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Záštitu prevzalo: 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 



 
 
 
Cieľ súťaže:  rozvíjať záujem mládeže o odborné zameranie kaderník a vizážista,      
                                        zvyšovať nové kompetencie, teoretické vedomosti a praktickú zručnosť     
                                        žiakov v oblasti  profesie kaderník a vizážista  
0rganizátor súťaže:  Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova  54/A, 837 63 Bratislava 
    
Odborný gestor:     Marta Gejdošová, Štúdio Sharmant Bratislava 
             
Technická podpora:    Mgr. Stanislav Slačka, CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica 
   Bc. Michal Prokaj  CVTI SR- ŠVS Banská Bystrica  
 
Organizačný                 Odbor podpory smerovania mládeže, ŠIOV   
a metodický gestor:    Ing. Vlasta Púchovská, Eva Bugajová 
 
                                      
Predseda odbornej      vymenovaný losovaním   
hodnotiacej komisie:  
 
Hlavná odborná  
komisia:                      Ivona Kopuncová Trenčín, Andrea Miková Šaľa, Mgr. Miriam Fabríciová 

Topoľčany, Marianna Chapčáková Trebišov, Mgr. Monika Harvanová 
Humenné, Bc. Ľubomíra Furdeková, Mgr. Gabriela Maceková,  
Ružomberok, Ing. Monika Kodajová, Bc. Marta Rosová Senica, Bc. 
Katarína Abelovská Lučenec  

 
Dátum súťaže:  12. marca 2021, (piatok) dištančne - online 
 
Miesto:  priestory prihlásených škôl 
 
Súťažné kategórie: žiakov stredných odborných škôl 3-ročných UO -  2. a 3. ročníkov    
                                        odborné zameranie dámsky a pánsky kaderník, barbier    
                                        a 4-ročných ŠO kaderník - vizážista a 2-ročných nadstavbové štúdium   
                                        vlasová  kozmetika.         
                                                                      
Podmienky účasti: Súťaže sa môžu zúčastniť maximálne 1 najlepší žiak zo školy druhého    
                                        alebo tretieho ročníka prihlásených stredných odborných škôl do  
                                           každej z troch  tém. (T. z.  1 až 3 žiaci).  

 
Žiak musí ovládať všetky technologické úkony predpísané podľa rámca vzdelávacích 
štandardov počas štúdia v učebnom odbore kaderník  a študijnom odbore kaderník 
a vizážista.   
 
Pracovisko súťaže musí byť označené menom žiaka a názvom školy (na viditeľnom mieste – 
online snímania). Súťažiaci 15 minút pred súťažou zaujmú pracovné miesto spolu 
s modelom.  Model /ka musí mať na sebe čiernu pláštenku.  
Oblečenie sa hodnotí len v časti od pása hore a musí zodpovedať danej téme. 
Vhodné  štýlové oblečenie vrátane doplnkov k danej téme a strihu.  Hodnotí sa celkový dojem 
v súlade s líčením a oblečením. Líčenie a odev zvoliť  zodpovedajúce k udalosti.  
 



Podmienky pripravenosti na súťaž a pokyn k súťaži určí predseda OHK prostredníctvom video 
konferenčného snímania.  
Spôsob kontroly podľa technických možností online súťaže.    
 
 
Zoznam prihlásených žiakov vypíšte do formulára tabuľky - prihláška      
https://forms.gle/CfdKnWYVW9Cd2w4W6,  

do 26. februára 2021, resp. pošlite na mail: vlasta.puchovska@siov.sk,     

 
Súťažná disciplína: Súťaž Skills Slovakia KADERNÍK A VIZÁŽISTA - dištančne 
   a) ústne predstavenie technologického postupu spracovania účesu,        
                                            použité postupy a vlasová kozmetika 
                                        b) praktická ukážka zhotovenia účesu - online 
  
a)  Ústne predstavenie súťažiaceho a postupu techniky strihania a úpravy:  
      Žiak sa predstaví krátkou informáciou (meno, škola a model/ka), vysvetlí postup úpravy   
      vlasov podľa témy – max. 3 minúty.  
 
b)  Praktická ukážka zhotovenia účesu: 
      súťažiaci zhotovia účes podľa zvolenej témy súťaže. Maximálny čas praktickej časti je 50     
      minút téma 1. a 3. a 60 minút téma 2.    
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Je jedno, či nosíte strih pixie, mikádo, dlhé vlasy alebo máte vlasy po ramená, v roku 2020-21 je 

hlavným trendom prirodzenosť ale aj bláznivé účesy. Strih aj farba musia zodpovedať osobnosti 

nositeľky a zvýrazňovať ju. Strihy majú pri stylingu voľnejšie textúry a vyniknúť má predovšetkým 

vlastná štruktúra vlasov. Móda sa vzďaľuje od extrémne neprirodzených lookov (napríklad veľmi 

uhladených) a viac sa približuje k rozcuchanému stylingu. Dôležitý je aj zaujímavý detail úpravy. 

Žiakom je známa téma zadania. Na súťaži si žiak zvolí strih. Žiak musí  pracovať samostatne, rýchlo, 

čisto, včas a správne sa rozhodnúť.  

 
Téma 1. Dámsky strih z krátkych vlasov – TREND CUT (minimálne 2 farby) 
Modelka nastúpi na súťaž s mokrými vlasmi začesanými dozadu.  Vlasy musia byť minimálne 
15 cm dlhé, počas tvorby účesu musia byť skrátené minimálne o 3 cm strihaním. 
Súťažiaci/súťažiaca môže vytvoriť kreatívny, moderný, extravagantný dámsky strih 
s použitím zaujímavého detailu.  
Farba vlasov: farbenie realizovať  pred súťažou (mimo súťaže online). Povolené je vlasy podľa 
vlastného uváženia resp. podľa obrázku strihať, stylingovať a upravovať. Použiť sa môžu 
hrebene, kefy, fén, nožnice, efilačky, strojčeky, fixačné prostriedky.  
Zakázané je používať farebné vlasové spreje, nie je umožnené vopred pred strihať a pred 
pripraviť  účes.  
Čas na zhotovenie: 50 minút  
 
Téma 2. Romantický (zapletený) účes z dlhých vlasov 
Úlohou súťažiaceho je vytvoriť výčes z dlhých vlasov, ktorý má byť inšpirovaný k dnešným 
trendom. (Účes nesmie byť technický !!!). 
Farba vlasov: Výber farby vlasov je ľubovoľný, môže byť použitá jednotná farba  vlasov, avšak  
môžu byť použité maximálne 2 farby. 
Predpísané vlasy: Vlasy nemôžu byť predpripravené, môžu byť vysušené alebo mokré, 
učesané rovno dozadu. 
Dĺžka vlasov: Vlasy musia mať dĺžku minimálne po ramená a môžu byť dlhšie. 

https://forms.gle/CfdKnWYVW9Cd2w4W6
mailto:vlasta.puchovska@siov.sk


Povolené je: Vlasy podľa vlastného uváženia stylingovať a upravovať. Použiť hrebene, termo 
kefy, elektrické prístroje, sponky, vlásenky, podložky, nepred pripravené príčesky v surovom 
stave, ozdoby a príčesky nesmú prekrývať viac ako 20% účesu. Použiť stylingové 
fixačné prípravky. Upravovať účes strihaním. 
Zakázané je: Používať parochne a polo parochne, vlasy nemôžu byť akýmkoľvek spôsobom 
predĺžené. Používať farebné vlasové spreje.  
Čas na zhotovenie žiaci: 60 minút  
 
Téma 3. Moderný pánsky strih  
Požadovaná dĺžka vlasov musí byť dostatočná na to, aby bola viditeľná zmena - min. 2 cm 
odrasty. Povolené je bočné a zadné partie vypracovať strojčekom ľubovoľným postupom 
a nástrojmi (nadstavce, hrebeň). Vrchná partia vypracovaná ľubovoľným spôsobom, rovnako 
aj konečná úprava. Kritériá: „no limit“ – používanie nástrojov – bez obmedzenia. Techniky 
a technologické postupy – bez obmedzenia.  
Hodnotenie: zvolené technologické postupy, techniky práce s nástrojmi, čistota prevedenia, 
kreativita, bezpečnosť práce.  
Čas na zhotovenie žiaci: 50 minút  
 
Bezpečnostné pokyny 
Každý súťažiaci/ca musí dodržiavať pravidlá BOZP. Súťažiaci použijú vlastné náradie, 
pomôcky a materiál potrebný na vytvorenie svojho diela.  Akékoľvek  doplnky musia byť na 
začiatku súťaže viditeľne položené na pracovnom stolíku, ktoré potom budú zapracované do 
účesu.  
Na svojich pracovných stolíkoch nemôžu byť produkty, ktoré nie sú potrebné na vykonanie 
daného diela. Modelky/modely nemôžu opustiť miesto, pokiaľ asistent záznamu videa 
nespracuje záznam pre  hodnotenie odbornou porotou.   
 
Hodnotenie súťaže 
Súťažiacich  hodnotí odborná komisia, ktorá kontroluje dodržiavanie podmienok, pravidiel a 
kritérií. 
Hodnotí postup, celkový dojem a vzhľad modelov. Medzi základné kritéria súťaže patria: 
dodržaná dĺžka vlasov, dokončená zadaná téma v danom časovom limite, kvalita a čistota 
odborného vytvorenia diela, odborné zručnosti a návyky, dodržaný správny technologický 
postup účesu/strihu, estetika vytvorenia, kreativita a náročnosť danej témy, dodržanie zásad 
bezpečnosti práce, čistota pracoviska. 
 
Bodové hodnotenie: (3. témy) 
- technika pracovného postupu a práce s nástrojmi, čistota odborného vyhotovenia, dodržanie 
minimálnej dĺžky vlasov,  maximálne  10 bodov,  
- estetika, kreativita, náročnosť, vytvorenie trendového účesu, celkový vzhľad, maximálne 10 
bodov, (dámske účesy)  
- bočné a zadné partie, vrchná partia, konečná úprava a celkový vzhľad,  maximálne 10 bodov, 
(pánsky účes)  
- dokončenie zadanej témy v časovom limite,  3 body,  
- dodržanie BOZP, 3 body,  
- predstavenie súťažiaceho a postupu techniky strihania a úpravy, (komunikácia so 
zákazníkom),  4 body,  
Celkový počet bodov: 30  podľa smernice OMC.  Po skončení súťaže si súťažiaci odložia všetko 
svoje náradie, pomôcky. Odborná porota vyhodnotí súťaž a určí poradie.  
Členmi OHK sú majstri OV jednotlivých prihlásených škôl do súťaže. Majster – pedagóg 
školy nehodnotí žiaka svojej školy.  



V prípade rovnakého súčtu poradí viacerých súťažiacich rozhodne o konečnom poradí  v tejto 
disciplíne vizuálna kvalita účesu v online virtuálnom prostredí.  
  
Ocenenia: 
prví v súťaži  podľa témy získajú pamätný pohár, diplom, všetci súťažiaci získajú certifikát.   
 
 
Technicko-organizačné zabezpečenie: 
každý súťažiaci musí mať k práci vlastné základné kozmetické pomôcky a výrobky vlasovej 
kozmetiky.  
 
Technické požiadavky  a výbava súťažiaceho k online pripojeniu:  
Minimálne požiadavky na prihlásenie do súťaže sú: tablet – mobil, výkonné PC/ notebook 
s web kamerou, s pripojením na rýchly internet, so zvukovým a  video výstupom, video 
stream ,  porotcov - formou online chat, alebo priame online hodnotenie videa formou 
emailu alebo zdieľaného hodnotiaceho formulára, sociálnej siete, alebo iných 
digitálnych  nástrojov. 
Výstupom z video konferenčnej súťaže  bude dokumentačný, informačný  materiál.  
         
Moderovanie súťaže a odborný gestor online:  
SOŠ kaderníctva a vizážistiky,  Svätoplukova 2,  Bratislava 
slapakova@beautycare-study.sk,  
odborný gestor: Marta Gejdošová, Štúdio Sharmant Bratislava, studio@sharmant.sk,  
 

Informácie k organizácii:   
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a 
837 63 Bratislava 
Ing. V. Púchovská,  vlasta.puchovska@siov.sk,  

 
Informácie k technickej podpore:  
CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica,  Mgr. Stanislav Slačka, stanislav.slacka@svsbb.sk 
Bc. Michal Prokaj,  michal.prokaj@svsbb.sk,  

 
Čas súťaže:  1 deň - 4 hod. 15 minút (resp. podľa počtu prihlásených) snímanie vlastnými 
kapacitami školy prostredníctvom wifi a kamery a kvalitného mobilu z minimálne dvoch 
pozícií, prostredníctvom Microsoft Teams,  
výstup: spracovanie videa online stream pre potrebu publikovania ŠIOV a ŠVTI-ŠVS BB 
 
Kontrola pripojenia účastníkov: deň pred konaním súťaže, kontrola cvične - online videí 
v priestore snímania  dňa 11. marca 2021 (štvrtok) o 11:00 hod.  
 
Program súťažného dňa:   12. marca 2021 (piatok) o 10:00 hod.  
 
1) 09:45 – 10:00 Pripojenie na MT (link doručený účastníkom CVTI-ŠVS BB) 
2) 10:00                  Otvorenie súťaže privítanie účastníkov, kontrolná prezentácia, predstavenie   
                              súťažiacich, zapnutie kamier na PC - moderátor 
3) 10:15  - Začiatok súťaže:   resp. podľa kontroly času moderátorom a CVTI 
                              Téma 1. Dámsky strih z krátkych vlasov – TREND CUT 
                              Téma 2. Romantický (zapletený) účes z dlhých vlasov 
                              Téma 3. Moderný pánsky strih  
4) Ukončenie súťaže:    resp. podľa kontroly času moderátorom a CVTI         
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     09:50               Téma 1. Dámsky strih z krátkych vlasov – TREND CUT 
     10:00               Téma 2. Romantický (zapletený) účes z dlhých vlasov 
     09:50               Téma 3. Moderný pánsky strih  
5) 11:00 – 11:30   Prezentácia hotových účesov – snímanie prostredníctvom mobilu a p.   
                                všetky strany úpravy vlasov (bočné strany, zadná a predná strana, detail    
                                a pohľad  z 1 m)  - predstavenie súťažiacich – pohľad na štítok (označenie)   
                                žiaka a školy, moderovanie   
6) 11:30 – 11:45   Ukončenie súťaže – poďakovanie účastníkom (ukončenie video snímania   
                                 YouTube) 
7) 11:45 – 12:00   Odborná práca OHK, prostredníctvom online pokračovania MT – bez účasti   
                                súťažiacich, spracovanie výsledkov,  
 
poznámka: ak v reálnom čase počas online nebude možné dostatočne ohodnotiť práce žiakov, 
poslať neupravené videá prostredníctvom emailu hodnotiteľom.   
    
  Program vyhodnotenia dňa:   19. marca 2021 (piatok) o 11:00 hod.  
  1) 10:45 – 11:00 Pripojenie na MT (link doručený účastníkom CVTI-ŠVS BB) 
  2) 11:00 – 11:15  Otvorenie a privítanie účastníkov  
  3) 11:15 – 12:00 Vyhlásenie výsledkov, určenie poradia 
  4) 12:30 -  12:45 Ukončenie vyhodnotenia, poďakovanie    
 
 

Organizátor si vyhradzuje možnosť aktualizovať podľa aktuálnych možností a obmedzení 
časový plán a spôsob dištančnej formy súťaže. Bližšie pokyny k technickej podpore a postupu 
súťaže v digitálnom prostredí  budú odovzdané prihlásených účastníkom, ktorým účasť bude 
potvrdená organizátorom.   
 
 
 
 
Odbor podpory smerovania mládeže 
Ing. Vlasta Púchovská 
 
CVTI-ŠVS Banská Bystrica  
Mgr. Stanislav Slačka 
 

V Bratislave, 19. 01. 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


