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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

Republiková únia zamestnávateľov (ďalej len „RÚZ“) ako profesijná organizácia podľa § 28 ods. 2 písm. c) Zákona č. 

61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov vydáva jednotné zadania pre záverečné 

skúšky v učebnom odbore 6456 H kaderník, ktoré sú spracované v súlade s § 18 a § 19 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. 

o strednej škole. 

   

Jednotné zadanie záverečnej skúšky obsahuje : 

 Jednotnú formu zadania pre praktickú časť záverečnej skúšky 

 Jednotnú formu zadania pre teoretickú časť záverečnej skúšky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktná osoba v RÚZ 

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie Kontakt 

Mgr. Daniela Jaslovská expert RÚZ pre sektor - beauty služby jaslovska@ruzsr.sk 
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1. Praktická časť záverečnej skúšky 

(1) V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme.  

(2) Žiak v praktickej časti skúšky preukazuje, že je spôsobilý pracovnú úlohu analyzovať, zaobstarať si infor-

mácie, vyhodnotiť a  aplikovať vhodný postup spracovania úloh. Určuje si čiastkové úlohy a zostavuje pod-

klady k spracovaniu úlohy. Žiak preukazuje schopnosť zdokumentovať a otestovať funkčnosť a bezpeč-

nosť produktu. Žiak počas celého procesu dodržiava technické normy a pravidlá BOZP. Poslednou fázou 

je odovzdanie výsledkov práce, poskytovanie odborných informácií, môže zostavovať preberací protokol, 

zhodnotenie a zdokumentovanie výsledkov práce. 

(3) Organizácia praktickej časti záverečnej skúšky: 

 Téma praktickej časti záverečnej skúšky je komplexného charakteru so zameraním na „pracovné čin-

nosti spojené s tvorbou klasického a módneho strihu vlasov pánskeho a dámskeho účesu“. 

 Skúška trvá 5 hodín (1h = 60 min). Na začiatku skúšky je čas určený na prípravu pracoviska a v priebehu 

skúšky je prestávka. Rozsah času na prípravu a rozsah prestávky určí škola v organizačných pokynoch 

záverečnej skúšky. Rozsah prípravy a prestávky sa nezapočítava do celkovej dĺžky skúšky.  

 Čas trvania záverečnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno so súhlasom pred-

sedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku primerane predĺžiť. 

 Praktická časť záverečnej skúšky sa vykonáva ako individuálna alebo skupinová.  

 Hodnotenie praktickej časti skúšky sa rozdeľuje na 3 časti: 

- príprava a plánovanie – 20 %; 

- realizácia pracovnej činnosti – 60 %; 

- riadenie kvality, dodržiavanie BOZP – 20 %. 

 Ak sa praktická časť záverečnej skúšky koná na pracovisku praktického vyučovania, priebeh záverečnej 

skúšky môže byť na žiadosť zamestnávateľa neverejný. 

(4) Žiak v praktickej časti záverečnej skúšky preukazuje, že je spôsobilý: 

- vyžrebovanú tému analyzovať a zaobstarať si informácie; 

- aktívne používať schválené učebné pomôcky - vhodné náradie, pomôcky a prístroje; 

- zvoliť a aplikovať vhodné prípravky a materiály, hospodárne s nimi zaobchádzať; 

- zvoliť správne technologické postupy; 

- naplánovať postup realizácie úlohy, určiť čiastkové úlohy; 

- dodržiavať hygienické predpisy a BOZP na prevádzke aj s ohľadom na ochranu spotrebiteľa, ekológiu 

a životné prostredie; 

- v stanovenom časovom limite predviesť praktické práce na zadaných úlohách; 

- odovzdať výsledok práce, poskytnúť odborné informácie, zhodnotiť a zdokumentovať výsledky práce. 
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(5) Téma praktickej časti záverečnej skúšky sa má rozložiť na pracovné úlohy vrátane pracovného plánu, bez-

pečnostných opatrení a na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, na opatrenia na ochranu životného 

prostredia a na kontrolu a riadenie kvality.  

(6) Jednotlivé pracovné úlohy musia byť pri realizácii praktickej časti záverečnej skúšky ručne alebo počíta-

čovo zaznamenané. Skúšobná komisia môže dať skúšanému žiakovi pri zadaní úlohy k dispozícii príslušné 

podklady pre praktickú časť záverečnej skúšky ako aj pre evidenciu jednotlivých činností a pod. 

(7) V rámci praktickej časti záverečnej skúšky musia byť preukázané predovšetkým nasledovné zručnosti: 

- určenie kvality a stavu vlasov a vlasovej pokožky; 

- voľba vhodných prípravkov a účesu podľa kvality vlasov, anatómie tváre a lebky a požiadaviek 

klienta/modela; 

- odfarbovanie, farbenie, melírovanie alebo trvalé tvarovanie vlasov podľa zadania alebo požiadavky 

klienta/modela; 

- strihanie pánskych a dámskych vlasov; 

- konečná úprava účesu zvolenou technikou /alebo podľa zadania/ vodovej ondulácie alebo ondulácie 

železom; 

- vytvorenie spoločenského účesu z dlhých vlasov. 

(8) Na hodnotenie praktickej časti záverečnej skúšky sú smerodajné nasledovné kritériá:  

- správna voľba použitého náradia, pomôcok, prípravkov a technologického postupu; 

- preukázané zručnosti a konečný výsledok strihania a úpravy módneho pánskeho účesu; 

- preukázané zručnosti a konečný výsledok chemickej úpravy, strihania a konečnej úpravy módneho 

dámskeho účesu; 

- preukázané zručnosti a konečný výsledok spoločenského/svadobného účesu; 

- dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov, hospodárne zaobchádzanie s chemickými 

prostriedkami a ochrana životného prostredia. 
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JEDNOTNÉ  ZADANIE  PRAKTICKEJ  ČASTI  ZÁVEREČNEJ  SKÚŠKY – Zoznam tém 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Téma č. 1 
Praktické predvedenie pánskeho klasického strihu, dámskeho denného účesu s chemic-
kou úpravou a svadobného účesu z dlhých vlasov 

Téma č. 2 
Praktické predvedenie pánskeho klasického strihu, dámskeho denného účesu s chemic-
kou úpravou a plesového účesu z dlhých vlasov 

Téma č. 3 
Praktické predvedenie pánskeho klasického strihu, dámskeho denného účesu s chemic-
kou úpravou a extravagantného kokteilového účesu z dlhých vlasov 
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JEDNOTNÉ  ZADANIE  PRAKTICKEJ  ČASTI  ZÁVEREČNEJ  SKÚŠKY – Téma č. 1 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: 
Praktické predvedenie pánskeho klasického strihu, dámskeho denného účesu s che-

mickou úpravou a svadobného účesu z dlhých vlasov 

Zadanie úloh: 1. Zadanie úlohy pre praktické predvedenie klasického pánskeho strihu: 

- predveďte strihanie vlasov klasického pánskeho strihu do prechodu s možnos-

ťou použitia strihacieho elektrického strojčeka; 

- zvoľte a vykonajte konečnú úpravu pánskeho účesu ľubovoľnou technikou; 

- čas na realizáciu úlohy je 1 hodina (60 minút). 

2. Zadanie úlohy pre praktické predvedenie dámskeho denného účesu s chemickou 

úpravou: 

- chemicky upravte vlasy ľubovoľnou technikou (objemová preparácia, chemická 

preparácia, demipermanentné farbenie, permanentné farbenie, melírovanie vla-

sov); 

- zvoľte vhodný strih, vlasy skráťte minimálne o 2 cm; 

- vykonajte konečnú úpravu dámskeho denného účesu ľubovoľnou technikou; 

- vystavte účtovný doklad za vykonanú prácu; 

- čas na realizáciu úlohy sú 2 hodiny (120 minút). 

3. Zadanie úloh pre praktické predvedenie svadobného účesu z dlhých vlasov: 

- predveďte vyčesanie dlhých vlasov; 

- zvoľte a vykonajte konečnú úpravu svadobného účesu z dlhých vlasov; 

- čas na realizáciu úlohy je 1 hodina (60 minút). 

Pokyny: - Pozorne si prečítajte zadanie úloh. 

- Presuňte sa na pridelené pracovisko a pracujte samostatne. 

- Urobte návrh pracovného postupu a popis pracovných činností zapíšte do tabuľky 

v prílohovej časti. 

- Dodržiavajte pracovný a prevádzkový poriadok pracoviska. 

- Pripravte si pracovisko, pracovné pomôcky, materiál a potrebné prístroje. 

- Predveďte správnu komunikáciu so zákazníkom (modelom). 

- Dodržiavajte pri práci technologické postupy. 
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- Dbajte na dodržiavanie predpisov BOZP a PO, dodržiavajte hygienu práce a čistotu 

na pracovisku. 

- Dbajte na úpravu svojho zovňajšku a oblečenia. 

- Vykonajte vyúčtovanie práce.  

- Vykonajte práce po skončení prevádzky. 

Učebné pomôcky: Pracovné pomôcky: nožnice, hrebene, kefy, sponky, vlásenky, vlasové výplne, vlasové 

ozdoby, ochranné prostriedky pre zákazníka a kaderníka, miska a štetec na farbenie, 

pracovné oblečenie a pracovná obuv. 

Materiál: šampón, regeneračný krém, materiál na chemickú úpravu, peroxid vodíka 3%, 

6%, 9%, 12%, lak na vlasy, tužidlo, gél, vosk. 

Prístroje: fén na vlasy, elektrické ondulačné železo, climazon, strihací elektrický stroj-

ček, sušiaca helma. 

Príloha č. 1 – Návrh pracovného postupu. 

Materiálno-tech-
nické a priestorové 
zabezpečenie: 

Materiálno-technické a priestorové podmienky na skúšku zabezpečí škola alebo na 

pracovisku praktického vyučovania zamestnávateľ. 

Skúška sa realizuje v priestoroch dielni školy alebo na pracovisku praktického vyučo-

vania u zamestnávateľa. 
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JEDNOTNÉ ZADANIE PRAKTICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 2 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: 
Praktické predvedenie pánskeho klasického strihu, dámskeho denného účesu s che-

mickou úpravou a plesového účesu z dlhých vlasov 

Zadanie úloh: 1. Zadanie úlohy pre praktické predvedenie klasického pánskeho strihu: 

- predveďte strihanie vlasov klasického pánskeho strihu do prechodu s mož-

nosťou použitia strihacieho elektrického strojčeka; 

- zvoľte a vykonajte konečnú úpravu pánskeho účesu ľubovoľnou technikou; 

- čas na realizáciu úlohy je 1 hodina (60 minút). 

2. Zadanie úlohy pre praktické predvedenie dámskeho denného účesu s chemickou 

úpravou: 

- chemicky upravte vlasy ľubovoľnou technikou (objemová preparácia, che-

mická preparácia, demipermanentné farbenie, permanentné farbenie, melíro-

vanie vlasov); 

- zvoľte vhodný strih, vlasy skráťte minimálne o 2 cm; 

- vykonajte konečnú úpravu dámskeho denného účesu ľubovoľnou technikou; 

- vystavte účtovný doklad za vykonanú prácu; 

- čas na realizáciu úlohy sú 2 hodiny (120 minút). 

3. Zadanie úloh pre praktické predvedenie plesového účesu z dlhých vlasov: 

- predveďte vyčesania dlhých vlasov; 

- zvoľte a vykonajte konečnú úpravu plesového účesu z dlhých vlasov; 

- čas na realizáciu úlohy je 1 hodina (60 minút). 

Pokyny: - Pozorne si prečítajte zadanie úloh. 

- Presuňte sa na pridelené pracovisko a pracujte samostatne. 

- Urobte návrh pracovného postupu a popis pracovných činností zapíšte do ta-

buľky v prílohovej časti. 

- Dodržiavajte pracovný a prevádzkový poriadok pracoviska. 

- Pripravte si pracovisko, pracovné pomôcky, materiál a potrebné prístroje. 

- Predveďte správnu komunikáciu so zákazníkom (modelom). 

- Dodržiavajte pri práci technologické postupy. 
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- Dbajte na dodržiavanie predpisov BOZP a PO, dodržiavajte hygienu práce a čis-

totu na pracovisku. 

- Dbajte na úpravu svojho zovňajšku a oblečenia. 

- Vykonajte vyúčtovanie práce.  

- Vykonajte práce po skončení prevádzky. 

Učebné pomôcky: Pracovné pomôcky: nožnice, hrebene, kefy, sponky, vlásenky, vlasové výplne, vlasové 

ozdoby, ochranné prostriedky pre zákazníka a kaderníka, miska a štetec na farbenie, 

pracovné oblečenie a pracovná obuv. 

Materiál: šampón, regeneračný krém, materiál na chemickú úpravu, peroxid vodíka 

3%, 6%, 9%, 12%, lak na vlasy, tužidlo, gél, vosk. 

Prístroje: fén na vlasy, elektrické ondulačné železo, climazon, strihací elektrický stroj-

ček, sušiaca helma. 

Príloha č. 1 – Návrh pracovného postupu. 

Materiálno-tech-
nické a priestorové 
zabezpečenie: 

Materiálno-technické podmienky na skúšku zabezpečí škola alebo na pracovisku 

praktického vyučovania zamestnávateľ. 

Skúška sa realizuje v priestoroch dielni školy alebo na pracovisku praktického vyučo-

vania u zamestnávateľa. 
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JEDNOTNÉ  ZADANIE  PRAKTICKEJ  ČASTI  ZÁVEREČNEJ  SKÚŠKY – Téma č. 3 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: 
Praktické predvedenie pánskeho klasického strihu, dámskeho denného účesu s che-

mickou úpravou a extravagantného kokteilového účesu z dlhých vlasov 

Zadanie úloh: 1. Zadanie úlohy pre praktické prevedenie klasického pánskeho strihu: 

- predveďte strihanie vlasov klasického pánskeho strihu do prechodu s mož-

nosťou použitia strihacieho elektrického strojčeka; 

- zvoľte a vykonajte konečnú úpravu pánskeho účesu ľubovoľnou technikou; 

- čas na realizáciu úlohy je 1 hodina (60 minút). 

2.  Zadanie úlohy pre praktické prevedenie dámskeho denného účesu s chemickou 

úpravou: 

- chemicky upravte vlasy ľubovoľnou technikou (objemová preparácia, che-

mická preparácia, demipermanentné farbenie, permanentné farbenie, melíro-

vanie vlasov); 

- zvoľte vhodný strih, vlasy skráťte minimálne o 2 cm; 

- vykonajte konečnú úpravu dámskeho denného účesu ľubovoľnou technikou; 

- vystavte účtovný doklad za vykonanú prácu; 

- čas na realizáciu úlohy sú 2 hodiny (120 minút). 

3.   Zadanie úloh pre praktické predvedenie extravagantného kokteilového účesu z dl-

hých vlasov: 

- predveďte vyčesanie dlhých vlasov; 

- zvoľte a vykonajte konečnú úpravu extravagantného kokteilového účesu z dl-

hých vlasov; 

- čas na realizáciu úlohy je 1 hodina (60 minút). 

Pokyny: - Pozorne si prečítajte zadanie úloh. 

- Presuňte sa na pridelené pracovisko a pracujte samostatne. 

- Urobte návrh pracovného postupu a popis pracovných činností zapíšte do ta-

buľky v prílohovej časti. 

- Dodržiavajte pracovný a prevádzkový poriadok pracoviska. 

- Pripravte si pracovisko, pracovné pomôcky, materiál a potrebné prístroje. 
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- Predveďte správnu komunikáciu so zákazníkom (modelom). 

- Dodržiavajte pri práci technologické postupy. 

- Dbajte na dodržiavanie predpisov BOZP a PO, dodržiavajte hygienu práce a čis-

totu na pracovisku. 

- Dbajte na úpravu svojho zovňajšku a oblečenia. 

- Vykonajte vyúčtovanie práce.  

- Vykonajte práce po skončení prevádzky. 

Učebné pomôcky: Pracovné pomôcky: nožnice, hrebene, kefy, sponky, vlásenky, vlasové výplne, vlasové 

ozdoby, ochranné prostriedky pre zákazníka a kaderníka, miska a štetec na farbenie, 

pracovné oblečenie a pracovná obuv. 

Materiál: šampón, regeneračný krém, materiál na chemickú úpravu, peroxid vodíka 

3%, 6%, 9%, 12%, lak na vlasy, tužidlo, gél, vosk. 

Prístroje: fén na vlasy, elektrické ondulačné železo, climazon, strihací elektrický stroj-

ček, sušiaca helma. 

Príloha č. 1 – Návrh pracovného postupu. 

Materiálno-tech-
nické a priestorové 
zabezpečenie: 

Materiálno-technické podmienky na skúšku zabezpečí škola alebo na pracovisku 

praktického vyučovania zamestnávateľ. 

Skúška sa realizuje v priestoroch dielni školy alebo na pracovisku praktického vyučo-

vania u zamestnávateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 
tel.: +421-2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

Príloha č. 1 Návrh pracovného postupu 

Meno a priezvisko skúšaného 
žiaka: 

 

Názov / Popis pracovnej činnosti – Pracovný postup  

1. Predvedenie klasického pán-
skeho strihu 

2. Predvedenie dámskeho denného 
účesu s chemickou úpravou 

3. Predvedenie svadobného / ple-
sového / extravagantného účesu 

z dlhých vlasov 

   

   

   

   

   

   

   

 

Meno a priezvisko hodnotiteľov: Hodnotenie: Podpis: 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

PRACOVNÝ HODNOTIACI LIST PRAKTICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Meno a priezvisko žiaka:   

Predvedenie klasického 
pánskeho strihu: 

(max. 25 bodov) 

 

Max bodové hodnotenie Priznané bodové hodnotenie 
príprava a plánovanie – max 5 bodov  
realizácia pracovnej činnosti – max 15 bodov  
riadenie kvality, dodržiavanie BOZP – max 5 bo-
dov 

 

 

Predvedenie dámskeho 
denného účesu s chemic-
kou úpravou: 

(max. 50 bodov) 

Max bodové hodnotenie Priznané bodové hodnotenie 
príprava a plánovanie – max 10 bodov  
realizácia pracovnej činnosti – max 30 bodov  
riadenie kvality, dodržiavanie BOZP – max 10 
bodov 

 

 

Predvedenie svadobného 
/ plesového / extrava-
gantného účesu z dlhých 
vlasov: 

(max. 25 bodov) 

Max bodové hodnotenie Priznané bodové hodnotenie 
príprava a plánovanie – max 5 bodov  
realizácia pracovnej činnosti – max 15 bodov  
riadenie kvality, dodržiavanie BOZP – max 5 bo-
dov 

 

 

Odpočet bodov: Za prekročenie časového limitu sa body odpočítavajú nasledovne: 
- za každú začatú hodinu – odpočítať 5 bodov. 
 
Za BOZP sa body odpočítavajú nasledovne: 
- za drobné porušenie predpisov (napr. nevhodná obuv, ...) – odpočítať 5 bodov; 
- za závažnejšie porušenie predpisov (napr. poškodenie zákazníka, znehodnotenie 

tovaru, nepoužívanie ochranných pracovných pomôcok, ...) – odpočítať 10 bodov. 

Celkové hodnotenie: 

 

 

 

dosiahnutý počet bodov známka 
100 – 90 výborný 
  89 – 80 chválitebný 
  79 – 70 dobrý 
  69 – 60 dostatočný 
 59 -    0 nedostatočný 

 

Hodnotenie praktickej 
časti záverečnej skúšky: 

  
Celkový počet bodov: ....................................................... 
 
Výsledná známka:       ........................................................ 
 
Podpis hodnotiteľa:     ....................................................... 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

2. Teoretická časť záverečnej skúšky 

(1) V teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme. 

(2) Témy na teoretickú časť záverečnej skúšky sú záväzné pre všetky školy v učebnom odbore 6456 H kader-

ník. 

(3) Na teoretickú časť záverečnej skúšky je určených 25 tém. 

(4) Teoretická časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť záverečnej 

skúšky trvá 15 minút až 30 minút. 

(5) Čas trvania záverečnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno so súhlasom predsedu 

skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku primerane predĺžiť. 

(6) Priebeh teoretickej časti záverečnej skúšky je verejný. 

(7) Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo ne-

súhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentami a využíval 

pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na záverečnú skúšku. 

(8) Na hodnotenie teoretickej časti záverečnej skúšky sú smerodajné nasledovné kritériá:  

- porozumenie téme; 

- používanie odbornej terminológie; 

- schopnosť viesť dialóg; 

- správna reakcia na problémové a doplňujúci otázky; 

- používanie primeraných jazykových prostriedkov, gramaticky a štylisticky správnych; 

- vecnosť, správnosť a komplexnosť odpovede žiaka. 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ  ZADANIE  TEORETICKEJ  ČASTI  ZÁVEREČNEJ  SKÚŠKY – Zoznam tém 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Zoznam tém teoretickej 
časti záverečnej skúšky: 
 

1. Prevádzka kaderníckeho salóna 

2. Hygienické predpisy v kaderníckej prevádzkarni 

3. Stavba vlasu 

4. Stavba kože a masáž pokožky hlavy 

5. Umývanie vlasov 

6. Vodová ondulácia 

7. Ondulácia železom 

8. Strihanie vlasov 

9. Módne strihy vlasov 

10. Strihanie vlasov a účesy detí 

11. Chemická preparácia vlasov 

12. Nové metódy práce pri preparácii 

13. Súčasná účesová tvorba 

14. Odfarbovanie vlasov 

15. Výrobky na farbenie vlasov 

16. Farbenie vlasov permanentnými farbami 

17. Farbenie šedivých a poškodených vlasov 

18. Módne smery vo farbení vlasov 

19. Melírovanie vlasov 

20. Náročná účesová tvorba 

21. Poradenská služba 

22. Ošetrovanie a regenerácia vlasov 

23. Ošetrovanie normálnych a problémových vlasov 

24. Ošetrovanie mastných vlasov a lupín 

25. Ošetrovanie suchých a poškodených vlasov a vypadávania vlasov 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

Zoznam učebných pomô-
cok, ktoré zabezpečí škola 
k teoretickej časti závereč-
nej skúšky: 

- Obrazový materiál – ukážky účesov; 

- Ukážky výrobkov na čistenie a dezinfekciu. 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 1 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: PREVÁDZKA KADERNÍCKEHO SALÓNA 

Zadanie: a) Vymenujte priestorové členenie kaderníckeho salóna a opíšte zariadenie 

jednotlivých častí. 

b) Vymenujte požiadavky na osvetlenie, vetranie a vykurovanie. 

c) Vymenujte povinnosti zamestnávateľa v rámci predpisov o bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

d) Vymenujte povinnosti a práva zamestnancov v rámci predpisov o bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

e) Vysvetlite, ako bezpečne manipulovať s elektrickými prístrojmi. 

f) Opíšte poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. 

g) Vymenujte všeobecné a odborné podmienky pre získanie oprávnenia na živ-

nostenské podnikanie pre zriadenie kaderníckeho salóna. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 2 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: HYGIENICKÉ PREDPISY V KADERNÍCKEJ PREVÁDZKARNI 

Zadanie: a) Vysvetlite, čo je epidemiologicky závažná činnosť. 

b) Vysvetlíte, ako sa preukazuje zdravotná a odborná spôsobilosť pracovníka 

v kaderníctve. 

c) Vysvetlite zásady osobnej hygieny kaderníka. 

d) Opíšte upratovanie prevádzkarne – bežné, celkové, generálna sanitácia. 

e) Opíšte postup pri čistení a dezinfekcii náradia a pomôcok. 

f) Vymenujte hygienické požiadavky na bielizeň. 

g) Popíšte vznik pracovného pomeru v kaderníckej prevádzkarni. 

Učebné pomôcky: ukážky výrobkov na čistenie a dezinfekciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 
tel.: +421-2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 3 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: STAVBA VLASU 

Zadanie: a) Opíšte stavbu a funkciu vlasového korienka. 

b) Opíšte stavbu a funkciu vlasovej stonky. 

c) Vysvetlite cyklus rastu vlasov. 

d) Vymenujte typy vlasového pigmentu. 

e) Opíšte fyzikálne a chemické vlastnosti vlasov.  

f) Vymenujte bakteriálne kožné choroby. 

g) Opíšte impetigo, folikulitídu a furunkul. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 4 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: STAVBA KOŽE A MASÁŽ POKOŽKY HLAVY 

Zadanie: a) Vymenujte tri základné časti kože. 

b) Opíšte jednotlivé časti kože, ich stavbu a význam. 

c) Opíšte základné funkcie kože. 

d) Opíšte účinok masáže na vlasový korienok a vlasovú pokožku. 

e) Vymenujte druhy masáže. 

f) Opíšte vlasové vody. 

g) Opíšte pracovný postup pri ručnej povrchovej masáži. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 5 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: UMÝVANIE VLASOV 

Zadanie: a) Vysvetlite význam umývania vlasov. 

b) Vymenujte pomôcky a výrobky, ktoré si pripravíte na umývanie vlasov. 

c) Opíšte pracovný postup pri umývaní vlasov. 

d) Vymenujte šampóny, ich druhy podľa kvality vlasov a účinku. 

e) Vysvetlite význam a účinok kyslého kúpeľa. 

f) Opíšte použitie suchého šampónu. 

g) Opíšte zásobovaciu činnosť podniku v kaderníckom salóne. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 6 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: VODOVÁ ONDULÁCIA 

Zadanie: a) Vysvetlite princíp vodovej ondulácie. 

b) Vymenujte techniky vodovej ondulácie. 

c) Vymenujte náradie a pomôcky na vodovú onduláciu. 

d) Vymenujte druhy a použitie fixačných prípravkov. 

e) Vysvetlite výber veľkosti natáčok a usmerňovanie zdvihu vlasov od pokožky. 

f) Opíšte jednotlivé techniky vodovej ondulácie. 

g) Opíšte dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri vodovej 

ondulácii. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 
tel.: +421-2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 7 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: ONDULÁCIA ŽELEZOM 

Zadanie: a) Vysvetlite princíp ondulácie železom. 

b) Vymenujte náradie a pomôcky a prípravu vlasov na onduláciu železom. 

c) Vymenujte rôzne techniky natáčania ondulačným železom. 

d) Opíšte použitie rôznych elektrických želiez podľa súčasnej módy. 

e) Vymenujte ochranné výrobky, pomôcky a postup pri vyrovnávaní vlasov. 

f) Opíšte poskytnutie prvej pomoci pri popáleninách. 

g) Vysvetlite pojem marketing, marketingový mix s využitím v kaderníckom sa-

lóne. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 8 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: STRIHANIE VLASOV 

Zadanie: a) Vymenujte druhy pánskych a dámskych strihov. 

b) Vymenujte techniky strihania vlasov. 

c) Vymenujte náradie a pomôcky na strihanie. 

d) Opíšte jednotlivé techniky strihania vlasov. 

e) Opíšte pracovný postup pánskeho klasického strihu do prechodu. 

f) Vymenujte druhy zástrihov.           

g) Opíšte dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri strihaní vla-

sov. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 9 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: MÓDNE STRIHY VLASOV 

Zadanie: a) Opíšte techniku tupého strihu. 

b) Vysvetlite, na aké typy vlasov a účesov je vhodný tupý strih. 

c) Opíšte pracovný postup dámskeho tupého strihu pri polodlhých vlasoch. 

d) Charakterizujte módny kombinovaný strih. 

e) Opíšte rozličné nástrihové a prerieďovacie techniky. 

f) Opíšte pracovný postup ľubovoľného pánskeho alebo dámskeho 

kombinovaného strihu. 

g) Vysvetlite ukončenie pracovného pomeru v kaderníckom salóne. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 10 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: STRIHANIE VLASOV A ÚČESY DETÍ 

Zadanie: a) Opíšte zariadenie pracoviska pre strihanie detí a zásady prístupu k detským 

zákazníkom. 

b) Opíšte strihanie detí podľa vekových skupín. 

c) Opíšte dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri strihaní detí. 

d) Vysvetlite pojem infekcia. 

e) Opíšte fázy infekčného ochorenia. 

f) Vymenujte spôsoby prenosu infekčných ochorení. 

g) Vymenujte infekčné ochorenia, s ktorými sa môžete stretnúť v prevádzke 

kaderníctva. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 11 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: CHEMICKÁ PREPARÁCIA VLASOV 

Zadanie: a) Vysvetlite chemicko – fyzikálny proces pri chemickej preparácii vlasov.  

b) Opíšte prípravu náradia, pomôcok. 

c) Opíšte diagnózu vlasov pred preparáciou. 

d) Opíšte, podľa čoho volíme veľkosť natáčok.  

e) Vymenujte druhy preparačných roztokov a ich výber. 

f) Vysvetlite rozdiel medzi priamym a nepriamym spôsobom preparácie. 

g) Opíšte pracovný postup pri chemickej preparácii na zdravých vlasoch. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 12 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: NOVÉ TRENDY PRÁCE PRI PREPARÁCII 

Zadanie: a) Vymenujte nové druhy preparačných roztokov a natáčok na preparáciu. 

b) Opíšte výrobky na ochranu vlasov pred a po preparácii. 

c) Opíšte rozličné spôsoby natáčania vlasov. 

d) Charakterizujte objemovú preparáciu. 

e) Opíšte narovnávanie kučeravých vlasov. 

f) Opíšte dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri preparácii. 

g) Opíšte poskytnutie prvej pomoci pri poleptaní pokožky kyselinou a zásadou. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 13 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: SÚČASNÁ ÚČESOVÁ TVORBA 

Zadanie: a) Opíšte súčasnú módu dámskych účesov. 

b) Opíšte súčasnú módu pánskych účesov. 

c) Opíšte extravagantné účesy. 

d) Vysvetlite zásady správnej životosprávy. 

e) Vysvetlite pojem hodnota pH. 

f) Opíšte využitie kyslého a zásaditého prostredia v kaderníckej praxi. 

g) Opíšte nezamestnanosť a jej druhy, dopady nezamestnanosti v kaderníckej 

praxi. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 14 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: ODFARBOVANIE VLASOV 

Zadanie: a) Vysvetlite mechanizmus odfarbovania vlasov. 

b) Vymenujte výrobky na odfarbovanie vlasov. 

c) Zdôvodnite voľbu koncentrácie peroxidu vodíka pri odfarbovaní.  

d) Opíšte pracovný postup odfarbovania celých vlasov. 

e) Zdôvodnite postup spôsobu nanášania odfarbovacej zmesi na celé vlasy. 

f) Navrhnite vhodný postup ošetrenia vlasov po odfarbovaní. 

g) Charakterizujte vlastnosti a použitie peroxidu vodíka. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 15 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: VÝROBKY NA FARBENIE VLASOV 

Zadanie: a) Vysvetlite význam farbenia vlasov. 

b) Rozdeľte výrobky na farbenie vlasov podľa trvanlivosti. 

c) Vysvetlite princíp farbenia vlasov  krátkodobými farbami – temporantmi. 

d) Vysvetlite princíp farbenia vlasov  čiastočnými prelivmi – demipermanentmi. 

e) Vysvetlite princíp farbenia vlasov  dlhodobými farbami – permanentmi. 

f) Uveďte príklady temporantov,  demipermanentov,  permanentov. 

g) Opíšte pracovné postupy tónovania vlasov krátkodobými fyzikálnymi 

farbivami. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 
tel.: +421-2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 16 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: FARBENIE VLASOV PERMANENTNÝMI FARBAMI 

Zadanie: a) Opíšte prípravu farbiacej zmesi. 

b) Opíšte postup farbenia celých vlasov. 

c) Zdôvodnite postup nanášania zosvetľujúcich farieb, červených a popolavých 

odtieňov na celé vlasy. 

d) Opíšte pracovný postup farbenia dorastajúcich vlasov. 

e) Vysvetlite význam kartotékového záznamu. 

f) Opíšte dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri farbení. 

g) Opíšte postup vykonania skúšky citlivosti pokožky. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 17 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: FARBENIE ŠEDIVÝCH A POŠKODENÝCH VLASOV 

Zadanie: a) Opíšte pracovný postup farbenia šedivých vlasov.  

b) Opíšte pracovný postup farbenia poškodených vlasov. 

c) Zdôvodnite predpigmentáciu na šedivé vlasy a na odfarbené vlasy. 

d) Opíšte postup umývania a ošetrenia vlasov po farbení. 

e) Vysvetlite priaznivé účinky rastlinnej farby na vlasy, vlasové korienky a po-

kožku.  

f) Opíšte pracovný postup farbenia vlasov  hennou. 

g) Opíšte konkurenciu na trhu s kaderníckymi výrobkami. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 18 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: MÓDNE SMERY VO FARBENÍ VLASOV 

Zadanie: a) Vymenujte nové formy výrobkov na farbenie vlasov. 

b) Vymenujte odtiene farieb a  vysvetlite systém číslovania a značenia farieb. 

c) Vysvetlite použitie mixovacích odtieňov. 

d) Vymenujte spôsoby sťahovania oxidačných farieb. 

e) Opíšte postup sťahovania oxidačných farbív z vlasov tzv. praním zriedeným 

odfarbovacím roztokom. 

f) Opíšte postup sťahovania oxidačných farbív z vlasov sťahovačom. 

g) Vymenujte formy platobného styku v kaderníckej prevádzke. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 19 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: MELÍROVANIE VLASOV 

Zadanie: a) Vysvetlite význam melírovania vlasov. 

b) Vymenujte náradie a pomôcky na melírovanie vlasov. 

c) Opíšte rozličné postupy pri melírovaní vlasov. 

d) Opíšte umývanie a ošetrenie vlasov po melírovaní. 

e) Charakterizujte alkalické látky a ich použitie v odbore. 

f) Opíšte vlastnosti amoniaku. 

g) Opíšte správne skladovanie výrobkov v kaderníckom salóne. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 20 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORBA 

Zadanie: a) Vymenujte, ktoré účesy patria do náročnej účesovej tvorby. 

b) Vymenujte kritéria, podľa ktorých volíte spoločenský účes.     

c) Opíšte kokteilové, večerné a veľkovečerné účesy. 

d) Opíšte, ako budete postupovať pri tvorbe svadobného účesu. 

e) Opíšte voľbu a zapracovanie vlasovej ozdoby. 

f) Zdôvodnite použitie vlasových podložiek a príčeskov pri dlhých vlasoch. 

g) Opíšte riešenie konfliktných situácií na pracovisku kaderníckej prevádzky. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 21 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: PORADENSKÁ SLUŽBA 

Zadanie: a) Vysvetlite význam a vybavenie pracoviska pre poradenskú službu. 

b) Vymenujte hľadiská pri voľbe účesu, opíšte voľbu účesu podľa typu zákazníčky 

a farebnej typológie. 

c) Vymenujte a opíšte jednotlivé typy tváre. 

d) Opíšte voľbu účesu podľa anatómie tváre a lebky. 

e) Opíšte voľbu účesu podľa ostatných hľadísk. 

f) Opíšte možnosti využitia počítača pri voľbe účesu. 

g) Vysvetlite, ako prebieha verbálna a neverbálna komunikácia so zákazníkom 

v kaderníckom salóne. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 22 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: OŠETROVANIE A REGENERÁCIA VLASOV 

Zadanie: a) Vysvetlite význam ošetrovania a regenerácie vlasov. 

b) Vysvetlite rozdiel medzi zdravým a poškodeným vlasom. 

c) Vymenujte, od čoho závisí kvalita vlasov. 

d) Opíšte postup pri určovaní diagnózy vlasov a vlasovej pokožky. 

e) Opíšte účinok regeneračných výrobkov na vlasovú stonku, pokožku a korienok.             

f) Uveďte možnosti spôsobu použitia liečivých bylín vo vlasovej kozmetike. 

g) Vysvetlite pojmy alergia, ekzém a ich prejavy. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 
tel.: +421-2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 23 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: OŠETROVANIE NORMÁLNYCH A PROBLÉMOVÝCH VLASOV 

Zadanie: a) Opíšte umývanie a ošetrovanie normálnych vlasov. 

b) Opíšte umývanie a ošetrovanie šedivých vlasov. 

c) Opíšte umývanie a ošetrovanie jemných a poletujúcich vlasov. 

d) Opíšte umývanie a ošetrovanie dlhých vlasov a rozštiepených koncov. 

e) Opíšte výrobky na poškodenú vlasovú stonku, ich zloženie. 

f) Opíšte nanášanie ošetrovacích a regeneračných výrobkov na vlasovú stonku. 

g) Opíšte statky a služby v aplikácii na beauty služby. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 24 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: OŠETROVANIE MASTNÝCH VLASOV A LUPÍN 

Zadanie: a) Charakterizujte mastné vlasy. 

b) Opíšte príčiny vzniku mastných vlasov. 

c) Navrhnite spôsoby umývania a ošetrovania mastných vlasov. 

d) Opíšte prejavy tvorby lupín na pokožke hlavy. 

e) Opíšte príčiny vzniku lupín. 

f) Navrhnite spôsoby umývania a ošetrovania vlasov a pokožky pri tvorbe lupín. 

g) Vymenujte základné náležitosti pracovnej zmluvy v pracovnom pomere v ka-

derníctve. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 25 

Učebný odbor: 6456 H kaderník 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: OŠETROVANIE SUCHÝCH A POŠKODENÝCH VLASOV A VYPADÁVANIE VLASOV 

Zadanie: a) Charakterizujte suché a poškodené vlasy. 

b) Opíšte príčiny suchých a poškodených vlasov. 

c) Navrhnite spôsoby umývania a ošetrovania suchých a poškodených vlasov. 

d) Charakterizujte vypadávanie vlasov. 

e) Opíšte príčiny vypadávania vlasov. 

f) Navrhnite spôsoby umývania a ošetrovania vlasov pri vypadávaní. 

g) Vysvetlite príčiny a príznaky stresu. 

Učebné pomôcky: obrazový materiál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


