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Pánsky kaderník – holič: Kvalifikačný štandard pre ISDV

Odborné vedomosti 
Odborné zručnosti 

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

úprava brady a fúzov elektrickým strojčekom,
kombinované strihy brady elektrickým strojčekom a nožnicami,
definíciu odfarbovania vlasov, 
pracovné postupy odfarbovania celých vlasov, 
príčiny neúspechu pri odfarbovaní vlasov a brady,
charakterizovať  kovové farbivá, fyzikálne farbivá, čiastočné, oxidačné a rastlinné farbivá,
pracovný postup pri farbení fúzov a brady,
náradie, pomôcky, materiál,
príprava zákazníka na farbenie
	vytváranie módnych farebných kreácií, 
význam ošetrovania vlasov, 
prípravky vlasovej kozmetiky na mastné, suché, normálne vlasy,
historický vývoj účesov od staroveku po súčasnosť,
účinky regeneračných prípravkov na vlasovú stonku, pokožku a korienok,
	účinky regeneračných prípravkov v pánskej kozmetike,
význam liečivých bylín v pánskej kozmetike, 
charakterizovať vlas a druhy vlasov na ľudskom tele, stavbu vlasu, jeho farbu  a fázy rastu vlasu,
poznatky o fyzikálnych a chemických vlastnostiach vlasu,
primárne a sekundárne poškodenie vlasovej stonky,
	druhy vody v prírode, jej vlastnosti, použitie

tvrdú a mäkkú vodu a spôsoby zmäkčovania vody,
poznatky o požiadavkách na kvalitu vody v odbore,
význam pH v odbore,
vysvetliť pojem pH, charakterizovať pH kože a účinky kyslých a zásaditých prípravkov v kaderníckej praxi,
pojmy umývanie, zmáčavosť, emulgácia a emulgátory,
mydlá, šampóny a prípravky na holenie a po holení,
vlastnosti a účinky týchto prípravkov, ich druhy a použitie, 
základné chemické látky používané v kaderníckej praxi – peroxid vodíka, amoniak a jeho soli, redukčné kyseliny a ich soli,
ich vlastnosti, význam pri kaderníckych úkonoch, ich účinok na vlas a pokožku,
uchovávanie chemikálií a kaderníckych prípravkov, spôsob ich stabilizácie a správneho používania, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s chemikáliami, 
	klasické i najmodernejšie prípravky na odfarbovanie vlasov, fúzov a brady, ich zloženie, účinok na vlasy a pokožku hlavy a spôsob, akým sa s nimi pracuje, 
	jednotlivé druhy prípravkov na farbenie vlasov, fúzov a brady podľa trvanlivosti vyfarbenia a podľa pôvodu, ich zloženie, účinok a spôsob použitia, 
spôsoby poškodenia vlasov, fúzov a brady primárne a sekundárne,
primárne poškodenie vlasov, fúzov a brady choroby, ktoré ich zapríčiňujú, a ich následky na kvalitu,
poznatky o sekundárnom poškodení vlasov, fúzov a brady jeho fyzikálnych, chemických, mechanických príčinách ako i spôsoboch ošetrovania,
rozdelenie prípravkov na fixáciu podľa základných surovín použitých na výrobu,
	účinok prostriedkov na fixáciu vlasov a ich význam pri úprave vlasov,
	jednotlivé druhy fixačných prostriedkov, ich zloženie, vlastnosti a použitie pri konečnej úprave vlasov, fúzov a brady,
ochrana životného prostredia pri používaní prípravkov na fixáciu vlasov,
	prípravky na ošetrenie a regeneráciu po holení, charakterizovať ich účinky, zloženie a spôsob použitia,

zdroje vonných látok, spôsob ich získavania, vlastnosti a použitie vo vlasovej a pleťovej kozmetike,
	prípravky na osobnú hygienu, antiperspiranty a dezodoranty, vonná kozmetika.


PÁNSKY KADERNÍK - HOLIČ je zručný v oblasti:
práce podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s hygienickými predpismi v oblasti kaderníckych služieb ovládania prevádzkového poriadku, dezinfekcie, dezinsekcie, sterilizácie a jej druhov, vybavenia kaderníckeho salóna, 
posúdenia aktuálneho stavu kvality pokožky hlavy a tváre, určenia typu vlasov, fúzov a brady, na základe diagnostiky,
použitia kaderníckych  prístrojov, náradí a materiálov podľa jednotlivých kaderníckych úkonov,  (britva, strihací strojček),
dodržiavania bezpečnosti pri práci a hygienických predpisov,
umývania vlasov s  prípravkami na umývanie vlasov a pracovným postupom, dodržiavania  BOZP,
masáží  hlavy,
rôznych techník masáže, 
prípravkov  používaných pri masáži,
masáže ručnej a pomocou elektrických prístrojov,
účinkov  masáže a BOZP,
techník vodovej ondulácie:  sušenie, sušenie cez prsty, sušenie do tvaru účesu, fúkaná ondulácia ,
úpravy vlasov do tvaru účesu, dodržania BOZP,
zhotovenia módnych účesov,
vytvárania vlastných návrhov účesov,
strihania vlasov a dodržiavania BOZP, 
ovládania technologických postupov a techník strihania vlasov,
druhy pánskych a detských strihov, 
využiť techniky strihania pri pánskych strihoch druhov zástrihov,
úpravy brady a fúzov, 
dôsledného dodržiavania hygieny pri holení,
ovládania spôsoby naparovania,
	používania správneho napínania pokožky pri holení a zahoľovaní,
poznania typov a tvarov mužských brád
poznania prípravkov na farbenie brady a fúzov,
skracovania  fúzov nožnicami a elektrickým strojčekom,
tvorby účesov cez počítač, 
poradenstva,
voľby vhodnej úpravy účesu podľa typu tváre,
typológie zákazníka,
	voľby vhodnej úpravy brady, podľa typu tváre,

typológie zákazníka,
	odfarbovania vlasov,
	dodržiavania a používania správnych technologických postupov na odfarbenie,

nových techník pri odfarbovaní vlasov, fúzov a brady,
	farbenia vlasov, fúzov a brady,
v rozhodovaní a pri správnej voľbe prípravkov a ich aplikácií zosvetľovania vlasov, fúzov a brady, 
	korekcie pri možných chybách počas farbenia, tónovania vlasov, použitia prelivov, miešania farbiaceho prípravku, 
rozlišovania farieb, 
módnych trendov vo farbení vlasov, fúzov a brady,
	ošetrenia vlasov, fúzov a brady po farbení a odfarbovaní,
	nových farbiacich prípravkov a technologických postupov podľa návodu výrobcu, 
najnovších metód práce pri farbení vlasov, fúzov a brady,
	BOZP pri farbení a odfarbovaní, 
vlasovej kozmetiky, 
kozmetických a regeneračných prípravkov na pestovanie vlasov, fúzov a brady,
	stanovenia  diagnózy vlasov, fúzov a brady,
	voľby vhodných regeneračných prípravkov a ich použitia podľa správneho technologického  postupu,
voľby vhodných prípravkov na holenie a ich použitie podľa správneho technologického postupu,
použitia najnovšej vlasovej  a pleťovej kozmetiky, 



