
20 % ZĽAVU
z ceny školení pre mladých zubných lekárov
do dvoch rokov od skončenia VŠ a študentov VŠ 

Môžete využiť:

10 % ZĽAVU
na všetky produkty a materiály pre účastníkov v deň školenia 
a v nasledujúci týždeň do piatku vrátane.

Školenia 
Leto 2019
kvalitné dentálne vzdelávanie 
pre Váš profesionálny rast

Moderný endodontický koncept 
Svet bez amalgámu 
14. - 15. júna 2019

Ži a nechaj žiť! - základy konzervačného ošetrenia
4. októbra 2019

Kongres spolupráce zubného lekára a technika
Digitálna budúcnosť
8. - 9. novembra 2019

 
e-mail:  skolenia@jarident.sk
  ivanajarosova@jarident.sk
zodpovedný:   Michal Bendík

Jarident, s.r.o. 
Podtatranská 2501, 058 01, Poprad 

Kalciumsilikátové cementy 
15. novembra 2019 

Rizikový pacient v zubnej praxi
21. novembra 2019 

Antibiotika v zubnej praxi
22. novembra 2019 

ZMENA: 
nové tel. č.: 052/4260946 



PREDNÁŠKY:

Moderný endodontický koncept 
Svet bez amalgámu

MUDr. Daniel Černý |  dňa 14. - 15. júna 2019 (piatok a sobota)
organizuje Jarident +, s.r.o.

Miesto konania:  oba dni: Hotel Atrium, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry,       
   email: rezervacie@atriumhotel.sk, tel.: 0903 990 105 
   Vieme zabezpečiť bezlepkovú stravu – potrebné nahlásiť vopred. 
   Ubytovanie si každý účastník hradí sám. 
   Pre účastníkov je v rámci kongresu zarezervovaných 30 izieb so zľavou 15%. Kapacita hotela je limitovaná,  
   odporúčame skorú registráciu. 
   Hotel ponúka vstup do Vitálneho sveta zdarma pre ubytovaných účastníkov počas doby ubytovania 
   medzi 10:00 - 00:00 hod. Wellness je rezervované len pre ubytovaných účastníkov kongresu.

 Prednášajúci:   MUDr. Daniel Černý  

Kredity:   13 - Pri registrácii prosím uveďťe aj Vaše registračné číslo v komore.

Partneri:

  

Platobné informácie:  IBAN: SK52 7500 0000 0040 1969 0265
   VS: 1415 (do poznámky prosím napíšte meno, priezvisko a titul účastníka školenia napr. MDDr. Jožko Mrkvička). 
   Účastnícky poplatok zahŕňa komplexné náklady na prednášateľa, prenájom priestorov, audiovi zuálnej 
   techniky, dva obedy, večeru  a občerstvenie. (Najskôr zašlite registračný email a až potom úhradu, bližšie informácie 
   nájdete na zadnej strane letáka.)
   

Účastnícky poplatok:  245 €    

prednášky



■  MUDr. Daniel Černý ukončil štúdium stomatológie na LF Karlovej univerzity v Hradci Králové v roku 1998. Po atestácii 1. stupňa v roku 
2001 pracoval až do roku 2007 na konzervačnom oddelení Stomatologickej kliniky Fakultnej nemocnice v HK ako odborný asistent. Zúčastnil 
sa tam prípravy curricula oboru “Zubné lekárstvo”. Od roku 2001 až dodnes pracuje ako špecialista na endodonciu a záchovné zubné 
lekárstvo na súkromnej stomatologickej klinike DCM v Hradci Králové, ktorej je zároveň spoluvlastníkom (od roku 2010). MUDr. Černý radí 
stomatológiu k svojím záľubám, neustále sa vzdeláva a aktívne sa jej venuje v mnohých  smeroch. Popri práci v DCM a vlastnej súkromnej 
praxi  “Můj zubař” prednáša v rámci postgraduálneho štúdia na LF UP v Olomouci, kde zároveň externe študuje. Od roku 2015 je predsedom 
Českej endodontickej spoločnosti. Je spoluzakladateľom a bývalým prvým prezidentom Českej akadémie dentálnej estetiky (2007-2009). 
Svoje odborné znalosti a skúsenosti odovzdáva ďalej na mnohých prednáškach, praktických kurzoch, či v článkoch v odborných časopisoch 
doma aj v zahraničí, je tiež spoluautorom kapitol v odborných učebniciach. V rámci celoživotného vzdelávania  pôsobil okrem iného aj ako 
redaktor v LKS a spolu s kolegom MUDr. Radkom Mounajjedom  prednášajú v HDVI – Hradeckom dentálnom vzdelávacom inštitúte – a 
spoluorganizujú každoročne Dental Sumit. Popri rodine sa aktívne venuje fotografovaniu a motorizmu, ktoré ho sprevádzajú celý život.

1. deň: Moderný endodontický koncept

Moderná endodoncia - videná poznaním biológie pulpy a chápaním princípov eliminácie infekcie - sa datuje len niekoľko desiatok 
rokov dozadu. Za posledných 30 rokov došlo k niekoľkým evolučným až revolučným zmenám, ktoré zmenili náš pohľad na endodonciu. 
Operačné mikroskopy, strojové opracovanie NiTi nástrojov, MTA či CBCT pohli oborom dramaticky smerom k prediktabilite nášho 
konania. Popri tom vzniklo množstvo slepých ciest a zbytočných “gadgetov”, ktoré nikam obor neposunuli, ale odľahčujú vrecká 
lekárov.

Sylaby
1. Ktoré vybavenie potrebujeme k moderným endodontickým postupom?
2. Čo je úplne nenahraditeľné a čo úplne zbytočné? 
3. Je dôležitejšia technológia alebo naša práca? 
4. Ktoré najdôležitejšie pomôcky vidím vo svojej praxi endodontistu? 
5. MTA - jeho vývoj od Portlandského cementu k najvýznamnejšiemu 
    endodontickému výplňovému materiálu. 

2. deň: Svet bez amalgámu

Éra amalgámu sa pomaly, ale iste chýli ku koncu. V rámci EÚ nastane už čoskoro deň, kedy nebude legálne možné zhotovovať nové 
výplne z tohto ikonického materiálu. Máme pripravenú náhradu? Aké možnosti pri výplňovej terapii sa nám ponúkajú? Bude zhotovenie 
výplní z iných materiálov ľahšie alebo ťažšie? 

Sylaby
1. Kompozitné živice a ich modifikácie. 
2. Spracovanie kompozitných živíc. 
3. Výhody, nevýhody, úskalia. 
4. Klinické tipy. 
5. Skloionomerný cement. 
6. Indikácie, spracovanie, riziká. 
7. Klinický postup. 
8. Adhézia na tvrdé zubné tkanivá - mechanická, mikromechanická, 
    chemická, kombinovaná. 
9. Ako si vybrať adhezívny systém a ako s ním pracovať, aby naše 
    výsledky boli spoľahlivé a dlhodobé.

14. 6.2019 

08:00 – 09:00  Registrácia a občerstvenie
09:00 – 11:00   BLOK 1 - prednáška 
11:00 – 11:15  Prestávka na občerstvenie 
11:15 – 13:00  BLOK 2 – prednáška 
13:00 – 14:15  Obed
14:15 – 15:45  BLOK 3 - prednáška
15:45 – 16:00  Prestávka na občerstvenie  
16:00 – 17:00  BLOK 4 – prednáška
17:30 –    Večera 

15. 6. 2019 

09:00 – 11:00  BLOK 5 - prednáška
11:00 – 11:15  Prestávka na občerstvenie   
11:15 – 13:00  BLOK 6 - prednáška
13:00 – 14:15  Obed  
14:15 – 16:00  BLOK 7 - prednáška



Program školenia: 9:00 – 18:00 (piatok) 

   (max. 16 účastníkov)
08:30 - 09:00  Registrácia a občerstvenie
09:00 - 10:30  BLOK 1
10:30 - 10:45  Prestávka na občerstvenie
10:45 - 12:45  BLOK 2
12:45 - 14:00  Obed
14:00 - 15:00  BLOK 3
15:00 - 15:15  Prestávka na občerstvenie 
15:15 - 18:00  BLOK 4 
   

■  MUDr. Milan Tomka, Ph.D. promoval na 1. LF Karlovej univerzity a atestoval v ČR z klinickej stomatológie. Pracoval vo Výzkumném ústavu 
stomatologickém v Praze, kde sa venoval mimo iného doktorandskému štúdiu na tému neznášanlivosti stomatologických materiálov, resp. 
‘‘Pôsobenie kovov v dutine ústnej’’. Aktívne sa venuje problematike bielenia zubov a k tejto téme napísal prehľadový článok “Bělení zubů, 
LKS číslo 11, 2012”. Vo voľnom čase sa venuje rodine, pestovaniu kaktusov a štvornohým miláčikom. V súčasnosti pracuje na súkromnej 
klinike, aktívne prednáša na Slovensku a v Čechách a je členom aprobačnej komisie MZ ČR. 

SEMINÁR NA TÉMU:

Ži a nechaj žiť! -
základy konzervačného ošetrenia

MUDr. Milan Tomka, Ph.D. | 4. októbra 2019 (piatok)
organizuje Jarident +, s.r.o.

 

Miesto konania:  školiace stredisko Jarident +, s.r.o., Podtatranská 2501, 058 01 Poprad 
   Vieme zabezpečiť bezlepkovú stravu – potrebné nahlásiť vopred. 

Prednášajúci:   MUDr. Milan Tomka, Ph.D. 

Platobné informácie:  IBAN: SK52 7500 0000 0040 1969 0265
   VS: 0410 (do poznámky prosím napíšte meno, priezvisko a titul účastníka školenia napr. MDDr. Jožko Mrkvička). 
   Účastnícky poplatok zahŕňa komplexné náklady na prednášateľa, prenájom priestorov, audiovi zuálnej 
   techniky, obed a občerstvenie. (Najskôr zašlite registračný email a až potom úhradu, bližšie informácie 
   nájdete na zadnej strane letáka.)

Účastnícky poplatok:  170 € 

Ži a nechaj žiť! - je zdanlivo jednoduchý životný postoj, ako aj koncept ošetrenia orientovaného na čo najdlhšie zachovanie zubov. Tento koncept sa 
nesie naprieč celou prednáškou a nie je len o minimálne invazívnej stomatológii. Prednáška je venovaná moderným témam, ktoré bývajú čiastočne 
nepochopené a preto sa zdajú byt kontroverzné - od útlmu používania zubného amalgámu cez prediktabilnú exkaváciu hlbokých zubných kazov, 
racionálny výber matríc až po prediktabilnú adaptáciu fotokompozitných materiálov. Celé školenie tak vytvára funkčný koncept ošetrenia s dôrazom 
na zachovanie vitality zubov.

Sylaby
1. Zákaz amalgámu - alebo keď obľúbený materiál končí a mnohí   
    nevedia prečo. Logické a vecné vysvetlenie, fakticky a bez emócií.
2. Izolácia pracovného poľa - absolútna a relatívna izolácia a porovnanie.
    Rýchlo a efektívne s kofferdamom i bez neho.
3. Zubný kaz - základná diagnostika, kedy ešte vyčkávať a kedy už preparovať.
4. Exkavácia zubného kazu - klasicky a moderne, špecifiká ošetrenia   
    hlbokého zubného kazu.
5. Matricové systémy – prehľad a evolúcia, voľba matríc podľa materiálu.  
    Dobrý bod kontaktu a mechanicky odolná výplň.
6. Fotokompozity v laterálnom úseku.
    Bulk kompozity - keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté. 
    Rozdelenie a požadované vlastnosti.
7. Okluzná morfológia  – klasická modelácia a moderné alternatívy.



SEMINÁR NA TÉMU:

Kalciumsilikátové cementy 

MDDr. Radovan Žižka, Ph.D  | 15. novembra 2019 (piatok)
organizuje Jarident +, s.r.o.

 

Miesto konania:  školiace stredisko Jarident +, s.r.o., Podtatranská 2501, 058 01 Poprad 
   Vieme zabezpečiť bezlepkovú stravu – potrebné nahlásiť vopred. 

Prednášajúci:   MDDr. Radovan Žižka, Ph.D

Platobné informácie:  IBAN: SK52 7500 0000 0040 1969 0265
   VS: 1511 (do poznámky prosím napíšte meno, priezvisko a titul účastníka školenia napr. MDDr. Jožko Mrkvička). 
   Účastnícky poplatok zahŕňa komplexné náklady na prednášateľa, prenájom priestorov, audiovi zuálnej 
   techniky, obed a občerstvenie. (Najskôr zašlite registračný email a až potom úhradu, bližšie informácie 
   nájdete na zadnej strane letáka.)
   

Účastnícky poplatok:  150 €   

■  MDDr. RADOVAN ŽIŽKA Ph.D. ukončil štúdium zubného lekárstva na LFUP v Olomouci. V roku 2015 ukončil „Individuálny program špecializácie 
v endodoncii (IPSE)“ vzdelávacieho programu I LOVE ENDO a v roku 2016 obhájil dizertačnú prácu na tému endodontického ošetrenia stálych 
zubov s neukončeným vývojom. Pravidelne publikuje v českých aj zahraničných odborných časopisoch so zameraním na endodonciu. Je členom 
českej, európskej a americkej endodontickej spoločnosti. V súčasnej dobe pracuje v súkromnej praxi v Olomouci a v Trenčíne so zameraním 
výhradne na endodonciu.

Program školenia: 9:00 – 16:30 (piatok) 

   (max. 16 účastníkov)
08:30 - 09:00  Registrácia
09:00 - 10:30  História, chemické zloženie, tuhnutie 
   a situácie ovplyvňujúce tuhnutie 
   kalciumsilikátových cementov
10:30 - 11:00   Prestávka
11:00 - 12:30   Rozdelenie materiálov, ich vlastnosti 
   a porovnanie
12:30 - 13:30  Obed
13:30 - 14:30  Klinické využitie kalciumsilikátových   
   cementov
14:30 - 16:30   Praktická časť – efektívna príprava   
   kalciumsilikátových cementov, zaplnenie  
   široko otvoreného koreňového kanálika 
   alebo vnútornej resorbcie

Kalciumsilikátové cementy sú neoddeliteľnou súčasťou vybavenia 
každého praktického zubného lekára, ktorý sa hlbšie zaujíma                                    
o endodonciu a konzervačné zubné lekárstvo. Od roku 1997, kedy bol 
uvedený na trh prvý material tejto skupiny – ProROOT (Tulsa od Dentsply, 
USA) sa objavilo veľké množstvo materiálov patriacich do tejto skupiny. 
Cieľom teoretickej časti kurzu je zhrnúť chemické, fyzikálne a biologické 
vlastnosti kalciumsilikátových cementov vrátane mechanizmov 
tuhnutia a faktorov, ktoré ich ovplyvňujú. Tieto teoretické znalosti sú 
dôležité pri zhodnotení a porovnaní jednotlivých materiálov, ktoré sú 
na trhu. Ďalej sa poslucháči zoznámia s klinickými indikáciami využitia 
kalciumsilikátových cementov, výhodami a nevýhodami pri ošetreniach 
a niektorými kľúčovými krokmi daných ošetrení, ktoré sú  zásadné pre 
dosiahnutie vysokej úspešnosti zákrokov.
Kalciumsilikátové cementy majú povesť ťažko spracovanteľných                       
a manipulovateľných materiálov. Prednášateľ sa môže zorientovať 
medzi materiálmi, ako ich čo najefektívnejšie a a rentabilne pripraviť k 
použitiu    a v neposlednom rade si budete môcť na modeloch zubov 
vyskúšať klinické prípady široko otvoreného koreňového kanálika alebo 
vnútornej resorbcie.

Kalciumsilikátové 
cementy 



TEORETICKÝ SEMINÁR NA TÉMU:

Rizikový pacient v zubnej praxi
MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA | 21. novembra 2019 (štvrtok)

organizuje Jarident +, s.r.o.

Miesto konania:  školiace stredisko Jarident +, s.r.o., Podtatranská 2501, 058 01 Poprad 
   Vieme zabezpečiť bezlepkovú stravu – potrebné nahlásiť vopred. 

Prednášajúci:   MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA  

Platobné informácie:  IBAN: SK52 7500 0000 0040 1969 0265
   VS: 2111 (do poznámky prosím napíšte meno, priezvisko a titul účastníka školenia napr. MDDr. Jožko Mrkvička). 
   Účastnícky poplatok zahŕňa komplexné náklady na prednášateľa, prenájom priestorov, audiovi zuálnej 
   techniky, obed a občerstvenie. (Najskôr zašlite registračný email a až potom úhradu, bližšie informácie 
   nájdete na zadnej strane letáka.)
   

Účastnícky poplatok:  150 €   

Program školenia: 9:00 – 16:30 (štvrtok) 

   (max. 24 účastníkov)
08:30 - 09:00  Registrácia a občerstvenie
09:00 - 10:30  BLOK 1
10:30 - 10:45   Prestávka na občerstvenie
10:45 - 12:15   BLOK 2
12:15 - 13:30  Obed
13:30 - 14:30  BLOK 3
14:30 - 14:45   Prestávka na občerstvenie
14:45 - 16:30  BLOK 4

Sylaby

1.  Zásady pre ambulantné ošetrenie multimorbídneho pacienta - 
     čo máme čakať? 
2.  Riešenie fokálnej infekcie dentálneho pôvodu a komplikácie 
     odontogénnej etiológie u pacientov so zdravotnými rizikami 
     (krvácavý stav, imunosupresia, diabetes, srdcové zlyhanie, 
     transplantačný program). 
3.  Farmakoterapia a nebezpečenstvo liekových interakcií. 
      Kazuistiky z ošetrenia.

■ MUDr. Vladimír Ščigel je výraznou osobnosťou českej stomatológie. Popri praktickej stomatológii sa zaoberá vedeckou a výskumnou
činnosťou najmä v oblasti anestézie, analgosedácie a antibiotík. Jeho prednášky sú veľmi navštevované nielen pre ich odbornosť,
ale aj vďaka jeho nezameniteľnému humoru. Vo voľnom čase sa aktívne venuje zborovému spevu.



TEORETICKÝ SEMINÁR NA TÉMU:

Antibiotika v zubnej praxi
MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA | 22. novembra 2019 (piatok)

organizuje Jarident +, s.r.o.

Miesto konania:  školiace stredisko Jarident +, s.r.o., Podtatranská 2501, 058 01 Poprad 
   Vieme zabezpečiť bezlepkovú stravu – potrebné nahlásiť vopred. 

Prednášajúci:   MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA  

Platobné informácie:  IBAN: SK52 7500 0000 0040 1969 0265
   VS: 2211 (do poznámky prosím napíšte meno, priezvisko a titul účastníka školenia napr. MDDr. Jožko Mrkvička). 
   Účastnícky poplatok zahŕňa komplexné náklady na prednášateľa, prenájom priestorov, audiovi zuálnej 
   techniky, obed a občerstvenie. (Najskôr zašlite registračný email a až potom úhradu, bližšie informácie 
   nájdete na zadnej strane letáka.)
   

Účastnícky poplatok:  170 €   

Program školenia: 9:00 – 16:30 (piatok) 

   (max. 24 účastníkov)
08:30 - 09:00  Registrácia a občerstvenie
09:00 - 10:30  BLOK 1
10:30 - 10:45   Prestávka na občerstvenie
10:45 - 12:15   BLOK 2
12:15 - 13:30  Obed
13:30 - 14:30  BLOK 3
14:30 - 14:45   Prestávka na občerstvenie
14:45 - 16:30  BLOK 4

Sylaby

1. Indikácia antibiotik, charakteristika najpoužívanejších skupín,           
     zásady pre ich výber, kombinácie a dávkovanie. 
2. Aktuálne novinky a posuny v ATB liečbe. 
3. ATB za zvláštnych okolností, indikácie v parodontológii. 
4. Zásady ATB profylaxie. Klinické prípady z vlastnej praxe.

AKCIA: V prípade, že sa zúčasníte oboch školení, platí pre Vás zvýhodnená cena 290 €.
   IBAN: SK52 7500 0000 0040 1969 0265
   VS: 2122  (do poznámky prosím napíšte meno, priezvisko a titul účastníka školenia napr. MDDr. Jožko Mrkvička).



INFORMÁCIE A REGISTRÁCIA NA ŠKOLENIA

1. Základné informácie o školeniach

 poskytujeme telefonicky alebo emailom. Telefónne čísla sú uvedené na prednej strane letáčika.  
 Pri registrácii na školenie zašlite stručný email na email: skolenia@jarident.sk.

 Obsah emailu:

    - meno účastníka/-ov a názov školenia (20% zľava bude poskytnutá v prípade registrácie na školenie  
 konajúce sa v období do 2 rokov od ukončenia VŠ štúdia, resp. študentom VŠ. Nárok na zľavu je nutné   
 preukázať dokladom preukazujúcim túto skutočnosť.)

 - Vaše osobné a fakturačné údaje – meno resp. obchodné meno firmy, súkromnú/firemnú adresu,   
 IČO, DIČ, kontakt (telefón, email) - nutné uviesť pre fakturáciu a registráciu 

2.  Email o registrácii na školenie

 Vám odošleme po prijatí Vášho emailu. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 5 pracovných dní  
 od potvrdzujúceho emailu. TAKTO JE VAŠE PRIHLÁSENIE DEFINITÍVNE. V prípade, že účastník je 
 registrovaný na školenie, ale neuhradil účastnícky poplatok do 5 pracovných dní od registračného 
 emailu, bude jeho registrácia zrušená a miesto na školenie poskytneme inému uchádzačovi.
 Účastník musí byť zaregistrovaný vopred pre kvalitnejšiu organizáciu školenia. Bez predchádzajúcej   
 registrácie bude platba vrátená a registrácia neplatná - týmto je účasť na školení zrušená.

 O poradí, resp. zaradení do predpoludňajšej, resp. popoludňajšej časti praktického školenia rozhoduje 
 dátum finančnej úhrady. Po naplnení počtu účastníkov praxe nie je možné zaradiť ďalšieho účastníka.

3. Faktúry 
     
 Faktúry Vám odovzdáme osobne na školení, resp. poštou po školení do 14 dní od uskutočnenia školenia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

1. V rámci praktických školení sa pracuje po dvoch na jednom pracovnom mieste.
2. Na niektoré praktické školenia je nevyhnutné si priniesť príslušenstvo, ktoré je uvedené pri danom       
    školení v letáku. Vyhradzujeme si právo na prípadné zmeny príslušenstva z dôvodu nárokov školiteľa.

STORNOVACIE PODMIENKY

Zrušenie účasti na školení nahláste min. 7 pracovných dní pred uskutočnením školenia. V takom prípade 
garantujeme vrátenie 100 % sumy účastníckeho poplatku. V prípade, že dôjde k zrušeniu účasti na školení 
v dobe 6 – 3 pracovných dní pred uskutočnením školenia, vrátime 50 % z účastníckeho poplatku. V prípade, 
že dôjde k zrušeniu účasti na školení v čase menej ako 3 dni pred uskutočnením školenia, je výška storno 
poplatku 100 %. Pri zrušení účasti na školenie v čase menej ako 3 dni pred uskutočnením školenia, vraciame 
účastnícky poplatok len z vážnych dôvodov (pobyt účastníka v nemocnici, smrť rodinného príslušníka, pohreb, 
havária, výnimočné poveternostné podmienky, atď.).


