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Očný optik
Charakteristika
Očný optik zhotovuje a upravuje všetky druhy okuliarov,
okluzorov a iných korekčných a liečebných pomôcok podľa
lekárskeho predpisu s využitím špeciálnych prístrojov,
meracích prístrojov a pomôcok zodpovedajúcich fyziognómii
užívateľa z hľadiska optického a estetického.

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Úplné stredné odborné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie
-

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore očný optik
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore očný optik
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore očný optik

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. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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.

Osobnostné predpoklady
-

Spoľahlivosť
Precíznosť (presnosť)
Pozornosť
Praktické myslenie
Analytické myslenie
Sebaovládanie
Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
Trpezlivosť
Pamäť
Komunikatívnosť

nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Intelektuálno-výskumný typ
Prakticko-technický typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a
koordináciu pohybov
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-

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
Epilepsia a iné záchvatové choroby

Mzdy v regiónoch
Kraj
Slovenská republika

Od
1098 Eur

Medián
1244 Eur

Do
1535 Eur

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

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

Charakter práce
Charakter činností
- Kvalifikované manuálne a remeselné práce
- Odborné nemanuálne práce
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)

Klasifikácie
ISCO-08
3254 Oční optici
SK ISCO-08
3254000 Očný optik
Sekcia SK NACE Rev. 2
Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc
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Divízia SK NACE Rev. 2
86 Zdravotníctvo
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
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