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Naše odvetvie nikdy nezostáva nemenné. Je stále v pohybe. 
My sme v pohybe, ideme dopredu. Spoločne.

To znamená, že sa vzájomne podporujeme v našej 
budúcnosti, že vytvárame globálnu komunitu, zdieľame našu 
vášeň pre remeslo a vlasy. 
Pokiaľ ste naším partnerom, snažíme sa Vám dávať nástroje  
a podporovať Vás, aby ste boli tým najlepším kaderníkom, 
ktorým chcete byť – a ako to robíme?

SIMON 
ELLIS

@thesimonellis

INTERNATIONAL  
CREATIVE DIRECTOR
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Pomocou nášho kombinovaného vzdelávania na svetovej úrovni 
môžete byť neustále krok vpred a rozvíjať potrebné zručnosti  
a znalosti, ktoré Vám pomôžu zdokonaľovať svoje remeslo aj  
Váš salón. 
Chápeme, že každý kaderník má svoju unikátnu cestu 
vzdelávania. 
To je dôvod, prečo je náš prístup vhodný pre každého – 
pomôžeme Vám nastaviť Vaše osobné ciele a prispôsobíme 
sa Vašim potrebám. Prostredníctvom nášho špecifického 
prístupu – ktorý Vás cielene posúva a kde kaderník stojí v strede 
VŠETKÉHO, môžete získať kombinované vzdelávanie  
a 360° podporu pre rozvíjanie Vášho biznisu 24/7, kedykoľvek  
a kdekoľvek.

NEUSTÁLE SA UČIŤ, 
STÁLE SA VYVÍJAŤ.

3

Ú
V

O
D

ASK VZDELÁVANIE /  2023



ASK VZDELÁVANIE /  2023

Rok 2023 prináša nový rok rastu a príležitostí a rovnako 
ako my aj naďalej oslavuje kadernícke remeslo a jeho pravú 
hodnotu. 
Náš tím vášnivo pracuje na neustálom raste nášho portfólia 
rôznych značiek. Vymýšľanie, kreatívny proces aj výskum 
– snažíme sa vymýšľať inovácie, ktoré oslavujú najnovšie 
vlasové trendy a módu.  
Naše semináre zamerané na starostlivosť a styling Vám 
poskytnú sebavedomie vytvoriť niečo nové každému 
klientovi, ktorý prejde Vašimi dverami. Ošetrujúce produkty, 
prispôsobené pre vlasovú pokožku a vlasy, revolučná 
digitálna diagnostika vlasov a relevantný zákaznícky 
prívetivý produkt, to všetko sú služby, ktoré posúvajú 
hranice v starostlivosti o klientov a zaisťujú úžasný salónny 
zážitok aj následný domáci ošetrujúci režim.
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Je to naša snaha a odhodlanie, ktoré nás poháňa vpred. 
Spájame presné technické znalosti s tvorivou slobodou  
a udržateľné salónne praktiky, ktoré nastavujú nové štandardy  
na trhu. 
Poďte sa učiť s nami.  
Vyskúšajte naše kurzy a zoznámte sa s naším tímom 
profesionálov. 
Multikvalifikovaný tím, ktorý sa plne venuje kaderníckemu 
remeslu, ktorý Vám pomôže a podporí Vás stať sa kaderníkom, 
ktorým chcete byť.

MY SME #PARTNERSINCRAFT.

NOVÉ ZRUČNOSTI & SLUŽBY 
PRE VÁŠ ÚSPEŠNÝ SALÓN 

Ú
V

O
D



Pretože podporujeme a pestujeme Váš osobný rast, naša 
ponuka digitálneho vzdelávania poskytuje vzdelanie na 
dosah ruky, aby ste sa mohli učiť kedykoľvek a kdekoľvek 
tak, ako Vám to najlepšie vyhovuje! Naša nová  
a vylepšená ASK eAcademy, online nástroje a motivačný 
obsah sociálnych médií – rovnako ako stále populárnejší 
ASK Vzdelávací blog – inšpirujú, podporujú kreativitu  
a pomáhajú Vám odomknúť Váš skutočný potenciál!

DIGITÁLNE VZDELÁVANIE

ZVLÁDNITE SVOJE REMESLO 
SVOJÍM VLASTNÝM TEMPOM 
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Vítame Vás v budúcnosti vzdelávania. Navrhnuté 
kaderníkmi, pre kaderníkov. ASK eAcademy bola 
prepracovaná tak, aby Vám priniesla dynamickejší 
prístup k učeniu – sila vzdelávania je skutočne  
v každom z nás. Náš úplne nový vzdelávací zážitok je 
určený na revolúciu v spôsobe, akým sa učíte svojmu 
remeslu. Či už hľadáte inšpiráciu, alebo prax, nájdete  
u nás všetko potrebné.

ASK eACADEMY

ASK VZDELÁVANIE /  2023



Vďaka našej voľne dostupnej online platforme môžete mať 
prístup k video tutoriálom, audio-vizuálnym prezentáciám  
a kombinovaným vzdelávacím príležitostiam.

Naučte sa novým zručnostiam, kedykoľvek Vy budete chcieť 
pomocou našej eAcademy: 
• Inšpirácia 
• Jednoduchý prístup ku kľúčovým informáciám 
• Prístup k online & offline udalostiam s miestnymi        
   kaderníkmi 
• Súčasť globálnej komunity ľudí, ktorí majú rovnakú vášeň
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Kombinujeme fyzické a digitálne učenie tak, 
aby sme obohatili Vašu cestu za vzdelávaním.
Ponúkame rôzne kadernícke kurzy na vylepšenie 
Vašich zručností. Môžete sa učiť spôsobom, 
ktorý Vám vyhovuje a pomocou personalizovanej 
študijnej cesty dosiahnuť svoje ciele. Potom 
môžete sledovať svoj pokrok prostredníctvom 
nových kurzov a vzdelávacích ciest.  
Po dokončení sa podrobíte testu a nakoniec 
získate odznaky a certifikáty. Naším cieľom je 
Vás inšpirovať a dať Vám sebadôveru. Premeňte 
svoje sny na skutočnosť a staňte sa kaderníkom, 
ktorým chcete byť.  
Postarajte sa o svoj vlastný úspech.

KOMBINOVANÉ VZDELÁVANIE
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Naša skúsenosť s kombinovaným učením je navrhnutá 
tak, aby Vás podporila kdekoľvek a kedykoľvek 
potrebujete. Či už fyzicky, prostredníctvom našich školení 
v Akadémii, či in-salón školení, alebo digitálne  
s inšpiratívnymi tipmi a trikmi na našich sociálnych 
sieťach a po novom aj na vylepšenej platforme eAcademy 
– pomocou kurzov navrhnutých tak, aby ste študovali 
vlastným tempom, ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne.

KOMBINOVANÁ VZDELÁVACIA SKÚSENOSŤ

ASK VZDELÁVANIE /  2023



Vďaka celosvetovej sieti Akadémií a partnerských 
salónov je Schwarzkopf Professional schopný 
poskytovať inšpiratívne prostredie, kde môžeme 
spoločne zdieľať svoje znalosti, zručnosti, kde Vám 
môžeme odovzdať nové informácie, kde sa rodia 
trendy a kde sa vytvárajú nové väzby.  
Každé miesto je navrhnuté pre maximálne pohodlie 
a potrebu každého kaderníka.  
Naše Akadémie sú vytvorené ako komplexné 
miesta pre vzdelávanie a kreativitu.

ASK AKADÉMIA
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Vo Schwarzkopf Professional rozvíjame  
a posilňujeme naše vzdelávacie tímy a to je naša 
najsilnejšia investícia pre úspešnú budúcnosť. 
Náš Capability program buduje silné, kreatívne 
a jedinečné vzdelávacie tímy v odbore. 
Ide o progresívny plán rozvoja, ktorý stanovuje 
štandardy pre nových zamestnancov, rozvíja ich 
schopnosť byť skúsený tréner a nakoniec uznáva  
a podporuje vrcholné majstrovstvá kaderníckej 
práce.
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TRÉNUJEME NAŠICH TRÉNEROV, 
ABY PRE VÁS BOLI TÍ NAJLEPŠÍ

ASK VZDELÁVANIE /  2023



ZRODENÉ Z JEDNODUCHEJ, 
ALE SILNEJ MYŠLIENKY
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SHAPING FUTURES

Iniciatíva Shaping Futures, v spolupráci s nadáciou 
Fritz Henkel Stiftung prináša lepšiu, udržateľnejšiu 
budúcnosť pre sociálne znevýhodnenú mládež 
prostredníctvom výučby a odovzdávania skúseností 
kaderníckeho remesla. Vďaka tejto zdieľanej vášni 
pre toto odvetvie program Shaping Futures už 
absolvovalo viac ako 2 600 mladých ľudí z viac ako 
32 krajín celého sveta.

ASK VZDELÁVANIE /  2023



Táto úžasná aktivita by nemohla byť 
tak úspešná bez dobrovoľníkov z radov 
Schwarzkopf Professional a partnerských 
salónov, ktoré ponúkajú svoj čas, vášeň pre 
kadernícke remeslo a svoje znalosti – to vo 
výsledku znamená, že jedni z najviac  
zraniteľných jedincov na svete môžu 
následne ťažiť z týchto získaných vedomostí 
a skúseností pre vybudovanie svojej kariéry 
a nezávislej budúcnosti. 
Vďaka dokumentu o sociálnej iniciatíve,  
ktorú Schwarzkopf Professional vytvoril  
a príbehov ľudí, ktorí programom prešli, aj 
tých, ktorí sa ho zúčastňujú ako školitelia, 
môžete na vlastné oči vidieť, aký vplyv má 
táto jedinečná aktivita. Jednoducho mení 
životy tým, ktorí to potrebujú a stoja o to.
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COLOUR/FARBA
Farba je mocný nástroj. Dokáže sa transformovať, rozvíjať, umocňovať Vašu 
predstavivosť a personalizovať osobu, ktorá ju nosí. Dokáže vyvolať emócie. To je 
to, čo nás baví. Sme tu preto, aby sme Vám pomohli robiť to lepšie. Na seminári sa 
pozriete do úplného vnútra permanentnej farby Igora Royal a demipermanentných 
prelivov Vibrance. Naučíte sa presné číslovanie odtieňov, farebné zloženie 
pigmentov, farebný kruh, miešanie farieb, krytie bielych vlasov a ako dokonale 
pracovať s farbiacim systémom. Pochopíte celé portfólio produktov nielen na 
základné farbenie, ale rozšírite aj svoje znalosti, aby ste mohli svojim klientom 
ponúknuť maximálne služby vo Vašom salóne. Informácie získané na tomto seminári 
Vám budú pomocníkom v bežnej každodennej praxi a pomôžu Vám posunúť sa  
k vyšším cieľom.

Typ seminára:   Look&Learn, BASIC
Doba trvania:  10 – 15 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia Bratislava
Termín:  6. 2., 3. 4., 29. 5., 24. 7., 18. 9., 6. 11.
Cena s DPH:  zadarmo
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COLOUR VIBES/FAREBNÉ VIBRÁCIE
Dokonalý farebný svet. Rôzni klienti majú rôzne farby, iné potreby a nevyspytateľné 
požiadavky. Chcete sa svojou ponukou odlíšiť od ostatných kaderníkov a posunúť 
svoju kreativitu o level vyššie? Presne preto je určený tento seminár, kde sa zoznámite 
s ďalšími možnosťami farbenia so Schwarzkopf Professional nad rámec kráľovnej 
farieb Igory Royal. Zoznámime Vás s naozajstným, krásnym a úprimným radom True 
Beautiful Honest, odhalíte bezamoniakový rad Essensity a budete okúzlení množstvom 
odtieňov a jednoduchostí úžasného semipermanentného radu Chroma ID, ktorý doladí 
farebné výsledky presne tak, ako ich Vaši klienti potrebujú napríklad aj každý týždeň, 
podľa nálady. Technológ sa s Vami podelí o svoje postrehy a skúsenosti so všetkými 
produktmi z kaderníckej praxe. Následne môžete zvoliť práve tie farby, ktoré budú 
spĺňať individuálne potreby každého klienta.

Typ seminára:    Look&Learn, BASIC
Doba trvania:  10 – 15 hod.
Miesto konania:    ASK Akadémia Bratislava
Termín:  13. 3., 21. 8.
Cena s DPH:  zadarmo
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BLOND
BLOND je najväčšia výzva, pred akú ste ako kaderníci na salóne postavení. 
Dosiahnite dokonalú blond vďaka použitiu rôznych odfarbovacích, 
zosvetľujúcich, či tónovacích produktov Schwarzkopf Professional. V priebehu 
seminára odprezentujeme produkty špeciálne určené pre blond klientelu. 
Pozriete sa do sveta blond Igory Royal, Igory Highlift, Essensity, odhalíte 
nádherné púdrové tóny od True Beautiful Honest – tbh, rýchle a jednoduché 
tónovanie pomocou Igora Vibrance, skvelú farbiacu starostlivosť Chroma ID  
a úžasného pomocníka Expert Mousse. Získate cenné rady, ako správne zvoliť 
odtiene na dosiahnutie požadovaného blond výsledku. Súčasťou seminára 
je aj praktická časť na vlastnej modelke, kde si ihneď môžete vyskúšať získané 
vedomosti. Dokonalá blond je výzva!

Typ seminára:    Look&Learn + Hands On, BASIC
Doba trvania:  10 – 17 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia Bratislava
Termín:  20. 2., 9. 10.
Cena s DPH:  zadarmo

Na seminár je nutné priviesť vlastnú modelku a kadernícke pomôcky.



19

C
O

LO
U

R

ASK VZDELÁVANIE /  2023

BLONDME
Blond je farba, po ktorej budú ženy túžiť v každej dobe. Prebuďte v sebe 
túžbu vytvárať na vlasoch iné blond odtiene, než ostatní kaderníci. Buďte Vy 
tí ambiciózni kaderníci, ktorí chcú posunúť umenie blond o niekoľko stupňov 
vyššie a zvládať ikonickú, dokonalú blond s gráciou a bez stresu. Tento seminár 
Vám poskytne návod ako správne pracovať so špeciálne vyvinutým luxusným 
radom s integrovanou Bonding technológiou – BlondMe, ktorá obsahuje farbiaci 
systém a starostlivosť. Počas dopoludňajšej teoretickej časti sa naučíte všetko, 
čo potrebujete vedieť o tomto jedinečnom farbiacom rade, vrátane následnej 
starostlivosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou v celkovej starostlivosti  
o špecifickú blond klientelu. V popoludňajšej, praktickej časti si môžete 
následne všetko vyskúšať na vlastnej modelke. Ikonická blond je túžba.

Typ seminára:    Look&Learn + Hands On, BASIC
Doba trvania:  10 – 17 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia Bratislava
Termín:  5. 6., 30. 10.
Cena s DPH:  zadarmo

Na seminár je nutné priviesť vlastnú modelku a kadernícke pomôcky.
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WHITE HAIR COVERAGE/KRYTIE BIELYCH VLASOV
Farba je úžasný pomocník v boji s bielymi vlasmi!  
Tento seminár je určený pre každého, kto sa chce zdokonaliť a inšpirovať 
v možnostiach krytia bielych vlasov. Naučíme Vás metódu jemného 
kašírovania, zaisťujúcu naturálny vzhľad a mierne vymývanie, čo poskytuje 
najprirodzenejší možný výsledok. Predstavíme Vám možnosti úplného 
prekrytia nechcených bielych, alebo šedých odtieňov vlasov. Zdokonalíte 
sa v používaní farieb Igora Royal a Vibrance, smelo nahliadnete do sveta 
skvelých odtieňov BLOND ME a tbh. Naučíme Vás tiež zvýrazniť biele 
vlasy u klientely, ktorá nechce podstupovať farbenie. Pri týchto prípadoch 
budeme používať úžasné odtiene Igora Silverwhite na odstránenie 
nechcených žltých nádychov. Staňte sa certifikovaným odborníkom na 
biele vlasy – od poradenstva, výberu produktov, až po miešanie farieb. 
Znalosti získané na tomto seminári Vám budú radcom vo Vašej praxi 
každý deň.

Typ seminára:    Look&Learn, BASIC 
Doba trvania:  10 – 15 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia Bratislava
Termín:  27. 3. 
Cena s DPH:  zadarmo
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MIXING CODE/KREATÍVNE MIEŠANIE
Ste pripravení posunúť hranice farieb? Zabudnite na existujúce odtiene 
vo vzorkovníku a skúste vytvoriť iné kombinácie. Staňte sa majstrom 
miešania odtieňov naprieč portfóliom vzorkovníka. Odhodlajte sa 
zmeniť rutinu a nebojte sa miešať kreatívne odtiene podľa Vašej 
nálady. Buďte kreatívci vo Vašom odbore a podporte vášeň pre vlasy. 
Počas seminára uvidíte miešanie odtieňov, ktoré by ste na prvý pohľad 
nekombinovali, siahnete si na kreativitu Pastelfieru a jeho možností. Pri 
odtieni E-1, E-0 a 0-00 sa presvedčíte, akými môžu byť pomocníkmi 
vo farbení. V spolupráci s technológom si vytvoríte každý dva osobné 
odtiene. Farba je vášeň, ktorá nepozná hranice.

Typ seminára:    Look&Learn, DEVELOPMENT 
Doba trvania:  10 – 15 hod.
Miesto konania:  info na vyžadanie u OZ
Termín:  info na vyžadanie u OZ
Cena s DPH:  100 EUR, PP 12b. + 52 EUR
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COLOUR CORRECTION/KOREKCIA FARBY
Posuňte hranice farbenia. Staňte sa majstrom farby, ktorý sa nezľakne 
žiadnej výzvy a žiadneho problému. Na tomto seminári posilníte Vaše 
zručnosti, ktoré odstránia faktor strachu. Preskúmate rad technologických 
procesov – opätovné vyváženie vlasov, predpigmentáciu, matovanie, 
sťahovanie a rôzne ďalšie korekcie vlasov, s ktorými sa môžete veľmi 
často stretávať v praxi. Počas seminára budete spolu s technológom riešiť 
prípadové štúdie, na ktorých si vysvetlíte jednotlivé kroky tak, aby ste boli 
pripravení na budúce výzvy u Vás na salóne. Majte farbu pevne v rukách 
a užívajte si pocit kontroly nad všetkým, čo Vás v praxi stretne. Budujte 
vernosť a dôveru Vašich klientov. Farba je vášeň.

Typ seminára:    Look&Learn, DEVELOPMENT 
Doba trvania:  10 – 17 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia Bratislava
Termín:  19. 11.
Cena s DPH:  100 EUR, PP 12b. + 52 EUR
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TOP BLOND
Ak žijete blondínkami a dýchate nimi, je na čase zdokonaliť sa vo  
svojom remesle a získať štatút NAJLEPŠIEHO špecialistu na blondínky. 
Počas živých ukážok na seminári si osvojíte technické znalosti  
a zručnosti v oblasti produktov, aby ste sa stali expertmi na blond  
a podporili svoj obchod s farbami...  
Vieme, že blondínky majú svoje vlastné jedinečné výzvy, vlastnosti  
a zvláštnosti, a v tomto kurze vám pomôžeme stať sa skutočným  
šéfom blondínok, ktorý ponúka zručnosti a služby novej úrovne v celom 
spektre blond vzhľadov. Budeme odfarbovať, zosvetľovať, melírovať, 
tónovať a to všetko na dosiahnutie celého spektra pre TOP BLOND.

Typ seminára:   DEVELOPMENT
Doba trvania:  bude upresnené
Miesto konania:  info na vyžiadanie u OZ
Termín:  17. 4.
Cena s DPH:  info na vyžadanie u OZ
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CREATIVE FREEHAND/FREEHAND TECHNIKY
Buďte trendy a zvládnite techniky voľnej ruky! Na tomto kurze s praxou 
Vám predstavíme najnovšie pokročilé Freehand techniky, Balayage  
a Foilayage a umožníme Vám posunúť hranice Vašej komfortnej zóny.  
V nadväznosti na aktuálne vlasové trendy, maximalizujete svoju 
kreativitu a pod vedením školiteľov si vyskúšate techniku voľnou 
rukou, ktorá bude korešpondovať so súčasnými potrebami Vášho 
salónu. Odídete s vylepšenou ponukou služieb, ktorá odráža skutočné 
požiadavky klientov, a technickým know-how, aby ste mohli s istotou 
zvládnuť očakávania klientov a zažiariť na sociálnych médiách.

Typ seminára:    Look&Learn + Hands On, DEVELOPMENT 
Doba trvania:  10 – 17 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia Bratislava
Termín:  21. 5.
Cena s DPH:  100 EUR, PP 12b. + 52 EUR

Na seminár je nutné priniesť si vlastné kadernícke pomôcky.
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Typ seminára:    Look&Learn, BASIC 
Doba trvania:  10 – 15 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia Bratislava
Termín:  info na vyžadanie u OZ
Cena s DPH:  zadarmo

BC BONACURE + pH STUPNICA
Starostlivosť o vlasy je neoddeliteľnou súčasťou cesty za krásnymi vlasmi  
a starostlivosť na mieru je prispôsobená potrebám našich klientov. 
BC BONACURE je stvorené priamo pre požiadavky a potreby Vašich 
klientov, aby sa cítili maximálne spokojní a mohli zažiť unikátnu 
starostlivosť na salóne aj pri následnej starostlivosti doma. Na seminári 
sa dozviete o pH, ako pracovať s pH stupnicou, na čo nám slúži  
a využitie znalostí pH pre prácu na salóne. Naučte klientov sa o seba starať, 
pomocou Vášho profesionálneho odporúčania a vhodných produktov, 
určených iba pre nich. Vyberte si z našej širokej škály BC Bonacure.
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Typ seminára:    Look&Learn, BASIC 
Doba trvania:  10 – 15 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia Bratislava
Termín:  24. 10.
Cena s DPH:  zadarmo
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Ako sa správne starať o vlasy, aby boli zdravé? Poznáte niekoho, kto je 100% 
spokojný so svojimi vlasmi? Poradíme Vám ako sa starať o vlasy klientov na salóne 
a aké produkty odporučiť na domáce použitie. Veľmi dôležitá je aj starostlivosť 
o pokožku hlavy, ktorou sa nie každý kaderník zaoberá. Dotkneme sa základov 
trichológie, ktoré sú dôležité pre pochopenie celého komplexu starostlivosti. 
Fibre Clinix a Scalp Clinix je profesionálna najvýkonnejšia starostlivosť na mieru, 
prispôsobená potrebám našich klientov. Neoddeliteľnou súčasťou práce  
s klientom a posúdenia kvality vlasov a stavu pokožky na salóne je konzultácia. 
V tomto kroku Vám pomôže HiTech pomocník SalonLab Smart Analyzer, ktorý 
sa dokáže pozrieť do vnútornej vlasovej štruktúry a doplní dôležité poznatky 
komplexnej konzultácie a odporučí produkty na salónne použitie aj na domácu 
starostlivosť. V rámci tohto školenia Vám tento prístroj predstavíme a naučíme  
Vás s ním pracovať.

FIBRE CLINIX, SCALP CLINIX & SALONLAB SMART 
ANALYZER, STAROSTLIVOSŤ O VLASY A POKOŽKU HLAVY

ASK VZDELÁVANIE /  2023
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ESSENTIAL SKILLS CUTTING/ZÁKLADNÉ STRIHACIE 
TECHNIKY

STYLING 
STYLING 
STYLING

ASK VZDELÁVANIE /  2023

Pravidlo, ktoré je dôležité si uvedomiť – strih podporuje farbu a celkový vzhľad 
a štýl účesu. Chcete byť kreatívni nielen vo farbení, ale aj v strihu? Dôležité je 
mať pevný základ, na ktorom môžete ďalej stavať. Na osvojenie kreatívnych 
aj technicky náročných strihacích techník je to nevyhnutné. Ukážeme Vám 
základné princípy strihacích techník One lenght (horizontálne strihanie, 
zastrihnutie do rovna) a Square graduation (spostupňovanie strihu, záclonová 
ofina). Budeme sa zaoberať správnym postojom pri strihaní, držaní nožníc  
a používaním pomôcok na strihanie určených. Súčasťou seminára je aj 
praktická časť na umelých hlavách.

Typ seminára:    Look&Learn + Hands On, BASIC 
Doba trvania:  10 – 17 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia Bratislava
Termín:  6. 3.
Cena s DPH:  100 EUR, PP 12b. + 52 EUR

Na seminár je nutné vziať si svoje kadernícke pomôcky.
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Vytváranie svadobných účesov a slávnostných vlasových štýlov si 
žiada pozornosť a veľkú zručnosť.  
Veľký deň prichádza s naozaj veľkými očakávaniami klientiek  
a kaderník musí byť pripravený predviesť úžasný výkon a nastaviť 
pohodu a pokoj v tejto krásnej chvíli, pretože kto nemiluje svadbu? 
Na seminári Vám poradíme, ako na to. Bude to láska na prvý 
pohľad, keď Vám predstavíme najnovšie svadobné a slávnostné 
vlasové trendy prostredníctvom živej ukážky a praktického kurzu. 
Podelíme sa o naše tipy a triky, aby uspokojili aj najnáročnejšie 
nevesty. Odporučíme produkty, ktoré sú vhodné pre skvelý vlasový 
styling pre všetky slávnostné príležitosti.

BRIDAL&FESTIVE HAIR/SVADOBNÉ A SPOLOČENSKÉ 
ÚČESY

Typ seminára:    Look&Learn + Hands On, DEVELOPMENT 
Doba trvania:  10 – 17 hod.
Miesto konania:   info na vyžadanie u OZ
Termín:  info na vyžadanie u OZ
Cena s DPH:  100 EUR, PP 12b. + 52 EUR

Na seminár je nutné vziať si svoje kadernícke pomôcky.
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Ak ste pripravení zdokonaliť svoje strihacie zručnosti a vyvinúť 
nové techniky pre kreatívne, ale aj komerčné strihanie vlasov 
na salóne, je tento pokročilý kurz určený práve Vám. 
Pomôžeme Vám rozvinúť Vaše techniky pomocou nových 
spôsobov práce. Budeme nielen strihať, ale tiež sa rozprávať  
o úspešnej komunikácii s klientom a perfektnej konzultácii. 
Základom kurzu bude skúmanie nielen základných, avšak 
aj veľmi technicky náročných techník a pojmov ako je 
“disconnection”, “freehand” a “razor cutting”! Vďaka 
kombinácii živých ukážok s praktickou lekciou uvidíte, ako 
rastie Vaše sebavedomie. Odídete pripravení urobiť ďalší krok 
vo svojej kariére kreatívneho a precízneho strihača.

PERFECT WOMEN CUT/PERFEKTNÉ DÁMSKE STRIHY

SEKCIE, UMIESTNENIE, UHOL A STRIH

Typ seminára:    Look&Learn, DEVELOPMENT 
Doba trvania:  10 – 17 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia Bratislava
Termín:  JAN TĚŠÍK – 25.9. 
   TIBOR PRIKLER – 27.11.
Cena s DPH:  100 EUR, PP 12b. + 52 EUR

Na seminár je nutné vziať si svoje kadernícke pomôcky.



SEKCIE, UMIESTNENIE, UHOL A STRIH

ASK VZDELÁVANIE /  2023

Nebojte sa zmeny, každý niekedy zatúži po vlnách!  
Každý niekedy zatúži po vlnách na vlasoch. Doprajte svojim 
klientom túto možnosť. Dozviete sa ako skvele a jednoducho 
docieliť trvalé textúry vlasov. Nebojte sa vytvoriť vlny alebo len 
nedbalú štruktúru ako ženám, tak mužom. Je to trendy, móda sa 
vracia. Poďte trvalú uchopiť moderným spôsobom. Objavte nové 
techniky, zvoľte iné natáčky, pozerajte sa na trvalú inými očami. 
Naučte klientov dokonale sa o také vlasy starať, potom máte 
úspech zaručený. Vďaka tomu sa stanete kráľovnou alebo kráľom 
trvalej. Milujte zmeny a dajte priestor staronovým veciam. 

PERM/TRVALÁ

Typ seminára:    Look&Learn, DEVELOPMENT 
Doba trvania:  10 – 15 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia Bratislava
Termín:  3. 5.
Cena s DPH:  100 EUR, PP 12b. + 52 EUR
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Z prehliadkových mól priamo k Vám. Nechajte sa inšpirovať  
najnovšou vlasovou kolekciou Essential Looks jar-leto  
a jeseň-zima v podaní členov technologického tímu Schwarzkopf 
Professional. Nevšedné strihy a farebné kreácie vytvorené pomocou 
najnovších produktov Schwarzkopf Professional.

ESSENTIAL LOOKS/SEZÓNNE KOLEKCIE 
SCHWARZKOPF PROFESSIONAL 

Typ seminára:    Look&Learn, VISIONARY
Doba trvania:  info na vyžiadanie u OZ
Miesto konania:  Bratislava
Termín:  16. 4.
Cena s DPH:  info na vyžiadanie u OZ



FREEHAND MASTER – MARIETTA MURGA
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Vylepšite svoje farbiace služby pre rok 2023 a načerpajte inšpiráciu 
od skvelej koloristky MARIETTY MURGA na inšpiratívnom seminári 
Freehand techník, ktorý zahŕňa niektoré z najžiadanejších techník 
farbenia a tónovania pre klientov. Počas tohto jednodňového kurzu 
objavíte Freehand techniky, balayage, foilayage pre vytvorenie hĺbky, 
rozmeru a mimoriadne žiaducich odtieňov. Naučíte sa všestranné  
a efektívne spôsoby práce s tonermi. Dozviete sa tiež viac o poskytovaní 
dokonalých konzultácií na zvládnutie očakávaní klientov. So získanými 
zručnosťami z tohto seminára môžete v praxi vytvárať pútavý obsah na 
sociálnych sieťach.

Typ seminára:    Look&Learn, VISIONARY
Doba trvania:  10 – 17 hod.
Miesto konania:  ASK Akadémia Bratislava
Termín:  16. 10.
Cena s DPH:  140 EUR, PP 17b. + 70 EUR
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…neštylizovaný účes tak, aby vyzeral perfektne štýlovo? Zámerne 
strapatý účes je IN. Neurovnané a akoby nedokonalé textúry sú 
prirodzenou trendy voľbou pre mnoho súčasných klientov. Hairthusiasti, 
teda Martin Loužecký a Honza Hlaváček, Vám predvedú perfektné 
moderné strihy a skvelý styling pre trendy výrazný look. Tieto účesy  
sa v dnešnej neformálnej dobe hodia do každého spoločenského 
prostredia. Od doobedňajšieho pracovného zhonu cez poobedie  
v parku až po večeru s priateľmi. 
Klasický účes tohto seminára sa môže vyznačovať ako vlnami, tak aj 
rovnými vlasmi a preferované varianty shaggy strihu sú určite undercut, 
wolf cut a mullet. Messy, teda strapatý styling s perfektnými produktmi 
dodá strihu tú správnu váhu a neopakovateľnosť.

SHAGGY&MESSY HAIR – HAIRTHUSIASTS
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Typ seminára:    Look&Learn, VISIONARY
Doba trvania:  10 – 17 hod.
Miesto konania:  ASK Akadémia Bratislava
Termín:  19. 3.
Cena s DPH:  140 EUR, PP 17b. + 70 EUR
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BIZNIS NA SALÓNE – JAN TĚŠÍK 
Niet pochýb o tom, že prevádzkovanie salónu je náročné, a my vieme, že sa 
nám zdá, že je to z roka na rok ťažšie. Vzhľadom k neustálym výzvam  
a neustále sa vyvíjajúcemu podnikateľskému prostrediu môže byť ťažké 
zistiť, kam zamerať svoju energiu, pozornosť a investície, a preto je tento 
seminár navrhnutý tak, aby sa zaoberal najčastejšími problémami, 
ktorým dnes čelia manažéri a majitelia salónov. Obsah je úplne založený 
na súčasných osvedčených postupoch a koncepciách, ktoré preukázateľne 
fungujú! Či už podnikáte už roky, alebo sa s výzvami riadenia salónu ešte 
len zoznamujete, tento jednodňový seminár je plný praktických nápadov  
a realizovateľných krokov, ktoré Vám pomôžu vyniknúť, prilákať viac klientov, 
vybudovať a udržať tím a viesť efektívnejší, výkonnejší a ziskovejší podnik.

Typ seminára:   Look&Learn, VISIONARY
Doba trvania:  10 – 17 hod.
Miesto konania:  ASK Akadémia Bratislava
Termín:  24. 9.
Cena s DPH:  100 EUR, PP 12b. + 52 EUR



GLOBÁLNI 
AMBASÁDORI 
AMBASÁDORI
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Predstavujeme rozmanitý a skutočne globálny 
kolektív lídrov v odbore zostavený tak, aby nás 
viedli a inšpirovali. Zdieľaním ich odborných 
znalostí získaných zo Session Styling, vzdelávaním 
kaderníkov a participovaním na inováciách sme 
schopní Vás udržať v spojení s tými najlepšími  
z najlepších. 
Toto sú naši kreatívni inovátori, ktorí tvoria hnaciu 
silu pri definovaní našich budúcich vlasových 
trendov.

 

MY SME #PARTNERSINCRAFT.

SPOZNAJTE NAŠICH GLOBÁLNYCH AMBASÁDOROV
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@tylerjohnstonhair

GLOBAL AMBASSADOR

Ako vlasový stylista vo Vidal Sassoon v 80. rokoch 
minulého storočia v Manchestri sa veľmi rýchlo 
vypracoval a presídlil do Londýna, kde sa stal Art 
Directorom v jednom z prestížnych salónov Sassoon’s  
– Knightsbridge. Po šiestich rokoch tvrdej práce, kedy si 
budoval kariéru na salóne, ale aj prácou na sezónnych 
kolekciách a spoluprácou s TV sa Tyler rozhodol vydať 
cestou nezávislého kaderníka s klientmi ako David  
a Victoria Beckham, Cate Blanchett, Lily Allen  
a mnohými ďalšími. V súčasnej dobe patrí Tyler stále 
medzi najuznávanejších vlasových stylistov.

TYLER 
JOHNSTON

G
LO

B
Á

LN
I A

M
B

A
S

Á
D

O
R

I



ASK VZDELÁVANIE /  2023 45

@lesleyjennison

GLOBAL AMBASSADOR

Lesley Jennison začala svoju kariéru v roku 1984  
v renomovanej London Hair Academy a následne strávila 
viac ako 18 rokov prác na seminároch a shows po celom 
svete. Lesley sa neskôr stala členom presláveného salónu 
Real Hair, kde si vyprofilovala klientelu z radov slávnych 
osobností ako je Gwyneth Paltrow, alebo Elle Macpherson. 
Jej radikálna vízia a vášeň pre farby z nej urobili jednu  
z najvýraznejších osobností kaderníckeho sveta posledných 
rokov. Lesley, známa svojou záľubou v móde tiež často 
spolupracovala na módnych prehliadkach odevných značiek 
ako John Richmond, Raf Simons a Alexander McQueen.

LESLEY 
JENNISON
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@nickirwinhair

GLOBAL AMBASSADOR

Nickova kariéra začala v polovici 80. rokov v severnom 
Anglicku, potom sa presunul do Londýna, kde sa stal 
členom artistického tímu Toni&Guy. V roku 2004 prijal 
post Európskeho kreatívneho riaditeľa pre značku TIGl, 
kde sa v roku 2011 stal Globálnym kreatívnym riaditeľom 
a následne aj členom správnej rady. V roku 2014 sa 
Nick rozhodol vydať na sólovú dráhu a plne sa ponoriť do 
vytvárania svojich vlastných kaderníckych vízií. Nickovu 
prácu môžete vidieť v najrôznejších módnych časopisoch 
po celom svete, ale tiež často pracuje na reklamných 
kampaniach. Je vyhľadávaný hviezdnou klientelou  
a pracuje s tými najlepšími fotografmi v odbore.

NICK 
IRWIN
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@arjanbevers

GLOBAL AMBASSADOR

Arjan Bevers je známy svojou bezhraničnou kreativitou. 
Za jeho prácou stojí 25 rokov skúseností a niekoľko 
ocenení za kadernícku tvorbu, je tiež úspešným 
majiteľom salónu v Holandsku. Arjan prepožičiava svoj 
vyhranený, ale sofistikovaný štýl vývoju ďalších trendov 
pre Essential Looks a zdieľa s nami svoje umenie 
pomocou vzdelávania ASK.

ARJAN 
BEVERS
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@hairthusiasts

AMBASÁDOR SCHWARZKOPF  
PROFESSIONAL

Spolumajiteľ salónu Hairthusiasts v Prahe a Ambasádor 
Schwarzkopf Professional, ktorý je držiteľom radu nominácií  
v súťaži Czech&Slovak Haidressing Awards, z ktorých  
niekoľko premenil na víťazstvo. V súčasnej dobe je tiež jedným 
z advokátov prémiovej značky Authentic Beauty Concept pre 
Českú republiku a Slovensko.

Spolumajiteľ salónu Hairthusiasts v Prahe a Ambasádor 
Schwarzkopf Professional, ktorý získal niekoľko ocenení  
v účesovej tvorbe, stal sa víťazom v súťaži Color Trophy, získal 
okrem iného titul Cena tlače, Kolorista roku 2017 a množstvo 
ďalších nominácií v súťaži Czech&Slovak Haidressing Awards.

MARTIN  
LOUŽECKÝ

JAN 
HLAVÁČEK
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AMBASÁDORI A HOSTIA

@hairthusiasts

AMBASÁDOR SCHWARZKOPF  
PROFESSIONAL
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@thelounge_by_jantesik

AMBASÁDORI A HOSTIA

Profesionál, ktorý preukazuje svoje kvality s hrebeňom, 
nožnicami a záverečným stylingom, čo vedie k dokonalému 
výsledku. Majiteľ kaderníckeho salónu The Lounge.

Kaderníčkou je viac ako 20 rokov. Kariéru jej odštartovala 
výhra súťaže Hair Idol v Londýne. Skúsenosti čerpala na 
akadémiách v Anglicku, roky sa venovala vzdelávaniu 
kaderníkov. Je spolumajiteľkou a manažérkou salónu  
Lekart Hairdressing v Bratislave.

JAN 
TĚŠÍK

MARIETTA 
MURGA

HOSŤ

@lekarthairdressing 

ASK VZDELÁVANIE /  2023
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NIKOLA  
MARTONOVÁ

KAROLÍNA  
KADLECOVÁ

MÁRIA  
MAČUPOVÁ

ROMANA  
FRÖHLICHOVÁ

TIBOR 
PRIKLER

VERONIKA  
BUŠOVÁ

BENJAMÍN  
CIGLAN

DARINA  
ÖSZI

RÚT  
BALCIAROVÁ
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@tprikler

@karolina.kadlecova

@vlasmejker

@bciglan

@dari_hair_heaven

@romana_frohlichova

@m13.studio

@rutbalciarova

@vero.bu



Kontaktujte svojho obchodného  
zástupcu Schwarzkopf Professional:

BRATISLAVA
905 544 446 

STREDNÉ SLOVENSKO
915 133 313 

JUŽNÉ SLOVENSKO
905 525 273 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
905 205 581

ASK Akadémia Bratislava
Záhradnícka 263
821 08 Bratislava
Mob.: + 421 915 773 199

AKO SI REZERVOVAŤ

Aktuálne informácie
o prebiehajúcich seminároch
nájdete na sociálnych sieťach,
webových stránkach, či u svojho
obchodného zástupcu.

SEMINÁR



www.schwarzkopf-professional.com/sk
www.eacademy.schwarzkopf-professional.com/cz

facebook.com/schwarzkopfpro.sk
@schwarzkopfpro.czsk
#SCHWARZKOPFPRO

@schwarzkopfpro
www.schwarzkopf-professional.com


