Absolvované vzdelávacie akcie
 VIII. Medzinárodný kongres SKOrT, Ortotika a protetika 2019 (Martin, SR – november 2019)
 Medzinárodné školenie Ottobock (Hustopeče, ČR – október 2019)
 8Sole 3D tištěné ortopedické vložky a 2D skener (Ostrava, ČR – september 2019)
 XXIV. Medzinárodný proteticky a ortotický kongres APTO (Levice, SR – jún 2019)
 Zásady pri odovzdávaní protézy DK pacientovi (Levice, SR – jún 2019)
 Školenie o zhotovovaní statických dláh z materiálov belgickej firmy Orfit (Martin, SR – jún 2019)
 Představení bionického chodidla Proprio foot a protetického chodidla PRO-FLEX LP ALIGN (Martin,
SR – marec 2019)
 Funkcia bionického protézového systému Genium (Veľké Kapušany, SR – január 2019)
 Medzinárodné školenie Ottobock (Hustopeče, ČR – november 2018)
 Představení protetického chodidla PRO-FLEX LP ALIGN (Frýdek-Místek, ČR – október 2018)
 VII. Medzinárodný kongres SKOrT, Ortotika a protetika 2018 (Martin, SR – október 2018)
 SENSOFEET – senzomotorické ortopedické vložky (Veľké Kapušany, SR – september 2018)
 RHEO KNEE A RHEO KNEE XC (Veľké Kapušany, SR – september 2018)
 Ortotické riešenia v oblasti DK (Veľké Kapušany, SR – september 2018)
 XXIII. Medzinárodný proteticky a ortotický kongres APTO (Sliač-Sielnica, SR – jún 2018)
 Chemie a výrobní materiály pro ortotiku a protetiku (Frýdek-Místek, ČR – jún 2018)
 1. Mezinárodní setkání Plagio partnerů (Ostrava, ČR – apríl 2018)
 VI. Medzinárodný kongres SKOrT, Ortotika a protetika 2017 (Martin, SR – november 2017)
 Medzinárodné školenie Ottobock (Hustopeče, ČR – október 2017)
 SENSOFEET – senzomotorické vložky (Frýdek-Místek, ČR – apríl 2018)
 Nové kolenní klouby firmy Össur – protetické řešení po TF amputaci (Frýdek-Místek, ČR – jún
2017)
 XXII. Medzinárodný proteticky a ortotický kongres APTO (Vyhne, SR – máj 2017)
 Konzervatívna liečba skolióz, výroba a postupy (Vyhne, SR – máj 2017)
 3D Technológia – CAD-CAM (Bratislava, SR – apríl 2017)
 Bionické protézy horní končetiny TOUCH Bionics (Frýdek-Místek, ČR – marec 2017)
 V. Medzinárodný kongres SKOrT, Ortotika a protetika 2016 (Martin, SR – november 2016)
 Ortopedická obuv (Martin, SR – november 2016)
 Medzinárodné školenie Ottobock (Hustopeče, ČR – október 2016)
 Představení RHEO KNEE XC a ortoticko-protetické fórum (Frýdek-Místek, ČR – október 2016)
 Inovace a mezioborová spolupráce v ortotice a protetice (Ostrava, ČR – október 2016)

 Školenie o zhotovovaní statických a dynamických dláh z materiálov belgickej firmy ORFIT (Martin,
SR – september 2016)
 Představení nové řady protetických chodidel PRO-FLEX, včetně praktických nácviků školy chůze
(Frýdek-Místek, ČR – jún 2016)
 Využití BOA systému v ortotice a protetice (Frýdek-Místek, ČR – jún 2016)
 C-Leg 4 Expert (Bratislava, SR – marec 2016)
 Terapeutická a ortotická starostlivosť o pacientov s DMO a neuromuskulárnymi ochoreniami
(Martin, SR – február 2016)
 IV. Medzinárodný kongres SKOrT, Ortotika a protetika 2015 (Martin, SR – november 2015)
 Konzervatívna liečba skoliózy nočnou hyperkorekčnou ortézou (Martin, SR – november 2015)
 Praktický seminář TF protetiky firmy Össur (Frýdek-Místek, ČR – november 2015)
 Medzinárodné školenie Ottobock (Hustopeče, ČR – október 2015)
 Digitální technologie pro ortotiku a protetiku (Frýdek-Místek, ČR – september 2015)
 Praktický přehled ortotiky Össur (Frýdek-Místek, ČR – september 2015)
 Výrobní technologie firmy GO-TEC (Frýdek-Místek, ČR – júl 2015)
 Chirurgia ruky – základy (Košice, SR – jún 2015)
 XX. Medzinárodný protetický a ortotický kongres „Ortotická starostlivosť“ (Dudince, SR – máj 2015)
 Ortotické riešenie deformít chrbtice (Dudince, SR – máj 2015)
 Ortotická liečba skoliózy (Frýdek-Místek, ČR – máj 2015)
 Zhotovení TT lůžka pro různé typy zavěšení protéz (Martin, SR – marec 2015)
 Transfemorální protézy od firmy Össur (Frýdek-Místek, ČR – november 2014)
 III. Medzinárodný kongres SKOrT, Ortotika a protetika 2014 (Martin, SR – november 2014)
 Medzinárodné školenie Ottobock (Hustopeče, ČR – október 2014)
 Škola chôdze pre ortopedických technikov (Bratislava, SR – jún 2014)
 Trupové dynamické ortézy z Lycry H.T.C (Ostrava, ČR – apríl 2014)
 II. Medzinárodný kongres SKOrT, Ortotika a protetika 2013 (Martin, SR – november 2013)
 Symbionic leg – bionická protéza firmy Össur (Frýdek-Místek, ČR – október 2013)
 Podtlakový systém UNITY protranstibiální protézy Össur (Frýdek-Místek, ČR – jún 2013)
 Pohybové dynamické ortézy z Lycry H.T.C (Ostrava, ČR – november 2012)
 AeroLink Systém – TT protézy OttoBock (Bratislava, SR – november 2012)
 Fior-Gentz vyhotovenie KAFO ortézy na mieru s využitím kĺbu NEURO MATIC/NEURO TRONIC
(Frýdek-Místek, ČR – november 2012
 Novinky z protetiky firmy Össur (Frýdek-Místek, ČR – september 2012)
 Skolióza a jej orto-protetické liečenie korzetom (Martin, SR – júl 2012)
 XVI. Medzinárodný kongres APTO - Diagnostika, vyšetrovacie metódy a protetické riešenia
s postihnutím HK a DK (Senec, SR – jún 2012)

 Transfemorálne protézy s kĺbom BalanceKnee Össur (Frýdek-Místek, ČR – jún 2012)
 Ortotická léčba mozkové obrny s využitím kloubu NEURO SWING, Fior&Gentz (Frýdek-Místek, ČR
– jún 2012)
 Protézy HK po transradiálnej amputácii OttoBock (Bratislava, SR – apríl 2012)
 Kolenné ortézy CTI CM a UnloaderOne (Frýdek-Místek, ČR – marec 2012)
 Bionické protézy Össur (Frýdek-Místek, ČR – október 2011)
 Nové trendy ošetrovateľskej starostlivosti v chirurgických odboroch (Michalovce, SR – jún 2011)
 Transtibiálne protézy Össur pre užívateľov s vysokou aktivitou (Frýdek-Místek, ČR – jún 2011)
 Ortotika pri ochrnutí so zameraním na AFO (Bratislava, SR – máj 2011)
 XIV. Medzinárodný protetický a ortotický kongres Apto (Nízke Tatry, SR – máj 2011)
 Pahýlová lůžka pro TF amputované, stupeň aktivity 3-4 (Plzeň, Zruč – Senec, ČR – apríl 2011)
 Pahýlová lůžka pro TF amputované, stupeň aktivity 1-2 (Plzeň, Zruč – Senec, ČR – marec 2011)
 OttoBock C-Leg Product Line (Bratislava, SR – február 2011)
 Podtlakové systémy pre TT amputovaných OttoBock (Bratislava, SR – február 2011)
 Trupové ortézy Össur (Frýdek-Místek, ČR - február 2011)
 CDA-CAM technológie pre TT a TF protézové lôžka (Frýdek-Místek, ČR- január 2011)
 I. Medzinárodný orto-protetický kongres – „Využitie moderných poznatkov a technológií v ortoprotetickej praxi“ (Martin, SR – november 2010)
 XIII. Medzinárodný protetický a ortotický kongres – „Nové trendy v ortotike a protetike horných a
dolných končatín“ (Patince, SR – október 2010)
 Včasná rehabilitácia amputovaných (Frýdek–Místek, ČR – október 2010)
 Výrobné postupy a predstavenie produktov Fior-Gentz – praktický seminár (Frýdek–Místek, ČR –
september 2010)
 Funkčné kolenné ortézy, novinky z ortotiky (Frýdek–Místek, ČR – jún 2010)
 XII. Medzinárodný protetický a ortotický kongres – „Novinky a výzvy v protetike a ortotike“ (Rajecké
Teplice, SR – apríl 2010)
 Bionický kolenný kĺb RHEO KNEE (Frýdek–Místek, ČR – február 2010)
 III. Medzinárodný ortotický a protetický kongres – „Aktuálne trendy ošetrenia pacienta v protetike a
ortotike a ich aplikácia v praxi“ (Martin, SR – december 2009)
 Výroba Transfemorálnych protéz (Plzeň, Zruč – Senec, ČR – november 2009)
 Individuálna ortotika DK – ortopedické pomôcky pre pacientov s ochrnutím (Plzeň, Zruč – Senec, ČR
– november 2009)
 Výroba Transtibiálnych protéz z Otto Bock Linermi (Plzeň, Zruč – Senec, – november 2009)
 XI. Medzinárodný ortotický a protetický kongres – „Chirurgické a protetické riešenie chorôb dolných
končatín a chrbtice“ (Martin, SR – október 2009)
 Meranie individuálnej ortopedickej obuvi (Poprad, SR – október 2009)

 Transfemorálne protézy Össur (Frýdek-Místek – október 2009)
 Transtibiálne protézy Össur (Frýdek–Místek, ČR – jún 2009)
 X. Medzinárodný ortotický a protetický kongres – „Niektoré aspekty modernej ortotiky a protetiky“
(Nový Smokovec, Vysoké Tatry, SR – máj 2009)
 Kolenné ortézy na mieru (Frýdek–Místek, ČR – marec 2009)
 Ortézy dolných končatín (Plzeň, Zruč–Senec, ČR – február 2009)
 Protézy horných končatín (Bratislava, SR – december 2008)
 IX. Medzinárodný ortotický a protetický kongres – „Nové trendy v ortotike a protetike“
(Demänovská dolina, SR – október 2008)
 Transfemorálne protézy Össur (Frýdek–Místek, ČR – jún 2008)
 Ortézy chrbtice a ortézy horných a dolných končatín (Frýdek–Místek, ČR – apríl 2008)
 Medzinárodný kongres – „Ortotika trupu“ (Kováčová, SR – november 2007)
 Výroba Interimprotézy (prvovybavenie) z aquaplastu bez použitia sadrovacej technológie (Košice, SR
– november 2007)
 Vacuum-system-technik 30S4 (Výroba objímky s jednocestným ventilom) + CPI chodidla USA
(Košice, SR – november 2007)
 Výroba a aplikácia klasických a dynamických dláh z nízkoteplotných termoplastických materiálov
(Košice, SR – jún 2007)
 II. Medzinárodný kongres – „Protetické a ortotické aplikácie pre pediatriu a geriatriu“ (Štrbské
Pleso, Vysoké Tatry, SR – apríl 2007)
 II. Odborná konferencia laborantov, asistentov, fyzioterapeutov, technikov, sestier a iných
zdravotníckych pracovníkov (Žilina, SR – apríl 2006)
 I. Odborná konferencia laborantov, asistentov, fyzioterapeutov, technikov, sestier a iných
zdravotníckych pracovníkov (Žilina, SR – marec 2006)
 Komplexná starostlivosť o pacientov po amputácii DK (Sielnica, Kováčová, SR – október 2005)
 1. konferencia ISPO ČR – Medzioborová spolupráca a vzdelávanie v ortotike a protetike (Praha, ČR
– jún 2005)
 Kongres APTO – „Nové trendy v ortopedickej protetike“ (Nízke Tatry, SR – máj 2005)
 Stehenná protéza Össur Total Solution (Frýdek–Místek, ČR – október 2004)
 Stavebnicové ortotické systémy ING (Frýdek–Místek, ČR – jún 2004)
 Nové spôsoby vybavenia protézou pacienta so stehennou objímkou, multidisciplinárny prístup
(Banská Bystrica, SR – február 2002)

