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5 Profil absolventa
5.1 Charakteristika absolventa
Absolvent študijného odboru 2847 6 technológia kozmetiky a chemických liečiv je
kvalifikovaným odborníkom schopným kontrolovať kvalitu kozmetických výrobkov a chemických liečiv,
moderné technologické procesy výroby kozmetických prípravkov a chemických liečiv, ovláda postupy pri
správnom zaobchádzaní pri skladovaní a distribúcii kozmetických prípravkov a chemických liečiv, ich
aplikácii. Pozná informácie o cenách surovín a výrobkov využívajúc dané všeobecne záväzné právne
predpisy.
Absolvent študijného odboru je schopný integrovať sa do profesionálneho života, aplikovať
efektívne získané vedomosti a zručnosti, neustále sa informovať a koordinovať samoštúdium, je schopný
vykonávať činnosti spojené s chemickými, biologickými, biochemickými dejmi, ktoré súvisia
s kozmetickými výrobami a výrobou chemických liečiv, s dodržaním zásad správnej výrobnej praxe
a validity jednotlivých prípravkov.
Na základe získaných vedomostí a zručností vie vykonať rozbory surovín, výrobkov a tiež
ukazovateľov životného prostredia danej výroby, vie analyzovať a kontrolovať kvalitu kozmetických
výrobkov a chemických liečiv, vie vykonať príslušné chemické analýzy kozmetických výrobkov a
chemických liečiv, je schopný poskytnúť technickú pomoc spojenú s výskumom a vývojom priemyselných
procesov a zariadení v kozmetickom a farmaceutickom priemysle, vie založiť a prevádzkovať kozmetický
salón a vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky, kontrolovať distribúciu a marketing produktov,
kontrolovať skladovanie surovín a výrobkov a upozorňovať na nedostatky v oblasti dodržiavania
hygienických noriem pri výrobe, spracovávaní, distribúcii a uskladnení kozmetických výrobkov
a chemických liečiv.
Absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s uskutočňovaním chemických dejov
a biologických procesov spojených s kozmetickými prípravkami a chemickými liečivami. Je schopný
orientovať sa v problematike základných technológii balenia a skladovania, hygieny a sanitácie
kozmetických prípravkov a chemických liečiv, hľadať možnosti ich surovinového zabezpečenia a odbytu
ich produktov z technického a ekonomického hľadiska.
Absolvent má pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť
cudzích jazykov a široký odborný profil. Je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný
aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný
pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa
vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a
zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce,
logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu.
Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má
predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie
vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.
Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú vedomosti a spôsobilosti z hygieny a bezpečnosti práce,
ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a
pracovné prostredie.
Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi
predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť
samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo
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všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Absolvent je adaptabilný aj v príbuzných odboroch,
logicky mysliaci a pohotovo dokáže aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov.

5.2 Uplatnenie absolventa
Získaním vedomostí a praktických zručností pri výrobe a manipulácii s kozmetickými výrobkami a
chemickými liečivami je absolvent pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra
v kozmetickej a farmaceutickej výrobe. Je schopný pracovať v chemických, farmaceutických a
kozmetických spoločnostiach, vykonávať prácu v oblasti výroby a operačnej – výrobnej kontroly
kozmetiky a chemických liečiv, alebo pracovať v distribúcii kozmetických výrobkov a chemických liečiv,
viesť kozmetický salón a vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky.
Absolvent je schopný pracovať v tíme, dbá na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a dodržiava etický kódex daného odboru. Je pripravený aj na vysokoškolské štúdium.
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5.3 Kompetencie absolventa
Kompetencie absolventa preukazujú schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje,
hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti na vykonávanie požadovanej profesie, podľa daných výkonových
štandardov v práci, pri štúdiu v osobnom a odbornom rozvoji jednotlivca a pri jeho aktívnom zapojení sa
do spoločnosti. V tejto oblasti uplatňujeme: kľúčové kompetencie, všeobecné kompetencie, odborné
kompetencie. Po absolvovaní vzdelávacieho programu technológia kozmetiky a chemických liečiv
absolvent disponuje uvedenými kompetenciami.
5.3.1

Kľúčové kompetencie

5.3.1.1 Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti
Absolvent má:
- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,
- reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,
- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,
- vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,
- aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,
- vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia
a širší okruh užívateľov,
- štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre
(životopis, žiadosť),
- navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom
jazyku,
- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,
- spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu
oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,
- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom
živote a v povolaní,
vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém
v cudzom jazyku,
- vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým
prejavom v materinskom a cudzom jazyku,
- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska
kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,
- ovládať operácie pri práci s počítačom,
- pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje
právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,
- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa
formou on-line,
- oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie
problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára
možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.
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5.3.1.2 Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti
Absolvent má:
- významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú
k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,
- vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť
a merať hypotézy,
- overovať a interpretovať získané údaje,
- rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,
- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,
- samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu
a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,
- ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom
prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,
- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom
kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,
- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém a postoje,
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom
raste,
- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie
a životných podmienok,
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania
sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomý
dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,
- prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať
návrhy druhých,
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom,
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.
5.3.1.3

Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Absolvent má:
- objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto
účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,
- získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu
neznámych oblastí problému,
- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť
a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,
- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory
v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného
optimálneho riešenia,
- vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,
- poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),
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vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),
spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.
Podnikateľské spôsobilosti

Absolvent má:
- pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických,
administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,
- orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,
- samostatne plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby a ciele podnikania,
 viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,
 vedieť efektívne využívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku hospodárenia,
 ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahov,
 pracovať so základnými informáciami v dvoch cudzích jazykoch,
 rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti,
asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,
 vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov
a motivovať ich,
 ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,
 využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,
 ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,
 operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia,
 vykonávať aj nepopulárne, ale správne opatrenia a rozhodnutia, myslieť systémovo a komplexne,
 rešpektovať právo a zodpovednosť,
 mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si
význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa zmeneným pracovným
podmienkam,
 sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia
zo strany iných ľudí,
 poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,
 mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome a zodpovedne
rozhodovať o svojej budúcej profesii a vzdelávacej ceste,
 mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách
zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi
predpokladmi,
 dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia,
svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.
5.3.1.5 Spôsobilosť využívať informačné technológie
Absolvent má:
 zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,
- ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,
 pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,
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vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri
riešení danej úlohy alebo situácie,
graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri
kvantitatívnom riešení úlohy,
komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky on-line a offline komunikácie,
evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,
chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,
posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným
informáciám a byť mediálne gramotný.

5.3.1.6 Spôsobilosť byť demokratickým občanom
Absolvent má:
- porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,
- uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné
a vzájomne sa dopĺňajú,
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo
verejnom záujme,
- poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,
- orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,
- uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia
skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,
- poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému
zdraviu a zdraviu našej planéty,
- uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,
- pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných
prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,
- chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania
a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí,
populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej
výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,
- uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických,
rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,
- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,
- tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať,
byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,
- dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať
proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať
k uplatňovaniu hodnôt demokracie,
- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu
k identite druhých,
- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom
a svetovom kontexte
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim vytvorený
pozitívny vzťah.
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Všeobecné kompetencie

Absolvent má:
-

-

-

-

zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám
komunikácie,
vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne
alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného
charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané
situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a
rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,
ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť
gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať,
samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,
získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu,
rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov,
orientovať sa v jeho stavbe,
uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného
charakteru,
pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,
chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,
vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,
vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých
diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,
pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické
hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľať sa na ochrane kultúrnych hodnôt,
v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka,
slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané
morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov),
vybrané javy z oblasti štylistiky,
v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v
obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,
s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety,
odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so
slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,
v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných
komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so
socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a
komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených
jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať
úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností,
chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť
získavania nových spôsobilostí po celý čas života,
mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi
spoločensky uznávané normy,
uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva
iných ľudí,
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chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne
zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát
– región – obec),
v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k
životnému prostrediu,
vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu
pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života,
rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z
matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a
matematiky,
vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných situáciách
a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,
osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri
riešení úloh z praxe,
cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,
rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,
rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model,
vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu
terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,
aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom
vzdelávaní, praxi, každodennom živote),
poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich
vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,
chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako
dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých
podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,
vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému
prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,
prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou
o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím
potreby sústavného zvyšovania telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,
uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia
a ľudských vzťahov,
ovládať a dodržiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze,
uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia.
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Odborné kompetencie

5.3.3.1 Požadované vedomosti
Absolvent má:
- ovládať všeobecnú, anorganickú, organickú chémiu a biochémiu, fyzikálnu a analytickú chémiu a
aplikovať ich vo svojom odbore,
- poznať chemické názvoslovie, odborné chemické pojmy a vedieť ich správne používať,
- poznať princípy základných chemických operácií,
- ovládať chemické a technologické výpočty podľa príslušného odboru,
- vysvetliť fyzikálno-chemickú podstatu a princípy chemických a biochemických operácií a
procesov,
- charakterizovať materiály, suroviny, chemikálie a produkty príslušnej výroby, ich vlastnosti a
zloženie, vedieť ich použiť vo výrobe a správne uskladňovať,
- poznať konštrukciu strojov a zariadení používaných vo výrobe podľa konkrétneho odvetvia a ich
funkciu,
- poznať meraciu a regulačnú techniku, pri riadení chemických a technologických
- procesov, robiť záznamy výsledkov merania,
- poznať technickú a technologickú dokumentáciu a vedieť ju používať,
- poznať príslušné normy, podnikové predpisy, pracovnoprávne predpisy,
- osvojiť si predpisy hygieny a bezpečnosti práce, ochrany prírody a v zmysle nich konať,
- poznať vzťahy výroby a životného prostredia a vedieť ich prakticky využiť podľa príslušného
odboru a technológie,
- ovládať aplikovanú informatiku,
- definovať základné pojmy z ekonomiky podniku, zásady trhového mechanizmu, riadenia malého
podniku, oceňovania a predaj výrobkov,
- získať informácie o základných právach a povinnostiach vyplývajúcich z postavenia zamestnanca
a o základnej ekonomicko-organizačnej štruktúre podniku,
- chápať najzákladnejšie princípy drobného podnikania, získať informácie o problematike
súvisiacej so založením živnosti,
- poznať zásady hospodárnosti s materiálmi, surovinami a energiami,
- ovládať progresívne metódy riadenia výrobného procesu ako po stránke automatizačnej
techniky, tak i ekonomickej,
- vysvetliť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce, ekologické aspekty
jednotlivých výrob podľa zamerania,
- uvedomovať si zodpovednosť za výsledky svojej práce, dodržiavať pracovnú a technologickú
disciplínu, spolupracovať s ostatnými pracovníkmi a pri pracovných problémoch samostatne
rozhodovať,
- definovať pojmy odpad, odpadové hospodárstvo,
- klasifikovať a kategorizovať odpad,
- popísať vplyv príslušných technológii na životné prostredie,
- vysvetliť systém a podmienky zneškodňovanie odpadov, recykláciu, separovaný zber,
- popísať príslušné máloodpadové a bezodpadové technológie,
- poznať princípy ekologickej likvidácie škodlivín,
- poznať metodiku vypracovania kariet bezpečnostných údajov,
- poznať legislatívu v oblasti životného prostredia,
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poznať legislatívne základy odpadového hospodárstva,
zvyšovať svoju odbornosť,
vymedziť základné ekonomické pojmy,
popísať podstatu a princípy fungovania trhovej ekonomiky,
popísať podstatu podnikateľskej činnosti,
orientovať sa v právnych formách podnikania a charakterizovať ich,
posúdiť vhodné formy podnikania vo svojom odbore,
charakterizovať podstatu podniku, jeho postavenie na trhu, základné podnikové činnosti,
charakterizovať štruktúru národného hospodárstva a činitele ovplyvňujúce jeho úroveň,
poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,
orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,
hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,
orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií,
orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa
plniť svoje finančné záväzky,
zveľaďovať a chrániť svoj majetok.

V oblasti chemických liečiv a technológie kozmetiky ďalej má:
- poznať prevádzkové parametre týkajúce sa technologickej výroby kozmetických výrobkov
a chemických liečiv,
- vedieť základné poznatky o chemických a biochemických procesoch, ktoré prebiehajú v živých
organizmoch, v koži a o spôsoboch regulácie týchto procesov,
- poznatky o všeobecných metabolických premenách sacharidov, lipidov, aminokyselín
a cudzorodých látok v živej hmote,
- poznať vlastnosti potrebného okruhu chemických látok, ich význam a použitie v aplikačných
oblastiach a v každodennom živote,
- disponovať základnými vedomosťami o farmaceutických skupinách, hlavných účinných látkach
a ich účinkoch na ľudský organizmus a kožu,
- poznať účinky a vlastnosti vybraných jedov a škodlivých látok na živé organizmy a kožu,
- poznať základné princípy organizácie kozmetických výrobných procesov, význam a spôsoby
realizácie najdôležitejších technologických operácií,
- poznať princípy technologických zariadení používaných v kozmetických prevádzkach,
- poznať technologické postupy pri príprave a výrobe kozmetických prípravkov a chemických liečiv,
- poznať materiály, suroviny, chemikálie a produkty kozmetických výrob a výrob chemických liečiv,
ich vlastnosti a zloženie, vedieť ich správne uskladňovať a použiť,
- poznať príslušné pomôcky, prístroje, stroje a zariadenia pri výrobe kozmetických prípravkov a
chemických liečiv,
- poznať zásady správnej výrobnej praxe v kozmetickom a farmaceutickom priemysle,
- poznať základné princípy izolácie látok z prírodných materiálov,
- základné poznatky z oblasti dermatológie o koži, jej anatómii a fyziológii, vnútorných a vonkajších
vplyvoch pôsobiacich na stav kože a kožných ochoreniach,
- poznať zloženie, vlastnosti a účinky kozmetických materiálov,
- zvoliť vhodný typ kozmetického prípravku pre daný účel,
- poznať možné nebezpečenstvo ohrozenia zdravia človeka pri nesprávnom používaní
kozmetických prípravkov, alebo pri ich nevhodnej kombinácii,
- poznať vhodné spôsoby aplikácie kozmetických výrobkov,
- poznať základy hygieny a sanitácie pri výrobe kozmetiky a chemických liečiv,
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poznať metódy na mikrobiologické a analytické hodnotenie kozmetických výrobkov a chemických
liečiv,
poznať základné pojmy a vzťahy z aplikovaných ekonomických disciplín, vzťahujúcich sa
k výrobnému procesu v oblasti kozmetiky,
základné vedomosti o podnikateľskej činnosti, o organizácii podnikania a drobného podnikania
a s ním súvisiacich právnych predpisov,
základné vedomosti z marketingu a manažmentu podniku aplikované na prevádzku v oblasti
výroby, distribúcie kozmetiky alebo na kozmetický salón,
poznať podstatu a princípy podnikania v službách,
poznať techniky spoločenskej komunikácie, komunikácie na pracovisku.

5.3.3.2 Požadované zručnosti
Absolvent vie:
- aplikovať získané vedomosti pri príprave a kontrole výroby,
- využívať nadobudnuté zručnosti pri práci v chemickom laboratóriu alebo na inom odbornom
pracovisku,
- vykonávať rozbory surovín, polotovarov a výrobkov s použitím metód laboratórnej kontroly,
- odoberať vzorky, pripravovať ich na analýzu, robiť príslušné analýzy a vyhodnocovať získané
výsledky,
- kontrolovať a riadiť technologický proces v závislosti od zamerania,
- určiť chyby výrobkov, analyzovať ich príčiny , vyvodzovať závery,
- posúdiť dopad technologického procesu na životné prostredie, eliminovať negatívne vplyvy,
- poznať technickú a technologickú dokumentáciu a vedieť ju používať,
- poznať princípy používaných technologických zariadení podľa konkrétneho zamerania,
- vedieť podľa návodu nastavovať a obsluhovať stroje, prístroje a niektoré technologické
zariadenia podľa konkrétneho odvetvia výroby,
- vedieť pracovať s príslušnými materiálmi, chemikáliami, pomôckami, nástrojmi a strojmi,
- používať meraciu a regulačnú techniku pri riadení chemických a technologických procesov, robiť
záznamy výsledkov merania,
- ovládať základy ekonomiky a podnikania v konkrétnom odbore,
- ďalej sa vzdelávať a rozširovať si poznanie v svojom odbore, byť dostatočne adaptabilný aj v
príbuzných odboroch,
- citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi, kultivovane vystupovať a správať sa podľa etických noriem,
- aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce, ekologické aspekty
jednotlivých výrob podľa zamerania,
- vedieť používať ochranné pracovné pomôcky,
- dokázať pracovať s cudzojazyčným odborným textom, využívať ho v praxi,
- používať a aplikovať základné ekonomické pojmy,
- ovládať prvky organizácie práce,
- využívať právne normy v podnikaní vo svojom odbore,
- posudzovať podnikateľské príležitosti a konfrontovať ich so svojimi možnosťami,
- využívať dostupné softvérové vybavenie pri riešení praktických úloh,
- využívať informačné médiá pri vyhľadávaní pracovných príležitostí,
- zosúlaďovať vlastné priority s požiadavkami pre výkon povolania a možnosťami zvyšovania
kvalifikácie.
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V oblasti chemických liečiv a technológie kozmetiky ďalej vie:
- zostaviť aparatúry, nastaviť a obsluhovať stroje, prístroje a niektoré technologické zariadenia
v chemických a kozmetických prevádzkach,
- obsluhovať technologické aparatúry, prístroje a zariadenia počas prebiehajúcich procesov,
reagovať a podľa potreby urobiť potrebné zásahy do procesov,
- prakticky využiť poznatky o zložení a technológii výroby kozmetických prípravkov a chemických
liečiv,
- používať príslušné pomôcky, prístroje, stroje a zariadenia,
- odoberať vzorky, pripraviť ich na analýzu, robiť analýzy a vyhodnotiť výsledky podľa noriem,
- stanoviť čistotu surovín, medziproduktov a výrobkov podľa noriem a interpretovať výsledky
analýz,
- viesť základnú pracovnú dokumentáciu,
- pripraviť (syntetizovať) a izolovať látky, ktoré tvoria súčasť kozmetických výrobkov a chemických
liečiv,
- pripraviť jednotlivé kozmetické prípravky a chemické liečivá,
- dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe,
- využívať a aplikovať najnovšie poznatky v oblasti kozmetiky a chemických liečiv sledovaním
odborných časopisov a pomocou informačných technológií,
- uplatňovať progresívne trendy v odbore,
- komunikovať so zákazníkom, poskytnúť poradenstvo v oblasti kozmetických produktov,
- založiť, organizovať a riadiť činnosť prevádzky,
- organizovať prácu, riadiť menší kolektív pracovníkov a koordinovať prácu v tíme,
- aplikovať informačné technológie pri spracovaní rôznych typov informácií do vhodnej podoby
s ohľadom na cieľ,
- vyhľadávať chemické, chemicko-ekonomické a ekonomické informácie a normy,
- orientovať sa na trhu s kozmetickými prípravkami a pomôckami,
- dodržiavať zásady hygieny a bezpečnosti práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného
prostredia,
- previesť dôkladnú kontrolu kozmetického výrobku a chemického liečiva,
- identifikovať opatrenia a sankcie, ktoré sa majú uplatniť pri nerešpektovaní stanovených
požiadavkách na hygienu kozmetiky,
- aplikovať sankcie, ktoré sú potrebné pre presadzovanie predpisov hygieny stanovených
legislatívou,
- sledovať a nasledovať vývoj kritérií kvality výrobkov,
- identifikovať údaje laboratórnych testov kozmetických výrobkov,
- zrealizovať testy, ktoré sú požadované,
- identifikovať problémy a navrhnúť ich riešenie,
- preveriť kritériá kvality a jej dodržiavanie pri hotových kozmetických produktoch a chemických
liečivách,
- byť asertívny,
- rozvíjať nadobudnuté zručnosti,
- vyjadrovať svoje názory a myšlienky jednoducho, prakticky a zrozumiteľne,
- zvládnuť rozsah profesionálnych zručností, mať predstavu o istých obmedzeniach,
- riadiť sa profesionálnymi požiadavkami na hygienu kozmetických prípravkov a chemických liečiv,
- riadiť a efektívne organizovať pracovný čas,
- odhadnúť a posúdiť ekonomické, sociálne a hygienické riziká, atď,
- rozvíjať svoju samostatnosť, zmysel pre zodpovednosť a vlastnú motiváciu,
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byť oboznámený s novými technológiami,
osvojiť si nové vedomosti a zručnosti,
vytvoriť si pozitívny prístup ku zmenám.

5.3.3.3 Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:
- empatiou, toleranciou,
- vytrvalosťou, flexibilitou,
- kreativitou, komunikatívnosťou,
- spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou,
- diskrétnosťou a zodpovednosťou, iniciatívnosťou a adaptabilnosťou.
Absolvent sa ďalej vyznačuje:
- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,
adaptabilitou, kreativitou,
disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, schopnosťou
spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať v tíme, budovaním imidžu
firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou prácou, dodržovaním predpisov
o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej kultúry, flexibilitou, profesionálnou hrdosťou,
zodpovednosťou za zverený majetok, schopnosťou riešiť konfliktné situácie,
- požadovaným rozsahom zrakového poľa, priestorovým videním, rozlišovaním farieb a farebných
odtieňov,
- rozlišovaním smeru zvuku a má kinestetický zmysel,
- rozlišovaním chuti, čuchových podnetov,
- kultivovanosťou vystupovania a vzhľadu, istotou, pohotovosťou svojho vystupovania,
schopnosťou sociálneho kontaktu,
- odolnosťou voči senzorickej záťaži,
- krátkodobou pamäťou, praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním pozornosti,
- dodržiavaním profesionálnej etiky,
- zodpovedným a svedomitým prístupom k plneniu povinností, rešpektovaním technologickej
disciplíny,
- schopnosťou primeraným spôsobom získavať, kriticky hodnotiť, triediť a využívať informácie
o javoch a procesoch, ktoré sú významné na utváranie názorov a postojov človeka, občana a
odborníka,
- schopnosťou samostatne myslieť, cieľavedome a rozvážne konať, aplikovať získané vedomosti
a zručnosti v praxi,
- iniciatívnosťou a tvorivosťou v prístupe k riešeniu problémov na pracovisku,
- schopnosťou pracovať v tíme a aktívne sa zúčastňovať na organizácii činností pracovných skupín,
- rešpektovaním noriem spoločenského správania sa, dobrých medziľudských vzťahov princípov
vzájomného porozumenia a ohľaduplnosti,
- primeraným sebavedomím, schopnosťou prijímať kritiku a konštruktívno-kritickým prístupom
k nedostatkom v profesionálnej oblasti,
- chápaním zmyslu technického a technologického pokroku, celoživotného vzdelávania
a zvyšovania kvalifikácie.
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