
Balík Názov OV Špecifikácia Typ

Práca s ľudským telom zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Definovanie zariadení patriacich do kategórie starostlivosti o ľudské telo. Požiadavky a povinnosti pri ich 
prevádzkovaní. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Práca s ľudským telom
stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a 
vnútorné členenie zariadení starostlivosti o ľudské telo

Znalosti o požiadavkách na zriadenie prevádzok vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti. Vyhláška č. 
554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo § 2.

Práca s ľudským telom
pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a 
prípravky používané v zariadeniach

Znalosti o hygienických požiadavkách, postupoch, prístrojoch atď. používaných v zariadeniach starostlivosti o 
ľudské telo. Vyhláška č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo 
§ 5.

Práca s ľudským telom formy prevádzky zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Znalosti o hygienických požiadavkách, frekvencii dekontaminácie, manipulácie s bielizňou, nakladaní s bežným a 
nebezpečným odpadom atď. Vyhláška č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 
starostlivosti o ľudské telo § 6, § 7 a § 8.

Práca s ľudským telom prevádzkový poriadok zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Znalosti o náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia, v ktorom sa vykonávajú epidemiologicky závažné 
činnosti. Vyhláška č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo § 9.

Práca s ľudským telom zdravotná a odborná spôsobilosť   
Zdravotná a odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. Podľa § 22 vyhlášky MZ SR 
585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

Práca s ľudským telom spôsoby dekontaminácie v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Znalosti dekontaminácie, čiže komplexu opatrení, ktoré vedú k odstraňovaniu a usmrcovaniu mikroorganizmov za 
účelom vytvorenia podmienok vylučujúcich prenos nákazy na vnímavého jedinca, t.j. na zákazníka a personál. 
Vykonáva sa konkrétnymi postupmi s rôznym stupňom účinnosti: mechanickou očistou, dezinfekciou a 
sterilizáciou. Do tejto odbornej vedomosti spadajú aj dezinsekcia a deratizácia.

Práca s ľudským telom zdravotné riziká pri poskytovaní služieb starostlivosti o ľudské telo

Znalosti  o rizikách ohrozenia zdravia pri vykonávaní činnos  v oblasti starostlivosti o ľudské telo, ktoré súvisia s 
nedodržiavaním riadneho hygienicko-epidemiologického režimu pri prevádzkovaní zariadenia, zásad osobnej 
hygieny, všeobecných zásad ochrany zdravia klientov a personálu. Zdravotné riziká: infekčné a neinfekčné.

Práca s ľudským telom
zdravotné indikácie a kontraindikácie pri poskytovaní služieb 
starostlivosti o ľudské telo

Znalosti o indikáciách a kontraindikáciách poskytovaných služieb, vrátane použitia prístrojov. Znalosti o tom, že 
zákazník musí byť upozornený na možné kontraindikácie a zdravotné riziká a oboznámený so spôsobom ochrany 
zdravia a musia mu byť  poskytnuté zodpovedajúce ochranné pomôcky. Vyhláška č. 554/2007 Z. z. o 
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo § 5.                                          

Práca s ľudským telom zdravoveda Znalosti o stavbe a funkciách ľudského tela.
Práca s ľudským telom dermatológia Znalosti o anatómii a funkciách kože, chorobách a jej adnexy (vlasy, chlpy, nechty, potné a mazové žľazy).
Práca s ľudským telom psychológia Znalosti o zákonitostiach a prejavoch duševnej činnosti.
Práca s ľudským telom kozmetické výrobky Znalosti o kozmetických výrobkoch podľa ich miesta aplikácie a účelu použitia. 

Práca s ľudským telom
etický kódex a kódex práce podnikateľa pracujúceho v službách 
starostlivosti o ľudské telo Znalosti etického kódexu podnikateľa pracujúceho s ľudským telom.

Práca s ľudským telom
metódy starostlivosti o kožu, jej adnexá a telo v zariadeniach 
starostlivosti o ľudské telo

Znalosti o kompetenciách jednotlivých povolaní, používaných metódach, kozmetických výrobkoch, pomôckach, 
nástrojoch, prístrojoch, zariadeniach a používanie správnych technologických postupov.

Práca s ľudským telom metódy starostlivosti o kožu, jej adnexá a telo v domácom prostredí Znalosti o kozmetických výrobkoch, pomôckach, prístrojoch a metódach na domáce použitie. 

Práca s ľudským telom prvá pomoc 
Znalosti o zásadách prvej pomoci, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo 
postihnutí zdravia.



Balík Názov OZ Špecifikácia Typ

Práca s ľudským telom
dodržiavanie požiadaviek a povinností pri zriaďovaní a 
prevádzkovaní zariadení starostlivosti o ľudské telo

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 
starostlivosti o ľudské telo § 2.

Práca s ľudským telom
dodržiavanie hygienických požiadaviek, postupov, atď. používaných 
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Vyhláška č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo § 5.

Práca s ľudským telom

aplikovanie rôznych foriem prevádzky zariadenia, frekvencií 
dekontaminácie, manipulácie s bielizňou, nakladania s bežným a 
nebezpečným odpadom atď.  Vyhláška č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo § 6, § 7 a § 8.

Práca s ľudským telom
dodržiavanie prevádzkového poriadku v zariadeniach starostlivosti 
o ľudské telo Vyhláška č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo § 9.

Práca s ľudským telom
dodržiavanie  podmienok splnenia  zdravotnej a odbornej 
spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností

Podľa § 22 vyhlášky MZ SR 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných 
ochorení.

Práca s ľudským telom
dodržiavanie a aplikovanie dekontaminácie v zariadeniach 
starostlivosti o ľudské telo

Dodržiavanie komplexu opatrení, ktoré vedú k odstraňovaniu a usmrcovaniu mikroorganizmov za účelom 
vytvorenia podmienok vylučujúcich prenos nákazy na vnímavého jedinca, t.j. na zákazníka a personál. Vykonáva 
sa konkrétnymi postupmi s rôznym stupňom účinnosti: mechanickou očistou, dezinfekciou a sterilizáciou. Do tejto 
odbornej zručnosti spadajú aj dezinsekcia a deratizácia.

Práca s ľudským telom

dodržiavanie bezpečnosti pri práci a vyvarovanie sa rizikám, ktoré  
ohrozujú zdravie pri poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o 
ľudské telo

Eliminovať riziká, ktoré súvisia s nedodržiavaním riadneho hygienicko-epidemiologického režimu pri 
prevádzkovaní zariadenia, zásad osobnej hygieny, všeobecných zásad ochrany zdravia klientov a personálu. 
Zdravotné riziká: infekčné a neinfekčné; chemické a fyzikálne faktory: mechanické a tepelné poškodenie 
organizmu.

Práca s ľudským telom
aplikácia vedomostí ohľadom indikácií a kontraindikácií vzhľadom k  
poskytovaným službám, vrátane použitia prístrojov                

Upozorniť zákazníka na možné kontraindikácie a zdravotné riziká, oboznámený so spôsobom ochrany zdravia a 
musia mu byť  poskytnuté zodpovedajúce ochranné pomôcky. Vyhláška č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o 
požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo § 5. Všetky kontraindikácie musia byť zaznamenané v karte 
zákazníka (kartotečný záznam).                      

Práca s ľudským telom aplikácia vedomostí z oblasti zdravovedy do praxe
Posudzovanie a uplatňovanie odborných vedomostí zo zdravovedy pri práci so zákazníkmi a spolupracovníkmi v 
zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. 

Práca s ľudským telom aplikácia vedomostí z oblasti dermatológie do praxe

Posudzovanie a uplatňovanie odborných vedomostí z dermatológie pri práci v zariadeniach starostlivosti o ľudské 
telo, na účely  najvhodnejšieho a najefektívnejšieho prevedenia jednotlivých úkonov. Rozpoznávanie kožných 
chorôb a anomálií.

Práca s ľudským telom aplikácia vedomostí z oblasti psychológie do praxe
Posudzovanie a uplatňovanie odborných vedomostí zo psychológie pri práci so zákazníkmi a spolupracovníkmi v 
zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. 

Práca s ľudským telom
použitie kozmetických výrobkov podľa miesta ich aplikácie a účelu 
použitia Použitie konkrétneho kozmetického výrobku pre jednotlivé úkony a procedúry.

Práca s ľudským telom

zaradenie jednotlivých odborných úkonov do konkrétnych 
technologických postupov poskytovaných služieb v starostlivosti o 
ľudské telo

Práca s ľudským telom
používanie pomôcok, nástrojov, prístrojov a zariadení v 
zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Voľba a použitie vhodných pomôcok, nástrojov, prístrojov a zariadení v technologickom postupe s ohľadom na 
špecifiká konkrétneho zákazníka v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Zhodnotenie indikácií a 
kontraindikácií, dodržiavanie hygieny a BOZP.

Práca s ľudským telom
dodržiavanie etického kódexu poskytovateľa osobných služieb 
v rámci starostlivosti o ľudské telo

Ovládanie základného bontónu a pravidiel zachovania mlčanlivosti o veciach, ktoré sa pracovník dozvedel pri 
výkone svojho povolania. Ovládanie postupu pozvania, prijímania a obslúženia klienta na pracovisku. 

Práca s ľudským telom
poskytovanie služieb, úkonov a procedúr  v zariadeniach 
starostlivosti o ľudské telo

Voľba a aplikácia vhodných kozmetických výrobkov, pomôcok, procedúr a elektro-kozmetických prístrojov  v 
profesionálnych salónoch (zariadeniach starostlivosti o ľudské telo).

Práca s ľudským telom
poskytovanie poradenských služieb v starostlivosť o kožu, jej 
adnexá a telo v domácom prostredí

Odborné poradenstvo ohľadom domácej starostlivosti o kožu, jej adnexá a telo. Voľba vhodných kozmetických 
výrobkov, pomôcok, procedúr a prístrojov  v domácej starostlivosti.

Práca s ľudským telom poskytovanie predlekárskej prvej pomoci








