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Optometrista
Charakteristika
Optometrista vykonáva špecializované činnosti v oblasti očnej
optiky a optometrie v očnej optike, ako napr. posudzovanie a
návrh okuliarov pri myopii, hypermetropii, astigmatizme,
presbiopii a afakii po predchádzajúcom objektívnom zistení
refrakcie; subjektívne stanovenie refrakcie a vymeriavanie
potrebných parametrov na zhotovenie okuliarovej korekcie a
aplikáciu kontaktných šošoviek; zisťovanie videnia a farbocitu u
vodičov a zamestnancov v doprave; meranie rovnováhy a
binokulárnych funkcií. Optometrista kontroluje a preskúšava
používané očné pomôcky, prispôsobuje ich, vykonáva úpravy,
drobné opravy a merania súvisiace s predpisovaním korekčných
pomôcok. Optometrista využíva na screening a stanovenie
subjektívnej refrakcie výlučne pre oko bezkontaktné meracie
techniky.

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Vyššie odborné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie
-

Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaný optometrista
Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaný optometrista

Alternatívne vzdelávacie cesty
Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Špecializačné študijné programy
Certifikačné študijné programy
Študijné programy sústavného vzdelávania
-

neodkladná podpora životných funkcií (pre zdravotníckych pracovníkov okrem pracovníkov záchrannej
zdravotnej služby)
neodkladná podpora životných funkcií (pre zdravotníckych pracovníkov okrem zdravotníckeho povolania
lekár)

Právny predpis
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Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
-

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

-

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 neskorších predpisov

-

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

-

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe
hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

-

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

-

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Certifikáty a osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:
-

Text certifikátu:Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa
Nariadenia 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 neskorších predpisov.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania v rozsahu 1750 hodín.

Osobnostné predpoklady
-

Spoľahlivosť
Precíznosť (presnosť)
Trpezlivosť
Pozornosť
Analytické myslenie
Sebaistota
Pamäť

nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
bežná
bežná
bežná
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-

Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
Praktické myslenie
Komunikatívnosť

bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Prakticko-technický typ
Sociálny typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Alergia na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a
koordináciu pohybov
Prognosticky závažné poruchy zraku

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Duševné poruchy
Poruchy správania
Závažné psychosomatické choroby
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
Poruchy zraku
Epilepsia a iné záchvatové choroby

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Psychická pracovná záťaž
Zraková záťaž
Záťaž chemickými faktormi
Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore

Charakter práce
Charakter činností
- Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)
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Klasifikácie
ISCO-08
2267 Špecialisti v optometrii
SK ISCO-08
2267000 Špecialista v optometrii
Sekcia SK NACE Rev. 2
Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Divízia SK NACE Rev. 2
86 Zdravotníctvo
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 5
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