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10 CHARAKTERISTIKA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU  ŠTUDIJNÉHO 
ODBORU  5310 N ZUBNÝ TECHNIK 

 

10.1.1.1 Popis vzdelávacieho programu  
Vzdelávací program je určený pre študijný odbor 5310 N zubný technik. Zahŕňa odborné a ako aj 
špecifické poznatky a ich aplikáciu v praktických činnostiach pri príprave zdravotníckych 
pracovníkov odboru zubný technik.  
 
Zameriava sa na kvalifikovanú prípravu zdravotníckych pracovníkov v oblasti zubnej protetiky pre 
zdravotnícke zariadenia. Jeho obsah a štruktúra poskytuje široký odborný profil, ktorý je zárukou 
prípravy absolventov schopných samostatne vykonávať odborné, technické a riadiace činnosti v 
oblasti zubnej, vo výrobných podnikoch zaoberajúcich sa protetikou, vo výskume, ktorý sa zaoberá 
špeciálnymi technológiami pre zdravotnícku protetiku, v obchodných firmách predávajúcich zubo- 
technické materiály a prístroje, ako odborní poradcovia a inštruktori. 
 
Obsah vzdelávania je koncipovaný tak, aby žiaci zvládli odborné poznatky a zručnosti na 
požadovanej profesionálnej úrovni nevyhnutné na získanie  odbornej spôsobilosti na výkon 
povolania v kategórii zubný technik. Profesionálne vedomosti a schopnosti získajú žiaci v 
odborných predmetoch, ktoré sú rozdelené na prípravné (anatómia fyziológia, kreslenie a 
modelovanie), doplňujúce (psychológia, prvá pomoc, preventívne lekárstvo a organizácia 
zdravotníctva) a profilujúce (zubné lekárstvo, zubné náhrady, protetická technológia a 
zhotovovanie zubných náhrad). Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie 
ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie. 
 
Teoreticko-praktická príprava sa uskutočňuje v triedach, špecializovaných odborných učebniach a 
laboratóriu zubnej techniky, kde žiaci získajú základné poznatky, vždy však súvisiace s ich 
praktickou aplikáciou a praktickým využitím. Vedomosti žiakov získané v teoretickom vyučovaní 
slúžia predovšetkým na zdôvodnenie praktických činností a postupov. 
 
Na odbornej klinickej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti v 
odborných činnostiach pod priamym vedením učiteľov, alebo odborníkov z praxe s príslušnou 
odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu. Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie 
odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách. 
 
Teoretické vyučovanie a praktická príprava sú organizované v priestoroch školy a súvislá odborná 
prax  i odborná prax je organizovaná v neštátnych zariadeniach - zubných technikách. Dvojročný 
odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek zubnej protetiky. 
 

Podmienky prijatia ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy. 

Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú úplné stredné odborné vzdelanie. 

Výstupným dokladom o získanom vzdelaní je maturitné vysvedčenie. 

Absolventi štúdia sa uplatnia pri výkone povolania zubný technik v zubných technikách. 
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10.1.1.2  Základné údaje pre pomaturitné kvalifikačné štúdium   
 

Študijný odbor: 5310 N zubný technik 

Dĺžka vzdelávania a prípravy : 2 roky 

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné pomaturitné kvalifikačné štúdium 

Študijný odbor je určený pre : 
absolventov strednej školy ukončenej maturitnou 
skúškou 

Podmienky na prijatie do študijného 
odboru : 

do prvého ročníka denného štúdia môžu byť prijímaný 
absolventi strednej školy, ukončenej maturitnou skúšku 
(pomaturitné kvalifikačné štúdium), ktorí splnili 
podmienky výberového konania 
 
profilové predmety na prijímacie skúšky : 

- biológia 
- praktická zručnosť (kreslenie,  modelovanie 

z určenej hmoty, tvarovanie drôtu) 
 
do študijného odboru môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú 
zdravotné k kritériá na prácu v odbore potvrdené vo 
vyjadrení lekára o zdravotnom stave žiaka pripojené 
k prihláške. 

Spôsob ukončenia vzdelávania 
a prípravy : 

maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní : 
dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie 
o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania : 
úplné stredné odborné vzdelanie  
klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 2011:  - 454 

Pracovné uplatnenie absolventov : 

zubný technik je pripravený pre činnosť stredných 
odborných pracovníkov v službe zubná technika, ktorá je 
súčasťou zdravotnej starostlivosti. po úspešnom vykonaní 
maturitnej skúšky sa absolvent uplatní v štátnych 
i neštátnych zubných technikách a vo výrobných 
podnikoch zaoberajúcich sa zubnou protetikou. ďalej  vo 
výskume, ktorý sa zaoberá špeciálnymi technológiami pre 
zdravotnícku protetiku v obchodných firmách 
predávajúcich protetické  zubné materiály  a prístroje, 
ako odborný poradca a inštruktor. 

Nadväzná odborná príprava : 
vysokoškolské štúdium v odbore zubný technik 
ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa 
platnej  legislatívy MZ S 
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10.1.1.3 Požiadavky zdravotnej spôsobilosti uchádzača 
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na 
prihláške potvrdil pediater poskytujúci všeobecnú starostlivosť o deti a dorast. Do študijného 
odboru zubný asistent môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť k výkonu 
zdravotníckeho povolania vrátane opatrení pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky 
závažnú činnosť podľa právnych predpisov MZ SR. 

Do študijného odboru 5310 N zubný technik nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, 
zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú 
komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, 
poruchy psychického vývinu. 
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10.2 Kompetencie profil absolventa 

10.2.1.1 Celková charakteristika absolventa 
 

Absolvent študijného odboru 5310 N zubný technik po ukončení strednej odbornej školy 
zdravotníckej získa spôsobilosť samostatne vykonávať činnosti v oblasti zhotovovania 
zubných náhrad  pre pacientov liečených zubným lekárom.  

Východiskom pre odborné vzdelanie v študijnom odbore zubný technik je široké všeobecné 
vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, ktoré umožňuje budovať odborný a prehlbovať 
osobnostný profil absolventa.  

V priebehu štúdia sa musí zubný technik naučiť získavať, kriticky hodnotiť, triediť a využívať 
informácie o javoch a procesoch, ktoré majú veľký význam pri utváraní názorov, postojov a 
presvedčení v rozličných oblastiach života a profesionálnej činnosti. 

Má vedieť utvárať vlastný názor na základné problémy práce a života, konfrontovať ho s 
inými názormi, sústavne zdokonaľovať a overovať skúsenosťami. Má mať vypestovanú 
potrebu sústavného celoživotného vzdelávania, ktoré mu umožní trvalú inováciu odborných 
poznatkov. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické 
myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Má predpoklady na ďalší odborný, 
profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je 
naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má 
predpoklady konať cieľavedome, rozvážne  a  rozhodne  v  súlade  s  právnymi  predpismi  
spoločnosti,  zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho 
schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo 
všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné, 
vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium. 

Charakteristickým znakom osobností absolventa je morálno – etický prístup k profesionálnej 
činnosti.  

Absolvent študijného odboru je pripravený:: 

1. samostatne myslieť a pohotovo sa rozhodovať, 
2. aplikovať získané vedomosti a schopnosti v praxi, 
3. aktívne a tvorivo riešiť úlohy na pracovisku, ekonomicky organizovať a riešiť pracovnú činnosť, 
4. primerane komunikovať v profesionálnej oblasti, 
5. poskytovať odbornú prvú pomoc, 
6. získavať a využívať informácie v odbore, ďalej sa vzdelávať, ovládať minimálne jeden cudzí jazyk. 

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú vedomosti a schopnosti získané vo 
všeobecnovzdelávacej zložke prípravy v predchádzajúcom štúdiu, ktoré musí vedieť 
transformovať do profesionálne požadovaných postojov a činností. 
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10.2.1.2 Kľúčové kompetencie 
 
Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 2011 454 
smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a študijné 
predpoklady. Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať do všetkých vzdelávacích oblastí. V 
súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako základným orientačným 
nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové 
kompetencie: 
 
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné 
vzdelávanie vymedzil ŠVP nasledovné kľúčové kompetencie: 
 
a) Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a 
hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie 
a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú 
vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému 
prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne 
rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si 
kultúry myslenia a poznávania: 
 
Absolvent má: 
 

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konanie a rozhodnutia, 
 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, 

vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 
 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
 definovať svoje ciele a prognózy, 
 určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj, 
 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 

 
b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 
 
 Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 
založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, 
sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia 
sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka 
sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, zapájať sa do medziľudských 
vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať 
sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské 
práva a slobody. 
 
Absolvent má: 

 významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k 
zlepšeniu vlastnej výkonnosti, 

 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, 
triediť a merať hypotézy, 

 overovať a interpretovať získané údaje, 
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 rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 
 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 

myslenie, 
 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 
 ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v 

životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja, 
 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom 

kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 
 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej 

orientácie a životných podmienok, 
 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
 mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si 

vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí, prijímať a plniť zodpovedne 
dané úlohy, 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 
návrhy druhých, 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 
konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

 
 
c) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti,  komunikovať v materinskom a cudzom 
jazyku 
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a 
zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, 
aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a 
komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský 
a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné 
zručnosti a sebatvoriť. 
 
Absolvent má: 

 správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
 spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
 riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 
 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 
 kriticky hodnotiť získané informácie, 
 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
 overovať a interpretovať získané údaje, 
 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami 

 
 
d) Podnikateľské spôsobilosti 
 
 Prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, umožňujú samozamestnanosť, pomáhajú 
ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, zlepšovať svoje pracovné a 
podnikateľské výkony. Učiť sa ako sa učiť, prispôsobovať sa zmenám a využívať informačné toky, 
to sú generické zručnosti, ktoré by mal získať žiak. Je potrebné vyvíjať motivačné opatrenia. 
Investovanie do ľudských zdrojov tiež znamená umožniť jednotlivcom, aby si riadili vlastné 
„životné portfólia“ a zviditeľniť im širší rozsah vzdelávacích cieľov. Tvorivé a inovatívne prístupy 
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do ľudských zdrojov sú integrálnou súčasťou rozvoja spoločnosti založenej na vedomostiach. Tieto 
kompetencie vznikajú v kontexte socio-ekonomickej krízy a transformácie organizácie práce, 
ktorých dôsledkom je nový model riadenia. 
 
Absolvent má: 
 

 vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na výkon takej 
práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať, 

 orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie, 
 vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov, 
 samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na potreby a ciele 

manažmentu podnikania, 
 viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov, 
 pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie, 
 využívať marketingový manažment, 
 rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, 

asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom, 
 vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov, 
 ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku, 
 zisťovať dynamiku vývoja efektívnosti práce, podnikania a porovnávať ju s celospoločenskými 

požiadavkami a potrebami, 
 využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých, 
 pracovať s materiálmi a informáciami v cudzom jazyku, 
 rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 
 myslieť systémovo a komplexne, 
 prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy,, 
 rešpektovať právo a zodpovednosť, 
 mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si 

význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným 
podmienkam,  

 poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie, 
 mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne 

rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste, 
 mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi 
predpokladmi, 

 robiť aj nepopulárne, ale správne opatrenia a rozhodnutia, 
 chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, 

administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,  
 dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, 

svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami. 
 

e) Spôsobilosť využívať digitálne technológie 
 
 Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným 
počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo 
pracovnom čase. Nová iniciatíva v oblasti elektronického vzdelávania (Elearning) si kladie za cieľ 
zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti žiakov. Efektívne využívať poznatky pri aplikácií 
informačných a digitálnych technológií v práci zubného technika v zubnej technike, Využívanie 
digitálnych technológií - softwaru vedie k skvalitneniu práce zubného technika.    
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Absolvent má: 
 zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 
 ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 
 pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné 

pri riešení danej úlohy alebo situácie, 
 graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri 

kvantitatívnom riešení úlohy, 
 komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie, 
 evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 
 chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 

informáciám a byť mediálne gramotný. 
 
 

10.2.1.3 Odborné kompetencie 
 
a) Požadované vedomosti 

Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy vedomostí ( má poznať): 

 vedomostí z anatómie a fyziológie a preventívneho lekárstva, 
 základov zo zubného lekárstva, patológie, patofyziológie ústnej dutiny, 
 dôkladných  schopností  zvládnuť technologické  postupy v jednotlivých odvetviach  

zubnej  techniky a špeciálnych prác pre ostatné klinické odbory, 
 schopností   vedieť   spracovať   rozličné  materiály   a   ovládať   prácu   so   špeciálnymi   

prístrojmi,   ako   aj ich údržbu, 
 vedomosti o účinkoch škodlivosti nepremysleného zhotovovania výrobkov, 
 schopnosti aplikovať teoretické vedomosti v praxi, 
 poznatkov o zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a nehodách, 
 vedomostí    o predpisoch    ochrany    zdravia     a bezpečnosti    pri    práci     na    

rizikových     pracoviskách (zváranie, plyn, tavenie), 
 vedomosti o základných princípoch organizácie práce v zubnej technike, 
 vedomosti  o právnych   normách a potrebe ich   dodržiavať,  najmä  právne predpisy       

vzťahujúce sa na profesionálnu činnosť, kladného postoja k pacientom, , zdravotníckym 
pracovníkom a k povolaniu, 

 schopnosti  akceptovať právo pacienta na individuálnu starostlivosť a účasť na nej  vrátane 
rozhodovania. 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný)::  

 aplikovať získané vedomosti pri zhotovovaní fixných náhrad, snímateľných náhrad, 
a čeľustno – ortopedických aparátov.  technologicky spracovať všetky typy materiálov, 

 dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,      
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 zabezpečiť funkciu a údržbu prístrojov a nástrojov na pracovisku, 
 vyjadrovať sa presne a odborne v písomnom i ústnom prejave, 
 samostatne viest administratívu spojenú s vedením organizácie, ekonomiky, financovania, 

práva, zdravotných poisťovní, marketingu a manažmentu. 
 zvládnuť technologické  postupy v jednotlivých odvetviach  zubnej  techniky a 

špeciálnych prác pre ostatné klinické odbory, 
 schopností   vedieť   spracovať   rozličné  materiály   a   ovládať   prácu   so   špeciálnymi   

prístrojmi,   ako   aj ich údržbu, 
 vedomosti o účinkoch škodlivosti nepremysleného zhotovovania výrobkov, 
 manuálnej zručnosti v modelovaní a od primeraných výtvarných a estetických schopností, 
 schopnosti aplikovať teoretické vedomosti v praxi, 
 poznatkov o zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a nehodách, 
 vedomostí    o predpisoch    ochrany    zdravia     a bezpečnosti    pri    práci     na    rizikových 

pracoviskách (zváranie, plyn, tavenie), 
 vedomosti o základných princípoch organizácie práce v zubnej technike, 
 schopnosti  akceptovať právo pacienta na individuálnu starostlivosť a účasť na nej  vrátane 

rozhodovania. 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent sa vyznačuje: 
 morálno-etickým a humánnym prístupom k ľuďom, najmä k chorým, starým, telesne a 

psychicky postihnutým, vychádzajúc z lásky k človeku a snahy pomáhať mu, dokázať ho 
akceptovať a akceptovať jeho práva na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, 
zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť ho, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a 
emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť, 

 trpezlivosťou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou, 
 komunikatívnosťou, priateľskosťou, prosociálnym správaním, 
 spoľahlivosťou, presnosťou, 
 primeraným sebahodnotením, sebadisciplínou, 
 emocionálnou stabilitou, 
 diskrétnosťou a zodpovednosťou, 
 iniciatívnosťou, adaptabilnosťou, tvorivosťou, 
 asertívnosťou, altruizmom, 
 zvládaním záťažových životných situácií, 

Absolventa charakterizuje spôsobilosť využívať získané poznatky v konkrétnych 
profesionálnych činnostiach zubného technika ,na úseku zhotovovania zubných náhrad, 
čeľustno-ortopedických aparátov, obturačných protéz, špeciálne dlahovacích a individuálnych 
prvkov pre potreby maxilofaciálnej chirurgie, ušných koncoviek, vaginálnych protéz a 
ďalších špeciálnych výrobkov pre potreby iných medicínskych odborov. 

Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle 
odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je 
schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, projektovať, zorganizovať, 
zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. 
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V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. 
Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej 
činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má 
kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a 
sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i 
osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a 
otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. 

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi 
predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho 
schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo 
všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. 

Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent tohto typu strednej školy 
mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní prvého stupňa. 
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10.3 UČEBNÝ PLÁN ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

10.3.1.1 7.1 Učebný text pre odbornú zložku vzdelávania 

 Učebný plán pre odbornú zložku vzdelávania vymedzuje záväzný minimálny rozsah 
odborného vzdelávania v jednotlivých študijných odboroch pripravujúcich žiakov na výkon 
zdravotníckeho povolania. Počty vyučovacích hodín pre povinné vyučovacie predmety  a klinickú 
prax predstavujú nevyhnutné minimum. 
 
 
Poskytnutý stupeň vzdelania: 

 
stredné odborné vzdelanie 
klasifikácia stupňov vzdelania podľa: ISCED – 454 

Študijný odbor:    53 10 N  zubný technik 
Odborné zamerania: –––– 
Forma, spôsob a organizácia 
štúdia: 

denné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre 
absolventov strednej školy, ukončenej maturitnou 
skúškou 
 

Kategórie a názvy vzdelávacích 
oblastí 

Počet týždenných vyučovacích hodín vo 
vzdelávacom programe v ročníku 

 1. 2. Spolu  
Teoretické vzdelávanie a praktická 
príprava 

   

konverzácia  z cudzieho jazyka 1(1) 1(1) 2(2) 
latinský jazyk  1(1) - 1(1) 
anatómia a fyziológia 2 - 2 
preventívne lekárstvo  - 1 1 
organizácia zdravotníctva  1 - 1 
prvá pomoc 1(1) - 1(1) 
psychológia a profesijná komunikácia - 1(1) 1(1) 
zubné lekárstvo 1 2 3 
kreslenie a modelovanie 7(7)/- - 7(7)/0 
zubné protézy 4 3 7 
protetická technológia 2 2 4 
zhotovovanie zubných protéz 14(14)/21(21) 16(16) 30(30)/37(37) 
ekonomika a prevádzka zubnej techniky - 1 1 
digitálne technológie v zubnej technike - 1(1) 1(1) 
Odborná klinická prax    
  6 (6) 6 (6) 
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SPOLU 34 34 68 

 
Prehľad využitia týždňov v období september - jún 
 
Činnosť                 Počet týždňov v ročníku 

  1.        2.       
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                
Vyučovanie podľa rozpisu učiva                34      30        
Odborná prax          4        -      
Maturitná skúška         -         2 
Časová rezerva.         2   2 
───────────────────────────────────────────────–─── 
Spolu          40      34      
 
Poznámky: 

a) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je    minimálne 33 hodín 
a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 hodín. Počet hodín 
v zátvorke udáva počet hodín cvičení z celkového počtu týždenných vyučovacích hodín predmetu. 
Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijných odboroch sa realizuje v  1. ročníku v rozsahu 34 
týždňov, v  2. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta 
priemer 32 týždňov, spresnenie  počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných 
plánov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, exkurzie a v poslednom 
ročníku na absolvovanie  maturitnej skúšky. 

b) Predmety odbornej zložky vzdelávania uvedené v učebnom pláne sú povinné pre všetky formy 
vzdelávania v študijnom odbore. 

c) Obsah učebných osnov predmetov odbornej zložky vzdelávania je záväzný pre všetky formy 
vzdelávania v študijnom odbore. 

d) Riaditeľ školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje v rámci hodinovej dotácie v 
učebných osnovách predmetov odbornej zložky vzdelávania, ktoré sú súčasťou štátneho 
vzdelávacieho programu, až 30 %-nú úpravu učebného obsahu na inováciu a na zabezpečenie 
regionálnych a aktuálnych potrieb. 

e) Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania 
je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností 
formou cvičení v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach, laboratóriách a pod.) 
a odbornej klinickej praxe v zdravotníckych, iných zariadeniach. Na cvičeniach a odbornej klinickej 
praxi sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na 
hygienické požiadavky podľa platných predpisov nasledovne: vo všetkých študijných odboroch na 
cvičeniach v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach, laboratóriách a pod.) je počet 
žiakov  v skupine maximálne 12. Na odbornej klinickej  praxi je počet žiakov v skupine zubný 
technik max. 2. 

f) V 1. ročníku PKŠ v odbornej zložke vzdelávania je štvortýždňová súvislá odborná klinická prax. 
g) Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške v odbornej zložke 

vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy a 90% klinickej praxe v odbornej 
zložke vzdelávania. 

h) Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
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10.4 VZDELÁVACIE OBLASTI 

Odborné vzdelávanie vedie žiakov k zvládnutiu základných úloh v študijnom odbore, na ktorý sa 
pripravujú. Základným cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre zvládnutie celého 
okruhu učiva. Žiaci získavajú, upevňujú a prehlbujú vedomosti, zručnosti a návyky, predpísané na 
zvládnutie budúceho povolania. 
 
Výsledným efektom odborného vzdelávania je získanie odbornej kvalifikácie, ktorá umožnené 
absolventovi zapojiť sa do pracovného procesu ako kvalifikovaná pracovná sila, alebo pokračovať 
v štúdiu. 
 
Odborné vzdelávanie v študijnom odbore zubný asistent predstavuje komplex odborných 
vedomostí, praktických zručností, schopností a návykov definovaných v profile absolventa. 
Minimálny obsah odborného vzdelávania je zostavený do učebných osnov predmetov, ktoré 
vymedzujú záväzný minimálny obsahový štandard a minimálny výkonový štandard vedomostí, 
zručností a schopností žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch potrebných pre prípravu 
žiakov na výkon zdravotníckeho povolania. Obsah učebných osnov je záväzný pre všetky formy 
vzdelávania v študijnom odbore. 
 
Prehľad vzdelávacích oblastí: 

1. Teoretické vzdelávanie a praktická príprava 
2. Odborná klinická prax 

 

10.4.1.1 Teoretické vzdelávanie a praktická príprava 
 
Obsah oblasti je zameraný na osvojenie základných poznatkov z anatómie a fyziológie, prvej 
pomoci, organizácie zdravotníctva, základov latinskej medicínskej terminológie, zo zdravotníckej 
etiky a profesijnej komunikácie, administratívy a zdravotníckej dokumentácie zubného lekárstva, 
hygieny ústnej dutiny a najmä asistencie v zubnej ambulancii. Súčasťou vzdelávacej oblasti sú tiež 
praktické cvičenia z predmetov v školských podmienkach. 
 
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti, 
musí dosiahnuť stanovené výkonové štandardy a ovládať učivo predpísané obsahovými 
štandardami v učebných osnovách. 
 

10.4.1.2 Odborná klinická prax 
 
V predmete odbornej klinickej praxe žiak uplatňuje vedomosti, zručnosti, spôsobilosti 
nadobudnuté v teoretickom vzdelávaní a praktickej príprave. Cieľom vyučovania je naučiť žiakov 
vykonávať základné pracovné úkony v zubnej technike. 
 
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti, 
musí dosiahnuť stanovené výkonové štandardy a ovládať učivo predpísané obsahovými 
štandardami v učebnej osnove predmetu asistencia v zubnej technike. 
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10.4.1.3 Učebné osnovy odborných predmetov 
 
Učebné osnovy predmetov odbornej zložky vzdelávania vymedzujú záväzný minimálny obsahový 
štandard a minimálny výkonový štandard vedomostí, zručností a schopností žiaka v jednotlivých 
vyučovacích predmetoch potrebných pre prípravu žiakov na výkon zdravotníckeho povolania. 
Obsah učebných osnov je záväzný pre všetky formy vzdelávania v študijnom odbore. 
 
Riaditeľ školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje v rámci hodinovej dotácie v 
učebných osnovách najviac 30 %-nú úpravu učebného obsahu na inováciu a na zabezpečenie 
regionálnych a aktuálnych potrieb vyznačený v ŠkVP. 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 

10.4.1.4  
ANGLICKÝ JAZYK 

 
 
 
Študijný odbor: 5310  N zubný technik 
Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov 

strednej školy ukončenej maturitnou skúškou 
 
 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU ANGLICKÝ JAZYK 
 
Anglický jazyk na SZŠ je v rámci štátneho programu súčasťou odbornej zložky vzdelávania. 
Vyučovanie anglického jazyka pripravuje žiakov na zdravotnícke povolania tým, že ich uvádza 
do odbornej anglickej zdravotníckej terminológie, ktorú má ovládať budúci zdravotnícky 
pracovník – absolvent Strednej zdravotníckej školy. Realizovaním moderných foriem, 
prostriedkov a vyučovacích metód sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického 
a tvorivého myslenia žiakov. Zvládnutie základov zdravotníckej angličtiny súvisí aj so 
všeobecným vzdelaním, získané poznatky pomôžu žiakom aj pri štúdiu iných cudzích jazykov. 
Sú predpokladom pre komunikáciu súčasného vzdelaného človeka v širšom kontexte. 

Predmet poskytuje základy i pre ďalšie vzdelávanie. 
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CIELE   PREDMETU 
 
Cieľom vyučovania anglického jazyka je prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania 
a osvojenia si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva predmetu. Žiaci  majú 
pochopiť základné gramatické pravidlá, osvojiť si základy odbornej terminológie a porozumieť 
princípom, podľa ktorých sa odborné termíny tvoria. Vyučovanie anglického jazyka má prispieť 
k rozvíjaniu a upevňovaniu vedomostí jazykového systému získaných v slovenskom jazyku 
a živých cudzích jazykoch, k rozvoju presného  a logického myslenia a vyjadrovania. Konečným 
cieľom je schopnosť používať anglický jazyk v profesijnej praxi a v samostatnom štúdiu 
odbornej literatúry. 

 
 
ROZPIS UČIVA 
 
2.ročník: 1(1) hodina týždenne, spolu 30 hodín, z toho 30 hodín cvičení 
VZDELÁVACÍ  ŠTANDARD  
 
Obsahový štandard 

Tematický celok: Duševné zdravie 
Témy:  Duševné  zdravie.  Alternatívna  medicína.  Typy  terapie.  Slovesné  väzby  s 
infinitívom 
Kľúčové  pojmy:  zdravie,  alternatívna  medicína,  typy  terapií,  zvládanie  stresových 
situácií, odbúravanie stresu, slovesá s infinitívom 
 
 
Výkonový štandard: 
porozumieť a reprodukovať text: Duševné zdravie, 
opísať a vymenovať základné typy terapií a liečby, 
rozšíriť si a ovládať slovnú zásobu, riešiť úlohy, 
vypracovať cvičenia s porozumením, 
poznať, rozlišovať a používať slovesá s infinitívom. 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: Zdravá ústna dutina 
Témy: Zdravá  ústna  dutina.  Ochorenie  parodontu.  Prevencia.  Základné  a radové číslovky 
Kľúčové pojmy: ústa,  ústna  dutina,  ochorenie  parodontu,  ,  ochorenia  ústnej  dutiny, 
číslovky 
 
 
Výkonový štandard: 
porozumieť textu: Zdravie a ústna dutina, 
osvojiť si slovnú zásobu k danej téme a vedieť ju správne používať, 
osvojiť si odbornú terminológiu, 
tvoriť základné a radové číslovky. 
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Obsahový štandard 
Tematický celok: Ochorenie zuba 
Témy:  Ochorenie  zubov.  Strata  chrupu.  Anomálie  zubov.  Bolesť  zuba.  Infinitív a 
rozkazovací spôsob slovies 
Kľúčové pojmy: ochorenie zubov, anomálie chrupu, dedičnosť, degenerácia, infinitív 
Výkonový štandard: 
porozumieť textu: Ochorenie chrupu 
reprodukovať článok, 
vedieť pomenovať ochorenia a anomálie chrupu, 
rozšíriť slovnú zásobu a vedieť ju používať, 
používať infinitív a rozkazovací spôsob slovies. 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: Zubná protetika 
Témy:  Protetika.  Estetické  výkony  v zubnom  lekárstve.  Protetický  materiál.  Slovesá s 
infinitívom a gerundiom 
Kľúčové pojmy: protetika, zubné náhrady, implantáty, fazeta, korunka, slovesá, infinitív 
 
 
Výkonový štandard: 
porozumieť textu: Zubná protetika, 
naučiť sa slovnú zásobu, 
rozšíriť si slovnú zásobu na základe cvičení, 
používať infinitív a rozkazovací spôsob slovies. 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: Zubné laboratórium 
Témy: Vybavenie zubného laboratória. Zubotechnické prístroje a nástroje. Vedľajšie vety 
Kľúčové pojmy: zubné laboratórium, základné vybavenie, prístroje, pomôcky, materiál, 
vedľajšie vety 
 
 
Výkonový štandard: 
porozumieť textu: Zubné laboratórium, 
analyzovať text, 
vedieť slovnú zásobu a slovné spojenia, 
vypracovať nákres zuba, 
poznať a správne gramaticky používať vedľajšie vety. 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: Zuby ako súčasť tráviaceho systému 
Témy: Ústa. Tráviaci systém. Príslovky 
Kľúčové pojmy: ústa, ústna dutina, tráviaci systém, príslovky a príslovkové spojenia 
Výkonový štandard: 
porozumieť textu: Tráviaci systém a chrup, 
vedieť slovnú zásobu a slovné spojenia, 
vedieť sa správnymi slovnými spojeniami a odbornou terminológiou vyjadriť k téme, 
poznať, rozlišovať a správne gramaticky používať príslovky. 
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Obsahový štandard 
Tematický celok: Vybavenie zubnej ambulancie 
Témy: Ambulancia  zubného  lekára.  Vybavenie  zubnej  ambulancie.  Ošetrenie  ústnej dutiny. 
Predložky 
Kľúčové pojmy: ambulancia zubného lekára,  nástroje, vybavenie, práca zubného lekára, 
predložky 
 
 
Výkonový štandard: 
porozumieť textu: U zubného lekára, 
vedieť  odbornú slovnú zásobu a slovné spojenia, 
vypracovať  dialóg na danú tému, 
poznať, rozlišovať a správne používať predložky miesta a času. 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: Efektívne komunikačné techniky zubného technika 
Témy: Zubný   technik.   Komunikácia   zubného   technika.   Rozhovor   so   zubným 
technikom. Vedľajšie vety. Zlozvyky. Empatia 
Kľúčové  pojmy:  zubný  technik,  práca  a náplň  zubného  technika,  dialóg,  odtlačky, 
protetický materiál, vedľajšie vety účelové, zvolacie vety 
 
 
Výkonový štandard: 
porozumieť textu: Práca zubného technika, 
vedieť odbornú terminológiu a slovné spojenia, 
vedieť pripraviť dialóg medzi zubným technikom a pacientom, 
poznať, rozlišovať a správne gramaticky používať vedľajšie vety účelové a zvolacie vety. 
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UČEBNÉ   OSNOVY    
 

PREDMETU 
 
 

LATINSKÝ JAZYK 
 
 

Názov predmetu Latinský jazyk 
Časový rozsah výučby 1. ročník 1 hodina týždenne,  

spolu 33 hodín z toho 33 hodín cvičení 
 

Ročník  prvý 
  
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 
 
 
 
 
 

CHARAKTERISTIKA  PREDMETU 
 
 Latinský jazyk na SZŠ je v rámci štátneho programu (ISCED 3) súčasťou odbornej zložky 
vzdelávania. Vyučovanie latinského jazyka prispieva svojím špecifickým podielom k príprave 
žiakov na štúdium odborných predmetov a pripravuje ich na zdravotnícke povolanie tým, že ich 
uvádza do odbornej latinsko – gréckej terminológie, ktorú má ovládať budúci zdravotnícky 
pracovník – absolvent SZŠ. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód 
sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia žiakov. 
Zvládnutie základov latinčiny aj minima gréčtiny súvisí aj so všeobecným vzdelaním, získané 
poznatky pomôžu aj pri štúdiu iných cudzích jazykov. Sú predpokladom pre komunikáciu 
súčasného vzdelaného človeka v širšom kontexte. Predmet poskytuje základy i pre ďalšie 
vzdelávanie . 
 
CIELE   PREDMETU 
 Cieľom vyučovania latinského jazyka je prispieť k splneniu cieľov odborného 
vzdelávania a osvojenia si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva predmetu. Žiaci  
majú pochopiť základné gramatické pravidlá, osvojiť si základy odbornej terminológie 
anatomickej i klinickej a porozumieť princípom, podľa ktorých sa odborné termíny tvoria. 
Vyučovanie latinského jazyka má prispieť k rozvíjaniu a upevňovaniu vedomostí jazykového 
systému získaných v slovenskom jazyku a živých cudzích jazykoch, k rozvoju presného  
a logického myslenia a vyjadrovania. Konečným cieľom je schopnosť používať latinský jazyk 
v profesijnej praxi a v samostatnom štúdiu odbornej literatúry. 
 
ROZPIS UČIVA 
VZDELÁVACÍ   ŠTANDARD 
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Obsahový štandard: 
 
Tematický celok: Úvod do štúdia latinského jazyka                                                
Témy:  História medicínskej terminológie. Hippokratova prísaha. Význam latinčiny          
            pri výkone zdravotníckej profesie.  Latinská abeceda. Výslovnosť.       
Kľúčové pojmy: medicína, odborná terminológia, Hippokrates, výslovnosť 
 
Výkonový štandard: 
 

 popísať vznik a vývoj medicínskej terminológie 
 vysvetliť význam Hippokratovej prísahy v súčasnosti 
 ovládať latinskú abecedu a výslovnosť 
 vedieť správne písať a čítať latinské slová 

 
Prierezové témy : OSR, MUV, ENV, MEV, výchova v európskych a globálnych súvislostiach 
 
 
Obsahový štandard: 
 
Tematický celok: Flexia substantív a adjektív. Adverbiá.                                          
Témy: Základná gramatická terminológia. Skloňovanie substantív 1. – 5. deklinácie, 
           adjektív 1., 2., 3. deklinácie. Stupňovanie adjektív so zameraním na nepravidelné 
           a neúplné stupňovanie. Anatomické názvoslovie. Adverbiá – prehľad /podľa  
           potrieb odboru/.                
Kľúčové pojmy: substantívum, adjektívum, singulár, plurál, nominatív, genitív, 
                            akuzatív, ablatív, maskulínum, feminínum, neutrum, 1. deklinácia,   
                            2. deklinácia, 3. deklinácia, 4. deklinácia, 5. deklinácia, skloňovanie, 
                            stupňovanie adjektív pravidelné, nepravidelné, neúplné, adverbium 
 
Výkonový štandard: 
 

 využiť vedomosti z gramatickej terminológie slovenského jazyka a cudzích jazykov 
 ovládať klasifikáciu slovných druhov, predovšetkým substantív a adjektív 
 vedieť skloňovať substantíva 1., 2., 3., 4., 5. deklinácie s dôrazom na genitív singuláru a 

nominatív a genitív plurálu 
 nájsť spoločné znaky jednotlivých deklinácií 
 vedieť správne používať predložkové pády 
 vedieť skloňovať adjektíva 1., 2. a 3. deklinácie 
 pri skloňovaní adjektív aplikovať poznatky zo skloňovania substantív 
 vedieť  adjektíva vystupňovať a správne prekladať 
 správne používať a prekladať anatomické názvoslovie s adjektívami vystupňovanými 

nepravidelne a neúplne 
 vymenovať najpoužívanejšie adverbiá v odbore 

 
Prierezové témy : OSR, MUV, výchova v európskych a globálnych súvislostiach 
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Obsahový štandard: 
 
Tematický celok: Číslovky                                                                                                
 
Témy: Latinské číslovky – základné a radové. 
           Použitie čísloviek v anatomickej a klinickej terminológii. 
Kľúčové pojmy: základné číslovky, radové číslovky, diagnóza 
 
Výkonový štandard: 

 ovládať klasifikáciu latinských čísloviek 
 vymenovať latinské číslovky základné 1 – 100, 1000 
 vymenovať latinské radové číslovky 1. – 15. 
 ovládať skloňovanie latinských čísloviek 
 vedieť správne vyjadriť kvantitatívne javy – počet /základné číslovky v anatomickej  

terminológii/ 
 vedieť správne používať radové číslovky v diagnózach 

 
Prierezové témy: MUV, ENV, MEV 
 
 
Obsahový štandard: 
 
Tematický celok: Sloveso v medicínskej terminológii                                                  
 
Témy: Prehľad časovania slovies 1. – 4. konjugácie. Tvary imperatívu v odbornej 
           terminológii. Sloveso esse. 
Kľúčové slová: konjugácia, indikatív prézenta , imperatív, osobné prípony 
 
Výkonový štandard: 

 poznať /informačne/ koncovky indikatívu prézenta, imperatívu 
 rozlíšiť rozdiel medzi konjugáciami 
 porovnať časovanie slovesa byť v latinčine a slovenskom jazyku 
 vedieť tvoriť imperatív slovies 1. – 4. konjugácie 
 využívať imperatív v praxi 

 
Prierezové témy: OSR, MUV 
 
 
Obsahový štandard: 
 
Tematický celok: Základné informácie o tvorení odvodených a zložených slov        
 
Témy: Tvorenie latinských a gréckych slov prefixmi, sufixami a  skladaním slov. 
Kľúčové slová: slovný základ, prefix, sufix, odvodené slovo, zložené slovo 
 
Výkonový štandard: 

 osvojiť si najdôležitejšie latinské prefixy, sufixy, grécke prefixy, sufixy používané pri 
tvorení slov v zdravotníckej terminológii 
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 vysvetliť význam zložených slov 
 vedieť prakticky používať základné spôsoby tvorenia slov odvodzovaní a skladaním 
 orientovať sa v medicínskych termínoch a ich vzájomných vzťahoch 
 upevniť si vedomosti a poznatky o tvorení odbornej lekárskej terminológie 

 
Prierezové témy : OSR, MUV,  MEV, výchova v európskych a globálnych súvislostiach 
 
Obsahový štandard: 
 
Tematický celok: Substantíva gréckeho pôvodu                                                       
 
Témy: Základné informácie o gréckych substantívach 1. – 3. deklinácie 
Kľúčové slová: substantíva gréckeho pôvodu 
 
Výkonový štandard: 

 využiť pri skloňovaní gréckych substantív vedomosti zo skloňovania latinských 
substantív 

 zoznámiť sa so skloňovaním gréckych substantív zakončených predovšetkým na  -e,-es, -
os, -er, -on, -ma, -itis, - is, -osis 

 porovnať spoločné znaky skloňovania gréckych a latinských substantív 
 orientovať sa v gréckej terminológii 

 
Obsahový štandard: 
 
Tematický celok: Medicínska terminológia so zameraním na špecifiká  
                             jednotlivých študijných odborov                                                        
Témy: Odborná terminológia a  názvoslovie.                     
Kľúčové slová: Anatomická terminológia, kosť, sval, kostra, stavec, rebro, horná      
                         končatina, dolná končatina, tráviaca rúra, srdce, diagnóza 
 
Výkonový štandard: 

 spoznať odbornú medicínsku terminológiu ako nevyhnutnú súčasť jednotlivých odborov 
 vymenovať  časti kostry, svaly, tráviacu sústavu, stomatologické a farmaceutické 

názvoslovie: 
 orientovať sa v patologickej terminológii všeobecne 
 správne pochopiť a využiť skratky  vyskytujúce sa v jednotlivých študijných odboroch 

 
 
Prierezové témy : OSR, MUV, ENV, MEV 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 
 

PREVENTÍVNE LEKÁRSTVO 
 
 

Študijný odbor: 5310  N zubný technik 
Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre 

absolventov strednej školy, ukončenej maturitnou 
skúškou 
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C H A R A K T E R I S T I K A P R E D M E T U 
 
 
Predmet preventívne lekárstvo na SZŠ v rámci štátneho programu ako súčasť odbornej zložky 
vzdelávania vhodne vybranými poznatkami z mikrobiológie, alergológie, epidemiológie, 
sociálnej hygieny, prevencie sociálnych a civilizačných chorôb, hygieny životného prostredia,  
preventívneho  pracovného  lekárstva,  hygieny  výživy,  hygieny  detí a mládeže a ochrany 
pred ionizujúcim žiarením poskytuje študentom ucelený didaktický systém poznatkov o 
jednote organizmu v zdraví i v chorobe. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a 
vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického 
a tvorivého myslenia a konania študentov. Predmet poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie 
odborné predmety a pre ďalšie vzdelávanie. 
 
 
 
CIELE PREDMETU 
 
 
Cieľom vyučovania predmetu preventívne lekárstvo je v maximálnej možnej miere prispieť 
k splneniu cieľov odborného vzdelávania. Študenti sa majú naučiť pracovať so základnou 
odbornou terminológiou, osvojiť  si schopnosť  vyhľadávať  odborné informácie v literatúre, 
vhodne prezentovať odborné poznatky, analyzovať vybrané problémy, aplikovať poznatky pri 
riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. Mali by vedieť objasniť prostredníctvom syntézy 
získaných vedomosti jednotu organizmu v zdraví i v chorobe. Vedieť preukázať schopnosti 
preventívneho myslenia a konania v otázkach zdravia a výchovy k zdraviu. Vedieť preukázať 
základné vedomosti z mikrobiológie, imunológie, alergológie, epidemiológie, sociálnej 
hygieny, prevencie sociálnych a civilizačných chorôb, z hygieny a ochrany pred ionizujúcim 
žiarením. Mali by vedieť vysvetliť filozofiu a ciele národného programu podpory zdravia a 
jeho aplikácie v jednotlivých zložkách ochrany zdravia. Uvedomiť si potrebu svojej aktívnej 
účasti na tvorbe a ochrane životného prostredia, svojho zdravia a zdravia spoločnosti. Spájať 
poznatky získané štúdiom predmetu s poznatkami nadobudnutými v iných  odborných  
predmetoch  a využiť  ich  vo  svojom  ďalšom  štúdiu a v zamestnaní. 
 
 
 
ROZPIS UČIVA 
 
 
ročník 1 hodina týždenne, spolu 34 hodín. 
 
 
 
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  PREDMETU 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: Úvod do predmetu -  Preventívne lekárstvo 
Témy:  Zdravie.  Ochrana  zdravia.  Životné  a pracovné  podmienky.  Spôsob  života. 
Prevencia. Faktory ovplyvňujúce zdravie 
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Kľúčové pojmy: prevencia, mikrobiológia, faktory ovplyvňujúce zdravie 
Výkonový štandard: 
charakterizovať preventívne lekárstvo, 
definovať zdravie, 
objasniť jednotu organizmu v zdraví i v chorobe, 
preukázať preventívne myslenie a konanie v otázkach zdravia a výchovy k zdraviu, 
objasniť správne životné a pracovné podmienky, 
vedieť opísať správny spôsob života, 
poukázať na dôležitosť prevencie, 
vedieť vymenovať faktory ovplyvňujúce zdravie. 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: Mikrobiológia 
Témy: Charakteristika a základné vlastnosti, fyziológia a rozmnožovanie mikroorganizmov. 
Patogenita mikróbov. Mikrobiálne osídlenie človeka. Účinok chemoterapeutík a antibiotík, 
rezistencia. Laboratórna diagnostika 
 

 
Kľúčové pojmy: mikroorganizmus, chemoterapeutiká, antibiotiká, rezistencia, vírusy, 
baktérie, parazity, mykózy 
 

 
Výkonový štandard: 
charakterizovať mikrobiológiu, 
vysvetliť základné vlastnosti, fyziológiu a rozmnožovanie mikroorganizmov, 
oboznámiť sa s patogenitou mikroorganizmov, 
rozlíšiť vírusové, bakteriálne, parazitárne a mykotické ochorenia, 
popísať mikrobiálne osídlenie človeka, 
objasniť účinok chemoterapeutík a antibiotík, rezistencie, 
oboznámiť so základmi laboratórnej diagnostiky. 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok:  Imunológia 
Témy: Charakteristika. Základné pojmy. Rozdelenie obranných mechanizmov. 
Antigény. Protilátky 
 
 
Kľúčové pojmy: antigén, protilátka 
 
 
Výkonový štandard: 
charakterizovať imunológiu a základné pojmy, 
objasniť rozdelenie obranných mechanizmov, 
charakterizovať antigény, protilátky. 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: Epidemiológia 
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Témy: Infekcia. Nákaza, proces šírenia, prenos, vnímavosť a odolnosť. Protiepidemické 
opatrenia.  Infekčné   choroby.   Imunizácia   –   aktívna,   pasívna.   Očkovanie a očkovacie  
techniky, dokumentácia 
 

 
Kľúčové pojmy: infekcia, nákaza, prenos, vnímavosť, odolnosť, imunizácia, očkovanie 
 
 
Výkonový štandard: 
charakterizovať epidemiológiu, infekciu, nákazu, proces šírenia, prenos, vnímavosť a 
odolnosť, 
vymenovať protiepidemické opatrenia, 
charakterizovať infekčné choroby, 
objasniť imunizáciu – aktívnu a pasívnu, 
charakterizovať očkovanie, očkovacie techniky a dokumentáciu. 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: Alergológia 
Témy: Alergická reakcia – rozdelenie 
 
 
Kľúčové pojmy: alergia, reakcia, anafylaxia 
 
 
Výkonový štandard: 
charakterizovať alergológiu, 
vymenovať a popísať alergické reakcie, 
charakterizovať anafylaktický typ precitlivenosti, 
popísať cytolytickú a cytotoxickú reakciu. 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: Dekontaminácia 
Témy:  Charakteristika dekontaminácie. Dezinfekcia a sterilizácia –
 fyzikálna a chemická. Dezinsekcia a deratizácia.  Mechanická očista. 
Nozokomiálne infekcie 
 

 
Kľúčové  pojmy:  dezinfekcia,  a sterilizácia,  dezinsekcia  a deratizácia, nozokomiálna 
infekcia, asepsa, antisepsa 
 

 
Výkonový štandard: 
charakterizovať dekontamináciu, 
popísať metódy dekontaminácie, 
vysvetliť  spôsoby rozdelenia, triedenia, recyklácie a odstraňovanie odpadu, 
preukázať základné poznatky z dezinfekcie a sterilizácie – fyzikálnej a chemickej, 
popísať dezinsekciu a deratizáciu, 
vysvetliť preventívny význam mechanickej očisty v domácnosti, sanitárneho 
upratovania, dekontaminácie nástrojov a materiálov v zdravotníckych zariadeniach, 
charakterizovať  nozokomiálne infekcie, 
vymenovať  faktory vzniku rezistencie baktérií na ATB. 
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Obsahový štandard 
Tematický celok: Sociálna hygiena 
Témy: Prevencia – sociálna hygiena – zdravie. Vzťah – človek – prostredie – spôsob 
života – sociálne a kultúrne aspekty. Zdravotná výchova a sebavýchova 
Kľúčové  pojmy:  prevencia,  hygiena,  prostredie,  zdravotná  výchova,  sebavýchova, 
návykové látky, elektronické mánie 
 
 
Výkonový štandard: 
charakterizovať sociálnu výchovu, 
objasniť prevenciu – sociálnu hygienu – zdravie, 
vysvetliť vzťah – človek – prostredie – spôsob života – sociálne a kultúrne aspekty, 
popísať  vnútorné a vonkajšie faktory ovplyvňujúce psychické zdravie, 
charakterizovať zdravotnú výchovu  a sebavýchovu. 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: Hygiena životného prostredia 
Témy: Životné prostredie a zdravie. Hygiena ovzdušia, pôdy a vody. Fyzikálne faktory a 
zdravie. Hygiena sídlisk, bývania. Hygiena zdravotníckych zariadení 
Kľúčové pojmy: ekológia, rovnováha v prírode, ovzdušie, pôda, voda, sídliská, smog, 
kyslé dažde, zdravotnícke zariadenia 
 
 
Výkonový štandard: 
charakterizovať vzťah človek a životné prostredie, 
opísať hygienu ovzdušia, pôdy a vody, 
vysvetliť vzťah fyzikálne faktory a zdravie, 
vysvetliť pojem ekológia, 
opísať príčiny a následky znečisťovania ovzdušia, pôdy a vody - vznik smogu, kyslých dažďov a 
ich  škodlivé účinky, 
získať základné poznatky o hygiene sídlisk, bývania, 
charakterizovať hygienu v zdravotníckych zariadeniach, v zubnej technike. 
 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: Preventívne pracovné lekárstvo 
 
 
Témy:   Ochrana   zdravia   a prevencia   poškodenia   pri   práci.   Faktory   pracovného 
prostredia, faktory pracovného prostredia v zubných laboratóriách 
 

 
Kľúčové pojmy: pracovné lekárstvo, faktory pracovného prostredia 
 
 
Výkonový štandard: 
charakterizovať pracovné lekárstvo, 
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získať základné poznatky ochrany zdravia a prevencie poškodenia pri práci  v zubnej technike 
charakterizovať faktory pracovného prostredia v zubnej technike 
 
 
Obsahový štandard 
 
 
Tematický celok: Hygiena výživy 
Témy:  Výživa.  Hodnotenie  potravín.  Spoločné  stravovanie.  Potravinárska  výroba a 
obchod. Nákazy a otravy z potravín 
Kľúčové pojmy: výživa, potravina , spoločné stravovanie, potravinárska výroba, obchod, 
racionálna   výživa 
 
 
Výkonový štandard: 
charakterizovať   výživu a hygienu výživy, racionálnu výživu a následky nesprávnej výživy, 
získať základné poznatky o hodnotení potravín, 
charakterizovať spoločné stravovanie, 
objasniť poznatky o potravinárskej výrobe, obchode, 
vysvetliť pojem alimentárne ochorenia, prvotné a druhotné infikovanie potravín, 
vymenovať základné poznatky o nákazách a otravách z potravín. 
 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: Hygiena detí a mládeže 
Témy: Rast a vývin dieťaťa. Hygiena detí a mládeže. Kolektívne zariadenia. Hygiena 
prevádzky zariadení pre deti a mládež . Režim zotavovania detí a mládeže 
 

 
Kľúčové pojmy : rast a vývin dieťaťa,  negatívne podnety, pozitívne podnety, kolektívne 
zariadenia 
 

 
Výkonový štandard: 
charakterizovať  rast  a  vývoj  detí  a mládeže  vo  vzťahu  k životným  a pracovným 
podmienkam, 
charakterizovať osobitosti prevádzky kolektívnych zariadení - predškolských zariadení škôl, 
centier  voľného  času,  vplyv  učiteľov  a rodičov,  režim  zotavovania  detí a mládeže. 
 

 
Obsahový štandard 
Témy:  Prevencia   chorôb   srdca  a  ciev,  nádorových  ochorení,  cukrovky,  úrazov, 
toxikománií, zubného kazu 
Kľúčové pojmy: choroby srdca a ciev, nádorové ochorenia, cukrovka, úraz, toxikománia. 
Prevencia najčastejších ochorení ústnej dutiny a tvárovej oblasti : zubný kaz, ochorenia 
parodontu, nádory 
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Výkonový štandard: 
preukázať schopnosti preventívneho myslenia a konania v otázkach zdravia a výchovy k 
zdraviu, 
vysvetliť príčiny vzniku civilizačných ochorení, 
popísať prevenciu sociálnych a civilizačných chorôb – prevencia chorôb srdca a ciev, 
nádorových ochorení, cukrovky, úrazov, toxikománie, zubného kazu a ochorení parodontu. 
 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: Národný program podpory zdravia 
Témy: Ciele. Základné postupy a stratégie 
 
 
Kľúčové pojmy: postup, stratégia národný program 
 
 
Výkonový štandard: 
charakterizovať SZO, jej činnosť, ciele a výzvu pre vlády všetkých krajín sveta, 
vysvetliť  filozofiu  a  ciele  národného  programu  podpory  zdravia  a jeho  aplikácie v 
jednotlivých zložkách ochrany zdravia, 
definícia zdravia a ústneho zdravia podľa SZO. 
 
 
 
Obsahový štandard 
 
Tematický celok: Zdravotnícka štatistika 
Témy: Charakteristika a význam zdravotníckej štatistiky. Základné štatistické pojmy. 
Štatistické  informácie   o chorobnosti,  hospitalizovaných   pacientoch.  Povinne hlásené 
infekčné a parazitárne choroby 
 

 
Kľúčové pojmy: chorobnosť, úmrtnosť, štatistické metódy 
 
 
Výkonový štandard: 
charakterizovať zdravotnícku štatistiku, 
vysvetliť základné pojmy v zdravotníckej štatistike, 
popísať a rozdeliť štatistické informácie o chorobnosti, 
popísať štatistické informácie hospitalizovaných chorých, 
vymenovať povinne hlásené infekčné a parazitárne choroby. 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 
PSYCHOLÓGIA A PROFESIJNÁ KOMUNIKÁCIA 

 

 
 
 

Študijný odbor: 5310 N zubný technik 
Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné  pomaturitné  kvalifikačné  štúdium 

pre absolventov strednej školy ukončenej 
maturitnou skúškou 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

Teoreticko-praktický predmet psychológia a profesijná komunikácia sprostredkuje študentom 
poznatky pre nadväzovanie kontaktov a tímovú spoluprácu. Realizovaním širokej škály 
vyučovacích metód a foriem sa vytvárajú podmienky pre rozvíjanie vzťahovo-postojových a 
intelektuálnych spôsobilostí odborného vzdelania. 
 

 
 
CIELE PREDMETU 
 

Ciele predmetu sú vo vzťahu k hlavnému cieľu vzdelávania, ktorý spočíva v splnení 
požiadaviek na odbornosť a morálku zdravotníckeho pracovníka. Cieľom vyučovania 
predmetu je získať odborné kompetencie v kognitívnej, psychomotorickej a afektívnej zložke 
vo vzťahu k profilu absolventa a potrieb praxe. Prostredníctvom obsahu učiva psychológie a 
pedagogiky a komunikácie sa študenti naučia porozumieť prejavom, potrebám a citovým 
stavom klientov. Osvoja si zásady prosociálneho a kooperatívneho správania. Dokážu 
využívať poznatky, vedomosti a zručnosti v osobnom a pracovnom prostredí. Získajú návyky 
vyhľadávať informácie, aktualizovať poznatky a skúsenosti z rôznych zdrojov a situácií. 
Naučia sa verejne vystupovať a upevňovať pozíciu profesie a stavovskej cti. 
 

 
 
ROZPIS UČIVA 
 

ročník  1 hodina týždenne, spolu 30 hodín, z toho 30 hodín cvičení  
 
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 
 

Obsahový štandard: 
Tematický celok: Úvod do psychológie a pedagogiky 
 

Témy: Predmet a úlohy psychológie a pedagogiky, výskumné metódy, človek ako bio-psycho-
sociálna bytosť, sociálna a biologická determinácia psychiky 
 

Kľúčové pojmy: psychológia, pedagogika, metóda, bio-psycho-sociálna bytosť, 
determinácia ľudskej psychiky 
Výkonový štandard: 
 

charakterizovať psychológiu, pedagogiku 
vysvetliť význam psychológie a pedagogiky v bežnom živote 
popísať význam psychológie a pedagogiky v zdravotníctve 
definovať pojem bio-psycho-sociálnu bytosť 
vysvetliť biologickú a sociálnu determináciu ľudskej psychiky 
 
 
Obsahový štandard: 
 

Tematický celok: Základy psychológie osobnosti 
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Témy:  Charakteristika  psychiky.  Biologická  a  sociálna  podmienenosť  psychiky. 
Charakteristika osobnosti. Typy osobnosti. Vzťahovo-postojové vlastnosti osobnosti. 
Výkonové vlastnosti osobnosti. Aktivačno-motivačné vlastnosti osobnosti. Dynamické 
vlastnosti osobnosti. Myslenie a reč. Pamäť a učenie. Vôľová regulácia správania. City a 
emócie. 
 

 
 
 
 
Kľúčové pojmy: osobnosť, holistický prístup, charakter, temperament, myslenie, pamäť, 
učenie, city, emócie 
Výkonový štandard: 
charakterizovať psychiku 
popísať biologickú a sociálnu podmienenosť psychiky 
vysvetliť pojem charakteristika osobnosti 
vymenovať a rozpoznať typy osobnosti 
charakterizovať postoje, ideály, charakter 
vymenovať výkonové vlastnosti osobnosti 
popísať druhy temperamentu 
vysvetliť význam myslenia, reči pamäte a učenia 
 
 
 
Obsahový štandard: 
 

Tematický celok: Základy vývinovej psychológie 
 

Témy: Jednotlivé vývojové obdobia v životnom cykle človeka: prenatálne, 
novorodenecké obdobie, dojčenské obdobie, obdobie batoľaťa,
 obdobie predškolského veku, puberta, adolescencia, dospelosť, staroba 
Kľúčové pojmy: vývin, prenatálne obdobie, novorodenec, dojča, batoľa, predškolský a 
školský vek, adolescencia, dospelosť, staroba 
 

Výkonový štandard: 
 

charakterizovať jednotlivé vekové obdobia životného cyklu človeka 
určiť rozdiely v psychomotorickom vývine novorodenca, dojčaťa,
 batoľaťa a dieťaťa v predškolskom veku 
opísať školský vek a rozlíšiť jednotlivé obdobia 
načrtnúť špecifiká a výchovné problémy puberty a adolescencie 
poukázať na spoločenskú problematiku dospelosti a staroby 
 
Obsahový štandard: 
 

Tematický celok: Sociálna psychológia 
 

Témy:  Predmet  sociálnej  psychológie,  rodina  ako  primárna  skupina,  výchovné štýly, 
človek a skupiny 
Kľúčové pojmy: sociálna psychológia, rodina, skupina, výchovné štýly 
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Výkonový štandard: 
vysvetliť predmet sociálnej psychológie 
definovať pojem rodina a sociálna skupina 
vysvetliť význam a úlohu rodiny 
vysvetliť pôsobenie  vplyvu skupiny na človeka 
definovať druhy výchovných štýlov 
 
Obsahový štandard: 
 

Tematický celok: Komunikácia 
 

Témy: Komunikácia. Neverbálna komunikácia a verbálna komunikácia. Empatia, konflikt, 
riešenie konfliktov, asertivita 
Kľúčové pojmy: verbálna a neverbálna komunikácia, empatia, asertivita 
 

Výkonový štandard: 
vysvetliť funkciu komunikácie v interpersonálnom styku 
monitorovať a dešifrovať význam signálov reči tela 
formulovať pravidlá úspešnej verbálnej komunikácie 
vysvetliť pojmy empatia, konflikt, asertivita 
 
 
Obsahový štandard: 
 

Tematický celok: Psychológia zdravia 
 

Témy: Duševné zdravie a životospráva. Sebapoznanie a sebahodnotenie. Sebavýchova 
 

Kľúčové pojmy: psychosomatika,  duševné  zdravie,  duševná  hygiena,  stres,  relaxácia, 
prevencia 
 

Výkonový štandard: 
definovať zdravie, životosprávu a životný štýl 
rozpoznať negatívne stránkyzáťažových situácii prameniacich z konfliktov a 
stresu 
navrhnúť konkrétne aktivity na podporu duševného zdravia 
charakterizovať relaxačné techniky a ich využitie 
aplikovať relaxačné techniky 
 
 
Obsahový štandard: 
 

Tematický celok: Zdravotná výchova 
 

Témy: Úloha zdravotníckeho pracovníka v zdravotnej výchove –  edukačnej činnosti. 
Metódy, formy a prostriedky zdravotno-výchovnej činnosti 
 

Kľúčové pojmy: zdravotná výchova, edukácia 
 

Výkonový štandard: 
zdôvodniť význam výchovy k zdraviu, 
opísať metódy a prostriedky zdravotnej výchovy. 
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UČEBNÉ OSNOVY 
PREDMETU 

Zubné lekárstvo 
 

 
 
 
Študijný odbor:     5310 N zubný technik 
Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre 

absolventov strednej školy, ukončenej maturitnou 
skúškou  
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CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU 
 

Učebný predmet zubné lekárstvo ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, poskytuje študentom 
vhodne vybranými poznatkami zo zubného lekárstva získať prehľad o fyziológii , patologických 
stavoch a procesoch prebiehajúcich v orofaciálnej oblasti vrátane zápalov, nádorov i úrazov, a to 
s osobitným zdôraznením ich možného vplyvu na celkový stav organizmu.                                          
Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú 
podmienky pre formovanie a rozvíjanie tvorivého myslenia a konania žiakov.   

 
 

CIEĽE UČEBNÉHO PREDMETU 
 
Cieľom vyučovania zubného lekárstva je v maximálnej možnej miere prispieť k splneniu cieľov 
odborného vzdelávania a oboznámiť sa s patológiou zubov, chorobami organizmu a ich 
prejavmi, chorobami mäkkých tkanív ústnej dutine, so starostlivosťou o chrup, koncepciou 
zubného lekárstva a pracovnými úsekmi zubného lekárstva. Študenti sa majú naučiť pracovať zo 
základnou odbornou terminológiou, vyhľadávať odborné informácie, vhodne prezentovať 
odborné poznatky a analyzovať vybrané problémy. 
 
 
 
ROZPIS UČIVA 
 
2.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín.. 
 
 
 
VZDELÁVACI  ŠTANDARD  
 
Obsahový štandard : 
Tematický celok : NÁDORY 
Témy: Nádory.  Faktory  uplatňujúce  sa  pri  vzniku  nádorov.  Základné  vlastnosti nádorov. 
Zásady prevencie nádorov orofaciálnej oblasti 
Kľúčové slová : nádory (novotvar, neoplazma), benignita, malignita, metastázy, tkanivá, 
prevencia, dispenzarizácia 
 
 
Výkonový štandard: 
popísať nádory ako zmenu tkaniva, 
poznať faktory, ktoré sa môžu uplatňovať pri vzniku nádoru, 
poznať základné vlastnosti nádorov, 
poznať zásady prevencie nádorov v ústnej dutine. 
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Obsahový štandard: 
Tematický celok: Úvod do predmetu a opakovanie učiva Fyziológia a patológia OFS Témy:
 Hltanie, poruchy prehĺtania, fyziológia hlasu, patofyziológia hlasu, reč, rečové orgány, 
artikulačné orgány,  patofyziológia reči, fyziológia hlások 
Kľúčové pojmy: Hltanie, prehĺtanie, hlas, reč, rečové orgány, artikulačné orgány, hlásky 
 
 
Výkonový štandard: 
vedieť fyziológiu a patofyziológiu hltania, 
vysvetliť fyziológiu tvorby hlasu, 
definovať reč, 
charakterizovať rečové orgány, 
poznať patofyziológiu reči. 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: Patológia zubov a chrupu 
Témy: Poškodenie zubov, atrofia a degenerácia zubnej drene, anomálie tvaru, veľkosti a 
postavenia zubov, zubný kaz, parodontopátie, anatómia vzájomného vzťahu zubov čeľusti a 
sánky, abrázia, klinovité defekty, sfarbenie skloviny, abrázia, príprava chrupu na protetické 
ošetrenie 
Kľúčové pojmy: atrofia, degenerácia, zubná dreň, anomálie, zubný kaz, parodontopátie, 
zuboradie, defekty, sklovina, abrázia, defekt skloviny, protetické ošetrenie 
 
 
Výkonový štandard: 
vedieť anomálie zubov, 
popísať anomálie chrupu, 
charakterizovať zubný kaz, 
poznať druhy parodontopátií, 
vedieť anatómiu čeľuste, sánky a zuboradia, 
poznať abráziu, 
ovládať prípravu chrupu na protetické ošetrenie. 
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Obsahový štandard: 
Tematický celok: Zmeny na kostiach čeľuste a sánky po strate zubov 
Témy: Zmeny po čiastočnej strate chrupu, zmeny po úplnej strate chrupu, osteoporóza, zmeny 
na temporomandibulárnom kĺbe po strate zubov, vznik artikulačných porúch v prirodzenom 
chrupe, fixné a snímateľné protézy, význam imediátnej protézy 
Kľúčové pojmy: Čeľusť a sánka, strata zubov, osteoporóza, temporomandibulárny kĺb, 
strata zubov, artikulačné poruchy, fixné a snímateľné protézy 
 
 
Výkonový štandard: 
poznať zmeny na kostiach čeľuste a sánky, 
poznať zmeny po strate zubov, 
charakterizovať osteoporózu, 
ovládať zmeny na spánkovo-sánkovom  kĺbe po strate zubov, 
poznať artikulačné poruchy, 
ovládať druhy protéz. 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: Choroby organizmu a ich prejavy 
Témy: Priebeh choroby, prejavy choroby, subjektívne a objektívne príznaky choroby, 
základné fyzikálne vyšetrenia, sledovanie a záznamy fyziologických funkcií, anamnéza, 
diagnóza, liečba,  rtg vyšetrenie zubov a kostných tkanív v ústnej dutine 
Kľúčové  pojmy:  choroba,  subjektívne  a  objektívne  príznaky,  fyzikálne  vyšetrenia, 
fyziologické funkcie, anamnéza, diagnóza, liečba, rtg vyšetrenie zubov a kostných tkanív v 
ústnej dutine 
 

 
Výkonový štandard: 
charakterizovať prejavy choroby, organizmu, 
popísať subjektívne a objektívne príznaky choroby, 
poznať základné fyzikálne vyšetrenia, 
vedieť zmerať fyziologické funkcie, 
zaznamenať a charakterizovať  anamnézu, 
poznať diagnózu a liečebné spôsoby, 
popísať rtg. vyšetrenie tkanív ústnej dutiny. 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: Ochorenie mäkkých tkanív v dutine ústnej 
Témy: Vrodené anomálie ústnej dutiny, degeneratívne zmeny a zmeny látkovej premeny, 
alergické prejavy v ústnej dutine, prejavy krvných chorôb v ústnej dutine, prejavy 
infekčných chorôb 
 

 
Kľúčové pojmy: Mäkké tkanivá v ústnej dutine, vrodené anomálie, degeneratívne zmeny, 
alergické prejavy, prejavy krvných chorôb, prejavy infekčných chorôb 
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Výkonový štandard: 
poznať ochorenia mäkkých tkanív v ústnej dutine, 
popísať degeneratívne zmeny, 
popísať alergické prejavy v ústnej dutine, 
popísať prejavy krvných chorôb, 
popísať prejavy infekčných chorôb v ústnej dutine. 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: Úrazy čeľuste, sánky a tvárových kostí 
Témy: Poranenia mäkkých tkanív, poranenia tvrdých tkanív, zlomeniny sánky, ostatné 
zlomeniny, komplikácie, starostlivosť o ústnu dutinu a celkový stav pacienta 
Kľúčové  pojmy:  Mäkké  tkanivá,  tvrdé  tkanivá,  zlomeniny,  komplikácie  zlomenín, 
starostlivosť o ústnu dutinu 
 
 
Výkonový štandard: 
popísať poranenia mäkkých tkanív, 
popísať poranenia tvrdých tkanív, 
poznať zlomeniny sánky, 
poznať komplikácie pri poraneniach, 
poznať starostlivosť o ústnu dutinu a celkový stav pacienta. 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: Starostlivosť o chrup obyvateľov 
Témy: Rozvoj stomatológie a zubného lekárstva, prevencia zubného kazu, 
dispenzárizácia ochorení ústnej dutiny 
Kľúčové pojmy: zubné lekárstvo, zubný kaz, prevencia, dispenzárizácia ochorení ústnej 
dutiny 
 
 
Výkonový štandard: 
definovať starostlivosť o chrup obyvateľov, 
ovládať prevenciu zubného kazu, 
poznať dispenzárizáciu ochorení. 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: Koncepcia zubného lekárstva a pracovné odbory zubného lekárstva Témy: 
Koncepcia a náplň zubného lekárstva, vzťah k ostatným medicínskym  odborom, náplň   
konzervačného   zubného   lekárstva,   detského   zubného   lekárstva,   čeľustnej ortopédie,
 zubnej protetiky, parodontológie, dentoalveolárnej chirurgie a 
maxilofaciálnej chirurgie 
Kľúčové pojmy: Koncepcia zubného lekárstva, odbory zubného lekárstva: konzervačné 
zubné lekárstvo, detské zubné lekárstvo, čeľustná ortopédia, zubná
 protetika, parodontológia, dentoalveolárna chirurgia a maxilofaciálna chirurgia 
 

 
Výkonový štandard: 
charakterizovať koncepciu zubného lekárstva, 
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popísať vzťah zubného lekárstva k ostatným med. odborom, 
popísať náplň zubného lekárstva, 
poznať odbor konzervačného zubného lekárstva, 
poznať odbor detského zubného lekárstva, 
popísať odbor čeľustnej ortopédie, 
popísať odbor zubnej  protetiky, 
poznať odbor parodontológia, 
poznať odbor dentoalveolárnej a maxilofaciálnej chirurgie. 
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UČEBNÉ OSNOVY 
PREDMETU 

ZUBNÉ   PROTÉZY 

 
 
Študijný odbor: 5310  N zubný technik 
Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov 

strednej školy ukončenej maturitnou skúškou 
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CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU 
 
Učebný predmet zubné protézy na Strednej zdravotníckej škole, ako súčasť odbornej zložky 
vzdelávania poskytuje žiakom základné odborné vedomosti o indikáciách, konštrukcii 
a zhotovovaní všetkých typov zubných náhrad. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov 
a vyučovacích metód vyučovania, sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie 
tvorivého myslenia a konania žiakov.  
 
 
CIEĽE UČEBNÉHO PREDMETU 
 
Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom základné a špeciálne vedomosti o indikáciách 
konštrukcii všetkých typov zubných protéz. Vysvetľuje žiakom systematiku zubných náhrad, ich 
funkcie a význam v organizme. Na základe poznatkov z tohto predmetu získavajú žiaci správne 
a racionálne postupy nutné na konštrukciu všetkých typov zubných náhrad. Vyučovací predmet 
Zubné protézy je teoretický základ, na ktorý nadväzuje zhotovovanie zubných protéz. 
 
VZDELÁVACI  ŠTANDARD  
 
ROZPIS UČIVA 
 
2. ročník, 3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín 
 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: CELKOVÁ SNÍMATEĽNÁ PROTÉZA 
Témy: Opakovanie učiva z 1. ročníka. Retencia celkových snímateľných protéz. Pracovné fázy 
zhotovenia celkových snímateľných protéz, podopreté protézy, imediátne protézy, rebazovanie 
celkových snímateľných protéz 
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Kľúčové pojmy: Celková snímateľná protéza, retencia celkových snímateľných protéz, 
zhotovenia celkových snímateľných protéz, podopreté protézy, rebazovanie, imediátne 
protézy 
 

 
Výkonový štandard: 
vedieť protetické parametre celovej snímateľnej náhrady, 
popísať plánovanie protetického ošetrenia, 
vedieť indikácie a kontraindikácie celkovej snímateľnej náhrady, 
vedieť zhodnotiť útvary ústnej dutiny vo vzťahu k celkovej snímateľnej náhrade, 
poznať faktory zabezpečujúce retenciu a stabilitu celkovej snímateľnej náhrady, 
popísať techniky otláčania a chyby pri otláčaní a zhotovení modelov, 
popísať zostavenie umelého chrupu, 
poznať artikulačné teórie, 
popísať pracovné fázy zhotovenia celkovej snímateľnej náhrady, 
charakterizovať podopreté protézy, 
popísať konštrukčné prvky podopretej protézy, 
popísať rebazovanie celkovej snímateľnej náhrady. 
 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: FIXNÉ ZUBNÉ NÁHRADY 
Témy: Význam a plánovanie fixných náhrad, všeobecné zásady preparácie zubov, rozdelenie 
fixných náhrad, odtlačkové metódy vo fixnej protetike, inlay, celoplášťové korunkové 
náhrady, fazetované korunkové náhrady, fixné mostíky - konštrukčné prvky, fixné náhrady 
šetriace tvrdé zubné tkanivá, adhezívne náhrady, dočasné fixné náhrady, neštandardné metódy 
zhotovenia fixných náhrad 
Kľúčové pojmy: fixná  zubná  náhrada,  preparácia  zubov,  indikácia,  kontraindikácia, 
tangenciálny, celoplášťový, fazetovaný, mostík, konštrukčné prvky, medzičlen, 
adhezívne náhrady, dočasná fixná náhrada 
 

 
Výkonový štandard: 
vedieť protetické parametre na fixné náhrady, 
popísať plánovanie protetického ošetrenia, 
poznať indikácie a kontraindikácie fixných náhrad, 
vedieť popísať typy preparácií, 
poznať odtlačkové hmoty, 
popísať techniky odtláčania a chyby pri otláčaní, 
poznať rozdelenie korunkových náhrad, 
popísať typy mostíkových medzičlenov, 
poznať indikácie a kontraindikácie mostíkových medzičlenov, 
popísať konštrukčné požiadavky na fixné náhrady pre chrup s parodontopatiami, 
poznať adhezívne attachmenty a špeciálne konštrukcie fixných náhrad, 
vedieť použitie jednotlivých materiálov pre jednotlivé typy fixných náhrad, 
popísať pracovné fázy zhotovenia fixných náhrad, 
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popísať neštandardné metódy zhotovenia fixných náhrad. 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: ČEĽUSTNOORTOPEDICKÉ APARÁTY 
Témy: Zameranie čeľustnej ortopédie, význam a ciele čeľustnej ortopédie, klasifikácia 
čeľustnoortopedických anomálií, príčiny čeľustnoortopedických anomálií, anamnéza a zistenie 
stavu, fázy čeľustnoortopedickej liečby, konštrukčné prvky čeľustnoortopedických aparátov, 
pracovné postupy zhotovenia čeľustnoortopedických aparátov 
Kľúčové   pojmy:   čeľustná   ortopédia,   čeľustnoortopedické   anomálie,   anamnéza, 
čeľustnoortopedická liečba, čeľustnoortopedický aparát, konštrukčné prvky 
 
 
Výkonový štandard: 
charakterizovať zameranie čeľustnej ortopédie, 
poznať anomálie a príčiny deformácií čeľuste a sánky, 
popísať indikácie a kontraindikácie aparátov, 
popísať anamnézu a zistenie stavu dysfunkcie, 
vedieť popísať typy čeľustno-ortopedických aparátov, 
poznať techniky a chyby pri otláčaní, 
poznať rozdelenie retenčných a aktívnych prvkov čeľustno-ortopedických 
aparátov, 
vymenovať faktory zabezpečujúce retenciu a stabilitu aparátov, 
popísať pracovné fázy zhotovenia aparátov a ich začlenenie do ústnej dutiny. 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: ČEĽUSTNÉ DLAHY 
Témy: Fixné čeľustné dlahy, snímateľné čeľustné dlahy 
Kľúčové pojmy: čeľustná dlaha 
 
Výkonový štandard: 
charakterizovať fixné čeľustné dlahy, 
charakterizovať snímateľné čeľustné dlahy, 
popísať pracovný postup zhotovenia čeľustných dláh. 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: INTRAORÁLNA ČEĽUSTNO – TVÁROVÁ PROTETIKA 
Témy: Obturátory, resekčné protézy 
Kľúčové pojmy: orofaciálna náhrada, obturátor, resekčná protéza, defekt 
 

 
Výkonový štandard: 
objasniť pojem  intraorálna čeľustno – tvárová protetika, 
popísať obturátory, 
popísať resekčné protézy. 
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PROTETICKÁ TECHNOLÓGIA 
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absolventov strednej školy, ukončenej 
maturitnou skúškou  
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CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO  PREDMETU 
 

Učebný predmet protetická technológia na strednej zdravotníckej škole ako súčasť odbornej 
zložky vzdelávania, poskytuje žiakom ucelený súbor vedomostí o technologických postupoch 
spracovania jednotlivých materiálov používaných v zubnej  protetike.  
Zdôrazňuje dodržiavanie technologickej disciplíny, aby sa dosiahla požadovaná kvalita 
a vlastnosti materiálov a vylúčili sa chyby z nevhodných pracovných postupov (návykov). 
Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú 
podmienky pre formovanie a rozvíjanie tvorivého myslenia a konania žiakov.   
 
CIEĽE  UČEBNÉHO  PREDMETU 
 
Cieľom predmetu je oboznámiť žiakov s organizáciou práce v zubnom laboratóriu, s hlavnými 
a pomocnými laboratórnymi materiálmi, s potrebnou prístrojovou technikou, nástrojmi a inými 
pomôckami, technologickými postupmi spracovania jednotlivých materiálov.  
Študenti sa majú naučiť pracovať so základnou odbornou terminológiou, vedieť používať 
základné myšlienkové operácie na získanie nových poznatkov, logicky spájať poznatky 
nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a využiť ich pri riešení problémových úloh.  
Vyučovací predmet technológia tvorí základ na ktorý nadväzuje zhotovovanie stomatologických 
protéz a stomatologické protézy.  
 
 
ROZPIS UČIVA 
 

2. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín 
 

 
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU  
 
Obsahový štandard  : 
Tematický celok  :  OBOZNAMOVANIE SA S LABORATÓRIOM ZUBNEJ TECHNIKY 
Témy : Zariadenia, základné vybavenie laboratória zubnej techniky. Smernice pre 
laboratória zubnej techniky. Školský laboratórny poriadok zubnej techniky, hygienické, 
bezpečnostné a protipožiarne predpisy. Dezinfekcia a sterilizácia. 
Kľúčové slová  :  zariadenia, vybavenie, smernice laboratória zubnej techniky, poriadok, 
predpisy, dezinfekcia, sterilizácia 
 
Výkonový  štandard  :  

 pochopiť význam ochrany zdravia a životného prostredia pri práci v laboratóriu zubnej techniky. 
 dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy v laboratóriu zubnej techniky. 
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 spoznať špecifické funkcie a prácu s nástrojmi a prístrojového vybavenia laboratória zubnej 
techniky. 

 
Tematický celok  : MODELOVACIE MATERIÁLY 
Témy: Modelovacie materiály. Vosky a voskové zmesi. Modelovacie plasty. 
Kľúčové slová  :  modelovacie materiály, vosky, voskové zmesi, modelovacie plasty 
 
Výkonový  štandard  :  

 charakterizovať modelovacie materiály.  
 poznať delenie, vlastnosti a požiadavky modelovacích materiálov.  
 poznať hlavné zložky modelovacích materiálov.  
 orientovať sa a rozlišovať modelovacie materiály podľa ich použitia.  

 
 

Obsahový štandard  : 
 
Tematický celok  : FORMOVACIE HMOTY 
Témy: Formovacie hmoty. Sadrové formovacie hmoty. Fosfátové formovacie hmoty. 
Etylsilikátové formovacie hmoty. Liacia technika. Formovacie hmoty pre titan. Formovací 
hmoty pre celokeramické systémy. Spájacie hmoty. 
Kľúčové slová  :  formovacie hmoty, liacia technika, spájacie hmoty 
 
Výkonový  štandard  :  

 
 charakterizovať formovacie hmoty. 
 poznať delenie, vlastnosti a požiadavky formovacích hmôt. 
 poznať hlavné zložky formovacích hmôt. 
 orientovať sa a rozlišovať formovacie hmoty podľa ich použitia.  

 
 

 
Obsahový štandard  : 
 
Tematický celok  : PLASTICKÉ HMOTY 
Témy: Plastické hmoty. Termoplasty. Duroplasty. Dentálne plastické hmoty. Umelé zuby, 
výber zubov. Chyby pri zapracovaní PMMA a ich príčiny. 
Kľúčové slová  :  plastické hmoty, dentálne plastické hmoty, umelé zuby, chyby pri 
zapracovaní PMMA 
 
 
Výkonový  štandard  :  

 charakterizovať plastické hmoty.  
 poznať delenie, vlastnosti a požiadavky plastických hmôt. 
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 poznať zloženie plastických hmôt. 
 vedieť popísať v teoretickej rovine výrobu a spracovávanie plastických hmôt. 
 rozlišovať spôsoby spracovávania plastických hmôt.  
 poznať príčiny vzniku chýb počas spracovávania plastických hmôt.  
 ovládať základnú klasifikáciu umelých plastových zubov. 
 vysvetliť  a objasniť význam farby, tvarov a veľkosť umelých plastových zubov. 

 
 
Obsahový štandard : 
Tematický celok : KERAMICKÉ HMOTY 
Témy:  Keramické  hmoty.  Fazetovacia  keramika.  Keramika  určená  na  zhotovenie 
keramických konštrukcií. Farby zubov a výber farby 
Kľúčové slová :  keramické hmoty, technológia , farby zubov 
 
 
Výkonový štandard : 
charakterizovať požiadavky na vlastnosti keramických hmôt, 
klasifikovať druhy keramických hmôt podľa vypaľovanej teploty, použitia a 
spracovávania, 
ovládať  pracovný  postup  pri  spracovávaní  keramických  hmôt  (lisovacia  technika, 
sintrovanie konštrukcií, frézovaná zirkónová keramika. atď.) 
poznať princípy zhotovenia celokeramických konštrukcií. 
 
 
Obsahový štandard : 
Tematický celok : KOVY, ZLIATINY KOVOV 
Témy: Čisté kovy: Kryštalická štruktúra. Tavenie kovov. Fyzikálne a chemické vlastnosti kovov. 
Zliatiny kovov. Lejúca technika. Defekty odliatkov 
Kľúčové  slová:  kovy,  zliatiny  kovov,  kryštalická  štruktúra,  tavenie  kovov,  defekty 
odliatkov 
 

 
Výkonový štandard  : 
Klasifikovať  a popísať  kovové  prvky  používané  v  dentálnych  zliatinách  podľa 
chemických a fyzikálnych vlastností . 
Ovládať princípy a zásady tavenia kovov a lejúcej techniky. 
Charakterizovať defekty odliatkov. 
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maturitnou skúškou  

 



1162 
 

 

CHARAKTERISTIKA   UČEBNÉHO PREDMETU 
 

Učebný predmet zhotovovanie zubných protéz na SZŠ, ako praktická súčasť odbornej zložky  
vzdelávania , poskytuje študentom vhodne vybranými poznatkami  z teoretických predmetov 
technológia,  zubné lekárstvo a zubné protézy, základné vedomosti a praktické zručnosti  pre 
prácu  zubného technika. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód 
vyučovania získava vedomosti a praktické zručnosti pre zhotovenie všetkých druhov zubných 
protéz. Vytvárajú tak podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia 
a konania študentov.  
Tvorivé myslenie umožňuje študentom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových 
úloh teoretického aj praktického charakteru. 

 
CIEĽE  UČEBNÉHO PREDMETU 
 
Cieľom vyučovania zhotovovania zubných protéz je v maximálne možnej miere prispieť 
k splneniu cieľov odborného vzdelávania osvojeniu si kľúčových praktických zručností 
a kompetencií prostredníctvom obsahu učiva technológie, zubného lekárstva a  zubných protéz 
ovládať široký systém metód a postupov pri plánovaní , realizovaní a zabezpečovaní 
komplexného procesu zhotovovania zubných protéz.  
Pri komunikácií používať odbornú terminológiu, analyzovať vybrané problémy, aplikovať 
poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. 

 
 
 

ROZPIS UČIVA 
2.ročník  16 hodín týždenne, spolu 480 hodín, z toho 480 hodín cvičení 
. 
 
 
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU  
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok : CELKOVÁ  ZUBNÁ NÁHRADA 
Témy: Celková zubná   náhrada v čeľusti – anomálne interalveolárne vzťahy. Celková zubná 
náhrada v sánke - anomálne interalveolárne vzťahy 
Kľúčové pojmy: individuálna odtlačková lyžica,   funkčná lyžica so záhryzovým valom, 
zaartikulovanie, frontálny a distálny úsek, báza  zubnej  náhrady 
 

 
Výkonový štandard : 
zhotoviť pracovný situačný a pomocný model 
zhotoviť individuálnu odtlačkovú lyžicu 
zhotoviť funkčnú lyžicu so záhryzovým valom 
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zaartikulovať  modely do artikulačného prístroja 
postaviť frontálne a distálne úseky zubnej  náhrady 
anatomicky vymodelovať  bázu zubnej  náhrady 
polymerizovať bázy protézy 
opracovať a vyleštiť bázy protézy 
začleniť do modelu situácie 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok : KOMBINOVANÉ PLÁŠŤOVÉ KORUNKY 
Témy:   Fazetovaná   korunka   vo   frontálnom   úseku   chrupu.   Fazetovaná   korunka v 
distálnom úseku chrupu 
Kľúčové pojmy: kombinovaná korunka, konštrukcia korunky, kompozit, keramika 
 
 
Výkonový štandard: 
zhotoviť pracovný a pomocný model 
zafixovať do artikulačného prístroja 
vymodelovať konštrukciu korunky 
zhotoviť odlievaciu formu, odliať 
opracovať a vyleštiť 
zhotoviť fazety z kompozitu na konštrukciu korunky 
zhotoviť fazety z keramiky na konštrukciu korunky 
začleniť do modelu situácie 
 

 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok : KERAMICKÉ  KORUNKY 
Témy :  Keramická  korunka  vo  frontálnom  úseku.  Keramická  korunka  v distálnom úseku. 
Kľúčové pojmy: keramická korunka, konštrukcia korunky, keramika 
 
 
Výkonový štandard: 
zhotoviť pracovný a pomocný model 
zafixovať do artikulačného prístroja 
vymodelovať čiapočku korunky 
zhotoviť odlievaciu formu, odliať 
opracovať a vyleštiť 
zhotoviť  keramickú časť korunky 
začleniť do modelu situácie 
 

 
Obsahový štandard: 
Tematický celok:  POČÍTAČOVÉ TECHNOLÓGIE V ZUBNEJ TECHNIKE 
Témy : Dizajnovanie protetickej práce technikou C.A.M. 
Kľúčové pojmy: virtuálny model , analýza modelu , technológia C.A.M. 
 
 
Výkonový štandard: 
pracovať s virtuálnym modelom 
analyzovať virtuálny model 
plánovať náhradu 
virtuálne modelovať protetickú prácu 
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pripraviť protetickú prácu na technológiu C.A.M. 
 

 
Obsahový štandard: 
Tematický celok:  FIXNÝ MOSTÍK 
Témy: V čeľusti: Fixný mostík s keramickým plášťom vo frontálnom úseku. Fixný mostík s 
keramickým plášťom v distálnom úseku. V sánke: Fixný mostík s keramickým plášťom v 
distálnom úseku 
Kľúčové pojmy: konštrukcia môstika, keramická časť 
 
 
Výkonový štandard: 
zhotoviť pracovný a pracovný model 
zafixovať do artikulačného prístroja 
zhotoviť konštrukciu môstika 
premeniť voskovú konštrukciu na kovovú konštrukciu 
vytvoriť odlievaciu formu 
vysušiť a vypáliť formu 
opracovať a vyleštiť 
zhotoviť keramickú časť 
začleniť do modelu situácie 
 
 

Obsahový štandard: 
Tematický   celok: ZHOTOVENIE   ČIASTOČNEJ SNÍMATEĽNEJ   PROTÉZY S 
LIATOU KOVOVOU KONŠTRUKCIOU 
Témy:   Zhotovenie   čiastočnej   snímateľnej   protézy   s liatou   kovovou   konštrukciou 
v čeľusti. Zhotovenie čiastočnej snímateľnej protézy s liatou kovovou 
konštrukciou v sánke 
Kľúčové pojmy: dublovanie modelov, zhryzová šablóna, konštrukciu skeletu, analýza 
modelu  paralelometrom 
 
 
Výkonový štandard: 
zhotoviť pracovný a pomocný model 
analyzovať model paralelometrom 
dublovať model 
zhotoviť zhryzovú šablónu 
zafixovať do artikulačného prístroja 
vymodelovať konštrukciu skeletu 
premeniť voskovú konštrukciu na kovovú konštrukciu 
vytvoriť odlievaciu formu 
vysušiť a vypáliť formu, odliatie zliatinou 
opracovať a vyleštiť 
začleniť do modelu situácie 
postaviť umelé zuby do konštrukcie skeletu 
vymodelovať bázu 
 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok:  KOMBINOVANÁ PROTETICKÁ PRÁCA 
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Témy: Zhotovenie primárnych častí – keramická korunka s patricou zásuvného spoja. 
Zhotovenie sekundárnej časti – čiastočne snímateľnej protézy s liatou kovovou matricou 
zásuvného spoja. 
Kľúčové pojmy:  primárna  časť,  sekundárna  časť,  patrica  zásuvného  spoja,  matrica 
zásuvného spoja 
 
 
Výkonový štandard: 
zhotoviť pracovný a pomocný model 
vymodelovať čiapočku korunky 
adaptovať patrice paralelometrom 
zhotoviť odlievaciu formu 
odliať čiapočku korunky 
opracovať a vyleštiť odliatu čiapočku korunky 
zhotoviť  keramickú časť korunky 
začleniť do modelu situácie 
dublovať model 
vymodelovať konštrukciu skelety 
odliať voskovú konštrukciu na kovovú konštrukciu 
vytvoriť odlievaciu formu 
vysušiť a vypáliť formu, odliatie zliatinou 
opracovať a vyleštiť 
dosadiť primárnu časť so sekundárnou časťou 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 

 
EKONOMIKA A PREVÁDZKA ZUBNEJ TECHNIKY 

 
 
 

Študijný odbor: 5310 N zubný technik 
Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre 

absolventov strednej školy ukončenej 
maturitnou skúškou 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 
 
Predmet ekonomika a prevádzka zubnej techniky na SZŠ ako súčasť odbornej zložky 
vzdelávania sprostredkúva žiakom vhodne vybrané poznatky z ekonomiky, manažmentu a 
legislatívy tak, aby boli pripravení na pracovné uplatnenie v praxi zubného technika. Realizovaním 
moderných foriem vyučovacích metód sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie 
logického a tvorivého myslenia a konania študentov. Tvorivé myslenie umožňuje študentom 
správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj praktického 
charakteru. 
 

 
CIELE PREDMETU 
 
 
Cieľom vyučovania predmetu ekonomika a prevádzka zubnej techniky je v maximálne možnej 
miere prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojeniu si kľúčových 
kompetencií prostredníctvom obsahu učiva. Študenti sa majú naučiť pracovať so základnou 
odbornou terminológiou, osvojiť si schopnosť vyhľadávať odborné informácie v literatúre a 
informačných médiách a web stránkach, vhodne prezentovať odborné poznatky, analyzovať 
vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh. Študenti budú vedieť 
logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a využiť ich pri 
riešení problémových úloh. Tento predmet nadväzuje na predmety: psychológia, technológia a 
prax, preventívne lekárstvo a organizácia zdravotníctva. 
 
 
 
ROZPIS UČIVA 
ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ POJMY 
Témy:   Životná úroveň, potreby, majetok, služby, výroba, trh 
Kľúčové pojmy: životné potreby, vlastníctvo, hnuteľný a nehnuteľný majetok, osobná 
spotreba, výrobné faktory, hospodársky proces, trh, subjekty, ponuka a dopyt 
 

 
Výkonový štandard: 
používať a aplikovať základné ekonomické pojmy 
popísať výrobné faktory a hospodársky proces 
objasniť pôsobenie trhového mechanizmu, dopytu a ponuky 
posúdiť vplyv ceny na ponuky a dopyt 
popísať na príkladoch fungovanie trhového mechanizmu 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: PODNIKANIE 
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Témy: Právne  formy  v podnikaní,  podnikanie  podľa  zákona  o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti na základe živnostenského oprávnenia 
Kľúčové  pojmy:  živnosť,  podnikanie,  fyzická  a právnická  osoba,  registrácia,  právne 
normy, daňové a odvodové povinnosti, legislatíva 
 
 
Výkonový štandard: 
orientovať sa v právnych formách podnikania 
charakterizovať základné znaky podnikania fyzickej a právnickej osoby 
popísať postup pri založení živnosti 
poznať základné povinnosti podnikateľa voči štátu 
posúdiť vhodnosť právnej formy pre podnikanie v zubnej technike 
popísať postupnosť pri založení viazanej živnosti zubná technika a poznať súvisiace právne 
normy 
orientovať sa v obchodnom zákonníku a v živnostenskom zákone a vedieť vyhľadať potrebné 
informácie 
 

 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: PODNIKOVÉ A PODNIKATEĽSKÉ ČINNOSTI 
Témy: Výroba,  zásobovanie,  investičná  a personálna  činnosť,  mzdová  politika, 
marketing, manažment 
Kľúčové  pojmy:   logistika,   polotovary,   materiál,   financovanie,   investície,   bankové 
operácie, personálna činnosť, mzdy, marketingové aktivity, manažovanie, protetický 
štítok 
 

 
Výkonový štandard: 
opísať štruktúru podnikových činností 
popísať na príkladoch priebeh výrobných činností 
vyhľadať  potrebné  informácie  v aktuálnych  zákonoch  a právnych  normách,  ktoré súvisia 
so zákonníkom práce 
popísať jednoduché bankové operácie 
vysvetliť na príkladoch nástroje marketingu  vo výrobnom podniku 
popísať jednoduché manažérske činnosti vo výrobe 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: MAJETOK PODNIKU A JEHO HOSPODÁRENIE 
Témy: Hnuteľný a nehnuteľný majetok,  výsledok hospodárenia 
Kľúčové pojmy: štruktúra majetku, majetkové položky, vlastné a cudzie zdroje, náklady, 
nákladové položky, výnosy, hospodársky výsledok 
 

 
Výkonový štandard: 
charakterizovať majetok podniku a popísať jeho zloženie 
popísať rozdiel jednotlivých nákladových položiek 
vysvetliť  na  príkladoch  dopad  výrobných,  mzdových  a režijných  nákladov  na výsledok 
hospodárenia 
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Obsahový štandard: 
Tematický celok: PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY 
Témy: Zamestnávateľ, zamestnanec, zamestnanie, nezamestnanosť 
Kľúčové pojmy: zamestnávateľ, pracovná zmluva, pracovný pomer, povinnosti a práva 
zamestnanca, zamestnanie, bezpečnosť pri práci, pracovná doba, pracovné podmienky, 
ukončenie pracovného pomeru 
 

 
Výkonový štandard: 
definovať základné pojmy spojené s pracovným pomerom 
charakterizovať rozdiel medzi pracovnou zmluvou a dohodou o výkone práce 
popísať základné náležitosti pracovnej zmluvy 
charakterizovať primerané pracovné podmienky v zubnej technike 
popísať výpočet mzdy zamestnanca z vymeriavacieho základu až po čistý príjem 
 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: ÚČTOVNÁ EVIDENCIA 
Témy: Jednoduché účtovníctvo. Podvojné účtovníctvo 
Kľúčové pojmy: tržba, elektronická pokladňa, evidencia tržieb, kniha pokladnice, denná a 
mesačná uzávierka, príjem, výdaj, dodací list, faktúra dobropis, peňažný denník, ročná 
uzávierka, odvody, náklady, DPH, daňové priznanie 
 

 
Výkonový štandard: 
popísať jednoduché účtovné doklady a vyhotoviť vzorový pokladničný blok 
objasniť na príkladoch jednoduché príjmové a výdavkové účtovné úkony 
rozoznať jednotlivé účtovné príjmové a výdavkové doklady a vedieť ich vystaviť 
 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO 
Témy: Štátny rozpočet, daňová sústava, odvody na zdravotné a sociálne poistenie 
Kľúčové pojmy: ročná uzávierka, odvody, náklady, DPH, daňové priznanie 
 
 
Výkonový štandard: 
popísať na príkladoch príjmy a výdavky štátneho rozpočtu 
objasniť význam daní a popísať daň z príjmu a DPH 
orientovať sa v zdravotnom a sociálnom poistení 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: HOSPODÁRENIE ZUBNEJ TECHNIKY 
Témy: Doklady potrebné k prevádzke zubnej techniky, reklamácie 
Kľúčové  pojmy:  živnostenský  list,  kód  poskytovateľa,  protetický  štítok,  reklamačný 
poriadok, vzdelávanie zubných technikov 
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Výkonový štandard: 
popísať postup prijatia objednávky na zhotovenie zubnej náhrady a vystavenia potrebných 
dokladov 
vysvetliť správny postup pri vydávaní individuálne vyhotovených zubných náhrad s 
potrebnými dokladmi i a poučením o potrebnej starostlivosti a spôsobe správneho používania 
na príklade popísať postup pri prijatí reklamácie a objasniť ďalší priebeh a lehoty 
reklamačného konania 
definovať jednotlivé formy ďalšieho vzdelávania zubných technikov 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 
 

DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE V ZUBNEJ TECHNIKE 
 
 
 

Študijný odbor: 5310 N zubný technik 
Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre 

absolventov strednej školy ukončenej 
maturitnou skúškou 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

 
 
Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú 
podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania študentov. 
Tvorivé myslenie umožňuje študentom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových 
úloh teoretického aj praktického charakteru. Predmet upevňuje a rozvíja vedomosti a znalosti s 
cieľom, aby sa pre nich stal počítač bežným pracovným nástrojom, napomáhajúcim riešeniu 
úloh. Žiaci sa precvičia v práci s bežným základným a aplikačným programovým vybavením, 
vo vyhľadávaní a spracovaní informácií a v komunikácii pomocou internetu, ale i v práci s 
ďalšími prostriedkami informačných a komunikačných technológií (IKT). Predmet pripravuje 
žiakov k tomu, aby boli schopní na odpovedajúcej úrovni pracovať so softwarom využívaným 
v zubných technikách a efektívne ich využívali v pri výkone povolania zubný technik. 
 
 
 
CIELE PREDMETU 
 
Cieľom vyučovania predmetu digitálne technológie v zubnej technike je v maximálne možnej 
miere prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojeniu si kľúčových 
kompetencií prostredníctvom obsahu učiva informatiky tak, aby študenti poznali základné 
pojmy a blokovú schému počítača a význam jeho jednotlivých častí, porozumeli algoritmizácii 
úloh a princípom operačného systému. Študenti sa majú naučiť pracovať so základnou 
odbornou terminológiou, osvojiť si schopnosť vyhľadávať odborné informácie v literatúre a 
informačných médiách a web stránkach, vhodne prezentovať odborné poznatky, analyzovať 
vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. Mali by 
vedieť používať základné myšlienkové operácie na získavanie nových poznatkov, logicky spájať 
poznatky nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a využiť ich pri riešení problémových 
úloh. Vyučovací predmet digitálne technológie v zubnej technike v praktických cvičeniach má 
za cieľ, aby študenti vedeli používať počítač, orientovať sa v bežnom operačnom systéme, vedeli 
pracovať s textovým a tabuľkovým procesorom, databázou a programom pre tvorbu prezentácií 
a zoznámiť sa s programami, ktoré sa používajú pri vedení prevádzky zubnej techniky. Hlavným 
cieľom predmetu digitálne technológie v zubnej technike je naučiť žiakov používať progresívne 
počítačové metódy spracovania dentálnej protetiky. 
 
 
 
ROZPIS UČIVA 
 
 
ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín, z toho 30 hodín cvičení 
 
 
 
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: Informačné a komunikačné technológie (IKT) a ich základné stavebné prvky 
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Témy: Počítačová technika s príslušenstvom; pevné a mobilné telefónne prístroje; 
prijímače  rozhlasových,  televíznych a  satelitných  signálov;  fotografické  prístroje a 
kamery 
Kľúčové pojmy: počítačová technika s príslušenstvom; dáta, základné výkonové 
charakteristiky PC, rýchlosť centrálnej mikroprocesorovej jednotky, kapacita operačnej a 
pevnej pamäte, tlačiareň, kopírovacie a snímacie zariadenie 
 

 
Výkonový štandard: 
vedieť používať počítač: zapínanie a vypínanie, prihlasovanie a odhlasovanie, nastavenie a 
prispôsobenie prostredia 
ovládať základnú zručnosť v práci s informáciami 
osvojiť si základné znalosti o hardvérovom vybavení počítača 
vedieť používať počítač a jeho periférie 
vedieť využívať prostriedky na zabezpečenie dát pred ich zničením 
vedieť pracovať s prostriedkami správy operačného systému, na základnej úrovni konfigurovať 
operačný systém, nastavovať jeho užívateľské prostredie 
chápať štruktúru dát a možnosti ich uloženia, rozumieť systému adresárov a ovládať základné 
práce so súbormi 
učiť sa nové aplikácie, najmä pomocou manuálu a nápovede 
komunikovať elektronickou poštou, ovládať zasielanie a prijímanie príloh 
chápať a využívať špecifiká práce v sieti 
ovládať ďalšie bežné prostriedky online a offline komunikácie 
vedieť voliť vhodné informačné zdroje na vyhľadávanie požadovaných informácií 
vedieť získať informácie z otvorených zdrojov open source 
vedieť vyhľadávať a pracovať s informáciami z celosvetovej siete internet vrátane filtrovania 
informácií 
rozumieť bežným a odborným graficky stvárneným informáciám 
 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: Programové vybavenie komponentov informačných technológií 
Témy: Kalkulačka, poznámkový blok, WordPad; skicár; Windows Media Player. Kľúčové 
pojmy: počítačová technika s príslušenstvom; dáta, práce s informáciami, HW, SW,  software  
–  základné  a  aplikačné  programové  vybavenie,  operačný  systém, štruktúra   a 
organizácia   uloženia   dát,   súborov   a zložiek,   zabezpečenie   dát   pred zneužitím, autorské 
práva 
 
Výkonový štandard: 
ovládať základnú zručnosť v práci s informáciami 
osvojiť si základné znalosti o hardvérovom vybavení počítača 
vedieť používať počítač a jeho periférie 
vedieť využívať prostriedky na zabezpečenie dát pred ich zničením 
vedieť pracovať s prostriedkami správy operačného systému, na základnej úrovni konfigurovať 
operačný systém, nastavovať jeho užívateľské prostredie 
chápať štruktúru dát a možnosti ich uloženia, rozumieť systému adresárov a ovládať základné 
práce so súbormi 
učiť sa nové aplikácie, najmä pomocou manuálu a nápovede 
komunikovať elektronickou poštou, ovládať zasielanie a prijímanie príloh 
chápať a využívať špecifiká práce v sieti 
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ovládať ďalšie bežné prostriedky online a offline komunikácie 
vedieť voliť vhodné informačné zdroje na vyhľadávanie požadovaných informácií 
vedieť získať informácie z otvorených zdrojov open source 
vedieť vyhľadávať a pracovať s informáciami z celosvetovej siete internet vrátane filtrovania 
informácií 
rozumieť bežným a odborným graficky stvárneným informáciám 
 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: Elektronická komunikácia, možnosti internetu 
Témy: Internet – e-mail, chat, messenger, videokonferencie, telefonovanie, FTP Kľúčové 
pojmy: počítačová technika s príslušenstvom; dáta, práce s informáciami, HW, SW, software, 
internetový prehliadač - program Microsoft Internet Explorer,  Mozila, Opera,  operačný  
systém,  štruktúra  a organizácia  uloženia  dát,  súborov  a zložiek, zabezpečenie dát pred 
zneužitím, autorské práva 
 
Výkonový štandard: 
ovládať základnú zručnosť vo vyhľadávaní informácií 
vedieť používať počítač a jeho periférie 
vedieť využívať prostriedky na zabezpečenie dát pred ich zničením 
vedieť pracovať s prostriedkami správy operačného systému, na základnej úrovni konfigurovať 
operačný systém, nastavovať jeho užívateľské prostredie 
chápať štruktúru dát a možnosti ich uloženia, rozumieť systému adresárov a ovládať základné 
práce so súbormi 
učiť sa nové aplikácie, najmä pomocou manuálu a nápovede 
komunikovať elektronickou poštou, ovládať zasielanie a prijímanie príloh 
chápať a využívať špecifiká práce v sieti 
ovládať ďalšie bežné prostriedky online a offline komunikácie 
vedieť voliť vhodné informačné zdroje na vyhľadávanie požadovaných informácií 
vedieť získať informácie z otvorených zdrojov open source 
vedieť vyhľadávať a pracovať s informáciami z celosvetovej siete internet vrátane filtrovania 
informácií 
rozumieť bežným a odborným graficky stvárneným informáciám 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: Aplikačný software 
Témy: Kancelárske  aplikácie  textové  a tabuľkové,  grafické  aplikácie,  prezentačné aplikácie, 
softvérové aplikácie v odbornej praxi 
Kľúčové  pojmy:  počítačová  technika  s  príslušenstvom;  základná  grafická  činnosť, 
informácie, dáta, práce s informáciami, HW, SW, aplikačný software, ochrana dát pred 
zničením – počítačové víry a antivírová ochrana, zálohovanie, pevné a mobilné telefónne 
prístroje; prijímače rozhlasových, televíznych a satelitných signálov; fotografické 
prístroje a kamery 
 
Výkonový štandard: 
poznať možnosti jednotlivých aplikačných softvérov 
ovládať prostredie kancelárskych programov pre prácu s textom a tabuľkami 
pracovať so základnými funkciami kancelárskych programov 
samostatne vytvoriť dokumenty, využiteľné v škole a praktickom živote 
poznať jednotlivé druhy grafických formátov 
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použiť vhodnú aplikáciu pre prácu s grafikou 
pracovať v prostrediach grafických aplikácií 
upraviť obrázky, fotografie, vytvoriť jednoduché grafické výstupy 
pracovať na základnej úrovni v grafickom návrhovom systéme 
vytvoriť jednoduchý grafický návrh 
ovládať a orientovať sa v prostredí prezentačného programu, 
spracovať výstupy z multimediálnych zdrojov a aplikovať ich do prezentácie 
vyhotoviť prezentáciu 
preukázať schopnosť prezentovania a obhájenia svojho projektu, 
ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre prácu s 
aplikačnými programami 
orientovať sa v aplikačných softvéroch využívanými v praxi 
uvedomovať  si  zodpovednosť  za  výsledky  svojej  činnosti  v rámci  dodržiavania 
technologických postupov a organizácie práce 
dodržiavať pracovné postupy a predpisy bezpečnosti práce 
 
 
 
Obsahový štandard: 
Tematický celok: CAD (Computer aided design- počítačom podporovaný návrh) 
Témy:  CAD  –  oboznámenie  sa  so  softwarom.  Využitie  CAD  v zubnej  technike, 
porovnanie s klasickou metódou 
Kľúčové pojmy:  skenovanie modelov, grafické programy, virtuálna realita, CAD, 
frézovanie 
 
Výkonový štandard: 
poznať možnosti jednotlivých aplikačných softvérov, 
orientovať sa v aplikačných softvéroch využívanými v zubnej technike, 
skenovať sadrové modely, 
získavať dáta z naskenovaného skenu na monitore (kavita, pahýľ, niekoľko pahýľov, celý 
model), 
vkreslovať všetky časti budúcej náhrady (okrajový krčkový uzáver pilierového zuba, hrúbka 
čiapočky, modelácia medzičlenov, modelácia spojov, úprava fisúr, incizálnych hrán, úprava 
sklonu a tvarov hrbolčekov a pod.), 
pracovať s CAD, 
využívať databázu dát, uchovávanie a ochranu dát, 
uvedomovať  si  zodpovednosť  za  výsledky  svojej  činnosti  v rámci  dodržiavania 
technologických postupov a organizácie práce, 
dodržiavať pracovné postupy a predpisy bezpečnosti práce. 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 
 

CVIČENIA V ZUBNEJ TECHNIKE 
 
 
 

Študijný odbor: 5310 N zubný technik 
Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre 

absolventov strednej školy ukončenej 
maturitnou skúškou 
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CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU 
 
Predmet cvičenia v zubnej technike v rámci štúdia odboru zubný je profilujúci predmet, 
ktorého obsah má naučiť žiakov prakticky aplikovať teoretické a praktické poznatky, ktoré 
žiaci získajú v odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Integruje vedomosti, 
zručnosti, postoje a návyky do konkrétnych činností v zubnej technike. 
 
CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 
 
Cieľom predmetu je nácvik činností v zubnej technike. Ťažiskom výučby je nácvik 
základných činností. Žiaci absolvovaním odbornej praxe dokážu zdôvodniť postupy a 
výkony, pochopia prevenciu, spoluprácu s lekárom, starostlivosť o prístroje, využívanie 
digitálnych technológií a vedenie zdravotnej dokumentácie. 
Cieľom súvislej odbornej praxe v 1. ročníku je upevňovať a ďalej rozvíjať vedomosti a 
zručnosti nadobudnuté počas školského roka v školských podmienkach. Ciele predmetu sa 
rozširujú o prácu s informačným systémom, vypracovania a spracovanie objednávok, rôznych 
dokladov,  hlásení  a  inventarizácie.  Žiaci  sa  podieľajú  na  pri  zhotovovaní fixných náhrad, 
snímateľných náhrad a čeľustno – ortopedických aparátov. Žiaci sa v rámci odbornej praxe 
oboznámia so servisom a opravami zdravotníckej techniky na pracovisku. Pri svojej činnosti 
sa naučia uplatňovať teoretické vedomosti o legislatíve a zásadách ochrany a bezpečnosti 
práce. 
 
Súčasťou odbornej klinickej praxe v 1. ročníku je absolvovanie súvislej odbornej praxe. 
 

 
ROZPIS UČIVA 
 
 
ročník 6 hodín týždenne, spolu 180 hodín, z toho 180 hodín cvičení ROZPIS PRACOVÍSK 
výučbové pracoviská  zubnej techniky 
 
 
 
Obsahový štandard 
Tematický celok: CVIČENIA V ZUBNEJ TECHNIKE 
Témy: 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Zhotovenie modelov 
Opravy snímateľných protéz 
Zhotovenie individuálnej odtlačkovej lyžice Čiastočná snímateľná náhrada 
Čiastočná snímateľná náhrada s liatou kovovou konštrukciou Inlay, onlay a koreňová 
inlay 
Celková zubná náhrada Plášťové  korunky Kombinované plášťové korunky Keramické 
korunky 
Fixný mostík 



1  

Kombinovaná protetická práca - keramická korunka s patricou zásuvného spoja – čiastočne 
snímateľná, s liatou kovovou matricou zásuvného spoja 
 

 
Výkonový štandard: 
reprodukovať bezpečnosť a ochranu pri práci v zubnej ambulancii 
aplikovať získané vedomosti pri zhotovovaní fixných náhrad, snímateľných náhrad, a čeľustno – 
ortopedických aparátov 
aplikovať znalosti v oblasti komunikácie a edukácie pacienta 
preukázať komunikačné schopnosti pri spolupráci so zubným lekárom 
preukázať znalosti v oblasti starostlivosti o prístroje používané v zubnej technike 
demonštrovať dezinfekciu 
demonštrovať poznatky vedenia a spracovania zdravotnej dokumentácie, 
vypracovanie objednávok a iných dokladov 
organizovať spoluprácu so zubným lekárom 
demonštrovať spracovanie rôznych materiálov 
preukázať vedomosti v oblasti preventívnych programov a aktívne sa na nich podieľať 
demonštrovať znalosti z digitálnych technológií pri práci v zubnej technike - využívať aplikačné 
softwary 


