
Krásne prostredie Nízkych Tatier, luxusný hotel,  
prelomové poznatky v profylaxii a špičkoví experti. 
To všetko vás čaká počas štyroch nezabudnuteľných dní 
na iTOP Relax Advanced. Doprajte si unikátne spojenie 
kvalitného vzdelávania a zážitkovo-relaxačného pobytu.
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iTOP Relax Advanced 
Jasná

18. — 21. 5. 2022, 
Wellness hotel 
Chopok



Pedostomatológia od nuly alebo ako v nej neprísť o nervy
Aké sú „zakázané“ slová v ambulancii a ako komunikovať  
s rodičom? Preberieme aj spôsoby ošetrenia nespolupracujúcich 
detí: ošetrenie „nasilu“, entonox, sedácia, celková anestézia.

STREDA

od 16:00  registrácia
19:30   večera
   ochutnávka vína so someliérom
   spoločenský večer s DJom

ŠTVRTOK

08:00 — 08:30 registrácia účastníkov
08:30 — 12:00 iTOP Advanced prednáška  
   s MUDr. Luciou Sedelmayer
10:00 — 10:45 mini iTOP pre deti (1. časť)
12:00 — 13:00 obed
13:00 — 17:30   individuálny nácvik čistenia zubov 
18:00 — 19:30   MDDr. Sylvia Gáliková: Pedostomatológia od nuly  
   alebo ako v nej neprísť o nervy
20:00     večera
   

MDDr. Sylvia Gáliková

Štúdium lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave ukončila v roku 

2012 v odbore zubné lekárstvo. Od začiatku 

roka 2013 pracuje v Andel Elite Dental Centre 

v Hlohovci. Venuje sa hlavne pedostomatológii 

a estetickým riešeniam frontálneho úseku 

chrupu.



PIATOK

08:00 — 08:30 registrácia účastníkov
08:30 — 12:00 iTOP Advanced prednáška  
   s MUDr. Luciou Sedelmayer
10:00 — 10:45 mini iTOP pre deti s prednáškou  
   a praktickým nácvikom čistenia (2. časť)
12:00 — 13:00 obed
13:00 — 17:30 individuálny nácvik čistenia zubov
   Masáže počas celého popoludnia medzi nácvikmi
18:00 — 19:30 Bc. Peter Kramárik: Implementácia efektívnych   
   postupov pri praktickom výkone zubného  
   lekárstva aj dentálnej hygieny a vytváranie  
   vhodného prostredia
20:00     večera a bowlingový turnaj

Implementácia efektívnych postupov pri praktickom výkone 
zubného lekárstva aj dentálnej hygieny a vytváranie vhodného 
prostredia
Práce pri kresle môže bolieť, pomôcť vie ergonómia. Chápete 
ju však správne? Roky počúvame o správnej ergonómii, napriek 
tomu mnohých dentálnych profesionálov trápia bolesti. Dozviete 
sa, že správne držanie tela počas ošetrovania pacienta nestačí, 
telo potrebujete na prácu pri kresle pripravovať aj správne zvole-
nými aktivitami vo voľnom čase. Akým činnostiam sa vyhnúť, aby 
ste nenamáhali prácou zaťažované svaly a kĺby? Koľko času telu 
venovať, ak chcete robiť svoju prácu celý život bez bolesti?

Bc. Peter Kramárik

Dentálny hygienik s 10-ročnými skúsenosťami,  

už počas štúdia na Prešovskej Univerzite sa 

venoval prednáškovej a školiteľskej činnosti, 

v ktorej pokračuje dodnes. V roku 2013 získal 

certifikát iTOP od doktora Jiřího Sedelmayera. 

V školiteľskej činnosti pokračoval aj počas 

svojho ročného študijného pobytu v Kanade, 

kde si vymenil skúsenosti s miestnymi zubnými 

lekármi a dentálnymi hygienikmi.



Cena
Cena za celý pobyt vrátane ubytovania, stravy, odborného  
programu, večerného programu, balíčkov Curaprox a boxu  
ku kreslu s medzizubnými kefkami:

∙ Zubný lekár: 878 € 
∙ Dentálna hygienička/sestra: 728 € 
∙ Zubný lekár + hygienička/sestra: 1457 € 
∙ 2 x dentálna hygienička/sestra: 1207 € 
 
*cena platí pre jednu osobu v izbe obsadenej dvoma osobami na 3 noci

Cena bez ubytovania:

∙ Zubný lekár: 578 € 
∙ Dentálna hygienička/sestra: 428 € 
∙ Zubný lekár + hygienička/sestra: 857 € 
∙ 2 x dentálna hygienička/sestra: 607 € 

Príplatky:

∙ 1 x dospelá osoba s ubytovaním, stravou a večerným 
 programom (3 noci): 348 € 
∙ 1 x dospelá osoba a dieťa na prístelke so stravou  
 a večerným programom (3 noci): 593 € 
∙ Spoločenský večer (pre neubytovaných hostí) - 59 € 
∙ Príplatok za izbu obsadenou jednou osobou - 59 € 
∙ mini iTOP pre deti s prednáškou a praktickým  
 nácvikom čistenia - 19 € 
∙ Predĺženie pobytu pre 2 osoby na jednu noc so stravou - 189 € 

SOBOTA

08:00 — 08:30 registrácia účastníkov
08:30 — 12:00 iTOP Advanced prednáška  
   s MUDr. Luciou Sedelmayer
12:00 — 13:00 obed
13:00 — 17:30   individuálny nácvik čistenia zubov

V dôsledku skokového zvyšovania cien potravín pristúpil Wellness hotel Chopok 

k zvýšeniu cien stravy počas pobytu. Zvýšenie cien je premietnuté v novej cene 

školení.



V prípade vášho záujmu o uplatnenie bodov z eshopu pre  
odborníkov má 100 bodov pri nákupe iTOP hodnotu 2 €.

Prihlasovanie trvá do 11. 5. 2022 na stránke www.curaproxpartner.sk.  
Po tomto termíne budeme záväzne prihláseným účastníkom  
účtovať storno poplatky nasledovne:

∙ 50% sumy pri odhlásení do 29. 4. 2022 
∙ 100% pri odhlásení od 30. 4. 2022 
∙ Pri zrušení akcie z dôvodu pandemických opatrení  
 storno poplatky neúčtujeme. 

Všetky ceny sú kalkulované s DPH a platia pre členov  
komôr SKZL, SKSaPA a SKMTP. Ceny pre nečlenov SKSaPA  
a SKMTP sú o 30% vyššie.

Kredity
Zubní lekári
∙ 20 kreditov Vám bude pridelených v momente,  
 keď v rozsahu 5 rokov absolvujete 40 iTOP hodín. 
 Za toto konkrétne podujatie sa vám zaráta 26 iTOP hodín.

SKSaPA a SKMTP
∙ Za absolvovanie tohto podujatia získate 24 kreditov.

Prihlasovanie trvá do 11. 5. 2022 na stránke

www.curaproxpartner.sk

http://www.curaprox.sk/

