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Program

8.30 – 9.00 Prezencia účastníkov

	
Igor Moravčík,
prezident Slovenskej komory zubných lekárov
	
Dušan Hollý, koordinátor odborného programu
Jubilejný ročník kongresu mladých zubných lekárov

SOBOTA

9.00 – 9.15	Otvorenie XV. kongresu mladých zubných lekárov.

Predsedajúci Filip Hromčík, Dušan Hollý
9.15 – 10.15 Jan Hulvert (privátna prax 3DK, Praha, ČR)
	Od vstupného vyšetrenia k prevencii
10.15 – 10.50	Filip Hromčík
(Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, ČR)
	
Kde hľadať odpovede?
10.50 – 11.10 Prestávka
11.10 – 12.00	
Michal Štefanatný
(Blanc Dental, privátna prax, Žilina, SR)
Peri-implantitis a konzervatívne možnosti ošetrenia
12.00 – 12.45	Natália Savková
(LF Univerzity Palackého v Olomouci, ČR)
	
Využitie 3D tlače v zubnom lekárstve
12.45 – 13.45 Obed
Predsedajúci Marek Vlna, Dušan Hollý
13.45 – 14.20 Marek Vlna (Dentalis privátna prax, Trnava, SR)
	
Spolupráca zubného lekára a fyzioterapeuta
14.20 – 14.55	
Bc. Ivana Bučányová
(Dentalis privátna prax, Trnava, SR)
	
Spolupráca zubného lekára a fyzioterapeuta
14.55 – 15.20	
Juraj Tomášik
(FortClinic – privátna prax, Bratislava, SR)
	
Intraorálne skenovanie v zubnom lekárstve
15.20 – 15.35 Prestávka
15.35 – 16.25	
Anna Macurová
(Blanc dental, privátna prax, Žilina, SR)
JEDEN ZA VŠETKÝCH? ...univerzálne adhezíva
alebo koľ ko adhezívnych systémov potrebujeme?
16.25 – 17.20	Natália Sládečková
(Academisch centrum tandheelkunde Amsterdam, NL)
	
Diferenciálna diagnostika orofaciálnej bolesti
odontogénneho a neodontogénneho pôvodu
17.20 – 17.30 Diskusia, Záver
19.30

6. marec 2021

PIATOK

5. marec 2021

8.00 – 9.00 Prezencia účastníkov

Spoločenský večer na tému Zubný lekár – moja profesia

Predsedajúci Juraj Abelovský, Dušan Hollý
9.00 – 9.45	Juraj Abelovský
(Oddelenie MFCH, Banská Bystrica, SR)
	
Zaujímavé kazuistiky z dennej praxe
oddelenia MFCH
9.45 – 10.20	Andrea Hrubá
(In White, privátna prax, Bratislava, SR)
	
Využitie kombinácie amínfluoridu
a fluoridu cínatého v starostlivosti
o orálne zdravie
10.20 – 10.40 Prestávka
10.40 – 11.05	Barbora Hocková (Oddelenie MFCH,
Banská Bystrica, SR)
	
Dentálne implantáty v oseálnych
mikrovaskulárnych lalokoch
11.05 – 11.30	Svetlana Šelianová, Alexander Šelian
(Klinika stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie Univerzitnej nemocnice
L. Pasteura Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach, SVEDENT s.r.o. súkromná
zubná ambulancia Námestovo)
	
Frenulum labii a frenulum linguae
v klinickej praxi – význam, patologické
stavy a terapeutické možnosti,
výsledky vlastnej štúdie
11.30 – 11.50	Nora Kelecsényiová (Klinika
stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie LFUK a OUSA, Bratislava, SR)
	
Retencia očného zuba – ako ju
rozpoznať včas?
11.50 – 12.15	Dorota Štorcelová
(Oddelenie MFCH, Banská Bystrica, SR)
	
Zo súkromnej stomatologickej
ambulancie ku chirurgii
maxilofaciálneho skeletu
12.15 – 12.45	Bronislava Dvoranová
(Klinika ústnej čeľustnej a tvárovej
chirurgie UNB, Bratislava, SR)
Indikácie extrakcie tretích molárov
12.45 – 13.05 Diskusia, Záver, Obed

Zmena programu vyhradená.

Organizačné pokyny
Účastnícky poplatok za celý kongres pri platbe do 24. 2. 2021

POTVRDENIE O ÚČASTI:

Účastnícky poplatok pre registrovaných
zubných lekárov (členovia SKZL)
155 €
Účastnícky poplatok pre registrovaných
zubných lekárov (nečlenovia SKZL)
200 €
Účastnícky poplatok pre študentov
zubného lekárstva
24 € s DPH (20% DPH)
Účastnícky poplatok pre neregistrovaných účastníkov
(osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov,
napr. člen ČSK)
185 € s DPH (20% DPH)
Zamestnanci LF s výškou členského poplatku
do SKZL 72 €/rok
100 €

Potvrdenie o účasti a o zaplatení účastníckeho poplatku získajú
všetci účastníci prihlásení v riadnom termíne pri prezencii.
Do registra zubných lekárov budú započítané iba kredity podľa skutočnej účasti na kongrese. Podľa platných predpisov o sústavnom
vzdelávaní, Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil vzdelávacej akcii
12 kreditov. Účastníkom prihláseným dodatočne bude potvrdenie
o účasti zaslané poštou, na základe uhradeného poplatku za vzdelávaciu akciu, na korešpondenčnú adresu uvedenú v Registri SKZL.

Účastnícky poplatok za celý kongres
po 24. 2. 2021 a pri platbe na mieste:
Účastnícky poplatok pre registrovaných
zubných lekárov (členovia SKZL)
185 €
Účastnícky poplatok pre registrovaných
zubných lekárov (nečlenovia SKZL)
240 €
Účastnícky poplatok pre neregistrovaných účastníkov
(osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov,
napr. člen ČSK)
185 € s DPH (20% DPH)
Žiadame študentov ZL, aby sa nahlásili na kongres vopred.
Študenti sa musia pri prezencii preukázať študijným preukazom.

STRAVOVANIE:
V rámci účastníckeho poplatku vám zabezpečí SKZL 3x občerstvenie a obedy (dňa 5. a 6. 3. 2021) a večeru formou rautu (5. 3. 2021).
Študenti zubného lekárstva majú nárok na občerstvenie, stravu hradenú nemajú. V prípade záujmu si ju môžu individuálne objednať
priamo pri prezencii (cena za obed - 18 €/deň, vstupenka na spoločenský večer - 37 €). Platbu je možné zrealizovať aj platobnou
kartou priamo na mieste.
V poplatku je zahrnutá účasť na prednáškach, materiály, stravovanie
a vstupenka na spoločenský večer.
Účastnícky poplatok je nutné uhradiť bankovým prevodom
do 24. 2. 2021 na č. ú. SKZL vo VÚB banke:
SK8102000000002771134356 – variabilný symbol je Vaše registračné číslo v SKZL, pre neregistrovaných zubných lekárov, napr.
členov ČSK a študentov je variabilný symbol 12021 (do poznámky
uveďte svoje meno a priezvisko).
V prípade písomného nenahlásenia neúčasti minimálne 3 dni pred
začiatkom akcie, sa účastnícky poplatok nevracia. Akceptované
budú iba kompletne vyplnené prihlášky s dokladom o platbe.

UBYTOVANIE:
Ubytovanie na vzdelávaciu akciu si môžete rezervovať individuálne
priamo v hoteli Senec najneskôr do 24. 2. 2021. Platbu za ubytovanie
bude možné zrealizovať individuálne v hotovosti, alebo kreditnou
kartou priamo v recepcii hotela. Odporúčame rezerváciu ubytovania
čo najskôr, SKZL má na ubytovanie v rámci kongresu zľavu (ceny
nižšie sú uvedené už so zľavou 25%).
PROMO KÓD: SKZL2021
Hotel Senec, a.s.,
Slnečné jazerá – sever (oproti Aquaparku)
903 01 Senec
www.hotelsenec.sk
Jednolôžková izba s raňajkami
Dvojlôžková izba s raňajkami
Trojlôžková izba s raňajkami (prístelka)

72,75 € s DPH
81,75 € s DPH
108,- € s DPH

V cene ubytovania: raňajky v hodnote 12,00 €, neobmedzený vstup
do Aquaparku Senec, vstup do hotelového bazéna, wifi a parkovanie.
Miestny poplatok: 0,70 € /deň/osoba.

PRIHLÁŠKU SPOLU S POTVRDENÍM O PLATBE
ZASIELAJTE NAJNESKÔR DO 24. 2. 2021
NA ADRESU:
Sekretariát SKZL
Fibichova 14, 821 05 Bratislava
tel. : +421 2 4820 4070
e-mail: referent@skzl.sk
Môžete sa prihlásiť aj online na
http://www.skzl.sk/kalendar

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na XV. kongres mladých zubných lekárov
5. – 6. 3. 2021, Hotel Senec, Senec
o zubný lekár – člen

o zubný lekár - nečlen

o študent

Meno a priezvisko ...............................................................................................

o neregistrovaný účastník

Registračné číslo v SKZL ...............................................

(neplatí pre študentov a neregistrovaných účastníkov)

Adresa bydliska .........................................................................................................................................................................................................

tel. kontakt .................................................... e-mail ............................................................................. podpis .................................................
						

