
  ZMYSEL ČLENSTVA 
    V SLOVENSKEJ KOMORE ZUBNÝCH LEKÁROV

ü RAST SPOLOČENSTVA ZUBNÝCH LEKÁROV NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ

ü PRINÁŠANIE NOVÝCH NÁPADOV, ZÁMEROV A PLÁNOV PRE KONTINUÁLNY  
VZOSTUP ZUBNO-LEKÁRSKEJ STAROSTLIVOSTI

ü SPOLOČNÝ POSTUP ODBORNÝCH RIEŠENÍ A PROBLÉMOV V ZUBNOM LEKÁRSTVE

ü PARTICIPÁCIA NA VÝKONE ČINNOSTI STAVOVSKEJ ORGANIZÁCIE

ü AKTÍVNY VSTUP PRI TVORBE EKONOMICKÉHO RASTU ZUBNÝCH LEKÁROV

ü SPOKOJNÝ ZUBNÝ LEKÁR = SPOKOJNÝ PACIENT = ZABEZPEČENÉ SPOLOČNOU  
TVORBOU TERAPEUTICKÝCH ŠTANDARDOV

Rád by som oslovil mladú generáciu – každoročne vychádzajúcich  
absolventov lekárskych fakúlt v odbore zubné lekárstvo.

V roku úspešného ukončenia štúdia absolventi zubného lekárstva, ktorí sa stanú členmi  
Slovenskej komory zubných lekárov, prvý rok členstva 

neplatia členský príspevok.

Vážení kolegovia,

v roku 2022 sme si pripomenuli 30 rokov aktívneho fungovania stavovskej organizácie – 
Slovenskej komory zubných lekárov. Je to dostatočný čas a stačí na bilancovanie, hodnotenie, 
nachádzanie nových vízií? Určite áno. 

S plnou vážnosťou musím povedať, že hlavne roky 2020 – 2022 nám všetkým ukázali, aká 
dôležitá je samospráva a zomknutosť zdravotníckeho stavu. Ukázali, že bez lekárov, zubných 
lekárov, lekárnikov, zdravotných sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov by nastal kolaps 
celého sveta, nie len zdravotníctva. 

Zomknutosť lekárskeho stavu však neprichádza sám od seba. K tomu je potrebná vysoká 
a úprimná kolegialita, vzájomné porozumenie a v neposlednom rade spoločná komunita – 
Slovenská komora zubných lekárov, ktorá ako jediný odborný garant zubného lekárstva  
na Slovensku, dokáže s maximálnou podporou svojich členov, dosiahnuť postupný pokrok  
na všetkých úrovniach. 

My, v komore, tvoríme, budujeme, hájime a kreujeme, ale potrebujeme na tejto tvorbe účasť 
a podporu všetkých zubných lekárov. Ponúkame Vám, okrem zásadného zmyslu prečo byť členom 
komory, aj výhody zo zaujímavých oblastí určené len členom, ktorí spĺňajú všetky podmienky 
riadneho členstva.

KONTAKT: SKZL, Fibichova 14, 821 05 Bratislava, tel.: +421 2 482 040 70, e-mail: sekretariatskzl@skzl.sk, www.skzl.sk

Verím, že máte záujem na efektívnom a systematickom vzostupe zubného lekárstva na Slovensku.

My, na komore sa o to snažíme, krok po kroku sa posúvame a rastieme. Príďte medzi nás.

 Váš Igor Moravčík
 prezident SKZL 



PRÁVNE, ODBORNÉ  
A EKONOMICKÉ PORADENSTVO 

ü SKZL Vám poskytne právne, odborné 
a ekonomické poradenstvo telefonickou 

alebo e-mailovou formou v otázkach 
súvisiacich s výkonom zdravotníckeho 

povolania a poskytovania zubno-
lekárskej starostlivosti.  

Kontakt: https://www.skzl.sk/kontakt/.
Viac na www.skzl.sk 

VÝHODY NA PODUJATIACH 
ORGANIZOVANÝCH KOMOROU

ü SKZL Vám garantuje výhodnejšie 
finančné, organizačné a technické  
podmienky sústavného vzdelávania  

cez portál www.skzledu.sk. 
 Členovi SKZL zaručujeme finančné 
zľavy na kongresových poplatkoch 

organizovaných komorou.

RECENZOVANÉ ČASOPISY ZUBNÝ 
LEKÁR A STOMATOLÓG ZDARMA

ü Recenzované periodiká vydávané 
SKZL dostávajú členovia poštou zdarma 
a zároveň sú dostupné aj v elektronickej 

forme. Priestor pre každého stomatológa 
publikovať odborné články.  

Kontakt: zubnylekar@skzl.sk, 
stomatolog@skzl.sk. 

Chcete predať, kúpiť, hľadáte zubného 
lekára? Jednoducho a bezplatne cez 

e-mail: inzercia@skzl.sk.

BYŤ V ZDRAVOTNÍCKOM DIANÍ  
CEZ SPRAVODAJ A NEWSLETTER

ü SKZL Vám pravidelne posiela na 
e-mail novinky k aktuálnym informáciám 

o zmenách v legislatíve a dopade 
na zubných lekárov; k vyrokovaným 

cenovým podmienkach; informáciám 
o nových povinnostiach pre prevádzko-
vateľov zubných ambulancií; k otázkam 
súvisiacim s výkonom zdravotníckeho 

povolania; k vzdelávacím akciám  
z dielne SKZL.

BEZPLATNÝ PRÍSTUP  
K ZAHRANIČNÝM PERIODIKÁM

ü Chcete vedieť čo je nové  
vo svetovej stomatológii? Centrum  

vedecko-technických informácií SR 
(CVTI SR) ako vedecká knižnica  

poskytuje svojim registrovaným použí-
vateľom výnimočný obsah celosvetových 

licencovaných databáz online.  
Stačí sa ako člen SKZL registrovať.

TOP VO VUB AJ PRE ZAČÍNAJÚCICH 
ZUBNÝCH LEKÁROV 

ü SKZL dohodla s VUB bankou  
bezkonkurenčné finančné výhody 

dlhodobého financovania na produkty 
a služby len pre členov. Napríklad úver 

na Odkup lekárskej praxe je určený  
aj začínajúcim zubným lekárom  

na rozbeh ich podnikania. 

VIP POISTENIE ZODPOVEDNOSTI  
ZA ŠKODU V POISŤOVNI UNION

ü Zvýhodnené podmienky poistenia 
zodpovednosti za škodu spôsobenú  
pri výkone povolania len pre členov  

cez www.vipunion.sk.  
V rámci toho SKZL dojednala  

aj výhodné poistenie  
motorových vozidiel ako  

aj celoročné cestovné poistenie.

BEZPEČNÉ AUTO BMW A MINI - 
FINANČNÉ BENEFITY 

ü Každý člen SKZL je oprávnený  
na nákup vozidiel značiek BMW  

a MINI za zvýhodnených korporátnych 
podmienok so špeciálnymi zľavami. 

Výška zľavy pri nákupe bude rovnaká,  
ako sa poskytuje firemným  

klientom pri odbere 4 vozidiel. 

GDPR DOKUMENTÁCIA VÝHODNE  
S EUROTRADING EDU

ü EuroTRADING EDU, s.r.o. zabezpečuje 
pre členov SKZL vypracúvanie GDPR 

dokumentácie za výhodné ceny. 
Nariadenie EP sa vzťahuje na každého, 

kto spracúva osobné údaje, t.j. aj na 
každého poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti. 

NPŽF S FINANČNOU VÝHODOU  
LEN PRE ČLENOV

ü Akreditovaný program sústavného 
vzdelávania “Neodkladná podpora 

životných funkcií” - 8 kreditov  
so zľavou z účastníckeho poplatku  

len pre členov SKZL

VIP ZĽAVY V DATART, A.S.

ü Slovenská komora zubných lekárov 
zabezpečila pre svojich členov zľavy 
v spoločnosti DATART cez jedinečný  

VIP kód, ktorý sa vzťahuje na  
95 % výrobkov na e-shope DATART.  

Nakupujte čokoľvek, nakupujte 
kedykoľvek, vyzdvihujte zadarmo. 

 KONTAKT: SKZL, Fibichova 14, 821 05 Bratislava, tel.: +421 2 482 040 70, e-mail: sekretariatskzl@skzl.sk, www.skzl.sk

VÝHODY ČLENSTVA  
V SLOVENSKEJ KOMORE ZUBNÝCH LEKÁROV

PROFESIONÁLNY MANAŽMENT  
POD JEDNOU STRECHOU

ü Máte prístup k členským sekciám  
na www.skzl.sk - manažment zubnej 

praxe, vzory dokumnetácií PZS; 
aktualizujete si dáta vo svojom profile, 

vidíte kredity a akcie.  
Jednoducho aj cez aplikáciu  

MOJA KOMORA – Váš identifikátor  
na vzdelávačkách a aj benefitoch.


