
 

  
 SEKCIA LEKÁRI  -  PROGRAM PODUJATIA - Piatok 28. apríl 2017  

08.00  - 08.55  Prezentácia účastníkov 

08.55  - 09.00  Zahájenie podujatia 

Téma:  BIOMECHANICKÉ VÝPLNE VO FRONTÁLNOM A DISTÁLNOM ÚSEKU,  BONDOVANÉ 
KERAMICKÉ VÝPLNE 

Prednáša:  Dr. Andras  Forster  DMD - Maďarsko   (prednáška tlmočená z anglického jazyka) 

09.00 - 11.00  Prednáška 1. časť    Biomechanické vlastnosti predných a zadných zubov - Indikačné 
možnosti. 

11.00 - 11.15  Prestávka 

11.15 - 13.00  Prednáška 2. časť    Digitálny dizajn frontálneho a distálneho úseku,  Wax-up, Mock-up 
a techniky preparácie. 

13.00 - 14.00  Obed 

14.00 - 16.00  Prednáška 3. časť    Cementovanie keramických výplní, domáce ošetrovanie, vedecky 
podložené sekvencie s video prezentáciou techník, vychádzajúce z 
výskumu a vývoja lekárov Bio Mechanics Szeged Team. 

16.00 - 16.15  Prestávka 

16.15 - 17.30  Prednáška 4.časť     Praktická ukážka - snímaná kamerou: Ukážka techniky preparácie 
pre fazety a korunky vo frontálnom a distálnom úseku.  

17.30 - 18.00  Diskusia 
19.00  Spoločenský večer :             Kúpeľná Kolonáda - Sklenená dvorana,  

hosť večera: ľudová hudba Šarišanci 

SEKCIA LEKÁRI  - PROGRAM PODUJATIA - Sobota 29. apríl 2017 

Téma:  ODTLAČKY A ODTLAČKOVÉ HMOTY 

Prednáša:  Dr. Gyula Marada DMD MSc. - Maďarsko   (prednáška tlmočená z anglického jazyka) 

09.00 - 10.30  Prednáška 1.časť    Tajomstvá úspešného odtlačku: manažment mäkkých tkanív, výber   
odtlačkovej lyžice, rôzne techniky. 

10.30 - 10.45  Prestávka 

10.45 - 12.15  Prednáška 2. časť    Výber materiálu, rozdelenie odtlačkových hmôt.                         
Chyby pri zhotovovaní odtlačku - ako sa im vyhnúť.  

12.15 - 13.15  Obed 

Téma:  ADHÉZÍVNA VÝPLŇ 

Prednáša:  MUDr. František Hlavačka - Slovensko 

13.15 - 14.45  Prednáška                Sme schopní zjednodušiť a zefektívniť svoju prácu?   1.časť 

14.45 - 15.00  Prestávka 

15.00 - 16.00  Prednáška                Sme schopní zjednodušiť a zefektívniť svoju prácu?   2.časť  

16.00 - 16.15  Ukončenie podujatia   

08.00  - 08.55   Prezentácia účastníkov 

08.55  - 09.00   Zahájenie podujatia 

09.00  - 10.30:  Úloha zubného asistenta a DH v dentálnom tíme. Profesionálna komunikácia. 
Komunikácia podľa typu pacienta. Chyby v komunikácii.  

                                                      doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., MUDr. Tatiana Klamárová 
10.30  - 11.00    PRESTÁVKA 

11.00  - 12.00:   Tray systém: všetko na dosah ruky, ako šetriť čas a materiál.  

                                                      Mgr. Helena Hatalová, Bc. Michal Ferko 
12.00  - 13.00   OBED 

13.00  - 13.30   Úloha zubného asistenta pri špecializovaných výkonoch v zubnej ambulancii. 
Asistencia pri nasadzovaní koferdamu, pri používaní mikroskopu, dlahovaní zubov, 
ošetrovaní sklenenými čapmi. Ergonómia práce.  

MDDr. Mária Matuševská 

13.30  - 14.00   Asistencia pri protetickom ošetrení pacienta. Príprava a spracovanie odtlačkových 
hmôt. Inštruktáž pacienta po protetickom ošetrení.  

                                                     MDDr. Lenka Mandičáková 

14.00  -14.30    Asistencia pri chirurgických výkonoch. Príprava a starostlivosť o nástroje, poučenie 
pacienta po chirurgickom ošetrení.  

MDDr. Andrea Mrva 
14.30  - 15.00   PRESTÁVKA 

15.30  - 16.30   Diferenciálna diagnostika bolesti, základy endodoncie. Príprava nástrojov 
a materiálov na endo-ošetrenie. Informácia pacienta po endo-ošetrení. 

MDDr. Janka Ferková 

16.30  - 18,00  Hygiena v zubnej ambulancii. Ručná versus strojová dezinfekcia. Výhody/nevýhody 
Bc. Beáta Germanová, PhDr. Alexander Kovaľ, PhD. 

 

 SEKCIA DENTÁLNE HYGIENIČKY, SESTRY, ZUBNÍ A ZDRAVOT. ASISTENTI    
( v spolupráci s RKZL PREŠOV   pripravila firma KK Dent s.r.o.  PREŠOV ) 

PROGRAM PODUJATIA - Piatok 28. apríl 2017  

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE DH, SESTRY, ZUB. A ZDRAVOT. ASISTENTOV    

Účastnícky  poplatok :      65 €       (neuhrádzať na účet RKZL !) 

cena zahŕňa : vstupy na prednášky, občerstvenie, obed  

počet pridelených kreditov :  8 

prihlášky zasielajte poštou na adresu : KK Dent s.r.o., Pod Táborom 29, 080 01  Prešov    

                                    alebo  e-mailom:  kkdent@nextra.sk 

po doručení záväznej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaná predfaktúra ! 
storno podmienky: Zrušiť účasť je možné iba písomne, účastnícky poplatok sa po 15.4.2017 nevracia. 

Kontaktná osoba : Bc. Beáta Germanová  tel.: 051 77 22 712, 0905 69 39 62 

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE LEKÁROV 

Účastnícky  poplatok :           

• pre registrovaného člena SKZL:       185 €  

• pre registrovaného nečlena SKZL:   215 €  

• pre študenta LF:                                 30 €  

• pre neregistrovaného účastníka:      258 €  

• pri platbe v hotovosti na mieste sa poplatok zvyšuje pre všetkých o: 30 €  

• platbu uhradiť na IBAN :               SK35 0200 0000 0036 8543 2255  

• VS : registračné číslo zubného lekára v registri SKZL        ŠS : 362017   (pridelené číslo VA) 

• Ako doklad o zaplatení Vám bude vydané potvrdenie o účasti na kongrese 

• počet pridelených kreditov :   14 

• splatnosť najneskôr do :    21.4.2017 

• cena zahŕňa : vstupy na prednášky a spoločenský večer, občerstvenie, obedy 

• doplatok za vstup na spoločenský večer pre partnerov:  25 €/osoba 

• kontaktná osoba: Ing. Slávka Kováčová, mob.:  0905 355 237 

                   e-mail:  va@rkzlpo.sk    (sekretariat@rkzlpo.sk)       

 

Prihlásenie sa na kongres vykonajte elektronicky na: 

 www.rkzlpo.sk (cez prihlasovací formulár) !!! 

 

Zmluvné podmienky:  

Zmluvné vzťahy medzi účastníkom a organizátormi vychádzajú z Občianskeho zákonníka a Zákona o 

cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a sú upravené nasledujúcimi všeobecnými 

podmienkami účasti na akciách. 

1. Prihlásenie: Účastník je prihlásený na akciu záväzne po odoslaní prihlášky a zaplatení poplatku na 

účet organizátora v stanovenom termíne. Organizátori si vyhradzujú právo vrátiť prihlášku v prípade 

prekročenia kapacity prednáškovej sály. 

2. Cena a platba: Sú stanovené dohodou medzi organizátormi a účastníkom  Platba sa realizuje výlučne 

prevodným príkazom nie poštovou poukážkou.  Neidentifikovateľné platby budú vrátené na účet 

platiteľa. 

3. Storno podmienky a poplatky: Všetky zmeny a storno prihlášky príjme organizátor výlučne písomne. V 

prípade, že účastník zruší svoju účasť viac ako 10 dní pred začiatkom akcie, bude mu vrátené 100% 

platby. Pri zrušení neskôr si môže zabezpečiť za seba náhradu, alebo mu platba nebude vrátená. 

Prípadnú zmenu účastníka je potrebné nahlásiť organizátorovi. 

4. Odoslaním prihlášky účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami. 

5. Organizátor si vyhradzuje právo operatívne meniť časový harmonogram podujatia   



   

 

UBYTOVANIE :  

• Ubytovanie nie je zahrnuté v cene podujatia a zabezpečujú si ho účastníci individuálne. 

• Ubytovanie pre všetkých účastníkov kongresu ako aj pre vystavovateľov je zabezpečené za 
zvýhodnených podmienok v hoteli ALEXANDER****. 

• V prípade naplnenia kapacity hotela ALEXANDER**** je ubytovanie zabezpečené v 
zrekonštruovaných izbách susedného hotela OZÓN***, ktorý je prepojený s hotelom 
ALEXANDER**** spojovacou sklenenou chodbou.  

• Cena ubytovania zahrňuje raňajky.  

• Informácie o službách oboch hotelov nájdete na www.hotelalexander.sk a www.hotelozon.com. 

• Rezervácia ubytovania:  e-mail: alexander@kupele-bj.sk alebo na recepcii hotela Alexander**** 

tel.: +421/54 47 76 001 

• V prípade záujmu je možné si pobyt predĺžiť až do 1.5.2017 s možnosťou objednania si 

víkendového relaxačného balíčka. Viac informácií na recepcii hotela Alexander****  

  

   

PODUJATIE ORGANIZAČNE PODPORUJÚ 

 

 

 

HOSŤ SPOLOČENSKÉHO VEČERA 

 

 

 

 

 

SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV 

REGIONÁLNA KOMORA PREŠOV 

Vás pozýva na  

STOMATOLOGICKÝ KONGRES 

ŠARIŠSKÉ DENTÁLNE DNI 
HOTEL ALEXANDER**** BARDEJOVSKÉ KÚPELE 

28. - 29. apríl 2017 

Titul, Meno, Priezvisko : ....................................................................................................................... 

Účtovná adresa: .................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

IČO : ..................................................................        DIČ : ....................................................................              

Kontaktný tel. : ..................................................      e- mail : ............................................................... 

PRIHLÁŠKA PRE DH, SESTRY, ZUB. a ZDRAV. ASIST.  (PRE ZASLANIE POŠTOU)    

 

 

  

Dr.  Andras Forster  DMD 

Štúdium:   zubné lekárstvo univerzita Szeged Maďarsko 2006 
Postgraduálne štúdium:  Špecialista na operatívnu stomatológiu a protetiku 

univerzita Szeged 2009 
Odb. prax : 2008-2010 Súkromná ambulancia Volo dental Budapešť  
                   2010-2013 Odborný asistent univerzita Szeged 
                   2010-2014 Súkromná ambulancia Szeged  čiast.uväzok  
                   2012 Čiast. úväzok v Harley Street Dental Implant Centre Londýn 
                   2015 Klinický riaditeľ Harley Street Dental Implant Centre Londýn  
 

 

Štúdium:     zubné lekárstvo univerzita Pécs Maďarsko 2001 
Odb. prax : od roku 2001pôsobí ako univerzitný odborník pre konzervatívnu 

stomatológiu a protetiku, rovnako ako aj odborník pre  zubné a 
ústne ochorenia. Je vedúcim oddelenia protetiky a ústnej 
rádiológie na katedre maxilofaciálnej chirurgie univerzity Pécs. 

 

 

Dr. Gyula  Marada DMD MSc 

Štúdium:  2005 LF UK  Bratislava  
                2008 SZU v Bratislava špecializácia v odbore Stomatológia  
                2009 Založil Dental Klinik - modernú zubnú ambulanciu zameranú 

na záchovnú stomatológiu, protetiku a endodonciu 
2012  LF UPJŠ v Košiciach  špecializačné študium v odbore 

Dentoalveolárna chirurgia  
2013  Špecializačné štúdium v odbore Implantológia.  

 
 

MUDr. František Hlavačka 


