
Názov zamestnania: optometrista 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 320/2012 Z.z. 

 
§ 38 

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností 
v zdravotníckom povolaní optometrista 

 
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vyššieho 
odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný optometrista. 
 
 

§ 39 
Výkon pracovných činností optometristu 

 
Optometrista, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne 
vykonáva odborné pracovné činnosti v očnej optike, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného 
vzdelania.  
 
 

Príloha č. 1 
k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z.z. 

 
STUPNE VZDELANIA A ŠTUDIJNÉ ODBORY NA ZÍSKANIE 

ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ  
V JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANIACH 

 
O. OPTOMETRISTA 

 
- vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný optometrista 
 
 

Príloha č. 2 
k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z.z. 

 
ŠTANDARDY VZDELÁVANIA NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON  

ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKYH POVOLANIACH LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR,  
FARMACEUT, SESTRA, PÔRODNÁ ASISTENTKA, FYZIOTERAPEUT,  

VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK, ZDRAVOTNÍCKY LABORANT, DENTÁLNA HYGIENIČKA,  
RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK, ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR, ZUBNÝ TECHNIK 

A OPTOMETRISTA 
 

M. OPTOMETRISTA 
 

a) Vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný optometrista trvá v dennej forme 
štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 400 hodín výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 1 750 
hodín. Štúdium zahŕňa aj súvislú odbornú prax najmenej štyri týždne na pracovisku očnej optiky. 
 

b) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:  



1. teoretická výučba 
1.1 optometria 
1.1.1 povaha a etika profesie,  
1.1.2 opticko-fyzikálna podstata optometrie,  
1.1.3 princíp a funkcia vyšetrovacích prístrojov v optometrii a oftalmológii 
1.1.4 optometria vo vzťahu k  
1.1.4.1 starostlivosti o zrak a videnie,  
1.1.4.2 všeobecnej medicíne a k oftalmológii,  
1.1.4.3 kontaktológii,  
1.2 základné vedné disciplíny  
1.2.1 anatómia a fyziológia hlavy,  
1.2.2 patológia oka a adnex,  
1.2.3 bakteriológia, virológia a parazitológia,  
1.2.4 biofyzika a biochémia procesu videnia,  
1.2.5 hygiena zraku,  
1.2.6 zdravotná výchova,  
1.3 sociálne vedy  
1.3.1 sociológia,  
1.3.2 psychológia,  
1.3.3 zásady manažmentu,  
1.3.4 zásady pedagogiky,  
1.3.5 sociálna a zdravotnícka legislatíva,  
1.3.6 právne aspekty optometrie a oftalmológie,  

2. praktická výučba pod odborným dohľadom optometristu v očnej optike alebo lekára s odbornou 
spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore 
oftalmológia na oftalmologickom pracovisku zdravotníckeho zariadenia alebo v očnej ambulancii. 

 
c) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti  
1. z vedeckých odborov, na ktorých je založená oftalmológia a optometria vrátane dostatočného 

pochopenia štruktúry, fyziologických funkcií emetropického oka a oka s refrakčnou chybou a 
vzťahov medzi zdravím človeka a jeho fyzickým prostredím a sociálnym prostredím, 

2. o povahe a etike profesie a o všeobecných zásadách zdravotníctva a optometrie apraktické 
skúsenosti zo starostlivosti o zrak a kvalitu videnia v kontakte s emetropom alebo jedincov s 
refrakčnou chybou. 

 
 
  



Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 – OL, 
ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne 
štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy 

sústavného vzdelávania a ich štruktúra 
 

Príloha č. 18 k výnosu č. 12422/2010 - OL 
 

MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA A ICH 
ŠTRUKTÚRA 

 
o neodkladná podpora životných funkcií 
o tréning komunikačných zručností v práci zdravotníckeho pracovníka 

 
 

Informácie o štandardoch nájdete na stránke: 
o http://www.health.gov.sk/?schvalene-vzorove-specializacne-studijne-programy-a-vzorove-

certifikacne-studijne-programy 
 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich 
skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 

 
§ 2 

Používanie profesijných titulov a ich skratiek 
viažucich sa na odbornú spôsobilosť na 
výkon odborných pracovných činností 

 
(15) Profesijný titul "optometrista" používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných 

pracovných činností v zdravotníckom povolaní optometrista podľa osobitného predpisu.1 Ak 
optometrista získal vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore 
diplomovaný optometrista, má právo používať skratku "dipl. o.", ktorá sa uvádza za menom a 
priezviskom používateľa, za ktorými nasleduje čiarka. 

 
 

                                                             
1 § 38 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 

http://www.health.gov.sk/?schvalene-vzorove-specializacne-studijne-programy-a-vzorove-certifikacne-studijne-programy
http://www.health.gov.sk/?schvalene-vzorove-specializacne-studijne-programy-a-vzorove-certifikacne-studijne-programy

