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Téma:  Žena v meste 

Všetky ženy sú krásne. Sú ženy upravené a neupravené. Navrhnite denné líčenie pre ženu na 

prechádzku po meste, na kávu s priateľmi.  Vytvorte ženu, ktorá upúta, ale nie je vulgárna ani 

vyzývavá. Líčenie doplňte vhodným účesom, oblečením a úpravou nechtov. 

                                                                

Kategória: študentky III. ročníkov študijného odboru kozmetik 

Čas: 50 minút 

Predpísané oblečenie: zodpovedajúce téme, ktoré musí byť v súlade s líčením  

Povolené je: všetky pomôcky na líčenie tváre, make-up, očné tiene, kontúrovacie ceruzky, 

rúže, líčka, špirály, umelé riasy .... . 

Zakázané je: permanentné tetovanie, 3D mihalnice 

Podmienky:  Modelky nastúpia s odlíčenou tvárou a naneseným denným krémom. Všetky 

zdobenia musia byť zhotovená počas súťaže.  Na tvári nesmie byť nanesený korektor ani 

make-up. 

Odborná porota hodnotí: detail očí, detail obočia, detail pier,                                       

Celkový dojem (nechty, účes, odev, obuv)  
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Téma:  Žena, kráľovna večera 

Večerné šaty, spoločenský účes, doplnené krásnym večerným líčením, ktoré ladí s celkovou 

osobnosťou. Trblietavé oči, ústa proste celá žiari a je nádherná. Navrhnite večerné líčenie pre 

ženu ples, stužkovú slávnosť. Vytvorte ženu, ktorá upúta, ale nie je vulgárna ani vyzývavá. 

Líčenie doplňte vhodným účesom, oblečením, úpravou nechtov a doplnkami. 

                                                                

Kategória: študentky IV. ročníkov študijného odboru kozmetik 

Čas: 60 minút 

Predpísané oblečenie: zodpovedajúce téme, ktoré musí byť v súlade s líčením  

Povolené je: všetky pomôcky na líčenie tváre, make-up, očné tiene, kontúrovacie ceruzky, 

rúže, líčka, špirály, umelé riasy .... . 

Zakázané je: permanentné tetovanie, 3D mihalnice 

Podmienky:  Modelky nastúpia s odlíčenou tvárou a naneseným denným krémom. Všetky 

zdobenia musia byť zhotovená počas súťaže.  Na tvári nesmie byť nanesený korektor ani 

make-up. 

Odborná porota hodnotí: detail očí, detail obočia, detail pier,                                       

Celkový dojem (nechty, účes, odev, obuv)  

 

 

 

 

 



SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE – K A D E R N Í K 

 

Kategória študenti:   2.ročník:                                   

 

Téma:  MODERNÝ PÁNSKY ÚČES  

       Klasický strih s nízkym podstrihom 

Predpísaný postup: 
 Úlohou je vytvoriť moderný pánsky účes . 

 Vlasy musia byť minimálne 5 cm dlhé. 

 Počas strihania musia byť vlasy skrátené aspoň o 2 cm. 

 Vlasy musia byť pred strihaním mokré. 

 Povolené je stylingovať, upravovať, používať akékoľvek náradie na zhotovenie moderného 

pánskeho strihu. 

Zakázané je : 

 Predstrihanie účesu. 

Čas na zhotovenie strihu a účesu:      45 minút 

 

Kategória študenti:   3.ročník:   

 

Téma: „PLES   SPIŠIAKOV“  

 
dámsky  plesový  spoločenský 
účes z dlhých vlasov 
 
 
Predpísaný postup: 

 Modelka nastúpi s vopred 
 pripravenými vlasmi  

     (natočené na natáčkach, žehlené, kulmované, inak upravené). 
 Môžu sa používať výplne do vlasov, vlasové príčesky a ozdoby, ktoré nesmú prekryť viac ako 

tretinu hlavy. 
 Predpísané oblečenie musí byť spoločenské, v súlade s účesom. 

 
Zakázané je používať : 

 Vlasové parochne, nadviazané vlasy a neónové farby 
 

Čas na zhotovenie účesu:      60 minút 



Kategória študenti:   1.roč. NŠ:   

                                                                                         

Téma: STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ 
 
dámsky spoločenský účes na stužkovú slávnosť 
 
 
Predpísaný postup: 

 Modelka nastúpi so suchými vlasmi (fúkané, natočené, 
žehlené).  

 Dôležité je vytvoriť spoločenský účes (módny, nápaditý, vhodný na spoločenskú akciu). 
 Farba je vopred pripravená v súlade s módnym trendom vo farbení a melírovaní. 
 Môžu sa používať výplne do vlasov, vlasové príčesky a ozdoby, ktoré nesmú prekryť viac ako 

tretinu hlavy.  
 Oblečenie a líčenie musí byť v súlade s účesom. 
 Predpísané oblečenie musí byť spoločenské v súlade s účesom. 

 
Zakázané je používať : 

 Vlasové parochne, nadviazané vlasy a neónové farby. 
 

Čas na zhotovenie účesu:      60 minút 
 

 

 

 

 


