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• Váš stabilný partner v celoživotnom vzdelávaní  • 

Ponúkame Vám akreditované vzdelávacie produkty so skúsenými lektormi za výhodné ceny.  

MANIKÉR - MANIKÉRKA 
 

Na uvedený kurz bol udelený kredit Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR. 
 

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie. Kurz je určený 
záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o. 
 

Cieľ kurzu: absolvent získa komplex poznatkov z oblasti manikúry. 
 

Obsah kurzu: Kurz pozostáva z 3 modulov: Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty; Nechtová modelácia 
UV gélom; Nechtová modelácia akrylom. Manikúra ako oblasť služieb starostlivosti o ľudské telo, zákl. pojmy, 
hygiena a zásady uplatňovania hyg. požiadaviek v manikérskej činnosti, anatómia a fyziológia kože, anatómia 
nechtov, kožné choroby rúk, choroby nechtov, kĺby ruky, zariadenie pracoviska poskytujúceho manikérske 
služby, sústava manikérskych nástrojov, poranenia v manikúre, základné manikérske činnosti a úkony, 
pracovné postupy v manikúre. 
 

Nechtové dizajnérstvo ako oblasť služieb starostlivosti o ľudské telo, hygiena v nechtovo – dizajnérskej 
činnosti, nechty ako súčasť telesného organizmu, základné techniky v nechtovom dizajnérstve, gélová 
technika jednofázovým gélom, gélová technika trojfázovým gélom, práca s gélom pri spevňovaní nechtu, 
akrylová technika, permanentná francúzska manikúra, zdobenie nechtov, činnosti a úkony zdobenia nechtov, 
francúzska manikúra lakom, nové smery v nechtovom dizajne, základné otázky ekonomiky a práva, 
uplatňovanie zásad BOZP, technika vykonávania praktických úkonov a činností. Pre praktickú časť kurzu je 
potrebné si zabezpečiť modelku.  
 

Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomného testu a praktickej časti.  
 

Časový rozsah kurzu:    284 vyuč. hod. (z toho 11 vyuč. hodín dištančnou formou) 
 

Účastnícky poplatok:     590 €  
*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu kurzu a režijné náklady.  
 

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti. 
 

V cene kurzu nie je zahrnutý materiál na praktický výcvik v hodnote cca. 60 €. Presné termíny a dni 
výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz 
alebo prevodom na účet. Úhrada je možná aj na 2 alebo 3 splátky. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa 
účastníci dozvedia na prvom stretnutí. O aktuálnej situácii ohľadom otvorenia živnosti sa treba informovať na 
príslušnom živnostenskom úrade. 
 

Prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku so stanoveným termínom otvorenia a miestom 
konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Akadémia Komenského si vyhradzuje právo 
zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme aby ste nám oznámili túto skutočnosť. 
Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu. Bližšie informácie: Mgr. 
František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk. 
 

                           PaedDr. Miroslav Hloben, CSc. 

                                          riaditeľ Akadémie Komenského, o. z. v Trnave  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prihláška: prihlasujem sa do kurzu „Manikér - manikérka“ 

 

Titul, meno a priezvisko: ............................................................................................ Dátum narodenia: ............................. 
 

Adresa bydliska: .............................................................................................................................. PSČ: ............................ 
 

E-mail: ............................................................................................... Tel. č.: ......................................................................... 
 

Názov a adresa zamestnávateľa / vyplniť v prípade, ak uhrádza zamestnávateľ: ............................................................  
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

PSČ: .......................... IČO: ............................................. IČ DPH: ......................................... DIČ: ..................................... 
 

Dňa: ..............................................      
1. Akadémia Komenského, o. z. si stanovuje tieto podmienky stornovania účasti: a) do termínu otvorenia kurzu má účastník nárok na 
vrátenie celého poplatku, b) prvé dva dni kurzu 50 % z ceny kurzu, c) v treťom a ďalších dňoch kurzu až do ukončenia nárok na vrátenie 
časti príspevku zaniká. 
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť. 
3. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi. 

         ....................................... 
                                                                   podpis 
Prosíme o dôsledné a presné vyplnenie prihlášky ! 

mailto:kurzy.tt@vajak.sk
http://www.vajak.sk/
mailto:kurzy.tt@vajak.sk

