysvetliť potrebu 

fixácie a neutralizácie 

Vedel vysvetliť potrebu 

fixácie a neutralizácie 

Ústne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Prostriedky na 

odfarbovanie 

vlasov 

 

8 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Odfarbovanie 

peroxidom 

vodíka 

3 Technológia  

Odborný výcvik 

 

Poznať mechanizmus 

odfarbovania vlasov, vedieť 

vysvetliť proces 

odstránenia prirodzeného 

melanínu 

Poznal mechanizmus 

odfarbovania vlasov, 

vedel vysvetliť proces 

odstránenia 

prirodzeného melanínu 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné 

odpovede 



Odfarbovacie 

prostriedky 

3 Technológia  

Odborný výcvik 

Vedieť vysvetliť funkciu 

alkalických látok, aké 

fyzikálne a chemické 

zmeny nastanú vo vlasoch 

po odfarbení 

Vedel vysvetliť funkciu 

alkalických látok, aké 

fyzikálne a chemické 

zmeny nastanú vo 

vlasoch po odfarbení 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Prostriedky na 

melírovanie 

2 Technológia  

Odborný výcvik 

Vedieť vysvetliť rozdiel 

medzi odfarbovaním a 

melírovaním, vedieť 

vhodne vybrať 

zosvetľovací prostriedok a 

koncentráciu peroxidu 

vodíka 

Vedel vysvetliť rozdiel 

medzi odfarbovaním a 

melírovaním, vedel 

vhodne vybrať 

zosvetľovací 

prostriedok a 

koncentráciu peroxidu 

vodíka 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Prostriedky na 

farbenie vlasov 

 

10 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Prírodné farbivá 2 Zdravoveda 

Technológia 

Odborný výcvik 

Poznať všetky spôsoby 

farbenia a zloženie 

materiálov používaných na 

farbenie vlasov 

Poznal všetky spôsoby 

farbenia a zloženie 

materiálov 

používaných na 

farbenie vlasov. 

Ústne 

skúšanie, 

posudzovanie 

jednotlivých 

farieb 

Ústna odpoveď 

Temporantné 

farby 

4 Zdravoveda 

Technológia 

Odborný výcvik 

Poznať všetky spôsoby 

farbenia a zloženie 

materiálov používaných na 

farbenie vlasov 

Poznal všetky spôsoby 

farbenia a zloženie 

materiálov 

používaných na 

farbenie vlasov. 

Ústne 

skúšanie, 

posudzovanie 

jednotlivých 

farieb 

Ústna odpoveď 

Oxidačné farby 4 Zdravoveda 

Technológia 

Odborný výcvik 

Poznať všetky spôsoby 

farbenia a zloženie 

materiálov používaných na 

farbenie vlasov 

Poznal všetky spôsoby 

farbenia a zloženie 

materiálov 

používaných na 

farbenie vlasov. 

Ústne 

skúšanie, 

posudzovanie 

jednotlivých 

farieb 

Ústna odpoveď 

Poškodenie 

vlasov 

 

2 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



Poškodenie 

vlasov 

2 Technológia  

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

Vedieť vyhodnotiť účinky 

farieb na vlasy 

Vedel vyhodnotiť 

účinky farieb na vlasy 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Biologicky 

účinné látky v 

kozmetike 

 

10 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 

Samostatne 

účinné látky 

 

 

6 

 

 

 

Technológia  

 

Odborný výcvik 

 

Zdravoveda 

 

Poznať všetky účinné látky 

používané v kozmetike, 

vedieť vysvetliť ich účinky 

na ľudský organizmus 

 

Poznal všetky účinné 

látky používané v 

kozmetike, vedel 

vysvetliť ich účinky na 

ľudský organizmus 

 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

Písomné 

preverovanie 

 

Ústne odpovede 

Písomné 

odpovede 

Komplexne 

účinné látky 

4 

Prostriedky na 

ošetrenie a 

regeneráciu 

vlasov 

 

2 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Prostriedky na 

ošetrenie vlasovej 

stonky, korienka 

a pokožky 

 

2 

Technológia  

 

Odborný výcvik 

 

Zdravoveda 

Poznať regeneračný účinok 

týchto prostriedkov 

Poznal regeneračný 

účinok týchto 

prostriedkov 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prostriedky na 

osobnú hygienu 

 

4 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Vonné látky a 

vonné 

kompozície 

2 Technológia  

 

Odborný výcvik 

 

Zdravoveda 

Poznať základné zložky 

vonných látok, 

dezodorantov a 

antiperspirantov. Poznať 

vlastnosti prostriedkov po 

holení 

Poznal základné zložky 

vonných látok, 

dezodorantov a 

antiperspirantov. 

Poznal vlastnosti 

prostriedkov po holení 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

Písomné 

preverovanie 

Ústne odpovede 

Písomné 

odpovede 

 

Dezodoranty 

a antiperspiranty 

1 



Prostriedky po 

holení 

1 

Prostriedky a 

spôsoby epilácie 

a depilácie 

 

2 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Mechanická a 

chemická 

depilácia 

2 Technológia  

 

Odborný výcvik 

Poznať rôzne spôsoby 

odchlpenia povrchu 

ľudského tela 

Poznal rôzne spôsoby 

odchlpenia povrchu 

ľudského tela 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Kozmetické 

prostriedky na 

ošetrenie kože 

 

10 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Čistiace a 

odličovacie 

prostriedky 

4  

Technológia  

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

 

Na sebe prezentovať 

osobnú hygienu, vedieť 

identifikovať chorú kožu a 

vedieť ju ošetriť 

 

Na sebe prezentoval 

osobnú hygienu, vedel 

identifikovať chorú 

kožu a vedel ju ošetriť 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

Písomné 

preverovanie 

Ústne odpovede 

Písomné 

odpovede 

Pleťové mlieka, 

krémy, masky 

4 

Zábaly a obklady 2 

 

Líčidlá 

 

6 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Prostriedky na 

líčenie pleti, očí 

a obočia 

 

4 

 

Technológia  

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

Vedieť vysvetliť význam a 

postup líčenia 

Vedieť vysvetliť význam a 

postup líčenia 

Vedel vysvetliť 

význam a postup 

líčenia 

Vedel vysvetliť 

význam a postup 

líčenia 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Ústna odpoveď 

Prostriedky na 

ošetrenie a líčenie 

pier 

 

2 



 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 

didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia 

a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Názov predmetu Odborné kreslenie 

Časový rozsah výučby 1 ,1 hodina týždenne, spolu 63 

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 6456 H Kaderník    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

  

Obsahový štandard odborné kreslenie dáva žiakovi základné vedomosti o správnom kreslení 

náčrtov a schém vlasov, účesov, pracovných postupov a detailov, o grafickom znázorňovaní 

tvorivých myšlienok, čítaní odborných výkresov. Obsah učiva zahŕňa niekoľko samostatných 

okruhov. Vprípravnom kreslení sa žiak učí znázorňovať rovné, zvlnené a kučeravé vlasy, ako 

aj svetlo a tieň vo vlasoch. Prípravou pre návrhové kreslenie je kresba hlavy a tváre podľa 

proporčných mierok. Na základe získaných vedomostí a zručností dokáže žiak kresliť návrhy 

jednoduchých účesov. Návrhové 

kreslenie vrcholí kresbou účesov podľa vlastných návrhov a účesov s použitím historických 

prvkov.Veľká pozornosť sa venuje aj prekresľovaniu a zachytávaniu technologických detailov, 

rozvíjaniu estetického cítenia a výtvarného vkusu, vedeniu žiaka k osvojeniu si potrebných 

kresliarskych zručností, usmerňovaniu , cibreniu vkusu a rozvíjaniu obrazotvornosti žiaka. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu odborné kreslenie v učebnom odbore 6456 H kaderník je viesť 

žiakov k osvojeniu si potrebných kresliarskych zručností, usmerňovať, cibriť vkus a rozvíjať 

obrazotvornosť žiakov.  

V prvom ročniku sa venujú prípravnému kresleniu, nacvičovaniu  jednotlivých ťahov 

a samostatných častí hlavy. 

V druhom  ročniku sa venujú žiaci celkovému nákresu jednotlivých druhov dámskych, 

detských a pánskych účesov. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Význam odborného 

kreslenia 

Úprava výkresov 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Prípravné kreslenie pre 

odbor 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna-rozhovo 

Frontálna skupinová a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Kresba jednotlivých častí 

tváre a kresba hlavy 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna- rozhovor 

Frontálna skupinová a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 



Účesy podľa typu tváre Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna- rozhovor 

Heuristická-riešenie úloh 

Frontálna skupinová a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Módne tvary účesov Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Heuristická-riešenie úloh 

Frontálna skupinová a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Zväčšovanie kresieb 

pomocou sieťovej mierky 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Heuristická-riešenie úloh 

Frontálna skupinová a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Návrhové kreslenie Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Heuristická-riešenie úloh 

Frontálna skupinová a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Kresba jednoduchých 

denných dámskych účesov 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna-rozhovor 

Frontálna skupinová a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Súčasná módna účesová 

tvorba 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna- rozhovor 

Heuristická-riešenie úloh 

Frontálna skupinová a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Úpravy pánskej hlavy 

vrátane fúzov 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna- rozhohor 

Frontálna skupinová a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Súťažné účesy, ich návrhy 

a rozpracovanie 

Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna- rozhovor 

Heuristická-riešenie úloh 

Frontálna skupinová a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Z histórie účesov Informačnoreceptívna- 

výklad 

Reproduktívna- rozhohor 

Frontálna skupinová a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov 

tematického celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Význam 

odborného 

kreslenia 

Úprava výkresov 

Marta Jarošová 

Magdaléna Dečová: 

Odborné kreslenie pre 

učebný odbor kaderník 

PC.Tabuľa 

CD a DVD 

Obrazová 

predloha 

 Internet 

Odborná 

literatúra 

Prípravné 

kreslenie pre 

odbor 

Marta Jarošová 

Magdaléna Dečová: 

Odborné kreslenie pre 

učebný odbor kaderník 

PC.Tabuľa 

CD a DVD 

 

Obrazová 

predloha 

Internet 

Odborná 

literatúra 



Kresba 

jednotlivých častí 

tváre a kresba 

hlavy 

Marta Jarošová 

Magdaléna Dečová: 

Odborné kreslenie pre 

učebný odbor kaderník 

PC.Tabuľa 

CD a DVD 

Obrazová 

predloha 

Odborná 

literatúra 

Účesy podľa typu 

tváre 

Marta Jarošová 

Magdaléna Dečová: 

Odborné kreslenie pre 

učebný odbor kaderník 

PC.Tabuľa 

CD a DVD 

Obrazová 

predloha 

Odborná 

literatúra 

Módne tvary 

účesov 

Marta Jarošová 

Magdaléna Dečová: 

Odborné kreslenie pre 

učebný odbor kaderník 

PC.Tabuľa 

CD a DVD 

Obrazová 

predloha  

Odborná 

literatúra 

Zväčšovanie 

kresieb pomocou 

sieťovej mierky 

Marta Jarošová 

Magdaléna Dečová: 

Odborné kreslenie pre 

učebný odbor kaderník 

PC.Tabuľa 

CD a DVD 

Obrazová 

predloha 

Odborná 

literatúra 

Návrhové 

kreslenie 

Marta Jarošová 

Magdaléna Dečová: 

Odborné kreslenie pre 

učebný odbor kaderník 

PC.Tabuľa 

CD a DVD 

Obrazová 

predloha 

Odborná 

literatúra 

Kresba 

jednoduchých 

denných 

dámskych účesov 

Marta Jarošová 

Magdaléna Dečová: 

Odborné kreslenie pre 

učebný odbor kaderník 

PC.Tabuľa 

CD a DVD 

Obrazová 

predloha 

Odborná 

literatúra 

Súčasná módna 

účesová tvorba 

Marta Jarošová 

Magdaléna Dečová: 

Odborné kreslenie pre 

učebný odbor kaderník 

PC.Tabuľa 

CD a DVD 

Obrazová 

predloha 

Odborná 

literatúra 

Úpravy pánskej 

hlavy vrátane 

fúzov 

 

Marta Jarošová 

Magdaléna Dečová: 

Odborné kreslenie pre 

učebný odbor kaderník 

PC.Tabuľa 

CD a DVD 

Obrazová 

predloha 

Odborná 

literatúra 

Súčasné účesy, ich 

návrhy 

a rozpracovanie 

Marta Jarošová 

Magdaléna Dečová: 

Odborné kreslenie pre 

učebný odbor kaderník 

PC.Tabuľa 

CD a DVD 

Obrazová 

predloha 

Odborná 

literatúra 

Z histórie účesov Marta Jarošová 

Magdaléna Dečová: 

Odborné kreslenie pre 

učebný odbor kaderník 

PC.Tabuľa 

CD a DVD 

Obrazová 

predloha 

Odborná 

literatúra 

 



Ročník: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Odborné kreslenie 1  hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Význam odborného 

kreslenia. Úprava 

výkresov 

2  Žiak má: Žiak:   

Význam odborného 

kreslenia pre odbor 

Normalizované písmo, 

úprava a popis 

výkresov 

1 

 

1 

 

 

Technológia 
Odborný výcvik  

 

Charakterizovať význam 

odborného kreslenia pre 

odbor kaderník 
Ovládať normalizované 

písmo 

Vedieť opísať výkres 

Charakterizoval význam 

odborného kreslenia 

Ovládal normalizované 
písmo 

Vedel opísať výkres 

Ústne  skúšanie 

Projekt výkresu 

 

Ústne hodnotenie 

 

Prípravné kreslenie pre 

odbor 

5  Žiak má: Žiak:   

Cviky na uvoľnenie 

ruky 

5  

Technológia 

Odborný výcvik 

Dokázať správne ovládať 

cviky na uvoľnenie ruky 

Zakresliť priamky 
voľnou rukou 

 

Dokázal správne  uvoľniť 

ruky 

Zakreslil priamky voľnou 
rukou  

 

Skupinový nácvik 

Projekt výkresu 

 

Ústne hodnotenie 

Kresba jednotlivých 

častí tváre a kresba 

hlavy 

4  Žiak má: Žiak:   

Proporcie hlavy: oko, 

ucho 

1  

 

Technológia 

Odborný výcvik 

 

 

Správne nakresliť 

proporcie hlavy 

Správne nakresliť pohľad 

spredu a zboku 

Správne nakresliť kresbu 

podľa proporčných 

mierok 

Správne nakreslil 

proporcie hlavy 

Správne nakreslil pohľad 

spredu a zboku 

Správne nakreslil kresbu  

podľa proporčných 

mierok 

 

 

 

Projekt výkresu 

 

 

 

 

 

Ústne hodnotenie 
Kresba hlavy - pohľad 

spredu  a zboku 

1 

Kresba podľa 

proporčných mierok: 

základný tvar tváre 

1 



Kresba tváre a jej 

častí: tvár muža, ženy a 

dieťaťa 

1 Nakresliť kresbu tváre 

a jej častí 

Nakreslil kresbu tváre a 

jej častí 

Účesy podľa typu tváre 4  Žiak má: Žiak:   

Oválna a okrúhla tvár 1  
 

Technológia 

Odborný výcvik 

 
 

 

Nakresliť podľa predlohy 

jednotlivé typy tvárí, 

dokresliť detaily a vlasy 

 

 
 

Nakreslil  podľa predlohy 

jednotlivé typy tvárí, 

dokreslil detaily a vlasy 

 

 
 

Projekt výkresu 

 

 
 

Ústne hodnotenie 
Štvorhranná 

a podlhovastá tvár 

1 

Srdcová, 

trojuholníková 

a kosoštvorcová tvár 

2 

Módne tvary účesov 4  Žiak má: Žiak:   

Kresba dámskych 

strihov a účesov 

2        Technológia 

Odborný výcvik 

 

Nakresliť schému 

jednoduchých účesov 

 

 

Nakreslil schému 

jednoduchých účesov 

 

Projekt výkresu Ústne hodnotenie 

Kresba pánskych 

a detských strihov 

a účesov 

2 

Zväčšovanie kresieb 

pomocou sieťovej 

mierky 

4   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Zväčšovanie kresieb 

dámskych, pánskych 

a detských účesov 

4 Technológia 

Odborný výcvik 

 

Dokázať zväčšiť kresbu 

pomocou sieťovej mierky 

Dokázal zväčšiť kresbu 

pomocou sieťovej mierky 

Projekt výkresu Ústne hodnotenie 

Návrhové kreslenie 10   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Kresba jednotlivých 

dievčenských účesov 

4  

Technológia  

Odborný výcvik  

 

Navrhnúť ľubovolný 

pánsky účes 

Nakresliť klasický 

pánsky účes 

Nakresliť jeden podľa 

zvolených 

účesov(dievčenský, 

chlapčenský a detský 

účes) 

Navrhol ľubovolný 

pánsky účes  

Nakreslil klasický pánsky 

účes 

Nakreslil jeden podľa 

zvolených 

účesov(dievčenský, 

chlapčenský a detský 

účes) 

Projekt výkresu 

 

 

Ústne hodnotenie 

Kresba pánskych 

a chlapčenských účesov 

4 

Detský, dievčenský 

a chlapčenský účes 

2 

 



ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Odborné kreslenie 1  hodina týždenne, spolu  30 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Kresba jednoduchých 

denných dámskych účesov 

8   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Pútcové účesy 

 

2 Technológia  

Odborný výcvik  

 

Navrhnúť ľubovolný 

pútcový účes 

Navrhol ľubovolný pútcový 

účes  

Projekt výkresu 

 

klasifikácia 

 

Účesy pre jednotlivé typy 

tváre 

 

6 Nakresliť účes pre 

jednotlivé typy tvárí 

 

Nakreslil účes pre 

jednotlivé typy tvárí 

 

Projekt výkresu 

 

klasifikácia 

 

Súčasná módna účesová 

tvorba 

11   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Kresba dámskych 

spoločenských účesov 

podľa typu tváre 

 

5 Odborný výcvik 

Technológia 

Dokázať správne nakresliť 

dámsky účes podľa typu 

tváre 
 

Dokázal správne nakresliť 

dámsky účes podľa typu 

tváre 
 

Projekt výkresu 

 

klasifikácia 

 

Kresba extravagantných 

účesu pre určité typy tvárí  

 

4 Nakresliť extravagantný 

účes pre ľubovoľnú  tvár 

Nakreslil extravagantný 

účes pre ľubovoľnú  tvár 

Projekt výkresu 

 

klasifikácia 

 

 

Kresba najnovších účesov 

podľa časopisu 

2  Prekresliť účes z časopisu Prekreslil účes z časopisu Projekt výkresu klasifikácia 

Úprava pánskej hlavy 

vrátane fúzov 

1   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Pánsky alebo chlapenský 

účes s fúzmi 

1 Technológia 

Odborný výcvik  

 

Vedieť nakresliť účes aj s 

fúzmi 

Vedieť nakresliť účes aj s 

fúzmi 

Výkres klasifikácia 

Súťažné účesy, ich návrhy 

a rozpracovanie 

6  Žiak má: Žiak:   

Pánske súťažné účesy 3  
Technológia 

Odborný výcvik 

 

 

Nakresliť súťažný účes 
podľa vlastnej predlohy 

Nakreslil súťažný účes 
podľa vlastnej predlohy 

Projekt výkresu klasifikácia  
 

Dámske súťažné účesy 3 Nakresliť účes v období 

Egypta 

Nakreslil účes v období 

Egypta 

Projekt výkresu klasifikácia 

 

Z histórie účesov 4   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



Účesy staroveku a 

stredoveku 

 

2 Odborný výcvik 
Technológia  

 

 

 

Oboznámiť sa 
s historickými účesmi tohto 

obdobia 

Oboznámil sa 
s historickými účesmi tohto 

obdobia 

Projekt výkresu 
 

Klasifikácia 

Účesy novoveku 2 Oboznámiť sa 

s historickými účesmi tohto 

obdobia 

Oboznámil sa 

s historickými účesmi tohto 

obdobia 

Skupinová práca 

 

 

klasifikácia 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 

listov. 



Názov predmetu Psychológia 

Časový rozsah výučby 1, 1  hodín týždenne, spolu 63 

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru  6456 H Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu:  

Odborný predmet psychológia sa zameriava na komunikáciou so zákazníkom, riešenie 

konfliktných situácií a odhadnutie typu a psychického rozpoloženie zákazníka. Učivo sa skladá 

z poznatkov zo všeobecnej psychológie ,sociálnej psychológie a psychológie práce. 

 Predmet vedie žiaka k tomu, aby komunikáciu a vzťahy budoval na základe tolerancie, 

aby získal a osvojil si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti práce so zákazníkom. 

Pozornosť sa bude venovať zásadám psychohygieny a psychosociálnym faktorom 

ovplyvňujúcim výkon pracovníka služieb ako aj vytváraniu priaznivého pracovného prostredia. 

Učivo obsahuje poznatky o psychickom prežívaní, základných psychických procesoch 

a emocionálnom prežívaní. Venuje sa štruktúre osobnosti, jednotlivej typológii z hľadiska 

temperamentu či telesnej konštitúcie, príčinám vzniku jednotlivých charakterových vlastností. 

V rámci schopností je zdôraznená emocionálna 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. 

 

1. Všeobecná psychológia 

2. Psychológia človeka – rast, zrenie, učenie 

- Psychické procesy – pociťovanie, vnímanie, predstavy, 

pamäť, myslenie, pozornosť, emócie, city, motivácia, 

Potreby, záujmy, postoje, 

3. Psychológia osobnosti – osobnosť, schopnosti, charakter,      temperament 

4. Sociálna psychológia – sociálne skupiny, sociálna komunikácia, verbálna a neverbálna, 

5. Konflikty, psychická záťaž, stres, asertivita 

6. Psychológia práce a trhu 

Odborný predmet rozširuje a prehlbuje učivo etiky, estetiky a rétoriky. Jeho obsah je 

štrukturovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci 

získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s každodenným životom  

a sebarealizáciou v rodine, v škole, na pracovisku i verejnosti. Je veľmi dôležité vedieť sa 

zdravo sebavedomo vyjadrovať, komunikovať, spolužiť a spoluvytvárať spoločenské hodnoty. 

Pri výbere učiva sme prihliadali na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj 

na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov veku primerane.  

Predmet je veľmi dôležitý pre fungovanie medziľudských vzťahov, získavanie nových 

informácií a skúseností, spoznávanie nových kultúr. Psychológia pomáha  hlbšie poznať 

osobnosti,  kontakt so životom, stretávame sa s ňou všade: v rodine, škole, na pracovisku 

i v občianskom živote. Úlohou predmetu je oboznámiť žiakov s významom efektívnej 

komunikácie, formovať ich komunikačné zručnosti a rozvíjať ich zdravé sebavedomie.  

Hodnotenie žiakov bude založené na individuálnom verbálnom a neverbálnom prejave, 

vzájomnej spolupráci a individuálnej vlastnej tvorivosti. Klasifikácia bude vychádzať 

z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 

a prostriedky hodnotenia.  



 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Hlavný cieľ spočíva v splnení požiadaviek na odbornosť a morálku pracovníka 

v službách. Cieľom vyučovania predmetu je získať odborné kompetencie v kognitívnej, 

psychomotorickej a afektívnej zložke vo vzťahu k profilu absolventa a potrieb praxe. 

Prostredníctvom obsahu učiva psychológie a  profesijnej komunikácie sa študenti naučia 

porozumieť prejavom, potrebám a citovým stavom klientov. Osvoja si zásady prosociálneho a 

kooperatívneho správania. Dokážu využívať poznatky, vedomosti a zručnosti v osobnom a 

pracovnom prostredí. Získajú návyky vyhľadávať informácie, aktualizovať poznatky a 

skúsenosti z rôznych zdrojov a situácii. Naučia sa verejne vystupovať a upevňovať pozíciu 

profesie a stavovskej cti.  

Psychológia je základom kooperácie a spoločenského života. Žiaci získajú poznatky 

o spoločenskej etikete a pracovnej kultúre. V psychológii nejde len o vysielanie signálov 

a vhodnú voľbu slov, ale o veľmi zložitý proces, pri ktorom treba zvládnuť ďalšie aspekty: 

aktívne počúvanie, kladenie otázok, neverbálnu komunikáciu – reč tela, umenie odhadnúť 

partnera, schopnosť prijať a ponúknuť spätnú väzbu, asertívnym správaním predchádzať 

a riešiť konflikty v každodennom živote.  

 

Výkonové štandardy 

Absolvent má:  

• Analyzovať vnútorné a vonkajšie determinanty utvárania osobnosti  

• Opísať metódy poznávania osobnosti  

• Zdôvodniť význam psychológie v živote človeka  

•  Charakterizovať požiadavky na osobnosť pracovníka v službách po stránke 

výkonovej a vzťahovo-postojovej  

• Rozpoznať a eliminovať negatívne stránky záťažových situácii prameniacich z 

konfliktov a stresu  

• Charakterizovať relaxačné techniky a ich využitie  

• Rozpoznať a eliminovať negatívne stránky záťažových situácii prameniacich z 

konfliktov a stresu  

• Navrhnúť konkrétne aktivity na podporu duševného zdravia  

• Charakterizovať relaxačné techniky a ich využitie  

• Aplikovať komunikačné techniky, verbálne a neverbálne prostriedky v modelových a 

reálnych situáciách  

 

Obsahové štandardy 

Základné pojmy 

Obsah učiva sa zameriava na to, čo tvorí psychológiu, jej  význam a uplatnenie.  Poskytuje 

informácie o psychologickom procese, zložkách komunikácie a jej druhoch.  

Psychológia - Obsah učiva je zameraný na : 

Všeobecná psychológia – základné pojmy, Psychológia človeka – rast, zrenie, učenie, 

Psychické procesy – pociťovanie, vnímanie, predstavy, pamäť, myslenie, pozornosť, emócie, 

city, motivácia, Potreby, záujmy, postoje, Psychológia osobnosti – osobnosť, schopnosti, 

charakter,      temperament, Sociálna psychológia – sociálne skupiny, sociálna komunikácia, 

verbálna a neverbálna, Konflikty, psychická záťaž, stres, asertivita, Psychológia práce 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete Psychológia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 



 Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo, výtvarný prejav) tak, 

aby každý každému porozumel, 

 zdravo sebavedomo vyjadriť alebo formulovať  vlastný názor a záver,  

 konštruktívnou kritikou hodnotiť informácie ( internet), 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri vzájomnej komunikácii a riešiť ho, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 

a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska spoločenského významu 

 korigovať nesprávnu komunikáciu, odstraňovať bariéry 

 aplikovať teoretické poznatky v praxi 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie z masmédií  

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré vedú ku skvalitneniu 

vzájomnej komunikácie 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje a názory, participovať na verejnom živote 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za svoje správanie, zdravie a prezentáciu na verejnosti 

 Stratégia vyučovania 

 Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Všeobecná psychológia Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Brainstorming                     

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s masmediálnymi 

príspevkami 

Psychológia človeka Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Brainstorming 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a časopismi 

Psychológia osobnosti Reproduktívna-rozhovor 

 

Informačnoreceptívna-

výklad 

 

Frontálna a individuálna 

práca  

žiakov  

Frontálna výučba 

 



Heuristická-

rozhovor,riešenie úloh 

Skupinová práca žiakov-reč 

tela 

Práca v dvojiciach-

modelové situácie 

Sociálna psychológia Reproduktívna-rozhovor 

Brainstorming 

DVDprojekcia 

Práca v dvojiciach-

modelové  

situácie  

Práca s flipchartom a 

časopismi 

Skupinová diskusia 

Konflikty, asertivita 

 

Informačno-receptívna-

projekcia 

Reproduktívna-rozhovor 

Prezentácia 

Frontálna výučba s 

diskusiou 

Práca v dvojiciach a nácvik 

komunikačných zručností 

Psychická záťaž stres 

 

 

Informačnoreceptívna-

projekcia 

Brainstorming 

Prezentácia s projekciou 

Interaktívna výučba 

Práca s flipchartom-burza 

nápadov 

Práca s PC 

Psychológia práce a trhu 

 

Reproduktívna-rozhovor 

Brainstorming  

Interaktivně 

Exkurzia s diskusiou 

Interaktívna výučba 

Skupinová práca žiakov 

 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov 

tematického celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Všeobecná 

psychológia 

 

M.Košč:Základy 

psychológie,SPN Ba 

2OOlHartmanová,Petrufov

á:Spoločenská 

komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN Ba 2OO5 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

Učebnice,papier,farby,fi

xky,vdf:Dievča 

z Manhatanu,vdf:Sila 

osobnosti, 

Internet 

Odborná 

literatura, 

časopisy 

Psychológia 

človeka 

Hartmanová,Petufová:Spol

očenská komunikácia 

2.roč.obchodných 

akadémiíSPN Ba 2OO5 

V.Kačáni:Psychológia 

práce a trhu,SPN Ba 2OO4 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 

Papier,fixky,mikrofon,

DVD, 

Internet 

CD 

časopisy 

Psychológia 

osobnosti 

N.Peltová:Umenie 

komunikovať bez 

zábran,Advent-

OrionVrútky l995 

J.Volný a kol.:Psychológia 

a spoločenská 

výchova,SPN Ba l99l 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

DVDprehrávač,CDpreh

rávač,,papier, 

fixky 

DVD,CD 

Masmediálne 

príspevky 

Obrázky,fotogra

fie 



V.Kačáni a kol.: 

Psychológia práce a trhu, 

SPN Ba 2004  

Sociálna 

psychológia 

Hartmanová,Petrufová:Spo

ločenská komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN 

Ba2OO5,M.Košč:Základy 

psychológie SPN Ba 2OOl 

V.Kačáni 

a kol.:Psychológia práce 

a trhu,SPN Ba 2OO4 

Flipchart 

Videotechni

ka 

PC 

Videofilm,DVD-

nahrávka,papier,fixky 

 

 

 

 

 

 

Obrázky 

z tlače,fotografi

e 

Masmediálne 

príspevky 

Konflikty, 

asertivita 

 

Tim Hindle.Uspešná 

prezentácia,Slovart Ba 

2OOl Robert Heller: 

Úspešná motivácia,Slovart 

Ba 2OOl 

,Hartmanová,Petrufová:Sp

oločenská komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN Ba 2OO5 

Flipchart 

Videotechni

ka 

PC 

Plagáty 

a výstrižky,VDF-

DVD,fixky,papier 

Vdf:Zostaň so mnou 

Časopis Imidž 

CD-prezentácia 

projektu 

Psychická záťaž 

stres 

 

 

Tim Hindle:Úspešná 

prezentácia,Slovart 

Ba2OO1,Hartmanová,Petr

ufová:Spoločenská 

komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN Ba 2OO5 

D.Brázdová:Pravidlá 

spoločenského správania 

,Iriis 1992 

Flipchart 

Dataprojekt

or 

PC 

DVDprehrá

vač 

CD,DVD,špecifické 

učelové prostriedky 

podľa zamerania 

podujatia 

DVD-

ukážka,videofil

m, 

internet 

Psychológia práce 

a trhu 

 

Hartmanová,Petrufová:Spo

ločenská komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN Ba 2005 

V.Kačáni a kol.: 

Psychológia práce a trhu, 

SPN Ba 2004 

PC 

Videotechni

ka 

Flipchart 

CD,DVD,fixky,papier,

magnetky 

Videofilm, 

zahraničné 

časopisy, 

Internet, 

knižnica 



Ročník: prvý 

ROZPIS UČIVA V PREDMETE: Psychológia  1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

 Názov tematického celku 

Témy 

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia 

I. OSOBNOSŤ  
8 

 

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Všeobecná 

charakteristika 

osobnosti 

Štruktúra osobnosti 

Vlastnosti osobnosti 

Sebareflexia 

a poznávanie iných 

 

 

 

 

     1 

 

1 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

Prax 

 

Etická výchova 

- vedieť 

identifikovať silné 

a slabé stránky 
svojej osobnosti 

- naučiť sa 

prostredníctvom 

sebareflexie 

poznávať osobnosť 

iných 

- dokázať 

predvídať 

a odhadovať 

konanie 

a správanie ľudí 
v živote 

- nestranne posúdiť 

a ohodnotiť seba 

i správanie iných 

 

 

Vie bez problémov 

charakterizovať 

osobnosť a jej 
vlastnosti 

Vie vysvetliť význam 

vlastností osobnosti v 

živote 

Dokáže byť zdravo 

sebakritický 

a tolerantný k iným 

 

 

 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Testy 

Písomná práca 

Modelové situácie 

II. JEDNOTLIVEC 

A KOMUNIKÁCIA 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

  Verbálna a neverbálna 

komunikácia 

Komunikačné zručnosti 

Spätná väzba, 

interakcia 

 

 

3 

1 

1 

 

1 

 

Etická výchova 

 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

 

Občianska náuka 

 

Prax 

- vedieť porovnať  

význam verbálnej 

a neverbálnej 

komunikácie v 

živote 

- ovládať reč 

svojho tela 

- vie bez problémov 

porovnať verbálnu 

a neverbálnu 

komunikáciu 

- ovláda základné 

komunikačné 

zručnosti 

 - vie sa spoločensky 

správať 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Modelové situácie 

Testy 



Stres v komunikácii, 

bariéry 
 

- osvojiť si 

komunikačné 

zručnosti 

- popísať 

spoločenskú 

etiketu 
- vysvetliť príčiny, 

príznaky 

a prevenciu stresu 

v komunikácii 

 - dokáže riešiť 

stresové situácie 

efektívne bez 

urážania 

III. SPOLOČENSKÝ 

KONTAKT 
     9  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Štyri K komunikácie 

Komunikácia na 

pracovisku 

Komunikácia so 

zákazníkom 

 

Komunikácia na 

verejnosti 

Etiketa 

1 

2 

       

      2  

 

        

        

 

     1 

 

     3 

       

Slovenský jazyk a 

literatúra 

 

Odborné predmety 

 

Prax 

 

Etická výchova 

-  vedieť popísať 

podstatu 

fungovania 

komunikácie 

- vedieť popísať 

komunikáciu 

v pracovných 

vzťahoch 

- vedieť 

prispôsobiť 

komunikáciu 
klientovi podľa 

rôznych kritérií 

- adekvátne 

komunikovať s 

ľuďmi 

- vie bez problémov 

vymenovať dôležité 

zložky komunikácie 

- vie vysvetliť rozdiel 

v komunikácii podľa 

pracovného zaradenia 

- dokáže sa správať 

empaticky 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Písomná práca 

Skupinová práca 

IV. KONFLIKTY 10  Žiak má: Žiak:   

 Pojem a rozdelenie 

konfliktov 

Príčiny konfliktov 

Riešenia konfliktov 

Asertivita- prevencia 

konfliktov 

2 

     2  

 

3 

3 

  

Etická výchova 

 

Prax 

- dokázať  

predvídať konflikty  

- rozlišovať 

konflikty 

- vedieť riešiť 

konfliktné situácie 

v osobnom 

i pracovnom živote 

- vie vysvetliť 

126príčiny konfliktov 

- ovláda stratégiu 

riešenia konfliktov 

- dokáže riešiť 

konflikty 

- dokáže sa asertívne 

správať pri riešení 

konfliktov 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Skupinové skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

Práca vo dvojiciach 

 
 
ROČNÍK: Druhý 



ROZPIS UČIVA V PREDMETE: PSYCHOLÓGIA                                                                         1 hodina týždenne, spolu 

30 vyučovacích hodín  

 Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 

127vzdelávacích 

výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia 

I. 
ÚSPECH 

A KARIÉRA 

11  
Žiak má Žiak: 

 
 

 Psychológia práce                                                                                                                                                                                                                

Motivácia na 

pracovisku 

Cesta k úspešnej 

kariére 

Osobný rast 

Príprava na 

pohovor a konkurz 

4 

      1 

      2 

      2 

  

      2 

 

Odborné predmety 

Prax 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

 

- ovládať 

základné pojmy 

zo psychológie 

práce 
 

- ovládať pravidlá 

tvorby 

profesionálnej 

kariéry 

- má vedieť 

plánovať svoj 

osobný 

i pracovný život 

- je pripravený na 

konkurz do 
zamestnania 

- ovláda základné 

pojmy        zo 

psychológie práce 

 
 

- vie vysvetliť pojmy 

motivácia, úspech 

a kariéra 

- vie sa zdravo 

sebarealizovať 

a presadiť 

- vie napísať životopis 

a viesť konštruktívny 

dialóg 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Projekty 

 

 

Práca vo dvojiciach 

Didaktický test 

Ústna odpoveď 

Prezentácia projektov 

 

 

Prezentácia práce dvojíc 

II. 
ORGANIZOVANIE 

PODUJATIA 

8  
Žiak má: Žiak: 

  

 Projekt 

a prezentácia 

Organizačné 

zabezpečenie 

podujatia 

Realizácia 

podujatia 

Pracovné 

stretnutie, 

obchodné 

rokovanie 

2 

2 

 

2 

2 

 

Odborné predmety 

Prax 

- vedieť 

prezentovať 

vlastný projekt 
- aktívne prispieť 

pri príprave, 

organizácii 

a realizácii 

podujatia 

- dodržiavať 

spoločenskú 

etiketu 

- vie vysvetliť prípravu 

projektu a zásady 

efektívnej prezentácie 
- vie správne 

komunikovať  

- vie zvládnuť 

organizačné problémy 

pri príprave podujatia 

Ústne individuálne 

skúšanie 

 Písomné skúšanie 

Ústna odoveď  

Didaktický test 

III. 
INTERKULTÚRNA 

KOMUNIKÁCIA 

11  
Žiak má: Žiak: 

  



                                                                                                                                                                          

Psychológia trhu 

Pôsobenia na 

zákazníka a jeho 

ovplyvňovanie 

Profil osobnosti 

pracovníka  

Styk so zákazníkom 

Správanie 

pracovníka 

v štandardných 

situáciách 

Správanie pri 

spoločenských 

podujatiach 

Komunikácia 

s cudzincami    

Práca v zahraničí 

 

 

2 

2 

 

1 

 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prax 

Odborné predmety 

 

- vedieť urobiť 

analýzu správania 

zákazníka, jeho 

potrieb motívov, 

záujmov 
- ovládať spôsoby 

pôsobenia na 

zákazníka 

-pochopiť profil 

osobnosti 

pracovníka   

- ovládať správny 

postup pri styku 

so zákazníkom 

- vedieť 

charakterizovať 

jednotlivé 
spoločenské 

podujatia 

- pochopiť 

národnú 

mentalitu 

a tolerovať 

odlišnosti 

cudzincov 

- dokázať nájsť si 

prácu a pracovať 

aj v zahraničí 

 

- vie urobiť analýzu 

správania zákazníka, 

jeho potrieb motívov, 

záujmov 

 
 

- ovláda  spôsoby 

pôsobenia na 

zákazníka 

 

-pochopil profil 

osobnosti pracovníka  

 

 

- ovláda správny 

postup pri styku so 

zákazníkom 
 

- vie charakterizovať 

jednotlivé spoločenské 

podujatia 

 

 

- vie vysvetliť 

špecifiká zahraničného 

trhu práce 

- vie akceptovať 

a tolerovať zahraničnú 
politiku práce a kultúru 

cudzincov 

 

 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

Projekty a referáty 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia projektov  

a referátov 

 

 

 

 



Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Prípravu didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci 

tematických listov. Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie 

komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých 

tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Hodnotenie doplňuje aj 

individuálnymi a skupinovými výstupmi žiaka z modelových situácií, hodnotí aj prezentáciu žiaka, jeho správanie v škole, aj na exkurziách a podujatiach 

v kultúrnych a verejných zariadeniach .Komplexné hodnotenie ovplyvňuje aj samostatný a tvorivý prístup žiaka k riešeniu problémov v Psychológii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Názov predmetu Technológia 

Časový rozsah výučby 3, 3, hodiny týždenne, spolu 189 

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý  druhý  

Kód a názov učebného odboru 6456 H Kaderník    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu  

Odborný predmet technológia spolu s ostatnými predmetmi poskytuje žiakom teoretické vedomosti 

z kaderníckeho odboru, ktoré sú základom pre praktické zručnosti a výkon kaderníckeho povolania. 

Cieľom predmetu sú teoretické vedomosti o pracovisku kaderníka, použití a údržbe náradia a pomôcok, 

bezpečnosti a hygiene pri práci, technologických postupov kaderníckych prác pri umývaní a ošetrení 

vlasov, vodovej ondulácii a ondulácii železom, strihaní chemickej preparácii, farbení o historických 

účesoch, módnych, spoločenských a náročných účesoch, poradenskej službe, zhotovení vlasových 

doplnkov, ošetrení a úprave vlasových príčeskov a parochní, farbení a úprave obočia a fúzov. Základy 

manikúry a líčenia a starostlivostio pleť. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 

a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia 

s dodržiavaním bezpečnosti a hygieny práce. Učivo ktoré si žici osvoja musia aplikovať v praxi. Neustále 

sa dopĺňajú novinky z praxe. Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších 

odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj 

na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na 

základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti bezpečnej 

a hygienickej práce a manipulácie s rôznymi chemikáliami s ktorými sú každodenne v styku. Úlohou 

predmetu je oboznámiť žiakov sa zo základnými technologickými postupmi ako ich správne používať 

a uplatňovať. Vedieť využívať zásady spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľ. Zhodnocovať 

kvalitu materiálu a tovaru. Rozlišovať rôzne druhy prístrojov a vedieť ich správne využiť na pracovisku. 

Vedieť správne používať prístroje .Ovládať základné hospodárske písomnosti. 

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi odborný 

výcvik, materiálmi.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania chémie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 

podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, 

pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, 

učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať 

jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe 

používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. 

Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s kaderníckou  tematikou.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu technológia. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. 

V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a 

spôsobilosti využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania 

a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem 

iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh 

komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 

medzipredmetových vzťahov.   



K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu technológia  patria aj ukážky 

rôznych účesov a parochní.  Mnohé témy a ich spracovanie sú zaznamenané na  a CD nosičoch, preto 

využitie počítačov a internetu tiež prestavuje možnosti simulácie žiakov.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia 

bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne 

metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede. Žiaci absolvujú exkurziu výstavy kaderníckeho majstrovstva 

v Trenčíne a v Bratislave .  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu technológia v učebnom odbore 6456 H kaderník je poskytnúť žiakom  

súbor vedomostí, zručností o prípravkoch vlasovej kozmetiky, ich, zložení a skladovaní, formovať 

logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom 

vzdelávaní, odbornom výcviku a v živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných prípravkoch a ich využití 

pri technologickom spracovaní.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete technológia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,  

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli 

k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú 

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
  



Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod  Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

 

Individuálna práca žiakov 

 

Práca s knihou 

Pracovisko  kaderníka Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Bezpečnosť hygiena pri práci Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Starostlivosť o vlasy Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Vodová ondulácia Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Ondulácia železom Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Strihanie vlasov Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Preparácia vlasov Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Nové metódy práce pri 

preparácii vlasov 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Odfarbovanie vlasov Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Farbenie vlasov Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Módne smery vo farbení  vlasov Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 



Dejiny vývoja účesov Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Náročná účesová tvorba Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Súčasná účesová tvorba Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Ošetrenie a regenerácia vlasov Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Starostlivosť o ruky Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Základy kozmetickej 

starostlivosti 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Ošetrovanie a úprava vlasových 

doplnkov a parochní 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna –rozhovor 

Heuristická- riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ročník: prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Technológia 3 hodiny týždenne, spolu 99  vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod  2   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Práva a povinnosti žiakov 

v odbore 

 

1 Etická výchova Ovládať pravidlá slušného 

správania 

Bez problémov sa má 

správať v triede aj na 

pracovisku 

Ústne skúšanie 

 

klasifikácia 

 

Predpoklady pre výkon 

kaderníckeho povolania, 

estetické cítenie, 

správanie sa 

1 Získať predpoklady pre 

výkon kaderníckeho 

povolania,estetického 

cítenia,spravanie sa 

Získal predpoklady pre 

výkon kaderníckeho 

povolania,estetického 

cítenia,spravanie sa 

 

 

 

 

Pracovisko kaderníka 
4  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Priestorové usporiadanie, 

zariadenie prevádzky, 

sociálne zariadenie 

 

1 Odborný výcvik 

Zdravoveda  

 

Vysvetliť pojem priestorové 

vybavenie prevádzky  

Uviesť zariadenia, ktoré sa 

používajú v kaderníctve 

Popísať sociálne zariadenie 

Vysvetlil správne pojem 

priestorového vybavenia 

prevádzky 

Vedel správne uviesť 

zariadenia,  ktoré sa 

využívajú 
v kaderníctvePopísal 

sociálne zariadenie 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Všeobecné požiadavky na 

osvetlenie a vetranie 

kúrenie, elektrickú 

inštaláciu 

 

1 Vysvetliť pojem všeobecné 

požiadavky pri  osvetlení 

,  vetraní,  elektrickej 

inštalácii  

Popísať  pojmy osvetlenie, 

vetranie,  kúrenie, 

elektrickú inštaláciu 

Vysvetlil správne pojem 

všeobecné požiadavky pri 

osvetlení, vetraní, 

elektrickej inštalácii 

Vedel správne popísať 

osvetlenie, kúrenie, 

elektrickú inštaláciu   

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Projekt: návrh vlastnej 

kaderníckej prevádzky 

a jeho prezentácia 

2  Navrhnúť  projekt vlastnej 

kaderníckej prevádzky 

Navrhol projekt vlastnej 

kaderníckej prevádzky 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

BOZP- Bezpečnosť 

a hygiena pri práci 
10  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



BOZP- význam 

 

1 Odborný výcvik 

Zdravoveda 

Materiály 

Uviesť správne BOZP 

Popísať rôzne spôsoby 

BOZP 

Uviedol zloženie, 

rozdelenie a význam ovocia 

vo výžive 

Popísal rôzne spôsoby 

konzervovania ovocia 

Objasnil použitie ovocia v 
kuchyni 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Zodpovednosť 

organizácie za BOZP 

 

1 Uviesť správne 

zodpovednosť organizácie 

za BOZP 

Uviedol  zodpovednosť 

organizácie za BOZP  

Ústne frontálne 

skúšani 

Ústna odpoveď  

Zodpovednosť 

pracovníka za BOZP 

 

1 Uviesť zodpovednosť 

pracovníka za BOZP 

Popísať pracovníka pri 

úkone na správne dodržanie 

BOZP  

Uviedol zodpovednosť 

organizácie za BOZP  

Popísal pracovníka pri  

úkone na správne dodržanie 

BOZP 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 

 

Protipožiarna ochrana  

 

1 Charakterizovať 

protipožiarnu ochranu 

Objasniť protipožiarnu 

ochranu 

Charakterizoval 

protipožiarnu ochranu   

Objasnil  protipožiarnu 

ochranu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Manipulácia 

s elektrickými prístrojmi  

 

1 Uviesť manipuláciu 

s elektrickými prístrojmi 
Popísať rôzne spôsoby  

práce s elektrickými 

prístrojmi 

Objasniť použitie 

elektrických prístrojov 

Uviedol manipuláciu 

s elektrickými prístrojmi 
Popísal rôzne spôsoby 

s elektrickými prístrojmi 

Objasnil použitie  

elektrických prístrojov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

Hygienické predpisy pre 

zriaďovanie 

prevádzkární 

1 
Uviesť hygienické predpisy 

pri zriaďovaní prevádzkární  
Uviedol hygienické 

predpisy pri zriaďovaní 

prevádzkární 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

Základné zdravotnícke 

a hygienické požiadavky 

pre prácu 

v epidemiologicky 

závažných činnostiach 

pre odbor kaderník 

1 Uviesť základné 

zdravotnícke požiadavky 

pre prácu 

v epidemiologicky 

závažných činnostiach pre 

odbor kaderník 

Uviedol zdravotnícke 

a hygienické požiadavky 

pre prácu 

v epidemiologicky 

závažných činnostiam pre 

odbor kaderník 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 



Dezinfekcia 1  Charakterizovať pojem 

dezinfekcia 

Uviesť dezinfekčné 

prostriedky na nástroje, 
podlahy a pokožku 

Popísať dezinfekciu a jej 

využitie 

Charakterizoval pojem 

dezinfekcia 

Uviedol dezinfekčné 

prostriedky na nástroje, 
podlahy a pokožku 

Popísal dezinfekciu a jej 

využitie  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie  

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Sterilizácia 1  Charakterizovať  pojem 

sterilizácia 

Popísať sterilizáciu 

nástrojov a jej využitie 

Charakterizoval pojem 

sterilizácia 

Popísal sterilizáciu 

nástrojov a jej využitie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Hygienické požiadavky 

na bielizeň 

1  Popísať základné 

požiadavky kladené na 

bielizeň jej skladovanie 

Popísal základné 

požiadavky kladené na 

bielizeň jej skladovanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Starostlivosť o vlasy 
7  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Denná starostlivosť o 

vlasy 

 

1 Odborný výcvik 

Materiály  

 

Charakterizovať význam  

dennej  starostlivosti o vlasy 

Popísať  jednotlivé druhy 

starostlivosti 

Charakterizoval význam 

dennej starostlivosti o vlasy 

Popísal 4 druhy 

starostlivosti  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Umývanie vlasov, 

význam, voľba vhodného 

prípravku  

 

1 Charakterizovať umývanie 

vlasov 

Vymenoval   jednotlivé 

druhy prípravkov 

Charakterizoval umývanie 

vlasov 

Vymenoval  jednotlivé 

druhy prípravkov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

 

Technologický postup pri 

umývaní vlasov 

a pokožky ,ošetrenie 

vlasov po umytí   

1  Charakterizovať umývanie 

vlasov a pokožky.Popísať 
technologický postup pri 

umývaní vlasov 

a pokožky.Uviesť prípravky 

na ošetrenie po umytí 

Charakterizoval umývanie 

vlasov a pokožkyPopísal 
technologický postup pri 

umývaní vlasov 

a pokožky.Uviedol 

prípravky na ošetrenie 

vlasov po umytí 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Masáž hlavy, význam 

,rozdelenie prípravkov na 

masáž 

1  Charakterizovať masáž 

hlavy 

Charakterizoval masáž 

hlavy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 



Uviesť  význam masáže 

Popísať prípravky na masáž 

ich rozdelenie 

Uviedol význam masáže 

Popísal prípravky na masáž 

ich rozdelenie  

Druhy masáže, ich 

technologické postupy 

1  Popísať druhy masáže 

Uviesť ich technologické 
postupy jednotlivých 

masáží 

Popísal druhy masáže 

Uviedol technologické 
postupy jednotlivých 

masáží 

Ústne frontálne 

skúšanie  

Ústna odpoveď 

Dodržiavanie BOZP 1  Popísať dodržiavanie BOZP  Popísal dodržiavanie BOZP Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Technologické cvičenia 1  Zopakovať tematický celok 

starostlivosti o vlasy 

Zopakoval tematický celok 

starostlivosti o vlasy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Vodová ondulácia 
11  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Princíp, pomôcky a 

prostriedky na vodovú 

onduláciu 

 

1 Odborný výcvik 

Materiály  

Zdravoveda  

 

 

Charakterizovať princíp 

vodovej ondulácie 

Vymenovať pomôcky 

a prostriedky na vodovú 

onduláciu 

Charakterizoval princíp 

vodovej ondulácie 

Vymenoval pomôcky 

a prostriedky na vodovú 

onduláciu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

Druhy, použitie tužidiel 

a lakov na vlasy 

 

1 Vymenovať jednotlivé 

druhy tužidiel a lakov 

Popísať na aké vlasy sú 

tužidlá a laky  určene 

Uviesť správne nanášanie 

lakov a tužidiel na vlasy 

Vymenoval jednotlivé 

druhy tužidiel 

a lakovPopísal  vhodné 

tužidlá, laky a určil na aké 

vlasy sú vhodnéUviedol 

správne nanášanie lakov 

a tužidiel na vlasy 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Voľba účesu podľa typu 

tváre a kvality vlasov 

1 Popísať správnu voľbu 

účesov  podľa typov tváre 

Diagnostikovať kvalitu 

vlasov 

Vedieť určiť diagnózu 

vlasov jednotlivých druhov 
vlasov 

Popísal správne účesy 

podľa typov tváre  

Diagnostikoval kvalitu 

vlasov 

Vedel správne určiť 

diagnózu vlasov 
jednotlivých druhov vlasov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 



Techniky vodovej 

ondulácie, ich rozdelenie 

1 Popísať  techniky vodovej 

ondulácie 

Rozdeliť techniky  pri 

vodovej ondulácii 

Popísal techniky vodovej 

ondulácie 

Rozdelil techniky pri 

vodovej ondulácii 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Natáčanie vlasov na 

natáčky 

1 Charakterizovať techniku 

natáčania vlasov na nátačky 

Popísať  technologický 

postup pri natáčaní 

Charakterizoval techniku 

natáčania vlasov 

Popísal technologický 

postup pri natáčaní 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Krúžkovanie vlasov cez 

prsty 

1 Charakterizovať techniky 

krúžkovania vlasov.Popísať 

technologický postup pri 

krúžkovaní vlasov 

Charakterizoval techniky 

krúžkovania vlasov.Popísal 

technologický postup pri 

krúžkovaní vlasov  

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Vytláčanie vĺn 1 Charakterizovať techniky 

vytláčania vĺn  

Popísať technologický 
postup pri vytláčaní vĺn 

Charakterizoval techniky 

vytláčania vĺn 

Popísal technologický 
postup pri vytláčaní vĺn 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Sušenie do tvaru účesu - 

fúkaná 

1 Charakterizovať  techniku 

sušenia do tvaru účesu – 
fúkaná 

Popísať  technologický 

postup sušenia do tvaru 

účesu - fúkaná 

Charakterizoval techniku 

sušenia do tvaru účesu – 
fúkaná 

Popísal technologický 

postup sušenia do tvaru 

účesu - fúkaná 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Kombinácie rozličných  

techník 

1 Charakterizovať techniky  

kombináciu natáčanie 

vlasov + fúkaná  

Popísať technologický 

postup techniky natáčanie 

vlasov + fúkaná  

Charakterizoval techniky 

kombináciu natáčanie 

vlasov + fúkaná 

Popísal technologický 

postup techniky natáčanie 

vlasov + fúkaná  

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Konečná úprava vlasov 1 Charakterizovať konečnú 

úpravu vlasov 

Popísať  technologické 

postupy pri konečnej 

úprave, ktorú si zvolí 

Charakterizoval konečnú 

úpravu vlasov 

Popísal technologické 

postupy pri konečnej 

úprave, ktorú si zvolil 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 



Technologické cvičenia 1 Vysvetliť  tematický celok  

vodovej  ondulácie 

Vysvetlil technologický 

celok vodovej ondulácie 

Písomné 

skúšanie 

Písomná práca 

Ondulácia železom  4   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Vývoj ondulácie železom 1 Odborné kreslenie 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

 

 

Charakterizovať vývoj 

ondulácie železom 

 

Charakterizoval vývoj 

ondulácie železom 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

  

 

Náradie a pomôcky 

,technologické postupy 

pri plochom, špirálovom 

natáčaní 

 

1 Vysvetliť náradie a 

pomôcky 

Popísať technologické 

postupy pri plochom, 

špirálovom natáčaní 

Vysvetlil náradie a 

pomôcky 

Popísal  technologické 

postupy pri plochom, 

špirálovom natáčaní 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpoveď 

 

 

BOZP pri práci 

 

1 
Popísať bezpečnosť pri 

práci s ondulačným 
železom ( kulma ) 

Uviesť nebezpečenstvo, 

ktoré hrozí pri ondulácii 

železom  

Popísal  bezpečnosť pri 

ondulácii železom 
Uviedol  možnosti 

nebezpečenstva 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

Technologické cvičenia 1 
Zopakovať tematický celok 

ondulácie železom  
Zopakoval tematický celok 

ondulácie železom 

Ústne  skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Strihanie vlasov 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Význam strihania vlasov 1 
Odborný výcvik 

Materiály 

Zdravoveda 

Vysvetliť význam strihania 

vlasov 

 

Vysvetlil význam strihania 

vlasov 
Frontálne ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Náradie ,pomôcky na 

strihanie vlasov , druhy, 

údržba 

1 
 Charakterizovať náradie 

a pomôcky pri strihaní 

Popísať druhy náradia 

Vysvetliť údržbu náradia 

a pomôcok pri strihaní 

Charakterizoval náradie 

a pomôcky pri strihaní 

Popísal druhy náradia 

Vysvetlil údržbu náradia 

a pomôcok pri strihaní 

Frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Príprava zákazníka 

a náradia pred strihaním 

1 
 Vysvetliť postup prípravy 

zákazníka pred strihaním 

Popísať náradie pred 
strihaním 

Vysvetlil postup prípravy 

pred strihaním 

Popísal náradie pred 
strihaním 

Frontálne  

skúšanie 

Ústna odpoveď 

 



Popis jednotlivých 

techník strihania ,ich 

charakteristické znaky 

1 
 Popísať  druhy techník  

Vysvetliť charakteristické 

znaky pri strihaní 

Popísal druhy techník 

Vysvetlil charakteristické 

znaky pri strihaní 

Frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Druhy pánskych 

a dámskych strihov 

1 
 Popísať druhy pánskych 

a dámskych strihov 

Popísal druhy pánskych 

a dámskych strihov 
Frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Strihanie dohola 1 
 Charakterizovať strihanie 

dohola 

Popísať technologický 

postup pri strihaní dohola 

Popísal strihanie dohola 
Popísal technologický 

postup pri strihaní dohola 

Frontálne 
skúšania 

Ústna odpoveď 

Klasický pánsky strih 1 
 Charakterizovať klasický 

pánsky strih 

Popísať technologický 

postup pri pánskom 

klasickom strihu 

Charakterizoval klasický 

pánsky strih 

Popísal technologický 

postup pri pánskom 

klasickom strihu 

Frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Zástrih a konečná 

úprava, druhy zástrihov 

,zahoľovanie zástrihov 

1 
 Charakterizovať druhy 

zástrihov, zahoľovanie 

zástrihov pri konečnej 

úprave 

Pomenovať jednotlivé 

druhy zástrihov 

Charakterizoval druhy 

zástrihov, zahoľovanie 

zástrihov pri konečnej 

úprave 

Pomenoval jednotlivé druhy 

zástrihov 

Frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Dámsky plastický strih 1 
 Charakterizovať dámsky 

plastický strih 

Popísať technologický 

postup pri dámskom 

plastickom strihu 

Charakterizoval dámsky 

plastický strih 

Popísal technologický 

postup pri dámskom 

plastickom strihu 

Frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Zostrihnutie kontúr 

a konečná úprava  

1 
 Charakterizovať 

zostrihnutie kontúr pri 

konečnej úprave 

Charakterizoval zostrihnutie 

kontúr pri konečnej úprave 
Frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Strihanie detí   1 
 Popísať technologické 

postupy pri strihaní detí 

Popísal technologické 

postupy pri strihaní detí 
Frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Britva-druhy,údržba 1 
 Popísať časti britvy 

Vymenovať druhy britiev 

Vysvetliť BOZP 

Popísal časti britvy 

Vymenoval druhy britiev 

Vysvetlil BOZP 

Frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Práca s britvou, 

napínanie pokožky, ťahy 

britvy 

1 
 Popísať prácu s britvou 

Vymenovať napínanie 

pokožky 
Popísať ťahy britvy 

Popísal prácu s britvou 

Vymenoval napínanie 

pokožky 
Popísal ťahy britvy 

Frontálne 

skúšanie 

 

BOZP 1 
 Vysvetliť dodržiavanie 

BOZP 

Vysvetlil dodržiavanie 

BOZP 
Frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 



Projekt: Návrh strihu, 

nákres ,popis 

1 
 Vypracovať projekt návrhu 

strihu 

Vypracoval projekt návrhu 

strihu 
Frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Prezentácia projektu 1 
 Prezentovať projekt Prezentoval projekt 

Frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

Preparácia vlasov 
23 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

História a vývoj 

preparácie 

1 Odborný výcvik 

Materiály 

Charakterizovať históriu a 

vývoj preparácie 

 

Charakterizoval históriu a 

vývoj preparácie 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Chemická preparácia 

vlasov 

1 Vysvetliť pojem chemická 

preparácia vlasov 

 

Vysvetlil správne pojem 

chemická preparácia 

vlasov 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Chemicko-fyzikálny 

proces 

1 Po  Popísať chemicko-fyzikálny 

proces 

P    Popísal chemicko-fyzikálny 

proces 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Druhy preparačných 

roztokov 

1 Charakterizovať druhy 

preparačných roztokov 

      Charakterizoval druhy 

preparačných roztokov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Pracovný stup pri 

chemickej preparácii  

vlasov 

2 Po  Popísať pracovný postup pri 

chemickej preparácii na 

zdravých vlasoch 

Po  Popísal pracovný postup pri 

chemickej preparácii na 

zdravých vlasoch 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Príprava  náradia a 

pomôcok 

1 Popísať prípravu náradia a 

pomôcok 

Popísal prípravu náradia a 

pomôcok 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Príprava zákazníčky 1 Popísať prípravu 

zákazníčky a diagnózu 

vlasov 

Popísal prípravu 

zákazníčky a diagnózu 

vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Voľba preparačného 

roztoku a natáčok 

2 Vysvetliť voľbu 

preparačného roztoku 

a natáčok 

Vysvetlil voľbu 

preparačného roztoku a 

natáčok 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Pracovný postup pri 

chemickej preparácii na 

zdravých vlasoch 

6 Popísať pracovný postup pri 

chemickej preparácii na 

zdravých vlasoch 

Popísal pracovný postup 

pri chemickej preparácii na 

zdravých vlasoch 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Ošetrenie vlasov po 

preparácii 

1 Vysvetliť ošetrenie vlasov 

po preparácii 

Vysvetlil ošetrenie vlasov 

po preparácii 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Preparácia poškodených 

vlasov 

3 Popísať preparáciu 

poškodených vlasov 

Popísal preparáciu  

poškodených vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 



Narovnávanie 

kučeravých vlasov 

2 Popísať narovnávanie 

kučeravých vlasov 

Popísal narovnávanie 

kučeravých vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Dodržiavanie 

bezpečnostných a 

hygienických predpisov 

pri chemickej preparácii 

vlasov 

1 Popísať bezpečnosť a 

hygienu pri chemickej 
preparácii vlasov 

Popísal bezpečnosť a 

hygienu pri chemickej 
preparácii vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Test 

 

Nové metódy práce pri 

preparácii 
10  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Používanie nových    

prípravkov a pomôcok 

2 Odborný výcvik 

Materiály 

 

Charakterizovať nové 
prípravky a pomôcky 

Charakterizoval nové 
prípravky a pomôcky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  
 

Individuálne spôsoby 

preparácie a natáčanie 

vlasov 

6 Charakterizovať 

individuálne spôsoby 

preparácie a natáčanie 

vlasov 

Charakterizoval 

individuálne spôsoby 

preparácie a natáčanie 

vlasov 

Písomné frontálne 

skúšanie 

Didaktický test 

Pracovný postup 2 Opísať pracovný postup Opísal pracovný postup Písomné frontálne 

skúšanie 

Didaktický test 

Odfarbovanie vlasov  

12 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Mechanizmus 

odfarbovania 

1 Odborný výcvik   

Materiály 

Vysvetliť mechanizmus 

odfarbovania 

Vysvetlil mechanizmus 

odfarbovania 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Prostriedky na 

odfarbovanie -

odfarbovací roztok 

2 Opísať prostriedky na 

odfarbovanie -odfarbovací 

roztok 

Opísal prostriedky na 

odfarbovanie -odfarbovací 

roztok 

Písomné frontálne 

skúšanie 

Didaktický test 

Pracovný postup pri 

odfarbovaní 

1 Vysvetliť pracovný postup 

pri odfarbovaní 

Vysvetlil pracovný postup 

pri odfarbovaní 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Náradie, pomôcky a 

prípravky na 

odfarbovanie vlasov 

1 Charakterizovať náradie, 

pomôcky a prípravky na 

odfarbovanie vlasov 

Charakterizoval náradie, 

pomôcky a prípravky na 

odfarbovanie vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Pracovný postup pri 

odfarbovaní celých 

vlasov 

1 Popísať pracovný postup 

odfarbovania celých vlasov 

Po  Popísal pracovný  postup    

odfarbovania celých vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Pracovný postup 

odfarbovania 

dorastajúcich  vlasov 

1 Popísať pracovný postup 

odfarbovania dorastajúcich 

vlasov 

Popísal pracovný postup 

odfarbovania dorastajúcich 

vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Odfarbovací kúpeľ 1 Charakterizovať 

odfarbovací kúpeľ 

Charakterizoval 

odfarbovací kúpeľ 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Umývanie a ošetrovanie 

vlasov po odfarbení 

1 Vysvetliť umývanie a 

ošetrovanie vlasov po 

odfarbení 

Vysvetlil umývanie a 

ošetrovanie vlasov po 

odfarbení 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  



Dodržiavanie 

bezpečnostných a 

hygienických predpisov 

pri odfarbovaní vlasov 

1 Charakterizovať 

dodržiavanie 

bezpečnostných a 
hygienických predpisov pri 

odfarbovaní vlasov 

Charakterizoval 

dodržiavanie 

bezpečnostných a 
hygienických predpisov pri 

odfarbovaní vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Opakovanie tematického 

celku 

2   Písomné frontálne 

skúšanie 

Didaktický test 

 

 

 

 
 Ročník: druhý 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Technológia 

 

 

3 hodiny týždenne, spolu  90 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky 

hodnotenia 

 

Farbenie vlasov 

 

29 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Vývoj farieb na vlasy, 

kovové farbivá 

 

1 Odborný výcvik 

Materiály 

 

 

Charakterizovať  vývoj 

farieb, kovové farbivá 

 

Charakterizoval  vývoj 

farieb, kovové farbivá 

 

 

Ústne frontálne 

skúšanie   

Ústna odpoveď  

Rozdelenie 

prostriedkov na 

farbenie vlasov 

 

1 Po  Popísať prostriedky na 

farbenie vlasov, rozdelenie 

 

Po  Popísal prostriedky na 

farbenie vlasov, rozdelenie 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Krátkodobé fyzikálne 

zafarbenie vlasov,  

temporantné, 

semitemporantné, 

semipermanentné 

1 Charakterizovať krátkodobé 

- fyzikálne zafarbenie 

vlasov, princíp zafarbenia 

 

Charakterizoval krátkodobé 

- fyzikálne zafarbenie 

vlasov, princíp zafarbenia 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Čiastočné prelivy - 

demipermanentné 

1 Popísať čiastočné prelivy, 

vymenovať prehľad 
prípravkov 

Popísal čiastočné prelivy, 

vymenoval prehľad 
prípravkov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Dlhodobé – chemické a 

oxidačné farbivá 

permanentné 

1 

 

Popísať  dlhodobé 

(permanentné) chemické 
zafarbenie 

Popísal dlhodobé 

(permanentné) chemické 
zafarbenie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  



Princíp zafarbenia 

vlasov oxidačnou 

farbou 

1 Popísať princíp zafarbenia Popísal princíp zafarbenia Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Rastlinné farbivá - 

prírodné 

1 Charakterizovať rastlinné 

farbivá 

 

Charakterizoval rastlinné 

farbivá 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Pracovný postup 

farbenia vlasov 

rastlinnou farbou 

Henou 

1 Popísať pracovný postup 

farbenia vlasov rastlinnou 

farbou Henou 

Popísal pracovný postup 

farbenia vlasov rastlinnou 

farbou Henou 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Odtiene farieb, systém 

číslovania a značenia 

farieb na vlasy 

2 Popísať odtiene farieb, 

vysvetliť systém číslovania 
a značenia 

Popísal odtiene farieb, 

vysvetlil systém číslovania 
a značenia 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Mixovacie odtiene 1  Charakterizovať mixovacie 

odtiene 

Charakterizoval mixovacie 

odtiene 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Pracovný postup 

farbenia vlasov 

oxidačnou farbou 

1 Charakterizovať pracovný 

postup farbenia celých 

vlasov 

Charakterizoval pracovný 

postup farbenia celých 

vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Príprava náradia, 

pomôcok a materiálu 

1 Popísať prípravu náradia 

pomôcok  

Popísal prípravu náradia 

pomôcok  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Príprava zákazníčky 1 Príprava zákazníčky Príprava zákazníčky Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Príprava farbiacej 

zmesi 

1 Popísať prípravu farbiacej 

zmesi 

Popísal prípravu farbiacej 

zmesi 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Pracovný postup 

farbenia celých vlasov 

1 Charakterizovať pracovný 

postup farbenia celých 

vlasov 

Charakterizoval pracovný 

postup farbenia celých 

vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Pracovný postup 

farbenia dorastajúcich 

vlasov 

1 Charakterizovať pracovný 

postup farbenia 

dorastajúcich vlasov 

Charakterizoval pracovný 

postup farbenia 

dorastajúcich vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Farbenie šedivých 

vlasov 

1 Charakterizovať farbenie 

šedivých vlasov 

Charakterizoval farbenie 

šedivých vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Farbenie poškodených 

vlasov 

1 Charakterizovať farbenie 

poškodených vlasov 

Charakterizoval farbenie 

poškodených vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Umývanie a ošetrenie 

vlasov po farbení 

1 Popísať umývanie a 

ošetrenie vlasov po farbení 

Popísal umývanie a 

ošetrenie vlasov po farbení 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Pracovný postup 

farbenia vlasov 

čiastočným prelivom 

1 Charakterizovať pracovný 

postup farbenia vlasov 

čiastočným prelivom 

Charakterizoval pracovný 

postup farbenia vlasov 

čiastočným prelivom 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  



Tónovanie vlasov 

farebnými šampónmi, 

penami, krémami a 

gélmi 

1 Charakterizovať tónovanie 

vlasov farebnými 

šampónmi, penami, 
krémami a gélmi 

Charakterizoval tónovanie 

vlasov farebnými 

šampónmi, penami, 
krémami a gélmi 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Tónovanie vlasov 

farebnými tekutými 

pastelmi 

1 Charakterizovať tónovanie 

vlasov farebnými tekutými 
pastelmi 

Charakterizoval tónovanie 

vlasov farebnými tekutými 
pastelmi 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Farebné tužidlá 1 Charakterizovať farebné 

tužidlá a ich použitie 

Charakterizoval farebné 

tužidlá a ich použitie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Farebné laky, spreje,  

špirály, krémy a peny 

1 Charakterizovať farebné 

laky, spreje,  špirály, krémy 

a peny 

Charakterizoval farebné 

laky, spreje,  špirály, krémy 

a peny 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Sťahovanie oxidačných 

farbív z vlasov  

1 Vysvetliť sťahovanie 

oxidačných farbív z vlasov 

Vysvetlil sťahovanie 

oxidačných farbív z vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Farbenie fúzov a brady 1 Charakterizovať farbenie 

fúzov a brady 

Charakterizoval farbenie 

fúzov a brady 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Dodržiavanie 

bezpečnosť a 

hygienických predpisov 

pri farbení vlasov 

1 Charakterizovať bezpečnosť 

a hygienu pri farbení vlasov 

Charakterizoval bezpečnosť 

a hygienu pri  farbení 

vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Opakovanie 

tematického celku 

1  Charakterizovať farbenie 

vlasov 

Charakterizoval farbenie 

vlasov 

Písomné frontálne 

skúšanie 

Didaktický test 

Módne smery vo farbení 

vlasov 

 

13 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Nové prípravky na 

farbenie vlasov 

 

1 Odborný výcvik 

Materiály 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterizovať nové 

prípravky na farbenie 

vlasov 

Charakterizoval nové 

prípravky na farbenie 

vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Nové prostriedky na 

farbenie vlasov 
 

1 Charakterizovať nové 

prostriedky na farbenie 

vlasov 

Charakterizoval nové 

prostriedky na farbenie 

vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Módne odtiene farieb 1 Charakterizovať módne 

odtiene farieb 

Charakterizoval módne 

odtiene farieb 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Melírovanie vlasov 1 Charakterizovať 

melírovanie vlasov 

Charakterizoval 

melírovanie vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Techniky melírovania 1 Charakterizovať techniky 

melírovania 

Charakterizoval techniky 

melírovania 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Novinky v oblasti 

melírovania 

1 Charakterizovať novinky  

melírovania 

Charakterizoval novinky  

melírovania 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 



Nové prostriedky na 

melírovanie vlasov 

1  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterizovať nové 

prostriedky na melírovanie 

vlasov 

Charakterizoval nové 

prostriedky na melírovanie 

vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Technologické postupy 

melírovania 

1 Charakterizovať 

technologické postupy 

melírovania 

Charakterizoval 

technologické postupy 

melírovania 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Náradie a pomôcky na 

melírovanie vlasov 

1 Charakterizovať náradie a 

pomôcky na melírovanie 

vlasov 

Charakterizoval náradie a 

pomôcky na melírovanie 

vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Plastické farbenie 2 Charakterizovať plastické 
farbenie 

Charakterizoval plastické 
farbenie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Opakovanie 

tematického celku 

2 Charakterizovať nové smery 

vo farbení 

Charakterizoval nové smery 

vo farbení 

Písomné frontálne 

skúšanie 

Didaktický test 

Úprava vlasov v 

jednotlivých 

historických obdobiach 

1 Odborný výcvik 

Materiály 

Charakterizovať úpravu 

vlasov v jednotlivých 

historických obdobiach 

Charakterizoval úpravu 

vlasov v jednotlivých 

historických obdobiach 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Účesy obdobia 

staroveku 

1 Popísať účesy obdobia 
staroveku 

Popísal účesy obdobia 
staroveku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Účesy obdobia 

stredoveku 

1 Popísať účesy obdobia 

stredoveku 

Popísal účesy obdobia 

stredoveku 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Účesy obdobia 

novoveku 

1 Popísať účesy obdobia 

novoveku 

Popísal účesy obdobia 

novoveku 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Účesy od r.1920-

súčasnosť 

1 Charakterizovať účesy od 

r.1920-súčasnosť 

Charakterizoval  účesy od 

r.1920-súčasnosť 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Využitie historických 

účesov a prvkov v 

súčasnej účesovej 

tvorbe 

1 Charakterizovať využitie 
historických účesov a 

prvkov v súčasnej účesovej 

tvorbe 

Charakterizoval využitie 
historických účesov a 

prvkov v súčasnej účesovej 

tvorbe 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Opakovanie 1  
 

Písomné frontálne 

skúšanie 

Didaktický test 

Súčastná účesová tvorba 
9  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  



Charakteristika, 

súčastnej účesovej 

tvorby dámskych 

a pánskych účesov 

2 Odborný výcvik 

Materiály 

Vysvetliť charakteristiku 

súčasnej účesovej tvorby 

dámskych a pánskych 

účesov 

Vysvetlil charakteristiku 

súčasnej účesovej tvorby 

dámskych a pánskych 

účesov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Extravagantné účesy 1  Charakterizovať 

extravagantné účesy 

Charakterizoval 

extravagantné účesy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Štúdie účesov podľa 

predlohy 

1 Popíš štúdie účesov podľa 

predlohy 

Popísal štúdie účesov podľa 

predlohy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Želanie a približný vek 

zákazníka 

1 

 

Vysvetliť správnu voľbu 
účesu 

Vysvetlil správnu voľbu 
účesu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Extravagantné pánske 

účesy 

1 Charakterizovať 

extravagantné pánske účesy 

Charakterizoval 

extravagantné pánske účesy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Štúdie účesov podľa 

predlohy 

1 Charakterizovať štúdie 

účesov podľa predlohy 

Charakterizoval štúdie 

účesov podľa predlohy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Poradenská služba, 

zariadenie pracoviska 

1  Charakterizovať poradenskú 

službu 

Charakterizoval poradenskú 

službu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Voľba účesu podľa 

typu zákazníka 

1 Charakterizovať voľbu 

účesu podľa typu zákazníka 

Charakterizoval voľbu účesu 

podľa typu zákazníka 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

  

Náročná účesová tvorba 
11  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  



Charakteristika, 

rozdelenie náročnej 

účesovej tvorby 

 

1 

Odborný výcvik 

Materiály 

Odborný výcvik  

Materiály 

Vysvetliť charakteristiku, 

rozdelenia náročnej účesovej 

tvorby  

Vysvetlil charakteristiku, 

rozdelenia náročnej účesovej 

tvorby  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

 

  

Voľba účesu v súlade s 

oblečením,líčením, 

doplnkami  

1 Charakterizovať voľbu 

účesu v súlade s 

oblečením,líčením, 

doplnkami  

Charakterizoval voľbu účesu 

v súlade s 

oblečením,líčením, 

doplnkami  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 



  

 
Technika práce pri 

vytváraní účesu  

1 Popísať techniku práce pri 

vytváraní účesu  

Popísal techniku práce pri 

vytváraní účesu  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Spoločenské, 

koktailové,večerné 

účesy  

1 Charakterizovať 

spoločenské, 

koktailové,večerné účesy 

Charakterizoval 

spoločenské, 

koktailové,večerné účesy  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

    

Svadobné účesy  1  Charakterizovať svadobné 

účesy  

Charakterizoval svadobné 

účesy  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Maškarné účesy  1 Charakterizovať maškarné 

účesy  

Charakterizoval maškarné 

účesy  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Účesy z dlhých vlasov  2 Popísať účesy z dlhých 

vlasov  

Popísal účesy z dlhých 

vlasov  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Maškarné a súťažné 

účesy  

1 Charakterizovať súťažné 

účesy  

Charakterizoval súťažné 

účesy  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 



Zapracovanie 

vlasového doplnku 

1 Charakterizovať 

zapracovanie vlasového 

doplnku 

Charakterizoval 

zapracovanie vlasového 

doplnku 

Písomné frontálne 

skúšanie 

Didaktický test 

Voľba ozdoby, jej 

zapracovanie a 

upravenie do účesu 

1 

 

Vysvetliť voľbu ozdoby, jej 
zapracovanie a upravenie do 

účesu 

Vysvetlil voľbu ozdoby, jej 
zapracovanie a upravenie do 

účesu 

Písomné frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Ošetrovanie a 
regenerácia vlasov 

8  
Žiak má: Žiak: 

  

Význam regenerácie 

vlasov 

 

 

1 

Odborný výcvik Materiál Charakterizovať význam 

regenerácie vlasov 
 

Charakterizoval význam 

regenerácie vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Zdravý a poškodený 

vlas 

1 Vysvetliť zdravý a 

poškodený vlas 

Vysvetlil zdravý a 

poškodený vlas 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Účinok na vlasovú 

stonku,pokožku a 

korienok 

1 Vysvetliť účinok na vlasovú 

stonku,pokožku a korienok 

Vysvetlil účinok na vlasovú 

stonku,pokožku a korienok 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Regeneračné zábaly, 

rozdelenie,pracovný 

postup 

1 Charakterizovať regeneračné 

zábaly, rozdelenie,pracovný 

postup 

Charakterizoval  

regeneračné zábaly, 

rozdelenie,pracovný postup 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Umývanie a ošetrovanie 

jemných a normálnych 

vlasov 

1 Charakterizovať umývanie a 

ošetrovanie jemných vlasov 

Charakterizoval umývanie a 

ošetrovanie jemných vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Umývanie a ošetrovanie 

dlhých vlasov, 

rozštiepené konce 

1 Vysvetliť umývanie a 

ošetrovanie dlhých vlasov, 

rozštiepené konce 

Vysvetlil umývanie a 

ošetrovanie dlhých vlasov, 

rozštiepené konce 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Príčiny vzniku, 

umývanie a ošetrovanie 

mastných vlasov a 

pokožky suchých vlasov 

1 Vysvetliť príčiny vzniku, 

umývanie a ošetrovanie 
mastných vlasov a pokožky 

suchých vlasov 

Vysvetlil príčiny vzniku, 

umývanie a ošetrovanie 
mastných vlasov a pokožky 

suchých vlasov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Príčina vzniku, 

umývanie a ošetrovanie 

poškodených vlasov a 

pokožky pri tvorbe 

lupín 

1 Vysvetliť príčina vzniku, 

umývanie a ošetrovanie 

poškodených vlasov a 

pokožky pri tvorbe lupín 

Vysvetlil príčina vzniku, 

umývanie a ošetrovanie 

poškodených vlasov a 

pokožky pri tvorbe lupín 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 



Ošetrovanie a úprava 

vlasových doplnkov a 

parochní 

4  Žiak má: Žiak:   

Druhy parochní 1 Odborný výcvik Materiál   Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Umývanie, ošetrovanie 

vlasových parochní 

a príčeskov 

 

1   Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Úprava príčesku 

Zhotovenie parochne 

1   Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Predlžovanie a 

zahustovanie 

1   Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Základy kozmetickej 

starostlivosti 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Význam kozmetickej 

starostlivosti 
2  Vysvetliť význam 

kozmetickej starostlivosti 

Vysvetlil význam 

kozmetickej starostlivosti 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Typy pleti a ich 

ošetrenie 
1 Charakterizovať typy pleti a 

ich ošetrenie 

 Charakterizoval typy pleti a 

ich ošetrenie 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Úprava tváre, 

prípravky 
1 Vysvetliť úprava tváre, 

prípravky  

Vysvetlil úprava tváre, 

prípravky 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Denné a večerné líčenie 
1 Charakterizovať denné a 

večerné líčenie 

Charakterizoval denné a 

večerné líčenie 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Farbeniea úprava 

obočia a rias 
1 Charakterizovať BOZP Charakterizoval  BOZP Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Starostlivosť o ruky  
10  

Žiak má: Žiak: 
  



Estetický význam ruky, 

anátómia  
3 Odborný výcvik Materiály 

Charakterizovať estetický 

význam ruky, anátómia  

Charakterizoval estetický 

význam ruky, anátómia  
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Manikúra 
2 

Vysvetliť manikúru Vysvetlil manikúru  
 Ústna odpoveď 

Zaradenie, náradie a 

pomôcky na manikúru 
1 

Popísať zaradenie, náradie a 

pomôcky na manikúru 

 Popísal zaradenie, náradie a 

pomôcky na manikúru 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Pracovný postup pri 

manikúre 
2 

 Charakterizovať pracovný 

postup pri manikúre 

Charakterizoval pracovný 

postup pri manikúre 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Lakovanie 
1 

Charakterizovať pracovný 

postup pri lakovaní nechtov 

Charakterizoval pracovný 

postup pri lakovní nechtov 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

BOZP  
1 

Charakterizovať BOZP Charakterizovať BOZP 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci 

tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 

a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá 

hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 

skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁZOV PREDMETU Zdravoveda 

Časový rozsah výučby 1, 2 hodiny týždenne, spolu 93 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6456 H  Kaderník    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Učivo obsahového štandardu zdravoveda nadväzuje na vedomosti žiaka zo základnej školy a 

rozširuje vedomosti o štruktúre a stavbe bunky, nebunkových organizmoch, rozvíja vedomosti a 

súvislosti úrovne tkanivo, orgán, organizmus a základoch genetiky. Rozsiahla časť je venovaná hygiene 

a správnej životospráve. Zoznamuje žiaka s jednotlivými sústavami tela, riadením a reguláciou činnosti 

organizmu. Približuje žiakovi základy patológie, mikrobiológie, imunológie a epidemiológie. Rozširuje 

vedomosti pri poskytovaní prvej pomoci. Časť učiva je venovaná hygienickým stránkam odboru. Žiak 

sa naučí aký význam má hygiena pre vlasy a kožu. Naučí sa rozoznať chorobné stavy, ktoré sa odrážajú 

na kvalite vlasov, správne používať všetky dezinfekčné prípravky a ich význam pri prenosných 

chorobách. Žiak využije informácie o reakciách kože a vlasov na vonkajšie a vnútorné vplyvy, možné 

alergické reakcie nie len v teoretickej ale aj praktickej rovine. Predmetom učiva je naučiť žiaka 

starostlivosť o svoje telo a celkovú životosprávu, základné vedomosti o zložení tela, o jeho základných 

životných funkciách a o jeho reakcii pri chorobnom stave. 

Obsah učiva je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Jednotlivé tematické 

celky a témy na seba organicky nadväzujú a umožňujú utvárať vo vedomí žiačok prehľadný poznatkový 

systém. Predmet zdravoveda utvára nevyhnutný základ pre ostatné odborné predmety a odborný výcvik. 

Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete  úzko súvisia so zabezpečovaním 

výživy, dôslednej hygieny a s biologickými procesmi prebiehajúcimi v ľudskom tele. Učivo sa skladá 

z poznatkov o správnej životospráve, hygiene a z orgánových sústav človeka, ktoré okrem informácií 

o stavbe a funkcii jednotlivých orgánov a orgánových sústav poskytne aj základné informácie 

o najčastejších poruchách ich činnosti, o ich príčinách, prejavoch, prevencii a liečbe. Dokonalé poznanie 

zdravého ľudského tela, jeho stavby a všetkých základných životných prejavov a procesov vedie 

k vybudovaniu odborných základov pre prácu v odbore. Pri výbere učiva sme zohľadňovali  vymedzenú 

týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností 

žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy 

budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti 

bezpečnej práce a hygieny, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote, hlavne schopnosti poskytnúť 

prvú pomoc, aby si uvedomili vplyv životného štýlu na zdravie a životné prostredie človeka. Výučbou 

predmetu zdravoveda by mali žiačky získať poznatky o dokonalej starostlivosti seba aj zákazníka po 

zdravotnej a hygienickej stránke a správne ich aplikovať v praxi.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania zdravovedy majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Využívať sa majú 

predovšetkým problémové metódy, ktoré umožňujú rozvíjať samostatné myslenie žiačok a vedú ich 

k aplikácií získaných poznatkov pri výkone pracovných činností. Učiteľ má povinnosť motivovať, 

povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, aj v oblasti 

zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá 

uplatňovať vo vyučovaní predmetu zdravoveda proporcionálne zastúpenie a prepojenie  teoretického 

a praktického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu 



kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie 

komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť 

problémy a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického 

poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie 

poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých 

tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky 

z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet zdravoveda súvisí s viacerými 

medzipredmetovými vzťahmi / Materiály, Technológia, Psychológia, Telesná a športová výchova/, 

keďže jeho poznatky sú dôležité nielen k formovaniu zodpovedného prístupu k vlastnému zdraviu, ale aj 

k rozvíjaniu osvojených zručností a vedomostí v praxi.  

Obsah výučby je koncipovaný tak, aby bolo možné čo najviac využiť moderné didaktické prostriedky, 

formy a metódy, ktoré okrem maximálnej názornosti, podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov pri 

práci s informáciami a rozvíjajú schopnosti aplikovať poznatky do praxe. 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia 

bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne 

metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede ako aj v priestoroch odborného výcviku.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu zdravoveda v učebnom odbore 6456 H kaderník je poskytnúť žiakom  

súbor vedomostí, zručností o javoch, zákonitostiach a dejoch v živých organizmoch a vzťahoch medzi 

nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj 

v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiačky získajú poznatky z biológie, 

somatológie, mikrobiológie a hygieny; tieto poznatky sa navzájom dopĺňajú a tvoria jednotný celok. 

Žiačky získajú poznatky o nebezpečných a patogénnych organizmoch, ich účinky na ľudský organizmus, 

možnosti liečby, prevencie a poskytovania prvej pomoci. Žiaci si osvoja poznatky o anatómií a fyziológií 

ľudského tela pri starostlivosti o zdravie, vedia o príčinách a prevencií najčastejších ochorení. Cieľom 

predmetu zdravoveda je výchova k uvedomelému dodržiavaniu zásad, pravidiel a predpisov o hygiene, 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, k dokonalej starostlivosti o seba a zákazníka po zdravotnej 

stránke a k starostlivosti o osobnú hygienu, čistotu a poriadok na pracovisku.  

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Životospráva kaderníka Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Štruktúra živých systémov Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 



 

Dedičnosť a premenlivosť  

/ genetika/ 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Hygiena na pracovisku  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Hygiena výživy, 

Hlavné zložky potravy 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Zásady prvej pomoci pri 

poraneniach 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Práca s názornými 

pomôckami 

Orgány, sústavy orgánov Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Práca s názornými 

pomôckami 

Riadenie a regulácia 

činnosti organizmov 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Patológia Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Mikrobiológia Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Imunológia Informačnoreceptívna -  

výklad 

Frontálna výučba 

Frontálna a 



Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Epidemiológia Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Kožná sústava Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Kožné choroby Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Opakovanie učiva 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Práca s názornými 

pomôckami 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Životospráva 

kaderníka 

Zdravoveda 1, RNDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2008 

Zdravoveda pre 2. a 3. 

r. SOU, uč. odbor 64-

56-2 kaderník, 

kaderníčka, SPN  

     Tabuľa Ochranné     

pomôcky 

    Internet 

Štruktúra živých 

systémov 

Zdravoveda 1, RNDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2008 

Zdravoveda pre 2. a 3. 

r. SOU, uč. odbor 64-

56-2 kaderník, 

kaderníčka, SPN  

     Tabuľa Schémy 

Obrázky 

    Internet 



Dedičnosť 

a premenlivosť  

/ genetika/ 

Zdravoveda 1, RNDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2008 

Zdravoveda pre 2. a 3. 

r. SOU, uč. odbor 64-

56-2 kaderník, 

kaderníčka, SPN  

     Tabuľa Schémy 

Obrázky 

    Internet 

Hygiena na 

pracovisku  

Zdravoveda 1, RNDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2008 

Zdravoveda pre 2. a 3. 

r. SOU, uč. odbor 64-

56-2 kaderník, 

kaderníčka, SPN  

     Tabuľa Schémy 

Obrázky 

    Internet 

Hygiena výživy, 

Hlavné zložky 

potravy 

Zdravoveda 1, RNDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2008 

Zdravoveda pre 2. a 3. 

r. SOU, uč. odbor 64-

56-2 kaderník, 

kaderníčka, SPN  

     Tabuľa Chemické 

tabuľky 

    Internet 

Zásady prvej 

pomoci pri 

poraneniach 

Zdravoveda 1, RNDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2008 

Zdravoveda pre 2. a 3. 

r. SOU, uč. odbor 64-

56-2 kaderník, 

kaderníčka, SPN  

Tabuľa 

CD - 

mechanika 

Obrázky 

Modely 

Ochranné 

pomôcky 

    Internet 

CD – Zásady 

prvej pomoci 

 

Orgány, sústavy 

orgánov 

Zdravoveda 1, RNDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2008 

Zdravoveda 2, PhDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2009 

Zdravoveda pre 2. a 3. 

r. SOU, uč. odbor 64-

56-2 kaderník, 

kaderníčka, SPN  

Tabuľa 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Laboratórne 

pomôcky- 

názorné 

modely 

orgánov 

 

Schémy 

Obrázky 

Internet 

Riadenie 

a regulácia činnosti      

organizmov 

 

Zdravoveda 2, PhDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2009 

Ivan Dylevský, S. 

Trojan: Somatológia 1, 

učebnica pre Stredné 

zdrav. školy, Ivan 

Dylevský, S. Trojan: 

Somatológia 2, 

učebnica pre Stredné 

zdrav. školy, 

Vydavateľstvo Osveta, 

Martin, 1992 

Tabuľa 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Laboratórne 

pomôcky 

Obrázky 

Internet 



Patológia Zdravoveda 3, PhDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2011 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

PC 

Obrázky Internet 

Mikrobiológia Zdravoveda 3, PhDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2011 

Zdravoveda pre 2. a 3. 

r. SOU, uč. odbor 64-

56-2 kaderník, 

kaderníčka, SPN 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

PC 

Schémy 

Obrázky 

Internet 

Imunológia Zdravoveda 3, PhDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2011 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

PC 

Schémy 

Obrázky 

Internet 

Epidemiológia Zdravoveda 3, PhDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2011 

Zdravoveda pre 2. a 3. 

r. SOU, uč. odbor 64-

56-2 kaderník, 

kaderníčka, SPN 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

PC 

Schémy 

Obrázky 

Internet 

Kožná sústava Zdravoveda pre 2. a 3. 

r. SOU, uč. odbor 64-

56-2 kaderník, 

kaderníčka, SPN 

MUDr. Lucia 

Hluchová: Zdravoveda 

1, Vydavateľstvo 

Príroda, Bratislava, 

2003 

 

Tabuľa 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Schémy 

Obrázky 

Internet  

Kožné choroby Zdravoveda pre 2. a 3. 

r. SOU, uč. odbor 64-

56-2 kaderník, 

kaderníčka, SPN 

MUDr. Lucia 

Hluchová: Zdravoveda 

1, Vydavateľstvo 

Príroda, Bratislava, 

2003 

 

Tabuľa 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Schémy 

Obrázky 

Internet 

Opakovanie učiva 

 

Zdravoveda 1, RNDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2008 

Zdravoveda 2, PhDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2009 

Zdravoveda 3, PhDr. 

Marta Jarošová, SPN 

Bratislava, 2011 

Tabuľa 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Schémy 

Obrázky 

Ochranné 

pomôcky 

Názorné 

modely 

orgánov 

Internet 



Zdravoveda pre 2. a 3. 

r. SOU, uč. odbor 64-

56-2 kaderník, 

kaderníčka, SPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ROČNÍK: PRVÝ   

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   ZDRAVOVEDA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

      Životospráva 

        kaderníka  

 

1 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Osobná 

hygiena 

pokožky, rúk, 

nôh; význam 

hygieny 

1  

Etická výchova 

 

Psychológia 

 Definovať význam hygieny 

a jej vplyv na zdravie 

človeka 

 Ovládať zásady 

správnej životosprávy 

 Ovládať starostlivosť 

o seba a zákazníka po 

zdravotnej a hygienickej 

stránke  

 

 Definoval význam hygieny 

a jej vplyv na zdravie 

 Opísal zásady správnej 

životosprávy 

 Správne popísal 

starostlivosť o seba 

a zákazníka po 

zdravotnej a hygienickej 

stránke  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Štruktúra živých 

systémov 
2  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Charakteristika 

živých 

a neživých 

systémov 

1         

Odborný výcvik 

 

 

 Poznať význam triedenia 

organizmov 

 Osvojiť si základné 

prejavy života a charakter 

živých a neživých 

systémov 

 Chápať jednotu živ. a než. 

systémov a s tým súvisiace 

 Pochopil význam triedenia 

organizmov 

 Osvojil si základné prejavy 

života a charakter živých 

a neživých systémov 

 Pochopil jednotu živ. 

a než. systémov a s tým 

súvisiace javy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 



javy a procesy, ktoré v nich 

prebiehajú  

a procesy, ktoré v nich 

prebiehajú 

 Bunková 

stavba 

organizmu, 

orgány bunky 

1 
    

   Odborný výcvik 

 

 

 

 

 Osvojiť si bunkovú teóriu 

– význam objavu bunky, 

veľkosť a tvar bunky 

 Vysvetliť a popísať stavbu 

bunky a spôsoby ich 

delenia 

 Vymenovať a popísať 

orgány bunky 

 Osvojil si bunkovú teóriu – 

význam objavu bunky, 

veľkosť a tvar bunky 

 Vysvetlil a popísal stavbu 

bunky a spôsoby ich 

delenia 

 Vymenoval a popísal 

orgány bunky 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Rozmnožovanie a 

dedičnosť 
2  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Dedičnosť – 

zásady 

všeobecnej 

genetiky 

 

2 

Odborný výcvik 

 Definovať základné pojmy 

genetiky: „gén, alela, 

chromozóm, DNA,.. 

 Osvojiť si príčiny 

génových mutácií 

a chromozómových 

anomálií 

 Poznať niektoré genetické 

choroby človeka 

 Definoval základné pojmy 

genetiky: „gén, alela, 

chromozóm, DNA,..  

 Osvojil si príčiny 

génových mutácií 

a chromozómových 

anomálií 

 Poznal niektoré genetické 

choroby človeka 

Písomné 

skúšanie 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

Didaktický 

test 

 

Hygiena 
 

2 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Hygiena práce 
a 
prevádzková 
hygiena na 
pracovisku 

2 Odborný výcvik 

 

Technológia 

 

 

 

Materiály 

 Vymenovať chemické 

a biologické faktory 

pracovného prostredia 

 Poznať a definovať 

pojmy:„dekontaminácia, 

dezinfekcia, sterilizácia, 

dezinsekcia,deratizácia“ 

 Vymenoval chemické 

a biologické faktory 

pracovného prostredia 

 Popísal správne 

pojmy:„dekontaminácia, 

dezinfekcia, sterilizácia, 

dezinsekcia,deratizácia“ 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 



 Vymenovať spôsoby 

dezinfekcie 

a sterilizácie 

pracovného náradia 

a prac. prostredia 

 Poznať zásady správnej 

osobnej hygieny, čistoty 

a poriadku na 

pracovisku 

 Vymenoval spôsoby 

dezinfekcie 

a sterilizácie 

pracovného náradia 

a prac. prostredia 

Poznal zásady správnej 

osobnej hygieny, čistoty 

a poriadku na pracovisku 

Hygiena výživy, 

Hlavné zložky 

potravy 

3  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Hlavné zložky 

potravy 
3 Odborný výcvik 

 

Materiály 

 Vymenovať a popísať 

hlavné zložky potravy 

 Osvojiť si vlastnosti, 

zloženie, energetický 

a biologický význam 

proteínov, lipidov 

a sacharidov v potrave 

 Ovládať zásady správnej 

životosprávy (zásady 

racionálnej výživy) 

 Vymenoval a popísal 

hlavné zložky potravy 

 Osvojil si vlastnosti, 

zloženie, energetický 

a biologický význam 

proteínov, lipidov 

a sacharidov v potrave 

 Ovládal zásady správnej 

životosprávy (zásady 

racionálnej výživy) 

Písomné 

skúšanie 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

Didaktický 

test 

 

Zásady prvej 

pomoci 

 

3 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Základné druhy 

poranení 

1 
 

         

     

Odborný výcvik 

 Ovládať základné zásady 

prvej pomoci pri 

poraneniach 

 Naučil sa základné zásady 

prvej pomoci pri 

poraneniach 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 



 

Technológia 

 Definovať pojmy „ 

rana, krvácanie“; 

vymenovať typy 

krvácania a popísať 

skryté poranenia 

 Vedieť poskytnúť prvú 

pomoc pri poraneniach 

pohybového aparátu 

 Definoval pojmy „ rana, 

krvácanie“; vymenoval 

typy krvácania a popísal 

skryté poranenia 

 Vedel poskytnúť prvú 

pomoc pri poraneniach 

pohybového aparátu  

 Skupinová 

práca 

 Ostatné druhy 

poranení 

a naliehavé 

stavy 

2  

 

Technológia 

 

Odborný výcvik 

 Vedieť poskytnúť prvú 

pomoc pri popáleninách 

a otravách, poleptaniach 

 Vysvetliť postup prvej 

pomoci pri zasiahnutí 

elektrickým prúdom  

 Vedel poskytnúť prvú 

pomoc pri popáleninách 

a otravách, poleptaniach 

 Správne vysvetlil postup 

prvej pomoci pri zasiahnutí 

elektrickým prúdom  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Skupinová 

práca 

         Orgány,  

   sústavy orgánov  
17  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Pohybová 

sústava -  

kostrová 

a svalová 

sústava 

         

2 
    

 

Telesná a športová 

výchova 

 

 

 

 

 

Technológia 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

 Osvojiť si vývoj a stavbu 

kostí, význam svalov 

 Ovládať anatómiu kostry 

a svalstva 

 Vymenovať systém svalov 

hlavy, krku, trupu 

a končatín 

 Osvojil si vývoj a stavbu 

kostí, význam svalov 

 Ovládal anatómiu kostry 

a svalstva 

 Vymenoval správne systém 

svalov hlavy, krku, trupu a 

končatín  

Písomné 

skúšanie 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

Didaktický 

test 

 Obehová 

a cievna 

sústava 

3 
 Osvojiť si význam 

a funkcie krvi 

 Poznať zloženie 

krvi,  vymenovať a popísať  

krvné elementy 

 Vysvetliť princíp krvných 

transfúzií a vymenovať 

zásady darcovstva krvi 

 Osvojil si význam 

a funkcie krvi 

 Poznal zloženie 

krvi,  vymenoval a popísal  

krvné elementy 

 Vysvetlil princíp krvných 

transfúzií a vymenoval 

zásady darcovstva krvi 

Ústne 

skúšanie 

 Písomné                

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Popis 

obrázkov 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Vymenovať a popísať 

niektoré ochorenia krvi 

a ciev 

 Popísať uloženie, tvar 

a veľkosť srdca 

 Osvojiť si prejavy srdcovej 

činnosti 

 Ovládať stavbu srdca 

a pochopiť princíp jeho 

činnosti 

 

 Vymenoval a popísal 

niektoré ochorenia krvi 

a ciev 

 Popísal uloženie, tvar 

a veľkosť srdca 

 Osvojil si prejavy srdcovej 

činnosti 

 Ovládal stavbu srdca 

a pochopil princíp jeho 

činnosti 

 

 Tráviaca 

sústava 

 

3  Popísať anatómiu 

a funkciu tráviacej sústavy 

 Vysvetliť anatómiu 

a funkciu jednotlivých 

častí tráviacej sústavy – 

ústnej dutiny, žalúdka, 

tenkého a hrubého čreva, 

pečene a pankreasu 

 Chápať proces trávenia  

 Popísal správne  anatómiu 

a funkciu tráviacej sústavy 

 Vysvetlil anatómiu 

a funkciu jednotlivých 

častí tráviacej sústavy – 

ústnej dutiny, žalúdka, 

tenkého a hrubého čreva, 

pečene a pankreasu 

 Vysvetlil celý proces 

trávenia 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

 

 

 

 

 Dýchacia 

sústava 

 

2 
Telesná a športová 

výchova 

 

Odborný výcvik 

 

 

 Poznať funkciu a anatómiu 

dýchacej sústavy – 

horných a dolných 

dýchacích ciest 

 Popísať dýchacie procesy 

a pochopiť vplyv svalovej 

sústavy na proces dýchania 

 Popísal funkciu a anatómiu 

dýchacej sústavy – 

horných a dolných 

dýchacích ciest 

 Vysvetlil dýchacie procesy 

a pochopil vplyv svalovej 

sústavy na proces dýchania 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 



 Nervová sústava 

 

3 

Telesná a športová 

výchova 

 

Odborný výcvik 

 

 

 Charakterizovať 

a popísať pojmy 

nervová bunka 

a nervové vlákna 

 Osvojiť si význam 

a funkciu centrálnej 

a periférnej nervovej 

sústavy 

 

 Vysvetliť podmienený 

a nepodmienený reflex; 

chápať pojem „ reflexný 

oblúk“ 

 

 Popísať vplyv stresu na 

nervovú sústavu 

 

 Charakterizoval 

a dokázal popísať 

pojmy nervová 

bunka a nervové 

vlákna 

 Pochopil význam 

a funkciu centrálnej 

a periférnej nervovej 

sústavy 

 Vysvetlil 

podmienený 

a nepodmienený 

reflex; pochopil 

pojem „ reflexný 

oblúk“ 

 Popísal negatívny 

vplyv stresu na 

nervovú sústavu 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 Pohlavná sústava 

 

2 Telesná a športová 

výchova 

 

 Poznať pohlavnú 

sústavu muža a ženy 

 Poznal anatómiu a 

funkciu pohlavnej 

sústavy muža a ženy 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

 Osvojiť si proces výmeny 

dýchacích plynov 

 Správne popísal proces 

výmeny dýchacích plynov 



Odborný výcvik 

 

 

 Osvojiť si priebeh 

tehotenstva / zmeny 

v organizme ženy/ a 

pôrodu 

 Vysvetliť druhy 

a spôsoby antikoncepcie 

 Uvedomiť si škodlivosť 

interrupcie  

 Pochopil priebeh 

tehotenstva / zmeny 

v organizme ženy/ a 

pôrodu 

 Vymenoval druhy 

a spôsoby 

antikoncepcie 

 Uvedomil si 

škodlivosť 

interrupcie  

  

 Zmyslová 

sústava 

2 

Telesná a športová 

výchova 

 

 

• Popísať anatómiu 

a funkcie oka a ucha 

• Chápať význam 

čuchových, chuťových 

a hmatových receptorov  

• Popísal anatómiu 

a funkcie oka a ucha 

Chápal význam 

čuchových, 

chuťových 

a hmatových 

receptorov  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

Riadenie a regulácia                  

činnosti organizmu 
3  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Činnosť 

a význam 

hormonálnej 

sústavy 

 

1 

Telesná a športová 

výchova 

 

 

 Vysvetliť význam 

endokrinnej sústavy pre 

človeka 

 Vysvetliť pojem „ 

hormón“ a pochopiť 

účinok hormónov na 

ľudský organizmus 

 Správne vysvetlil 

význam endokrinnej 

sústavy pre človeka 

 Charakterizoval 

pojem „ hormón“ 

a vysvetlil účinok 

hormónov na ľudský 

organizmus 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

 Charakteristika 

a funkcie 

jednotlivých 

2 Odborný výcvik 

 

 

 Vymenovať jednotlivé 

žľazy podieľajúce sa na 

vnútornej sekrécií 

 Vymenoval 

jednotlivé žľazy 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 



žliaz endokrinnej 

sústavy 

 

 Poznať funkcie 

hormonálnych žliaz, aj 

príčiny hormonálnych 

porúch 

 Vymenovať niektoré 

najčastejšie ochorenia 

spôsobené 

hormonálnymi 

poruchami, poznať 

možnosti liečby 

a prevencie 

podieľajúce sa na 

vnútornej sekrécií 

 Poznal funkcie 

hormonálnych žliaz, 

aj príčiny 

hormonálnych 

porúch 

 Vymenoval niektoré 

najčastejšie 

ochorenia spôsobené 

hormonálnymi 

poruchami, poznať 

možnosti liečby a 

prevencie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROČNÍK: DRUHÝ 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   ZDRAVOVEDA 

 

2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

Patológia 
8  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Základné pojmy 

v patológií 

2  

 

 

 

Telesná a športová 

výchova 

 

 

 

 

 

• Osvojiťsi základné 

patologické pojmy 

 

Vymenovať a popísať 

základné druhy 

patologických vyšetrení  

a ich využitie v praxi 

 

• Osvojilsi základné 

patologické pojmy 

 

 Vymenoval a popísal 

základné druhy 

patologických vyšetrení  

a ich využitie v praxi 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

• Progresívne 

a regresívne zmeny 

v organizme 

4 

Odborný výcvik 

 

 

 Definovať pojmy: 

gangréna, nekróza, 

hypertrofia, 

hyperplázia,atrofia, 

dekubity,... 

 Poznať možnosti liečby 

týchto ochorení 

a prevenciu voči nim   

 Definoval pojmy: 

gangréna, nekróza, 

hypertrofia, 

hyperplázia,atrofia, 

dekubity,... 

 Poznal možnosti liečby 

týchto ochorení 

a prevenciu voči nim   

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 



• Nádorové bujnenie 2 

 

 Definovať pojem  

„ nádorové bujnenie“ 

Vysvetliť rozdiel medzi 

malígnym a benígnym 

nádorom 

 Definoval pojem  

„ nádorové bujnenie“ 

Vysvetlil rozdiel medzi 

malígnym a benígnym 

nádorom 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

 

      Mikrobiológia 

 

8 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Pojem, rozdelenie 

a význam 

mikrobiológie 

3 
 

 

Telesná a športová 

výchova 

 

 

 Osvojiť si základy 

a význam mikrobiológie 

 Definovať pojmy –  

„baktérie, vírusy, plesne“ 

 Poznať fyziológiu 

mikroorganizmov  

a spôsoby ich 

rozmnožovania 

 Vysvetlil význam 

mikrobiológie pre 

človeka  

 Vysvetlil pojmy –  

„ baktérie, vírusy, 

plesne“ 

 Osvojil si fyziológiu 

mikroorganizmov 

a správne vymenoval 

spôsoby ich 

rozmnožovania 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Choroby spôsobené 

mikroorganizmami 

5 

 

 Definovať chorobné 

pôsobenie 

mikroorganizmov na 

človeka 

 Vymenovať 

najčastejšie ochorenia 

spôsobené 

choroboplodnými 

mikroorganizmami 

 Poznať spôsob 

prenosu, šírenia 

a pôvodcov 

infekčných ochorení 

 Vysvetlil chorobné 

pôsobenie 

mikroorganizmov na 

človeka 

 Vymenoval 

najčastejšie ochorenia 

spôsobené 

choroboplodnými 

mikroorganizmami 

 Osvojil si a správne 

vysvetlil  spôsob 

prenosu, šírenia 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 



a pôvodcov 

infekčných ochorení 

 

Imunológia 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Všeobecná 

imunológia 

2 
Telesná a športová 

výchova 

 

Odborný výcvik 

Materiály 

Technológia 

 

Poznať a definovať základné 

imunologické pojmy: 

imunita, antigén, protilátky 

 

Vysvetliť rozdiel medzi 

vrodenou a získanou 

imunitou 

Poznal a definoval základné 

imunologické pojmy: 

imunita, antigén, protilátky 

 

Vysvetlil rozdiel medzi 

vrodenou a získanou 

imunitou 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

 Aktívna a pasívna 

imunizácia 

2 

 

Osvojiť si význam očkovania 

pri ochrane zdravia človeka 

 

Vymenovať najčastejšie 

druhy ochorení, ktoré 

vyžadujú proces imunizácie 

Osvojil si význam očkovania 

pri ochrane zdravia človeka 

 

Vymenoval najčastejšie 

druhy ochorení, ktoré 

vyžadujú proces imunizácie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

 Alergia 2 Materiály 

Technológia 

 

Odborný výcvik 

 

 Vymenovať možné príčiny 

alergie, poznať spôsoby 

prevencie a liečby 

Vymenoval možné príčiny 

alergie, poznal spôsoby 

prevencie a liečby 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

 

 

 

Epidemiológia 
8  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Infekčné 

a neinfekčné 

ochorenia 

6 

Technológia 

Popísať najčastejšie infekčné 

a neinfekčné ochorenia 

 

Popísal najčastejšie infekčné 

a neinfekčné ochorenia 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie  

Ústna 

odpoveď 

 



Vymenovať pramene 

a procesy šírenia nákaz 

Vymenoval pramene 

a procesy šírenia nákaz 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

 Protiepidemiologické 

opatrenia 

2 

Odborný výcvik 

Uvedomiť si význam 

a dôležitosť protiepid. 

opatrení 

 

Vymenovať zásady protiepid. 

opatrení 

Uvedomil si význam 

a dôležitosť protiepid. 

opatrení 

 

Vymenoval zásady protiepid. 

opatrení 

 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

 

Kožná  sústava 
4  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Anatómia a funkcie 

kože 

 

2 
 

Technológia 

 

Materiály 

 

Odborný výcvik 

 Dôkladne poznať 

anatómiu kože, kožných 

útvarov a vlasov 

 Definovať pojmy –  

„ pokožka, zamša, 

podkožné väzivo“ 

 Ovládať funkciu kože 

a preventívne dodržiavať 

starostlivosť o pokožku 

 Dôkladne poznal 

anatómiu kože, kožných 

útvarov a vlasov 

 Správne vysvetlil pojmy 

–  

„ pokožka, zamša, 

podkožné väzivo“ 

 Vysvetlil funkciu kože 

a preventívne dodržiava 

starostlivosť o pokožku  

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Vedľajšie orgány 

kože 

 

2 
Technológia 

 

Materiály 

 

Odborný výcvik 

 Vymenovať vedľajšie 

orgány kože a popísať ich 

funkciu 

 Vymenoval vedľajšie 

orgány kože a popísal ich 

funkciu 

  

Kožné choroby 16 
  

Žiak má: 

 

Žiak: 
  



 Kožné choroby 

vyvolané 

mikroorganizmami 

5 
Odborný výcvik  Vymenovať a popísať 

bakteriálne, plesňové, 

vírusové a parazitárne 

ochorenia kože 

 Predchádzať plesňovým, 

vírusovým, bakteriálnym 

a parazitárnym  

ochoreniam kože 

 

 Vymenoval 

a  popísal bakteriálne, 

plesňové, vírusové 

a parazitárne ochorenia 

kože 

 Predchádza plesňovým, 

vírusovým, bakteriálnym 

a parazitárnym  

ochoreniam kože 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

 Poruchy pigmentácie 

a kožné novotvary 

 

2 
Odborný výcvik 

 Vymenovať a popísať 

poruchy pigmentácie 

a kožné novotvary 

 Vymenoval a popísal 

poruchy pigmentácie 

a kožné novotvary 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

 Choroby vlasov, rúk 

a nôh 

9 

 

 Vedieť o chorobách 

vlasov 

 Poznať príčiny 

vypadávania a šedivenia 

vlasov i prípravky na 

odstránenie poruchy 

 Poznať chyby a choroby 

rúk a nôh – vysvetliť 

pojmy: „ varixy, 

cukrovka, Burgerova 

choroba“ 

 Uvedomiť si následky 

nesprávnej životosprávy 

kaderníka a jej vplyv na 

vznik chorôb z povolania 

 Osvojiť si návyky 

starostlivosti o ruky 

a nohy 

 Vedel o chorobách vlasov 

 Poznal príčiny 

vypadávania a šedivenia 

vlasov i prípravky na 

odstránenie poruchy 

 Opísal chyby a choroby 

rúk a nôh – správne 

vysvetlil pojmy: „ varixy, 

cukrovka, Burgerova 

choroba“ 

 Uvedomil si následky 

nesprávnej životosprávy 

kaderníka a jej vplyv na 

vznik chorôb z povolania 

 Osvojil si návyky 

starostlivosti o ruky a 

nohy 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Písomná 

práca 



 

    Opakovanie učiva 

 

10 

 

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Opakovanie učiva 10 
 

Materiály 

 

Odborný výcvik 

 

Technológia 

Zopakovať a upevniť si 

vedomosti získané počas 

celého štúdia 

 

Popísať sústavu orgánov 

človeka podľa obrazových 

príloh 

Zopakoval a upevnil si 

vedomosti získané počas 

celého štúdia 

 

Popísal sústavu orgánov 

človeka podľa obrazových 

príloh 

Ústne 

frontálne 

skúšanie  

 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Popis 

obrázkov 

 

 Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 

Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si 

volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa 

dohodne medzi skúšajúcim a žiakom.



 

 

 

Názov predmetu Odborný výcvik 

Časový rozsah výučby 24, 24 hodín týždenne spolu 1512  

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý druhý  

Kód a názov študijného odboru   6456 H  Kaderník    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Úlohou odborného výcviku je naučiť žiakov prakticky vykonávať kadernícke úkony, voliť 

správne postupy a používať vhodné materiály s využitím potrebných pomôcok a odporúčať 

takú úpravu vlasov, ktorá zodpovedá charakteru zákazníka a kvalite jeho vlasov.  

Cieľom vzdelávacej oblasti je poskytnúť žiakovi schopnosť vedieť aplikovať základné odborné 

vedomosti do praxe. Vzdelávacia oblasť rozvíja v žiakovi odborné zručnosti potrebné pre 

pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách a v strediskách služieb. 

Žiak získa praktické skúsenosti o základných technických a technologických postupoch, ktoré 

sú dôležité pre vykonávanie zvoleného povolania. Žiak sa pripravuje na samostatnú prácu, 

vytvorenie finálneho produktu a služieb, na vykonávanie výpočtov a kalkulácií materiálu. 

Naučí sa používať pracovné stroje, zariadenia a ostatný inventár potrebný k pracovnej činnosti. 

Vzdelávacie štandardy sú zvolené tak, aby umožnili žiakovi prakticky používať zásady správnej 

výrobnej a prevádzkovej praxe, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Žiak si prakticky osvojí zásady komunikácie so zákazníkom, zásady prijímania objednávky, 

inkasovania a vyúčtovania. 

  

 

Ciele vyučovacieho predmetu    

Cieľom odborného výcviku je prakticky pripraviť žiaka v súlade s požiadavkami stanovenými 

charakteristikou učebného odboru kvalifikovaných kaderníkov. Odborný výcvik nadväzuje na 

vedomosti žiakov získané z teoretickej prípravy, ktoré aplikujú v praxi. 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. Žiak vie  základé technologické postupy kaderníckych prác. 

Žiak vie pravidlá spoločenského správania sa, na odhadnutie typu zákazníka, psychologický 

rozhovor so zákazníkom, spávanie sa k nemu a na vhodnú komunikáciu so zákazníkom a 

kolegami. Žiak vie pracovať s výpočtovou technikou vrátane registračnej pokladne a vedenia 

jej povinnej evidencie. 

 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  
 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Úvod Katalóg kad. potrieb  Kadernícke 

prístroje 

Zápisník OBP 

Pracovisko kaderníka Katalóg kad. potrieb PC 

CD a DVD 

Filpchart 

Kadernícke 

prístroje 

Knižnica 

Internet 



BOZ pri práci Katalóg kad. potrieb PC 

CD a DVD 

Filpchart 

Kadernícke 

prístroje 

Knižnica 

Internet 

 

Starostlivosť o vlasy Technológia, Katalóg kad. 
potrieb 

PC 
CD a DVD 

Filpchart 

Kadernícke 
prístroje 

Knižnica 
Internet 

Vodová ondulácia Technológia, Katalóg kad. 

potrieb 

PC 

CD a DVD 

Filpchart 

Kadernícke 

prístroje 

Knižnica 

Internet 

Ondulácia železom Technológia, Katalóg kad. 

potrieb 

PC 

CD a DVD 

Filpchart 

Kadernícke 

prístroje 

Knižnica  

Internet 

Strihanie vlasov Technológia, Katalóg kad. 

potrieb 

PC 

CD a DVD 

Filpchart 

Kadernícke 

prístroje 

Knižnica 

Internet 

Strihanie vlasov Technológia PC 

DVD 

nožnice, 

hrebene, 

elektrický 

strojček 

odborná 

literatúra 

Preparácia vlasov Technológia 
Materiály 

Zdravoveda 

 nátačky, 
preparačné vody 

odborná 
literatúra 

internet 

Odfarbovanie vlasov Technológia 

Materiály 

DVD misky, štetce, 

farby 

odborná 

literatúra 

internet 

Farbenie vlasov Technológia 

Materiály 

DVD misky, štetce, 

farby 

odborná 

literatúra 

internet 

Farbenie a úprava 

obočia 

Technológia   internet 

odborná 

literatúra 

Vodová ondulácia Technológia, katalóg kad. 

potrieb 

PC 

CD a DVD 

Filpchart 

kadernícke 

prístroje 

knižnica 

Internet 

Ondulácia železom Technológia, katalóg kad. 

potrieb 

PC 

CD a DVD 

Filpchart 

kadernícke 

prístroje 

knižnica 

Internet 

Vlasová kozmetika Technológia PC vlasová 
kozmetika 

odborná 
literatúra, 

časopisy, 

katalógy 

Vlasové doplnky Technológia DVD podložky katalóg 

vlasových 

doplnkov 

Dejiny vývoja účesov Technológia DVD  knižnica 

Náročná účesová 

tvorba 

Technológia DVD sponky, vlasové 

doplnky 

školenie 

Súčasná účesová 

tvorba 

Technológia PC  internet 

školenie 

Nové metódy práce pri 

preparácii 

Technológia 

Zdravoveda 

Materiály 

 nátačky, 

preparačné vody 

odborná 

literatúra 

internet 

Módne smery pri 

farbení 

Technológia 

Materiály 

DVD misky, štetce, 

farby 

odborná 

literatúra 

internet 

Ošetrovanie 

a regenerácia vlasov 

Technológia 

Materiály 

DVD regeneračné 

prostriedky 

časopisy 

internet 

Starostlivosť o ruky Technológia PC krémy, zábaly odborná 

literatúra 



Základy kozmetickej 

starostlivosti 

Technológia DVD  odborná 

literatúra 

Ošetrenie a úprava 

vlasových doplnkov a 

parochní 

Technológia PC vlasové 

doplnky, 

parochne 

odborná 

literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROČNÍK : Prvý 

 

ROZPIS UČIVA PREDMETU Odborný výcvik 

 
24 hodín týždenne, spolu 792  vyučovacích 

hodín 

Názov 

tematického 

celku 

Témy 

Hodiny 

Medzi predmetové 

vzťahy 

 

 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 

výstupov 
Metódy hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod, 

oboznámenie 

sa 

s prevádzkou 

24  Žiak má: Žiak vie:   

Oboznámenie 

žiakov s 

pracoviskom  

6 

Technológia  

Zdravoveda 

Vedieť ovládať 

a používať základné 

prístroje a vybavenie 

prevádzky 

Vedel používať základné 

prístroje a vybavenie 

prevádzky 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

BOZP 6 

Práva 

a povinnosti 

žiakov 

v odbore 

6 

Osobná 

hygiena, 

hygiena 

pracoviska  

6 

Pracovisko 
kaderníka 

36   
Žiak má: 

 
Žiak vie: 

  

Kadernícke 

prístroje 

používanie  

6 Technológia  

Zdravoveda 

vedieť ovládať 

a používať základné 

prístroje a vybavenie 

prevádzky  

Vedel používať základné 

prístroje a vybavenie 

prevádzky 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Kadernícke 

prístroje 

ošetrenie 

náradia 

6 



Zariadenie 

kaderníckej 

prevádzky 

6  

Priestorové 

usporiadanie 

pracoviska 

6 

Osvetlenie, 

vetranie, 

vykurovanie 

6 

Základné 

pracovné 

úkony  

6 

BOZP pri práci 
42   

Žiak má: 

 

Žiak vie: 

  

BOZP - 

význam 

6 Technológia  

Zdravoveda 

Ovládať BOZP, 

hygienické, 

protipožiarne predpisy, 

manipuláciu 

s elektrickým zariadením 

Zvládol BOZP, hygienické, 

protipožiarne predpisy, 

manipuláciu s elektrickým 

zariadením 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 
Únikový plán 6 

Základné 

hygienické 

predpisy a 

požiadavky 

na 

kadernívkých 

prevádzkach 

6 

Manipulácia 

s elektrickým 

zariadením 

6 

Protipožiarna 

ochrana 

6 

Požiadavky 

na bielizeň 

6 

Upratovanie 

a dezinfekcia 

prevádzky 

6 



Starostlivosť 

o vlasy 

60 

 Žiak má: Žiak vie:   

Denná 

starostlivosť o 

vlasy 

6 

Technológia 

 Materiály 

Zdravoveda 

 

 

 

Technológia 

 Materiály 

Zdravoveda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť prakticky 

vykonať umývanie 

vlasov 

 
Vedel  prakticky umývanie 

vlasov  

 

 

 

 

Vedel  prakticky umývanie 

vlasov a masáž hlavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Umývanie 

vlasov , 

technologický 

postup 

6 

 

 

Vedieť prakticky 

vykonať umývanie 

vlasov, masáž hlavy 

 

 
 

Príprava 

a pomôcky na 

umývanie 

vlasov 

6 

Rozdelenie 

šampónov 

podľa typu 

vlasov 

6 

Masáž hlavy – 

rozdelenie 

metód 

6 

Druhy masáži 6 

Povrchová 

a hľbková 

masáž 

6 

Kyslý kúpel 6 



Regeneračné 

prostriedky 

6 

Vlasové vody 

a toniká 

6 

Vodová 
ondulácia 

126  Žiak má: Žiak vie:   

Oboznámenie 

žiakov 

s novým 

tematickým 

celkom 

6 Technológia 

Zdravoveda 

Odborné kreslenie 

Vedieť pracovať 

s rôznymi druhmi 

nátačiek, samostatne 

natáčať, krúžkovať  

a vytláčať vlny 

Vie pracovať s rôznymi 

druhmi natáčiek, samostatne 

natáčať, krúžkovať  

a vytláčať vlny 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna  

odpoveď 

Základné 

natáčanie 

vlasov, voľba 

vhodnej 

veľkosti 

natáčiek 

12 

Technológia 

Zdravoveda 

Odborné kreslenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť pracovať 

s rôznymi druhmi 

nátačiek, samostatne 

natáčať, krúžkovať  

a vytláčať vlny 

Vie pracovať s rôznymi 

druhmi natáčiek, samostatne 

natáčať, krúžkovať  

a vytláčať vlny 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna  

odpoveď 

Rozdeľovanie 

vlasov, 

natáčanie 

a upevnenie 

natáčky 

12 

Úprava účesu 

vodovej 

ondulácie 

6 

Fúkanie 

vlasov na kefu 

6 

Kombinácia 

rôznych 

technik 

6 

Krúžkovanie 

vlasov 

6 

Upevňovanie 

krúžkov 

12 



Prekefovanie 

a úprava 

vlasov 

hrebeňom do 

tvaru účesu 

6 

Krúžkovanie 

vlasov 

a upevňovanie 

krúžkov 

6 

Ukladanie 

krúžkov do 

tvaru účesu 

6 

Spevnenie 

účesu lakom 

a konečná 

úprava 

6 

Určovanie 

smeru vlasov 

6 

Ústna  

odpoveď 

Správne 

tvarovanie vĺn 

6 

Nácvik 

vytláčania vĺn 

6 

Sušenie vlasov 

do smeru 

účesu 

6 

Určovanie 

správneho 

smeru vlasov 

6  

Prípravky na 

fixáciu 

vodovej 

ondulácie 

6 

Ondulácia 

železom 

60  Žiak má: Žiak vie:   



Elektrické 

ondulačné 

železo 

6 Technológia 

Zdravoveda 

Odborné kreslenie 

Má vedieť samostatne 

pracovať s ondulačným 

železom 

Vie samostatne pracovať 

s ondulačným železom 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Spôsoby 

natáčanie 

vlasov, 

pracovný 

postup 

6 

Zhotovenie 

účesu – 

pracovný 

postup 

6 

Žehlenie 

vlasov 

12 

Krepovanie 

vlasov 

6 

Prípravky 

vhodné pred 

tvarovaním 

ondulačným 

železom 

12 

Tvorenie vĺn 

ondulačným 

železom 

12 

Strihanie 

vlasov 

144  Žiak má: Žiak vie:   

Oboznámenie 

sa s témou 

6 

Technológia 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

Vedieť samostatne 

pracovať s nožnicami, el. 

strojčekom a vykonať 

rôzne techniky strihov 

 

Bez problémov pracoval 

s nožnicami, el. strojčekom 

a vykonal rôzne techniky 

strihov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Základné 

techniky 

strihania 

6 

Strihanie 

vlasov cez 

prsty 

6 

Strihanie do 

dlane 

6 



Strihanie el. 

strojčekom 

6 

Strihanie do 

prechodu 

6 

Strihanie cez 

hrebeň 

6 

používanie 

efilačných 

nožníc 

6 

 

Vedieť samostatne 

pracovať s nožnicami, el. 

strojčekom a vykonať 

rôzne techniky strihov 

 

Bez problémov pracoval 

s nožnicami a vykonal rôzne 

techniky strihov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Kĺzavý strih 6 

Pánsky strih 6 

Pánský 

klasický strih 

6 

Strihanie do 

hola  

6 

Strihanie na 

ježka 

6 

Plastický strih 6 

Tupý strih 6 

Strihani fúzov 

a brady  

6 

Dámsky strih 6 

Módne 

kombinované 

strihy 

6 

top strih 6 

Rôzne 

techniky 

6 

Mix strih 

mikádo 

12 Vedieť novinky v oblasti 

strihania 

Detský strih 
6 

Novinky 

v oblasti 

strihania 

6 

 
Bez problémov vymenovať novinky 

v oblasti strihania 

Ústne frontálne 

skúšanie Ústna odpoveď 



Preparácia 

vlasov 

156 
 

Žiak má: 
Žiak vie: 

 
 

História 

vývoja 

preparácie 

6 

Technológia 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť technologický 

postup chemickej 

preparácie a použitie 

preparačného roztoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatne pracovať a 

zvládnuť technologický 

postup pri chemickej 

preparácie, ovláda použitie 

preparačného roztoku 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Príprava 

zákazníčky 

6 

Oddeľovanie 

a natáčanie 

vlasov 

6  

Druhy 

trvalových 

natáčok  

6 

Druhy 

preparačných 

roztokov 

6 

Voľba 

natáčok a 

preparačného 

roztoku 

6 

Technológia 

Odborný výcvik 

Zdravoveda 

Nanášanie 

roztoku, čas 

pôsobenia 

6 

Príprava 

náradia, 

natáčok a  

materiálu 

12 

Prípravky na 

ošetrenie 

vlasov po 

preparácii 

6 

Pracovný 

postup 

chemickej 

preparácie 

12  

Vedieť technologický 

postup chemickej 

 

Samostatne pracovať a 

zvládnuť technologický 

Ústne frontálne 

skúšanie 
 

Ústne frontálne 

skúšanie 



Druhy 

natočenia 

vlasov 

12 preparácie a použitie 

preparačného roztoku 

postup pri chemickej 

preparácie, ovláda použitie 

preparačného roztoku 
Pracovný 

postup pri 

zdravých 

vlasov 

12 

Preparácia 

poškodených 

vlasov 

12 

Špirálová 

trvala 

6 

Ustaľovanie, 

fixácia a 

neutralizácia 

6 

Diagnóza 

vlasov 

6 

Technológia  

Materiály 

Zdravoveda 

Vedieť technologický 

postup narovnávania 

vlasov a použitie 

vhodného  preparačného 

roztoku 
Samostatne pracovať 

a zvládnuť narovnávanie  

vlasov  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Príčiny 

neúspechu 

preparácie 

6 

Narovnávanie 

kučeravých 

vlasov 

6 

BOZP pri 

práci s 

preparátom 

6 

Použitie 

nových 

pípravkov 

12 Materiáli Vedieť samostatne 

orientovať v oblasti 

noviniek na trhu 

samostatne pracovať v oblasti 

noviniek na trhu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Nové metódy 

práce pri 

preparácii 

54 

 

Žiak má: 

Žiak vie: 

 

 

Najnovšie 

metódy práce, 

používanie 

prípravkov 

12    

Technológia  

Materiály 

  

Samostatne zvládnuť 

technologický postup 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 



Prípravky na 

ochranu 

vlasov pred 

preparáciou 

6 Vedieť nové metódy, 

headlines-technologický 

postup  

headlines a nové metódy práce 

pri preparácii 

Objemová 

preparácia 

Headlines 

12 

Výber 

preparátu a 

doba 

pôsobenia 

6 

Používanie 

nových 

prípravkov a 

pomôcok 

6 

Spôsoby 

preparácie , 

natáčanie 

vlasov 

12 

Odfarbovanie 

vlasov 

90  Žiak má: Žiak vie:   

BOZP pri 

odfarbovaní 

vlasov 

6  

Technológia  

Materiály 

 

Vedieť pracovný postup 

pri odfarbovaní vlasov, 

použitie vhodných 

prípravkov 

 

Samostatne pracovať pri 

odfarbovaní vlasov 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Príprava 

zákazníčky 

6 

Odfarbovací 

roztok 

12 

Náradie 

a pomôcky na 

odfarbovanie 

vlasov 

6 

Pracovný 

postup pri 

odfarbovaní  

vlasov 

12  

Technológia  

Materiály 

 

Vedieť pracovný postup 

pri odfarbovaní vlasov, 

 

Samostatne pracovať pri 

odfarbovaní vlasov 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 



Pracovný 

postup pri 

odfarbovaní 

dorastajúcich  

vlasov 

12 použitie vhodných 

prípravkov 

Vhodný výber 

na 

odfarbovanie 

vlasov 

12 

Miešanie a 

doba 

pôsobenia 

6 

Príprava 

odfar.roztoku, 

doba 

pôsobenia 

6 

Odfarbovací 

kúpeľ 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROČNÍK : Druhý 

 

ROZPIS UČIVA PREDMETU Odborný výcvik 24 hodín týždenne, spolu 720  vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Farbenie vlasov 162  Žiak má: Žiak vie:   

BOZP pri farbení vlasov 6 Technológia  

Materiály 

Vedieť históriu 

a rozdelenie farbív 

Charakterizovať 

históriu a rozdelenie 

farbív 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

História a vývoj farbív 12 

Fyzikálne krátkodobé 

farbivá, čiastočné prelivy 

12 

Demipernamentné farbivá  6 

Prenamentné farbivá 6  

 

 

Technológia  

Materiály 

 

 

 

 

Vedieť pracovný 

postup farbenia  

vlasov, použitie 

vhodných 

prípravkov, pomôcok a 

materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný postup 

farbenia  vlasov, 

použitie vhodných 

prípravkov, pomôcok a 

materiálu 

 

 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Rastlinné farbivá 6 

Pracovné postupy farbenia 

rastlinnými farbivami   

12 

Odtiene farieb 6 

Miešanie farieb  6 

Pracovný postup farbenia 

vlasov oxidačnov farbov 

12 



Príprava náradia, pomôcok 

a materiálu 

6  

 

 

 

 

Technológia  

Materiály 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť pracovný 

postup farbenia  

vlasov, použitie 

vhodných 

prípravkov, pomôcok a 

materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný postup 

farbenia  vlasov, 

použitie vhodných 

prípravkov, pomôcok a 

materiálu 

 

 

 

 

 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Príprava zákazníka 

a farbiacej zmesi 

12 

Pracovný postup pri 

farbení dorastajúcich 

vlasov 

6 

nanášanie zosvetľujúcich 

farieb 

6 

Nanášanie červených 

odtieňov 

6 

Farbenie šedivých vlasov  6 

Farbenie poškodených 

vlasov  

6 

Umývanie a ošetrovanie 

vlasov po farbení 

12 

Tónovanie vlasov, farebné 

tužidlá a farebné laky, 

spreje, špirály 

12 

Stahovanie oxdačných 

farieb z vlasov 

6 

Módne smery vo farbení 

vlasov 

54  Žiak má: Žiak vie:   

Nové prípravky na 

farbenie vlasov 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Melírovanie vlasov 6 



Rozličné postupy pri 

malírovaní  

6 Technológia  

Materiály 

Odborný výcvik 

Vedieť pracovný 

postup farbenia  

vlasov, použitie 

vhodných 

prípravkov, pomôcok a 

materiálu 

Vie pracovný postup 

farbenia  vlasov, 

použitie vhodných 

prípravkov, pomôcok a 

materiálu 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Technologický postup 

melírovania, náradie a 

pomôcky 

12 

Individuálne spôsoby 

melírovania vlasov 

6 

Zosvetľovanie koncov 

vlasov 

6 

Plastické farbenie vlasov 6 

Farbenie módnymin 

odtienmi 

6 

Dejiny vývoja účesu 36  Žiak má: Žiak vie:   

Egyptská kultúra 6  

 

Technológia Odborné 

kreslenie 

 

 

Vedieť ovládať úpravu 

vlasov pre jednotlivé 

historické obdobia , 

využívať historické 

znalosti v súčasnej 

účesovej tvorbe 

 

 

Ovládať úpravu vlasov 

pre jednotlivé 

historické obdobia , 

využívať historické 

znalosti v súčasnej 

účesovej tvorbe 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 
Rímska a grécka úprava 

vlasov 

12 

Obdobie baroka a rokoka 6 

Marcelova ondulácia 6 

Obdobie krátko strihaných 

vlasov 

6 



SÚČASTNÁ ÚČESOVÁ 

TVORBA 

66  Žiak má: Žiak vie:   

Súčasná móda dámskych 

účesov 

6  

 

 

 

Technológia Odborné 

kreslenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť 

charakterizovať 

aktuálnu tvorbou, 

ovláda jednotlivé 

druhy dámskych a 

pánskych účesov 

 

 

 

Charakterizovať 

aktuálnu tvorbou, 

ovláda jednotlivé 

druhy dámskych a 

pánskych účes 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Súčasná móda pánskych 

účesov 

6 

Extravagantné účesy 6 

Poradenská služba 6 

Zariadenie pracoviska pre 

poradenskú službu 

6 

Komunikácia- želanie 

zákazníka 

6 

Návrh účesu podľa veku 6 

Typ a povaha zákazníka 6 

Anatómia lebky a tváre 6 

Korekcia jednotlivých častí 6 

Odborné poradenstvo 6 



NÁROČNÁ ÚČESOVÁ 

TVORBA 

84  Žiak má: Žiak vie:   

Charakteristika a 

rozdelenie náročných 

účesov 

12  

 

 

Technológia Odborné 

kreslenie 

 

 

 

 

 

 

Vedieť vymenovať a 

rozdeliť , prakticky 

vytvoriť rôzne 

spoločenské účesy 

 

 

 

 

 

Vymenovať a rozdeliť 

, prakticky vytvoriť 

rôzne spoločenské 

účesy 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Kokteilový účes 6 

Večerný účes  6 

Veľkovečerný účes 12 

Svadobný účes  12 

Maškarné účesy  6 

 Súťažné účesy 6 

Príprava vlasov na 

vytvorenie spoločenského 

účesu 

6 

Základné spôsoby 

vypínania 

6 

Zapracovanie vlasových 

doplnkov 

6 

Pomôcky pri tvorbe 

spoločenských účesov 

6 



OŠETROVANIE A 

REGENERÁCIA 

VLASOV, BOZP 

126      

Význam ošetrovania a 

regenerácie 

6  

 

Technológia Materiály 

Zdravoveda 

 

 

 

 

Ovládať rôzne spôsoby 

ošetrenia vlasov 

 

 

Vykonať rôzne 

spôsoby ošetrenia 

vlasov 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Účinok na vlasovú stonku 6 

Poradenská služba pri 

problémových vlasoch 

6 

Povrchová a hĺbková 

regenerácia 

12 

Ošetrenie poškodených 

vlasov po farben 

6 

Ošetrenie poškodených 

Vlasov po chem. preparácií 

6 

Ošetrovanie pri tvorbe 

lupín 

6 

Ošetrovanie pri 

vypadávaní vlasov 

6 

Opaľovanie vlasov 6 

Preventívna starostlivosť o 

vlasy 

6 

Vlasové zábaly 12 



Vlasové hydratačné a 

olejové zábaly 

6 Technológia Materiály 

Zdravoveda 

Poradiť a vykonať 

rôzne spôsoby 

ošetrenia vlasov za 

pomoci liečivých bylín 

Poradiť a vykonať 

rôzne spôsoby 

ošetrenia vlasov za 

pomoci liečivých bylín 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Starostlivosť o biele vlasy, 6 

Ošetrovanie suchých vlasov 6 

Starostlivosť o mastné 

vlasy 

6 

Využitie liečivých bylín v 

kaderníckej praxi 

6 

Príprava bylinného odvaru 

a extraktu 

12 

Starostlivosť o detské vlasy 6 

OŠETRENIE 

VLASOVÝCH 

DOPLNKOV A 

PAROCHNÍ 

48      

Charakteristika a 

rozdelenie parochní 

12 Technológia Materiály 

Zdravoveda 
Rozdeliť 

parochniarske 

výrobkami, osvojiť si 

pracovný postup pri 

čistení 

parochniarskych 

výrobkoch 

Rozdeliť 

parochniarske 

výrobkami, osvojiť si 

pracovný postup pri 

čistení 

parochniarskych 

výrobkoch 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Materiál na umývanie 

parochne 

6 

Pomôcky na úpravu 

parochní a vlasových 

doplnkov 

6 

Vlasové príčesky 6 Technológia Materiály 
Zdravoveda 

Rozdeliť 

parochniarske 

Rozdeliť 

parochniarske 

Ústna 

odpoveď 



Pánske -tupé 6 výrobkami, osvojiť si 

pracovný postup pri 

čistení 

parochniarskych 

výrobkoch 

výrobkami, osvojiť si 

pracovný postup pri 

čistení 

parochniarskych 

výrobkoch 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Dámske poloparochne 6 

Nové techniky v 

parochniarstve 

6 

ZÁKLADY 

KOZMETICKEJ 

STAROSTLIVOSTI,BOZP 

102      

Druhy pleti 12 Technológia Materiály 

Zdravoveda 

Vedieť rozdeliť druhy 

pleti, navrhnúť 

základné spôsoby 

ošetrenia a líčenia 

Rozdeliť druhy pleti, 

navrhnúť základné 

spôsoby ošetrenia a 

líčenia 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Starostlivosť o mastnú a 

odpoveď zmiešanú pleť 

12 

Starostlivosť o suchú a 

normálnu pleť 

6 

Čistenie pleti 6 

Základné prípravky na 

úpravu tváre 

6 

Úprava pracovníkov pri 

práci 

6 

Kompletná denná úprava 

tváre 

6 

Večerná úprava tváre 6 Technológia Materiály 

Zdravoveda 

Vedieť rozdeliť druhy 

pleti, navrhnúť 

Rozdeliť druhy pleti, 

navrhnúť základné 

Ústna 

odpoveď 



Význam líčenia 6 základné spôsoby 

ošetrenia a líčenia 

spôsoby ošetrenia a 

líčenia 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Denné a večerné líčenie 12 

Súťažné líčenie 6 

Dekoratívna kozmetika 6 

Rôzne druhy masiek na 

tvár 

6 

Poradenská služba s 

klientom 

6 

STAROSTLIVOSŤ O 

RUKY-HYGIENA 

42      

Starostlivosť o ruky a 

nechty 

6 Technológia Materiály 

Zdravoveda 

Vedieť vykonať 

ošetrenie rúk a 

objasniť význam 

starostlivosti 

Vykonať ošetrenie rúk 

a objasniť význam 

starostlivosti 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Postup pri manikúre 6 

Lakovanie nechtov 6 

Anatómia nechta 6 

Masírovanie rúk a prstov, 

vhodné krémy 

6 Technológia Materiály 

Zdravoveda 

Vedieť vykonať 

ošetrenie rúk a 

Ústna 

odpoveď 



Záverečné hodnotenie 6 objasniť význam 

starostlivosti 

Vykonať ošetrenie rúk 

a objasniť význam 

starostlivosti 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Príprava na záverečné 

skúšky 

6 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 


