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Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Slovenská komora ortopedických technikov na základe ustanovení §42, §49 ods. 1 písm. 
h) a j), §49 ods. 2 písm. e) a §62 ods. 9 zákona NR SR 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, v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 Z. 
z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 
a §75 nariadenia vlády SR 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, vydáva túto Smernicu pre sústavné vzdelávanie ortopedických 
technikov. 

 

Čl. 2 
Vymedzenie povinností a sústavného vzdelávania 

 
2.1 Každý ortopedický technik je povinný sústavne sa vzdelávať. 
 
2.2 Sústavné vzdelávanie ortopedických technikov je priebežné obnovovanie, 
prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom odboru 
ortopedická technika po celý čas výkonu povolania ortopedického technika. 
 
2.3 Účasť ortopedického technika na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané 
na prezentáciu zdravotníckej pomôcky s účasťou výrobcov zdravotníckej pomôcky (napr. 
firemná prezentácia vlastného sortimentu individuálne zhotovovaných alebo hromadne 
vyrábaných ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok), sa nepovažuje za sústavné 
vzdelávanie. 
 

Čl. 3 
Organizácia sústavného vzdelávania 

 
3.1 Sústavné vzdelávanie ortopedických technikov zabezpečuje zamestnávateľ, 
odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenská komora ortopedických 
technikov, a to samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo inými 
medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami 
a poskytovateľmi ortopedickoprotetickej a ortopedickotechnickej zdravotnej starostlivosti. 
 
3.2 Sústavné vzdelávanie ortopedických technikov sa uskutočňuje v študijných 
programoch sústavného vzdelávania akreditovaných Ministerstvom zdravotníctva SR 
alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách. 
 
3.3 Neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia 
aktivita. Jednorazovou vzdelávacou aktivitou sú nasledujúce typy aktivít: 
- kongres, 
- školenie, 
- konferencia, 
- seminár, 
- kurz, 
- sympózium. 
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3.4 Kongres je podujatie osobitého, celoslovenského alebo medzinárodného významu, 
organizované s cieľom prispieť k vzájomnej informovanosti o súčasnom stave určitého 
odboru. 
 
3.5 Školenie je individuálna alebo skupinová príprava pracovníkov na akúkoľvek 
činnosť alebo zameraná na zdokonalenie ich výkonu alebo ich osobnostný rozvoj. 
 
3.6 Konferencia je väčšia poradná schôdza zástupcov vedeckých alebo stavovských 
a podobných organizácií zvolaná na prerokovanie určitých otázok alebo výchovné 
podujatie so širokou účasťou teoretických, riadiacich a praktických pracovníkov, ktoré sa 
zameriava na vyjadrenie určitých stanovísk k rozličným aspektom odbornej problematiky. 
 
3.7 Seminár je druh kolektívneho odborného štúdia, ktorého podstatou je spojenie 
prednášky či série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov. Ide o užšie 
intenzívne pracovné rokovanie zamerané na podrobnejšie oboznámenie sa s aktuálnymi 
úlohami a problémami, ktoré sú predmetom praktickej činnosti účastníkov. 
 
3.8 Kurz je samostatná aktivita skupinového vzdelávania alebo výcviku na účely 
všeobecného alebo odborného prehlbovania alebo zvyšovania vedomostí zručností. 
 
3.9 Sympózium je vedecká konferencia užšieho špeciálneho odboru (napr. detská 
ortotika a pod.) spojená s vedeckou diskusiou o danej problematike s domácou, prípadne 
zahraničnou účasťou. Počas rokovania sa prezentuje niekoľko kratších referátov 
k príslušným témam alebo niekoľko referátov k jednej téme, ale z rôznych uhlov pohľadu. 
 
3.10 Sústavné vzdelávanie sa môže uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou 
metódou alebo kombinovanou metódou. Prezenčná metóda spočíva vo vyučovaní  
s priamym kontaktom školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania. Dištančná metóda 
nahrádza priamy kontakt školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania komunikáciou 
prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. 
 
3.11 Organizátor sústavného vzdelávania vydá ortopedickému technikovi potvrdenie 
o účasti na sústavnom vzdelávaní, ktoré obsahuje: 
- organizátora, prípadne spoluorganizátora vzdelávacej aktivity, 
- miesto a deň konania vzdelávacej aktivity, 
- charakter resp. typ vzdelávacej aktivity, 
- špecifikáciu počtu hodín vzdelávacej aktivity a kredity, 
- meno a priezvisko ortopedického technika, ktorý sa zúčastnil na vzdelávacej 

aktivite, jeho dátum narodenia alebo registračné číslo z registra Slovenskej komory 
ortopedických technikov, 

- spôsob účasti, 
- podpis oprávnenej osoby na vydanie potvrdenia spolu s odtlačkom pečiatky. 
 
3.12 Organizátor sústavného vzdelávania na účely hodnotenia sústavného vzdelávania 
uloží na 10 rokov v registratúrnom stredisku: 
- registratúrne záznamy obsahujúce podrobný obsah a rozsah vzdelávacej aktivity 

a jej cieľ, 
- hodnotiacu správu odborného garanta alebo supervízora o úrovni a prínose 

vzdelávacej aktivity pre prax, 
- výsledky dotazníka spokojnosti účastníkov vzdelávacej aktivity, ak sa dotazník 

použil, 
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- prezenčnú listinu s podpismi účastníkov zo dňa konania vzdelávacej aktivity, ktorú 
organizátor uzavrel podpisom potvrdzujúcim súčet účastníkov najneskôr v prvý 
pracovný deň nasledujúci po dni uskutočnenia vzdelávacej aktivity; pri viacdennej 
vzdelávacej aktivite uloží osobitnú prezenčnú listinu za každý deň konania 
vzdelávacej aktivity. 

 
3.13 Údaje podľa ods. 3.12 organizátor môže archivovať v písomnej alebo elektronickej 
forme.  
 

Čl. 4 
Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania 

 
4.1 Kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania ortopedických technikov je získanie 
počtu najmenej 100 kreditov za hodnotené obdobie. 
 
4.2 Kreditom sa rozumie jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania. 
 
4.3 Sústavné vzdelávanie ortopedických technikov sa hodnotí v pravidelných 
päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie ortopedického technika v Slovenskej 
komore ortopedických technikov. Prvý päťročný vzdelávací cyklus bol odo dňa vzniku 
Slovenskej komory ortopedických technikov, t. j. od 1. januára 2008 do 31. decembra 
2012. Ďalšie hodnotenie sústavného vzdelávania ortopedických technikov sa vykonáva  
vždy po uplynutí piatich rokov od dátumu posledného hodnotenia. 
 
4.4 Hodnotenie sústavného vzdelávania ortopedických technikov samostatne vykonáva 
Slovenská komora ortopedických technikov. 
 
4.5 Ak dôjde k prerušeniu výkonu odborných pracovných činností v odbore ortopedický 
technik na území Slovenskej republiky v období kratšom ako štyri roky v priebehu 
predchádzajúcich piatich rokov, sústavné vzdelávanie ortopedického technika sa hodnotí 
výsledkom „splnil“, ak ortopedický technik získal alikvótny počet kreditov za hodnotené 
obdobie v zmysle ustanovení čl. 5. 
 
4.6 Doba prerušenia výkonu odborných pracovných činností ortopedickým technikom 
v období dlhšom ako štyri roky (t. j. pracoval menej ako 1 rok) v priebehu 
predchádzajúcich piatich rokov z dôvodu pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky 
a pracovného voľna bez náhrady mzdy, sa do dĺžky pravidelného päťročného cyklu 
nezapočítava. Hodnotenie sa vykoná po uplynutí piatich rokov odo dňa vyhotovenia 
záznamu o preškolení podľa ods. 4.8. 
 
4.7 Ak dôjde k prerušeniu výkonu odborných pracovných činností v odbore ortopedický 
technik na území Slovenskej republiky v období dlhšom ako štyri roky v priebehu 
predchádzajúcich piatich rokov, zamestnávateľ ortopedického technika zabezpečí 
obnovenie jeho vedomostí a zručností. Obnovenie vedomostí a zručností ortopedického 
technika trvá najmenej 480 hodín a uskutočňuje sa na príslušnom pracovisku 
zamestnávateľa pod vedením povereného ortopedického technika. 
 
4.8 O obnovení vedomostí a zručností podľa ods. 4.7 vyhotoví poverený zdravotnícky 
pracovník záznam, na ktorého základe zamestnávateľ vydá ortopedickému technikovi 
písomné potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností v zdravotníckom povolaní 
ortopedický technik. Zamestnávateľ je povinný bezodkladne zaslať toto potvrdenie aj 
Slovenskej komore ortopedických technikov. 
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4.9 Požiadavky na obnovenie vedomostí a zručností v zmysle ods. 4.6 a 4.7 sa 
vzťahujú aj na ortopedického technika, ktorý najmenej v lehote štyroch rokov od získania 
odbornej spôsobilosti v odbore, nezačal vykonávať odborné pracovné činnosti v odbore 
ortopedický technik. 
 
4.10 Absolvent štúdia, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho 
povolania v odbore ortopedický technik je povinný oznámiť Slovenskej komore 
ortopedických technikov údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začiatku 
výkonu zdravotníckeho povolania v odbore ortopedický technik. 
 
4.11 Sústavné vzdelávanie ortopedického technika sa hodnotí výsledkom „splnil“, ak 
ortopedický technik získal 100 kreditov za hodnotené päťročné obdobie. 
 
4.12 Ak ortopedický technik nespĺňa podmienky uvedené v ods. 4.5 až 4.11, sústavné 
vzdelávanie ortopedického technika sa hodnotí výsledkom „nesplnil“. 
 
4.13 Ak je výsledné hodnotenie sústavného vzdelávania ortopedického technika 
„nesplnil“, Slovenská komora ortopedických technikov v hodnotení ortopedickému 
technikovi uloží, aby najneskôr do šiestich mesiacov odstránil zistené nedostatky. Kredity 
získané v tejto lehote sa pripočítajú k ukončenému päťročnému cyklu. 
 
4.14 Ak ortopedický technik v lehote podľa ods. 4.13 neodstráni zistené nedostatky, 
Slovenská komora ortopedických technikov rozhodne o doplnení vedomostí sústavného 
vzdelávania, ktoré zodpovedá chýbajúcemu počtu kreditov. V rozhodnutí o doplnení 
vedomostí sústavného vzdelávania komora určí rozsah, spôsob a lehotu na doplnenie 
vedomostí sústavného vzdelávania. Zároveň Slovenská komora ortopedických technikov 
uloží ortopedickému technikovi pokutu do výšky 663 Eur v závislosti od rozsahu zistených 
nedostatkov. Táto pokuta je príjmom štátneho rozpočtu. 
 
4.15 Ak ortopedický technik počas hodnoteného obdobia získa viac ako 100 kreditov, 
možno do nasledujúceho obdobia preniesť najviac 10 kreditov. 
 
4.16 Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania ortopedických technikov Slovenská 
komora ortopedických technikov zasiela: 
-  hodnotenému ortopedickému technikovi, 
- zamestnávateľovi ortopedického technika, 
- Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
- na základe povolenia na prevádzkovanie výdajne ortopedickoprotetických 

zdravotníckych pomôcok aj príslušnému vyššiemu územnému celku, ktorý 
povolenie vydal. 

 
4.17 Slovenská komora ortopedických technikov hodnotenia zasiela písomne najneskôr 
do 3 mesiacov od vykonania hodnotenia. 
 
4.18 Ortopedický technik je povinný uhradiť Slovenskej komore ortopedických technikov 
na účet: SK03 1100 0000 0026 2179 4826 vedený v Tatra banke, a. s., poplatok za 
vykonanie hodnotenia vo výške 10 Eur najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 
hodnotenia. Tento poplatok je príjmom Slovenskej komory ortopedických technikov. 
 
4.19 Hodnotenie sústavného vzdelávania ortopedického technika sa zasiela na adresu 
ortopedického technika aktuálne uvedenú v registri Slovenskej komory ortopedických 
technikov. 
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4.20 Hodnotenie ortopedických technikov zamestnávateľovi zasiela komora hromadne 
na adresu zamestnávateľa aktuálne uvedeného ortopedickým technikom v registri 
Slovenskej komory ortopedických technikov.   
 

Čl. 5 
Priznávanie kreditov 

 
5.1 Priznávanie kreditov ortopedickému technikovi sa delí na nemerateľnú a merateľnú 
zložku. Kredity sa zaznamenávajú v registri Slovenskej komory ortopedických technikov. 
 
5.2 V nemerateľnej zložke sa ortopedickému technikovi prizná 50 kreditov za 
samostatné štúdium a výkon zdravotníckej praxe v odbore ortopedický technik, ak 
odborné pracovné činnosti vykonával najmenej štyri roky v priebehu piatich rokov. 
 
5.3 Ak ortopedický technik vykonával odborné pracovné činnosti po dobu menej ako 
štyri roky počas piatich rokov, v nemerateľnej zložke sa mu prizná alikvótny počet kreditov 
za každý odpracovaný rok v priebehu piatich rokov (t.j. 10 kreditov za 1 rok, 20 kreditov za 
2 roky a 30 kreditov za 3 roky). V prípade, ak ortopedický technik vykonával odborné 
pracovné činnosti menej ako jeden rok počas piatich rokov, ide o prerušenie výkonu 
odborných pracovných činností v zmysle ods. 4.6 až 4.8. 
 
5.4 Merateľnú zložku sústavného vzdelávania ortopedických technikov tvoria 
preukázateľná aktívna alebo pasívna účasť na jednorazových vzdelávacích aktivitách 
uvedených v ods. 3.3, publikačná činnosť odborného charakteru, pedagogická alebo 
prednášková činnosť, vedeckovýskumná činnosť a účasť na vedeckých projektoch 
a zámeroch týkajúcich sa zdravotníctva, účasť na odbornej stáži na akreditovanom 
pracovisku a preukázané úspešné absolvovanie študijného programu dištančného 
vzdelávania alebo programu sústavného vzdelávania uskutočneného prezenčnou alebo 
kombinovanou metódou, akreditovaného Ministerstvom zdravotníctva SR. 
 
5.5 Rozličný počet kreditov sa priznáva na základe formy účasti (aktívna/pasívna)         
na aktivite, trvania aktivity a nasledujúcich úrovní vzdelávacej aktivity: 
- miestna úroveň (aktivita so školiteľom zamestnaným u toho istého zamestnávateľa, 

ako sú účastníci vzdelávacej aktivity), 
- okresná úroveň (aktivita so školiteľmi z viacerých miest a obcí v rámci jedného 

okresu Slovenskej republiky alebo so školiteľmi od iného zamestnávateľa v rámci 
toho istého okresu Slovenskej republiky), 

- krajská úroveň (aktivita so školiteľmi z viacerých okresov v rámci jedného vyššieho 
územného celku Slovenskej republiky), 

- celoslovenská úroveň (aktivita so školiteľmi z viacerých vyšších územných celkov 
v rámci Slovenskej republiky), 

- medzinárodná úroveň (aktivita s jedným alebo viacerými školiteľmi zo zahraničia), 
- aktivita konaná v Slovenskej republike vedená v cudzom jazyku alebo konaná         

v zahraničí. 
 

5.6 Okresom a vyšším územným celkom Slovenskej republiky sa rozumejú správne 
celky uvedené v §8 a 9 zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
 
5.7 Za každých 60 minút preukázateľnej účasti ortopedického technika na jednorazovej 
vzdelávacej aktivite organizovanej na miestnej úrovni, ktorej minimálne trvanie presahuje 
60 minút a je kratšie ako 180 minút, sa prizná účastníkovi 1 kredit. 
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5.8 Za každých 60 minút preukázateľnej účasti ortopedického technika na jednorazovej 
vzdelávacej aktivite organizovanej na okresnej úrovni, ktorej minimálne trvanie presahuje 
180 minút a je kratšie ako 360 minút, sa priznajú účastníkovi 2 kredity. 
 
5.9 Za každých 60 minút preukázateľnej účasti ortopedického technika na jednorazovej 
vzdelávacej aktivite organizovanej na okresnej úrovni, krajskej úrovni, celoslovenskej 
alebo medzinárodnej úrovni, ktorej minimálne trvanie je 360 minút, sa prizná účastníkovi    
1 kredit. Pri viacdňovej vzdelávacej aktivite sa prizná účastníkovi najviac 8 kreditov za 
každý deň účasti. 
 
5.10 Za každých 60 minút preukázateľnej účasti ortopedického technika na jednorazovej 
vzdelávacej aktivite vedenej v cudzom jazyku alebo konanej v zahraničí sa účastníkovi 
prizná 1 kredit. 
 
5.11 Za aktívnu účasť ortopedického technika na sústavnom vzdelávaní, ktorou je 
prednáška na vzdelávacej aktivite na miestnej, okresnej alebo krajskej úrovni sa autorovi 
priznajú najviac 3 kredity, spoluautorovi najviac 2 kredity. Kredity možno priznať najviac 
dvom spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, 
ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe 
vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotia a odporúčania 
účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba 
polovica z uvedených kreditov. 
 
5.12  Za aktívnu účasť ortopedického technika na sústavnom vzdelávaní, ktorou je 
prednáška na vzdelávacej aktivite na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni sa 
autorovi prizná 10 kreditov a spoluautorovi 5 kreditov. Kredity možno priznať najviac dvom 
spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, 
ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe 
vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotia a odporúčania 
účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba 
polovica z uvedených kreditov. 
 
5.13 Za aktívnu účasť ortopedického technika na sústavnom vzdelávaní, ktorou je poster 
alebo účasť v panelovej diskusii na vzdelávacej aktivite na miestnej, okresnej alebo 
krajskej úrovni sa autorovi priznajú najviac 3 kredity, spoluautorovi najviac 2 kredity. 
Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací 
materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak sú poster alebo 
vzdelávací materiál z panelovej diskusie opakovane prezentované na základe vyžiadania 
organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotia a odporúčania účastníkov, autorovi 
a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prezentáciu prizná iba polovica z uvedených 
kreditov. 
 
5.14 Za aktívnu účasť ortopedického technika na sústavnom vzdelávaní, ktorou je poster 
alebo účasť v panelovej diskusii na vzdelávacej aktivite na celoslovenskej alebo 
medzinárodnej úrovni sa autorovi prizná najviac 10 kreditov a spoluautorovi najviac 5 
kreditov. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor 
vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak sú poster 
alebo vzdelávací materiál z panelovej diskusie opakovane prezentované na základe 
vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotia a odporúčania 
účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prezentáciu prizná iba 
polovica z uvedených kreditov. 
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5.15 Za aktívnu účasť ortopedického technika na sústavnom vzdelávaní, ktorou je 
prednáška, poster alebo účasť v panelovej diskusii, ktoré sú vedené v cudzom jazyku, 
alebo sa konajú v zahraničí, sa autorovi prizná 15 kreditov a spoluautorovi 10 kreditov. 
Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací 
materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je vzdelávací materiál  
opakovane prezentovaný na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe 
pozitívneho hodnotia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto 
opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov. 
 
5.16 Autorom sa rozumie ortopedický technik, ktorého výsledkom vlastnej tvorivej 
duševnej činnosti sú najmenej dve tretiny prezentovaného diela alebo zostavovateľ diela. 
 
5.17 Spoluautorom sa rozumie každý ortopedický technik, ktorý vlastnou tvorivou 
duševnou činnosťou zámerne prispel k doplneniu chýbajúcej časti diela autora alebo 
zostavovateľa diela do výslednej podoby. 
 
5.18 Za účasť ortopedického technika na odbornej stáži na akreditovanom pracovisku 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je prehĺbenie znalostí pod odborným 
dohľadom zdravotníckeho pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na inom 
pracovisku, ako je obvyklé miesto výkonu povolania ortopedického technika, sa priznajú 
účastníkovi 2 kredity za každý deň, najviac však 30 kreditov. V prípade pobytu na 
akreditovaných pracoviskách v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, 4 kredity 
za každý deň, najviac však 7 kreditov. 
 
5.19 Za 45 minút pedagogickej alebo prednáškovej činnosti v rámci teoretickej 
a praktickej výučby v odbornom, špecializačnom alebo certifikačnom vzdelávaní 
v kurzoch, školeniach alebo pri vedení odbornej stáže a vyučovaní odborných predmetov 
v študijnom odbore, ktorým sa získava odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho 
povolania ortopedický technik, alebo prednáškovej činnosti v podobe teoretickej alebo 
teoreticko-praktickej činnosti v rámci akreditovaného vzdelávacieho  programu sústavného 
vzdelávania organizovaného vzdelávacími ustanovizňami, Slovenskou komorou 
ortopedických technikov, odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti  
alebo inými medzinárodne uznanými spoločnosťami, alebo profesijnými združeniami 
a poskytovateľmi, sa lektorovi prizná 10 kreditov, pričom je možné získať v priebehu 
jedného hodnoteného obdobia maximálne 50 kreditov. Ak autor alebo spoluautor 
vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška 
opakovane prezentovaná na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe 
pozitívneho hodnotia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto 
opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov. 
 
5.20 Za publikačnú činnosť odborného charakteru (t. j. odborný článok s bibliografickými 
referenciami), ktorá sa týka povolania ortopedický technik alebo ortopedickoprotetickej 
alebo ortopedickotechnickej zdravotnej starostlivosti, sa priznajú ortopedickému technikovi 
za túto činnosť kredity podľa tabuľky č. 1 na nasledujúcej strane. 
 
5.21 Za včasné vyplnenie a zaslanie autodidaktického testu uverejneného Slovenskou 
komorou ortopedických technikov sa priznajú: 
- pri 80% - 100% úspešnosti riešenia 2 kredity, 
- pri 60% -   80% úspešnosti riešenia 1 kredit, 
- pri   0% -   60% úspešnosti riešenia žiadny kredit.  
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PERIODICKÁ TLAČ   

odborný článok  autorovi 15 kreditov 

 spoluautorovi  10 kreditov 

prehľadový článok v odb. časopise v domácom autorovi 15 kreditov 

 v domácom spoluautorovi 10 kreditov 

 v zahraničnom autorovi 20 kreditov 

 v zahraničnom spoluautorovi 15 kreditov 

odborný úvodník v slovenskom jazyku    3 kredity 

odborný úvodník v cudzom jazyku    7 kreditov 

didaktický test min. s 10 otázkami autorovi 10 kreditov 

 spoluautorovi   5 kreditov 

NEPERIODICKÁ TLAČ   

monografia v slovenskom jazyku autorovi 50 kreditov 

 spoluautorovi 20 kreditov 

monografia v cudzom jazyku autorovi 80 kreditov 

 spoluautorovi 30 kreditov 

pôvodná práca v slovenskom jazyku autorovi 50 kreditov 

pôvodná práca v cudzom jazyku autorovi 80 kreditov 

učebnice, skriptá v slovenskom jazyku autorovi 50 kreditov 

 spoluautorovi 20 kreditov 

ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ   

vedenie webovej odbornej zdravotníckej autorovi 50 kreditov 

stránky v slovenskom jazyku spoluautorovi 20 kreditov 

výučbový film alebo učebná pomôcka autorovi 30 kreditov 

napr. výučbový CD nosič spoluautorovi 15 kreditov 
 

Tabuľka č. 1: Priznávanie kreditov za publikačnú činnosť odborného charakteru 

 
5.22 Za vedeckovýskumnú činnosť, ako je účasť ortopedického technika vo výskumných 
projektoch a výskumných zámeroch týkajúcich sa zdravotníctva, sa ortopedickému 
technikovi prizná 25 kreditov, ak sa táto činnosť týka odboru ortopedická technika alebo 
ortopedická protetika, trvá minimálne 6 mesiacov a je doložená písomnou správou 
z oponentského konania. Riešiteľovi medzinárodného projektu sa prizná 30 kreditov 
a spoluriešiteľovi medzinárodného projektu 20 kreditov. 
 
5.23 Slovenská komora ortopedických technikov v rámci sústavného vzdelávania 
ortopedických technikov akceptuje aj účasť na vzdelávacích aktivitách ktoré boli 
akreditované inou stavovskou komorou zriadenou podľa §43 až 47h) zákona č. 578/2004 
Z. z. v znení neskorších predpisov, a to v nasledujúcich odboroch: 
- 039 – ortopedická protetika, 
- 011 – ortopédia, 
- 108 – pediatrická ortopédia, 
- 010 – chirurgia, 
- 013 – úrazová chirurgia, 
- 038 – plastická chirurgia, 
- 068 – cievna chirurgia, 
- 106 – hrudníková chirurgia, 
- 107 – detská chirurgia, 
- 027 – fyziatria, balenológia a liečebná rehabilitácia (FBLR), 
- 335 – rehabilitácia v detskom veku, 
- 054 – diabetológia,  
- 004 – neurológia, 
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- 104 – pediatrická neurológia, 
- 045 – reumatológia, 
- 145 – pediatrická reumatológia, 
- 898 – iný študijný odbor zdravotníckeho pracovníka (odbor fyzioterapia a odbor     
                     zdravotnícke a diagnostické pomôcky) 
- 491 – zdravotnícky manažment a financovanie. 
 
5.24 Slovenská komora ortopedických technikov môže v priebehu hodnoteného 
päťročného obdobia priznať získanie ustanoveného počtu kreditov aj bez dosiahnutia 
počtu kreditov: 
- autorovi za publikovanie piatich samostatných odborných článkov v zahraničí 

v rozsahu najmenej piatich strán, pričom každý odborný článok má odlišný obsah 
podľa pravidiel písania a úpravy písomností STN 016910, 

- za ukončenie pôsobnosti školiteľa, keď najmenej piati školiteľom vedení ortopedickí 
technici ukončili špecializačný vzdelávací program špecializačného štúdia získaním 
diplomu o špecializácii, 

- za ukončenie pôsobnosti školiteľa, keď najmenej desiati školiteľom vedení 
ortopedickí technici ukončili certifikačný vzdelávací program certifikačnej prípravy 
získaním certifikátu. 

 
5.25 Na priznanie kreditov sa čas prestávok a diskusie do trvania vzdelávacej aktivity 
nezapočítava. 
 
5.26 Za sústavné vzdelávanie sa nepovažuje získanie ďalších vedecko-pedagogických 
titulov a akademických hodností, recenzovanie odbornej publikácie, ani organizačné 
zabezpečovanie aktivity sústavného vzdelávania. Za tieto činnosti sa kredity nepriznajú. 
 

Čl. 6 
Preukazovanie účasti na sústavnom vzdelávaní 

 
6.1 Ortopedický technik preukazuje nemerateľnú zložku sústavného vzdelávania (t. j. 
prax) potvrdením zamestnávateľa, v ktorom musí byť uvedený čas trvania pracovného 
pomeru. Ak ortopedický technik počas hodnoteného obdobia vykonával odborné pracovné 
činnosti u viacerých zamestnávateľov, je povinný predložiť Slovenskej komore 
ortopedických technikov takéto potvrdenie od každého z nich. 
 
6.2 Ak ortopedický technik v hodnotenom období nevykonával svoje povolanie, je 
povinný Slovenskej komore ortopedických technikov túto skutočnosť preukázať: 
- potvrdením zo sociálnej poisťovne, ak je na materskej alebo rodičovskej dovolenke, 
- potvrdením od zamestnávateľa o časovom období, v ktorom bol práceneschopný, 
- potvrdením sociálnej poisťovne o priznaní starobného alebo invalidného dôchodku 

spolu s čestným prehlásením, že povolanie ortopedický technik nevykonáva, 
- potvrdením o zamestnaní mimo zdravotníctva resp. odboru ortopedický technik, 
- potvrdením z úradu práce, že bol na úrade práce vedený ako nezamestnaný, 
- potvrdením o ukončení pracovného pomeru od posledného zamestnávateľa, 
- inými dokladmi dôveryhodne preukazujúcimi skutočnosť, že počas hodnoteného 

obdobia nevykonával povolanie ortopedického technika. 
 
6.3 Ortopedický technik preukazuje svoju účasť na merateľnej zložke sústavného 
vzdelávania: 
- potvrdením o účasti na vzdelávacej aktivite (vystaveným v zmysle ods. 3.11), 
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- dokladom o aktívnej účasti na vzdelávacej aktivite (s uvedeným počtom kreditov za 
aktívnu účasť), 

- výtlačkom alebo kópiou publikácie (odborného článku, monografie, skrípt, atď.), 
- dokladom o rozsahu pedagogickej činnosti (kópiou pracovnej zmluvy alebo 

potvrdením zamestnávateľa o počte vyučovaných hodín),  
- dokladom o účasti na vedeckovýskumných projektoch a zámeroch, 
- potvrdením o účasti na aktivite konanej v zahraničí, 
- dokladom o úspešnom vyriešení autodidaktického testu (podpísaný osobou 

oprávnenou konať v mene organizátora, ktorý kredity pridelil), 
- zmluvou alebo potvrdením o absolvovaní odbornej stáže (s uvedením názvu 

akreditovaného pracoviska, cieľa stáže a počtu dní, ktoré ortopedický technik 
v rámci stáže absolvoval), 

- dokladom o činnosti školiteľa. 
 
6.4 Doklady o účasti na vzdelávacích aktivitách, ktoré boli akreditované inou 
stavovskou komorou podľa ods. 5.23, alebo ktoré sa konali v zahraničí, ortopedický 
technik predkladá Slovenskej komore ortopedických technikov najneskôr do 30 dní odo 
dňa absolvovania alebo ukončenia vzdelávacej aktivity. 
 
6.5 Termín na predloženie dokladov o splnení podmienok sústavného vzdelávania (za 
nemerateľnú aj merateľnú zložku) je najneskôr do konca kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po uplynutí päťročného hodnotiaceho cyklu. Prezídium Slovenskej komory 
ortopedických technikov vykoná hodnotenie splnenia podmienok sústavného vzdelávania 
ortopedickým technikom na základe dokladov predložených do tohto termínu. 
 
6.6 Ak je ortopedický technik v čase riadneho termínu na predloženie dokladov 
o splnení podmienok sústavného vzdelávania dlhodobo práceneschopný alebo sa 
nachádza v zahraničí, je povinný oznámiť vopred uvedenú skutočnosť písomne alebo       
e-mailom Slovenskej komore ortopedických technikov a dokladovať splnenie podmienok 
sústavného vzdelávania najneskôr do 60 dní odo dňa ukončenia práceneschopnosti alebo 
návratu zo zahraničia. 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

 
7.1 Ortopedický technik je oprávnený podať odvolanie voči rozhodnutiu Slovenskej 
komory ortopedických technikov (ďalej aj „komora“ v príslušných gramatických tvaroch) 
o hodnotení sústavného vzdelávania, spolu s odôvodnením najneskôr do 15 dní odo dňa 
doručenia hodnotenia. O odvolaní rozhodne Rada komory do 30 dní odo dňa doručenia 
odvolania. 
 
7.2 Táto smernica bola schválená Radou komory dňa 25. novembra 2016 v Martine 
a nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 2016. 
 
7.3 Dňom účinnosti tejto smernice sa rušia všetky predošlé usmernenia Slovenskej 
komory ortopedických technikov o sústavnom vzdelávaní. 
 
 
V Bratislave, dňa 28. novembra 2016 
 
 


