
S C I E N C E F I C T I O N  

S H O W 
 

pokyny a kritériá pre súťažiacich v kozmetickej súťaži 

 Súťažiaci sa zaregistruje, vyžrebuje si štartovné číslo a odovzdá  SÚHLAS DOTKNUTEJ 

OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (súťažiaci aj model). 

 Šatne označené nadpisom „Súťaž KOZMETIK“ sú určené len na prípravu súťažiacich (nie pre 

pedagogický dozor). 

 Za osobné a cenné veci  v šatniach nezodpovedáme! 

 Súťažiaci si prinesú všetky pomôcky a materiál na vytvorenie celého make-upu. 

 Ukážka odborných zručností trvá 60 minút. 

 

 

 

Kontrast farieb,  náročnosť, technika 

prevedenia. Toto sú hlavné kritériá 

hodnotenia. Súťažiaci sa môžu inšpirovať 

tvorbou hollywoodských filmových artistov 

(make-up, hair, fashion) a tiež súčasnou 

extravagantnou tvorbou sci-fi alebo filmovým 

spracovaním science-fiction. Súťažná téma je 

abstraktná, pričom najväčší dôraz sa kladie na 

spracovanie tvorby v rámci fantazijného 

a kreatívneho pochopenia súťažiacich tak, aby 

bola zreteľná téma, spracovanie prvkov 

a dodržanie predpísaných pravidiel súťaže. 

 

 

 

 

Priebeh súťaže a popis úlohy: 

 Modelka je odlíčená, má nanesený základný krém. 

 Modelka má predtým vytvorený kompletný outfit (súťažný odev) a hair styling. Modelka 

nastupuje zahalená pláštenkou a vystupuje tak až do konca súťažného času. 

 Súťažná tvorba musí obsahovať základný make-up a tieňovanie kontúr tváre, tieňovanie očí, 

očné linky, nanášanie umelých rias, kontúra pier, rúž, lesk pier, úprava obočia, kontrast farieb. 

 



Povolené je: 

 Používať sa môžu rôzne techniky líčenia a make-upu na prekrytie nedokonalostí pleti. Dovolené 

je používanie rôznej dekoratívnej kozmetiky. 

 Podmienkou je lepenie umelých rias alebo trsov počas súťaže. 

 Požívať sa môžu glitre.  

 Modelka môže mať piercing, ktorý nebráni súťažiacej v jej práci. 

Zakázané je: 

 Používať sa nesmú techniky filmových efektov. 

 Používať sa nesmú farby na telo, spreje na telo, techniky facepaintingu, pop art make-up, umelé 

ozdoby. Nie je povolené lepenie kamienkov, ornamentov a iných ozdôb. 

 Modelka nesmie mať permanentný make- up. 

 Modelka nesmie mať 3D riasy. 

 Modelka nesmie pomáhať súťažiacej. 

 

Hodnotí sa: 

Súťaž hodnotí odborná porota, ktorá dodržuje stanovené kritéria hodnotenia a podmienok zadanej témy. 

Prvé kritérium hodnotenia:  

- technika a vypracovanie základného make-up, tieňovanie kontúr tváre, bezchybné vypracovanie 

make-upu, hygienický postup, používanie pomôcok a dekoratívnej kozmetiky 

Druhé kritérium hodnotenia:  

- tieňovanie očí, detail očí, kontrast farieb, vypracovanie, očné linky, lepenie rias alebo trsov, 

úprava obočia 

Tretie kritérium hodnotenia:  

- detail pier, kontúra pier, farba a lesk by mala harmonizovať s make-upom 

Štvrté kritérium hodnotenia:  

- výsledný efekt, náročnosť, čistota prevedenia, vypracovanie  v rámci fantazijného a kreatívneho 

pochopenia témy, predvedenie modelu 

 

 

 

Kontakt: Bc. Alena Hvoľková  +421 911 216 502 


