
Vy už odborníkom ste.
Urobte ním aj  

pacienta s unikátnym 
podujatím iTOP

Katalóg 2023



ŠPECIÁLNY NÁSTROJ PRE 
VAŠU JEDINEČNÚ MISIU

PREVENCIA AKO KĽÚČ MODERNEJ 
STOMATOLÓGIE
Je skvelé, že časť misie zubného lekárstva sa už 
posúva z liečby na prevenciu. Školenie iTOP – 
individuálne trénovaná orálna profylaxia – z vás 
urobí lídra prevencie a dá vám nástroje na to, aby 
vám vaši pacienti a pacientky vďačili za zdravý 
úsmev bez kazov či iných ochorení. Vďaka iTOPu už 
pre nich budete nielen lekár/lekárka, ale aj učiteľ/
učiteľ ka.

BUĎTE PACIENTOVI KOUČOM 
A UROBTE ODBORNÍKA AJ Z NEHO
Poznáte to. S pacientom či pacientkou sa lúčite 
s pocitom dobre vykonanej práce, no po čase je 
späť v ambulancii a výsledky vášho ošetrenia sú 
minulosťou. Dôvod? Prvotriedna starostlivosť skončila 
odchodom z ambulancie, nepokračovala aj doma. 
iTOP vás naučí, ako byť koučom zdravého úsmevu 
pre vašich pacientov a pacientky. Jednoducho, 
naučíme vás učiť.

2 3



“Chráňte výsledky 
vašej práce aj vďaka 
tomu, že urobíte 
z pacientov odborníkov 
na ústne zdravie.”

iTOP tím

AKO LEPŠIE UČIŤ? 
SKÚSTE SI POZÍCIU ŽIAKA
V ambulancii učíte pacientov a pacientky, ako 
si správne čistiť zuby. Čo tak zažiť to z druhej 
strany? Na podujatí iTOP budete práve vy v pozícii 
toho, kto je inštruovaný. Pomôže vám to – okrem 
iného – lepšie pochopiť skúsenosť vašich pacientov 
a pacientiek a tak ešte viac 
zlepšiť komunikáciu, spôsob 
vysvetľovania a diskutovanie 
o návykoch.

Jedinečné poznatky z oblasti prevencie a bowlingový 
turnaj v jeden deň? A čo tak ocitnúť sa po nácviku 
čistenia zubov rovno v luxusnom wellness? Rozšíriť 
si odbornosť a pritom neprísť o vzácny čas so svojou 
rodinou?

Vaša práca dentálneho profesionála či profesionálky je dôležitá 
a náročná. Čas strávený mimo ambulancie si tak zaslúžite prežiť 
kvalitne a plnohodnotne. Vďaka iTOP Relax sa už nebudete musieť 
rozhodovať, či strávite víkend na školení či relaxom. Získajte počas 
jedného pobytu nové poznatky aj nové zážitky.

Prepracovaný a kvalitný program na iTOP Relax vám prinesie:

• Prelomové poznatky z oblasti prevencie

• Prednášky na atraktívne témy od top odborníkov

• Kombináciu teoretickej časti a praktického nácviku

• Zážitkovo-relaxačný pobyt, na ktorý môžete vziať partnerov a deti

• Večerné posedenie a zábavu

• Mini iTOP pre vaše deti a detský klub s animátormi

• Spoznávanie sa s podobne zmýšľajúcimi profesionálmi

NEVYBERAJTE SI MEDZI VZDELÁVANÍM 
A RELAXOM
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Špeciálne prednášky

Zo spolupráce a rozhovorov s vami 
vnímame, v akých témach sa chcete 
vzdelávať. Preto podujatia iTOP 
okrem hlavnej časti zameranej na 
prevenciu prinesú aj poobedné či 
večerné prednášky na atraktívne 
témy a od odborníkov, ktorí sú v nich 
skutočnými expertmi. Informácie 
o konkrétnych prednáškach nájdete 
v programe jednotlivých podujatí.

Pre koho je
iTOP Relax Basic 
určený? 

Pre dentálnych profe-
sionálov a profesio-
nálky, ktorí chcú byť 
lídrami v prevencii 
a zároveň chcú byť 
pre svojich pacientov 
koučom zdravého 
úsmevu.

ČO VÁS ČAKÁ V ODBORNEJ 
ČASTI ITOP RELAX?

Pre koho je 
iTOP Relax Recall 
určený? 

Pre dentálnych pro-
fesionálov a pro-
fesionálky, ktorí 
absolvovali iTOP 
Basic a záleží im na 
neustálom vzdelá-
vaní, napredovaní 
a spätnej väzbe od 
iných odborníkov 
a odborníčok.

iTOP Relax Basic

Školenie sa skladá z teoretickej časti s MUDr. Pavlom Andelom a praktického nácviku 
čistenia zubov s tímom skúsených inštruktorov a inštruktoriek. Témami teoretickej časti sú:

• Prečo často zlyháva existujúca prevencia?
• Realita existujúcej prevencie a edukácia profesionálov v tejto oblasti
• Biofilm / Povlak 
• Mechanická vs. chemická kontrola povlaku
• Správne a nesprávne techniky a pomôcky pri ústnej hygiene

iTOP Relax Recall

Poznatky potrebujú opakovanie a rozširovanie. Preto je pre úspešné aplikovanie princípov 
iTOPu ideálne, ak je školenie iTOP Basic po roku nasledované školením iTOP Recall. Ide 
o tréning a prednášky s MUDr. Pavlom Andelom a ďalšími odborníkmi. iTOP Recall 
tiež predlžuje platnosť iTOP certifikátu o ďalší rok. Inštruktor na ňom tiež spraví účastníkom 
rekalibráciu – skontrolovanie a prípadné opätovné nastavenie správnych čistiacich techník  
so všetkými pomôckami. Účastníci zároveň môžu medzi 
sebou či s prednášajúcimi a inštruktormi zdieľať 
svoje skúsenosti s implementáciou iTOPu 
v praxi.
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NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ 
V ZÁŽITKOVEJ ČASTI ITOP RELAX?

Na čas strávený na iTOP Relax naozaj nezabudnete. 
Postarajú sa o to aj tieto zážitky:

• bowlingový turnaj a vedomostný kvíz
• spoločenský večer s DJ-om
• luxusné wellness
• ochutnávka vína so someliérom
• prechádzky v krásnom prostredí
• inštruktáže vašich detí a detskí animátori 

a animátorky

Do hotela so sebou navyše môžete vziať 
aj svojich blízkych a neprídete tak o čas 
s nimi. Informácie o konkrétnych 
aktivitách nájdete v programe 
jednotlivých podujatí.
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KALENDÁR PODUJATÍ ITOP

iTOP Basic Košice
24. - 25. 2. 2023, hotel Košice
PROGRAM A CENA 13

iTOP Recall Košice
25. 2. 2023, hotel Košice
PROGRAM A CENA 19

iTOP Relax Basic Jasná
30. 3. - 1. 4. 2023, Wellness hotel Chopok
PROGRAM A CENA 25

iTOP Relax Recall Jasná
30. 3. - 1. 4. 2023, Wellness hotel Chopok
PROGRAM A CENA 31

iTOP Basic Banská Bystrica
12. - 13. 5. 2023, hotel Dixon
PROGRAM A CENA 39

iTOP Recall Banská Bystrica
13. 5. 2023, hotel Dixon
PROGRAM A CENA 45

iTOP Relax Basic Jasná
26. - 28. 10. 2023, Wellness hotel Chopok
PROGRAM A CENA 51

iTOP Relax Recall Jasná
26. - 28. 10. 2023, Wellness hotel Chopok
PROGRAM A CENA 57

10 11



iTOP BASIC KOŠICE
24. - 25. 2. 2023, hotel Košice
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PROGRAM

Prednášajúca:
PhDr. Zuzana Serafínová PhD.

20 rokov bola poslucháčkou Dr. Sedel-
mayera, ktorý ju vymenoval za iTOP 
inštruktorku. Ako dentálna hygienička 
pôsobí v Kežmarku. Venuje sa skupi-
novej prevencii na základných školách 
aj aplikácii montessori pedagogiky vo 
vzdelávaní v oblasti ústneho zdravia.

PIATOK

07:30 - 08:00 registrácia účastníkov
08:00 - 12:00 prednáška iTOP Basic s MUDr. Pavlom Andelom
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 15:30 individuálny nácvik čistenia zubov
16:00 - 18:00 PhDr. Zuzana Serafínová PhD.:  

Dentálna hygiena u detského pacienta.  
Je vôbec potrebná?

SOBOTA

07:30 - 08:00 registrácia účastníkov
08:00 - 12:00 iTOP Basic prednáška s MUDr. Pavlom Andelom
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 17:00 individuálny nácvik čistenia zubov

Dentálna hygiena u detského pacienta.  
Je vôbec potrebná?

Dentálna hygiena je jedna z ciest, ako zoznámiť detského pacienta 
s prostredím stomatologickej ambulancie. Dentálna hygienička je 
„víla“, ktorá si môže urobiť čas na priateľský a trpezlivý prístup 
k dieťaťu od útleho veku. Ako pracovať s detským pacientom a ako ho 
naučiť správnu techniku čistenia? Akých chýb sa vyvarovať? Na čo si 
dávať pozor pri komunikácii s rodičom?
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CENA

iTOP Basic pre zubných lekárov: 279 €
iTOP Basic pre členov komôr SKSaPA a SKMTP: 189 €
iTOP Basic pre nečlenov komôr SKSaPA a SKMTP: 249 €

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. Ak bude cena zo strany poskytovateľa 
hotelových služieb navýšená, tento rozdiel bude doúčtovaný aj účastníkom podujatia iTOP. 

Cena zahŕňa obed, coffee breaky, balík produktov Curaprox určený na praktické inštruktáže 
a príručný box alebo ambulantné balenie medzizubných kefiek. Ubytovanie si účastníci 
zabezpečujú sami.

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

KREDITY

Zubní lekári
• 20 kreditov Vám bude pridelených v momente,  

keď v rozsahu 5 rokov absolvujete 40 iTOP hodín.
• Za toto podujatie vám bude pridelených  

16 hodín.

SKSaPA a SKMTP
• 16 kreditov

Prihlasovanie trvá  
do 25. 1. 2023 na stránke 
www.curaproxpartner.sk.
 
Po tomto termíne budeme 
záväzne prihláseným účastníkom 
účtovať storno poplatky 
nasledovne:

• 50% sumy pri odhlásení  
do 4. 2. 2023 

• 100% pri odhlásení  
od 5. 2. 2023 
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iTOP RECALL KOŠICE
25. 2. 2023, hotel Košice
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Prednášajúca:
PhDr. Zuzana Serafínová PhD.

20 rokov bola poslucháčkou Dr. Sedelmayera, ktorý ju 
vymenoval za iTOP inštruktorku. Ako dentálna hygienič-
ka pôsobí v Kežmarku. Venuje sa skupinovej prevencii na 
základných školách aj aplikácii montessori pedagogiky 
vo vzdelávaní v oblasti ústneho zdravia.

PROGRAM

Prednášajúci: MUDr. Pavol Andel

Viac než 15 rokov pracuje ako špecialista v ortodoncii. 
Vedie kliniku Andel Elite Dental Center. Má za sebou 
12 rokov prednášania a inštruovania na školeniach 
iTOP a aj vďaka mentorstvu Dr. Jiřího Sedelmayera je 
renomovaným odborníkom na prevenciu. Je tiež 
odborným garantom osvetového programu pre školy 
a škôlky Dental Alarm.

SOBOTA

07:30 - 08:00 registrácia účastníkov
08:00 - 12:00 praktická časť
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 15:00 MUDr. Pavol Andel:  

CBCT, MRI, AI, WR a ich benefity  
pre dennú prax

15:00 - 17:00 PhDr. Zuzana Serafínová PhD.:  
Ako menia hydrosonické kefky úroveň 
prevencie?

CBCT, MRI, AI, WR a ich benefity pre dennú prax

3D technológie zďaleka nie sú tak komplikované, aby sme ich 
nevedeli denne využívať v stomatologickej praxi. Pochopenie 
a detailný návod ukázaný na kazuistikách vám otvoria tretiu dimenziu 
vo vašej praxi.

Ako menia hydrosonické kefky úroveň prevencie?

Je elektrická kefka budúcnosťou ústnej hygieny? Dozviete sa, aké sú 
výhody a nevýhody sonických kefiek, ako sa orientovať pri ich výbere, 
ale aj akým pacientom ich indikovať.
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CENA

iTOP Recall pre zubných lekárov: 179 €
iTOP Recall pre členov komôr SKSaPA a SKMTP: 119 €
iTOP Recall pre nečlenov komôr SKSaPA a SKMTP: 159 €

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. Ak bude cena zo strany poskytovateľa 
hotelových služieb navýšená, tento rozdiel bude doúčtovaný aj účastníkom podujatia iTOP. 

Cena zahŕňa obed, coffee breaky, balík produktov Curaprox určený na praktické inštruktáže 
a príručný box alebo ambulantné balenie medzizubných kefiek. Ubytovanie si účastníci 
zabezpečujú sami.

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

KREDITY

Zubní lekári
• 20 kreditov Vám bude pridelených v momente,  

keď v rozsahu 5 rokov absolvujete 40 iTOP hodín.
• Za toto podujatie vám bude pridelených  

8 hodín.

SKSaPA a SKMTP
• 8 kreditov

Prihlasovanie trvá  
do 25. 1. 2023 na stránke 
www.curaproxpartner.sk.
 
Po tomto termíne budeme 
záväzne prihláseným účastníkom 
účtovať storno poplatky 
nasledovne:

• 50% sumy pri odhlásení  
do 4. 2. 2023 

• 100% pri odhlásení  
od 5. 2. 2023 

22 23



iTOP RELAX BASIC JASNÁ
30. 3. - 1. 4. 2023, Wellness hotel Chopok

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

ŠTVRTOK

od 16:00 registrácia
16:00 - 19:00 individuálny program
19:00 večera
 ochutnávka vína so someliérom
 spoločenský večer s DJom

PIATOK

07:30 - 08:00 registrácia účastníkov
08:00 - 12:00 prednáška iTOP Basic s MUDr. Pavlom Andelom
10:00 - 10:45 mini iTOP pre deti
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 16:00 individuálny nácvik čistenia zubov
16:00 - 18:00 detský klub s animátormi/animátorkami
16:00 - 17:00 PhDr. Zuzana Serafínová PhD.:  

Dentálna hygiena u detského pacienta.  
Je vôbec potrebná?

17:00 - 19:30 čas na wellness a prechádzky
19:30 večera
20:30  kvíz
21:30  bowlingový turnaj

SOBOTA

07:30 - 08:00 registrácia účastníkov
08:00 - 12:00 iTOP Basic prednáška s MUDr. Pavlom Andelom
10:00 - 10:45 mini iTOP pre deti
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 17:00 individuálny nácvik čistenia zubov

Dentálna hygiena u detského pacienta.  
Je vôbec potrebná?

Dentálna hygiena je jedna z ciest, ako zoznámiť detského pacienta 
s prostredím stomatologickej ambulancie. Dentálna hygienička je 
„víla“, ktorá si môže urobiť čas na priateľský a trpezlivý prístup 
k dieťaťu od útleho veku. Ako pracovať s detským pacientom a ako ho 
naučiť správnu techniku čistenia? Akých chýb sa vyvarovať? Na čo si 
dávať pozor pri komunikácii s rodičom?

Prednášajúca:
PhDr. Zuzana Serafínová PhD.

20 rokov bola poslucháčkou Dr. Sedel-
mayera, ktorý ju vymenoval za iTOP 
inštruktorku. Ako dentálna hygienička 
pôsobí v Kežmarku. Venuje sa skupi-
novej prevencii na základných školách 
aj aplikácii montessori pedagogiky vo 
vzdelávaní v oblasti ústneho zdravia.
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Prihlasovanie trvá  
do 28. 2. 2023 na stránke 
www.curaproxpartner.sk.
 
Po tomto termíne budeme 
záväzne prihláseným účastníkom 
účtovať storno poplatky 
nasledovne:

• 50% sumy pri odhlásení 
do 28. 2. 2023 

• 100% pri odhlásení  
od 1. 3. 2023 

KREDITY

Zubní lekári
• 20 kreditov Vám bude pridelených v momente, keď v rozsahu 5 rokov absolvujete 40 

iTOP hodín.
• Za toto podujatie vám bude pridelených 16 hodín.

SKSaPA a SKMTP
• 16 kreditov

CENA

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

• Zubný lekár: 699 €
• Dentálna hygienička/sestra: 529 €
• Zubný lekár + hygienička/sestra:1049 €
• 2 x dentálna hygienička/sestra: 949 €
*cena platí pre jednu osobu v izbe obsadenej dvoma osobami

Cena bez ubytovania:

• Zubný lekár: 559 €
• Dentálna hygienička/sestra: 389 €
• Zubný lekár + hygienička/sestra: 779 €
• 2 x dentálna hygienička/sestra: 639 €

Príplatky:

• 1x dospelá osoba s ubytovaním, stravou a večerným programom (cena za 2 noci): 299 €
• 1x dospelá osoba a dieťa na prístelke so stravou a večerným programom (cena za 

2 noci): 439 €
• Spoločenský večer (pre neubytovaných hostí): 65 €
• Príplatok za izbu obsadenou jednou osobou: 65 €
• mini iTOP pre deti s prednáškou a praktickým nácvikom čistenia: 19 €
• Predĺženie pobytu pre 2 osoby na jednu noc so stravou: 249 €

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. Ak bude cena zo strany poskytovateľa 
hotelových služieb navýšená, tento rozdiel bude doúčtovaný aj účastníkom podujatia iTOP.

V prípade vášho záujmu o uplatnenie bodov z eshopu pre odborníkov má 
100 bodov pri nákupe iTOP hodnotu 2 €.
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iTOP RELAX RECALL JASNÁ
30. 3. - 1. 4. 2023, Wellness hotel Chopok

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

ŠTVRTOK

od 16:00 registrácia
16:00 - 19:00 individuálny program
19:00 večera
 ochutnávka vína so someliérom
 spoločenský večer s DJom

PIATOK

07:30 - 08:00 registrácia účastníkov
08:00 - 09:00 PhDr. Zuzana Serafínová PhD.:  

Ako menia hydrosonické kefky úroveň 
prevencie?

09:00 - 12:00 individuálny nácvik čistenia zubov
10:00 - 10:45 mini iTOP pre deti
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 15:00 MUDr. Pavol Andel:  

CBCT, MRI, AI, WR a ich benefity pre dennú 
prax

15:00 - 17:00 MDDr. Michal Štefanatný:  
Iniciálna terapia parodontitídy

16:00 - 18:00 detský klub s animátormi/animátorkami
17:00 - 19:30 čas na wellness a prechádzky
19:30 večera
20:30 kvíz
21:30 bowlingový turnaj

SOBOTA

07:30 - 08:00 registrácia účastníkov
08:00 - 12:00 Mgr. Aleš Bednařík:  

V zubnej ambulancii konflikty vplývajú aj 
na prácu. Akými spôsobmi ich konštruktívne 
riešiť? (prednáška)

10:00 - 10:45 mini iTOP pre deti
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 17:00 Mgr. Aleš Bednařík: 

V zubnej ambulancii konflikty vplývajú aj 
na prácu. Akými spôsobmi ich konštruktívne 
riešiť? (workshop)

32 33



Prednášajúca:
PhDr. Zuzana Serafínová PhD.

20 rokov bola poslucháčkou Dr. Sedelmayera, ktorý ju vymeno-
val za iTOP inštruktorku. Ako dentálna hygienička pôsobí v Kež-
marku. Venuje sa skupinovej prevencii na základných školách aj 
aplikácii montessori pedagogiky vo vzdelávaní v oblasti ústneho 
zdravia.

Ako menia hydrosonické kefky úroveň prevencie?

Je elektrická kefka budúcnosťou ústnej hygieny? Dozviete sa, aké sú výhody a nevýhody 
sonických kefiek, ako sa orientovať pri ich výbere, ale aj akým pacientom ich indikovať.

Prednášajúci: 
MUDr. Pavol Andel

Viac než 15 rokov pracuje ako špecialista v ortodoncii. Vedie 
kliniku Andel Elite Dental Center. Má za sebou 12 rokov 
prednášania a inštruovania na školeniach iTOP a aj vďaka 
mentorstvu Dr. Jiřího Sedelmayera je renomovaným odborníkom 
na prevenciu. Je tiež odborným garantom osvetového programu 
pre školy a škôlky Dental Alarm.

CBCT, MRI, AI, WR a ich benefity pre dennú prax

3D technológie zďaleka nie sú tak komplikované, aby sme ich nevedeli denne využívať 
v stomatologickej praxi. Pochopenie a detailný návod ukázaný na kazuistikách vám otvoria 
tretiu dimenziu vo vašej praxi.

Prednášajúci: MDDr. Michal Štefanatný

Je špecialistom na implantológiu s viac než 10-ročnými skúsenos-
ťami. Od roku 2016 je členom ITI (Medzinárodného implantolo-
gického tímu) a od roku 2018 je členom ČPS (Česká Parodon-
tologická Spoločnosť) aj ČES (Česká Endodontická Spoločnosť). 
V súčasnosti sa venuje aj doktorandskému štúdiu na Lekárskej 
fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, pričom témou jeho 
dizertačnej práce je periimplantitída.

Prednášajúci: Mgr. Aleš Bednařík

Je psychológ, spisovateľ, rečník a happytarián. Vyše 25 rokov 
školí profesionálov z rôznych oblastí, ako efektívne viesť emocio- 
nálne vypätú komunikáciu a riešiť konflikty. Viac ako 10 rokov 
sa aktívne venuje aj komunikačným školeniam pre zdravotníkov. 
Posledné roky sa venuje aj popularizácii výskumov pozitívnej 
psychológie, ktorá vedeckými metódami skúma, čo vieme robiť 
pre to, aby sme žili šťastnejší, spokojnejší a zmysluplnejší život.

Iniciálna terapia parodontitídy

Parodontitída je chronické ochorenie, ktorého výsledkom je poškodenie závesného apará-
tu zuba. Hlavnými faktormi sú prítomnosť biofilmu a vnímavosť hostiteľa. Keďže máme len 
veľmi obmedzené možnosti ovplyvniť druhý faktor, zásadnou metódou liečby aj prevencie 
je mechanické očistenie zubného kameňa a povlaku z povrchu zubov. Cieľom prednášky je 
predstaviť aktuálne poznatky a trendy v rámci iniciálnej terapie parodontitídy.

V zubnej ambulancii konflikty vplývajú aj na prácu.  
Akými spôsobmi ich konštruktívne riešiť?

Cieľom bude pochopiť, čo je podstatou konfliktov a akými rôznymi spôsobmi na ne rea-
gujeme. Dotazníkom si identifikujeme vlastné štýly a povieme si o ich silných a slabých 
stránkach. Ukážeme si, v akých situáciách sú jednotlivé spôsoby riešenia konfliktov vhodné 
a v akých nevhodné.
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Prihlasovanie trvá  
do 28. 2. 2023 na stránke 
www.curaproxpartner.sk.
 
Po tomto termíne budeme 
záväzne prihláseným účastníkom 
účtovať storno poplatky 
nasledovne:

• 50% sumy pri odhlásení 
do 28. 2. 2023 

• 100% pri odhlásení  
od 1. 3. 2023 

KREDITY

Zubní lekári
• 20 kreditov Vám bude pridelených v momente, keď v rozsahu 5 rokov absolvujete 40 

iTOP hodín.
• Za toto podujatie vám bude pridelených 16 hodín.

SKSaPA a SKMTP
• 16 kreditov

CENA

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

• Zubný lekár: 699 €
• Dentálna hygienička/sestra: 529 €
• Zubný lekár + hygienička/sestra:1049 €
• 2 x dentálna hygienička/sestra: 949 €
*cena platí pre jednu osobu v izbe obsadenej dvoma osobami

Cena bez ubytovania:

• Zubný lekár: 559 €
• Dentálna hygienička/sestra: 389 €
• Zubný lekár + hygienička/sestra: 779 €
• 2 x dentálna hygienička/sestra: 639 €

Príplatky:

• 1x dospelá osoba s ubytovaním, stravou a večerným programom (cena za 2 noci): 299 €
• 1x dospelá osoba a dieťa na prístelke so stravou a večerným programom (cena za 

2 noci): 439 €
• Spoločenský večer (pre neubytovaných hostí): 65 €
• Príplatok za izbu obsadenou jednou osobou: 65 €
• mini iTOP pre deti s prednáškou a praktickým nácvikom čistenia: 19 €
• Predĺženie pobytu pre 2 osoby na jednu noc so stravou: 249 €

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. Ak bude cena zo strany poskytovateľa 
hotelových služieb navýšená, tento rozdiel bude doúčtovaný aj účastníkom podujatia iTOP.

V prípade vášho záujmu o uplatnenie bodov z eshopu pre odborníkov má 
100 bodov pri nákupe iTOP hodnotu 2 €.
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iTOP BASIC BANSKÁ BYSTRICA
12. - 13. 5. 2023, hotel Dixon
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PROGRAM

PIATOK

07:30 - 08:00 registrácia účastníkov
08:00 - 12:00 prednáška iTOP Basic s MUDr. Pavlom Andelom
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 15:30 individuálny nácvik čistenia zubov
16:00 - 18:00 PhDr. Zuzana Serafínová PhD.:  

Dentálna hygiena u detského pacienta.  
Je vôbec potrebná?

sobota

07:30 - 08:00 registrácia účastníkov
08:00 - 12:00 iTOP Basic prednáška s MUDr. Pavlom Andelom
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 17:00 individuálny nácvik čistenia zubov

Dentálna hygiena u detského pacienta.  
Je vôbec potrebná?

Dentálna hygiena je jedna z ciest, ako zoznámiť detského pacienta 
s prostredím stomatologickej ambulancie. Dentálna hygienička je 
„víla“, ktorá si môže urobiť čas na priateľský a trpezlivý prístup 
k dieťaťu od útleho veku. Ako pracovať s detským pacientom a ako ho 
naučiť správnu techniku čistenia? Akých chýb sa vyvarovať? Na čo si 
dávať pozor pri komunikácii s rodičom?

Prednášajúca:
PhDr. Zuzana Serafínová PhD.

20 rokov bola poslucháčkou Dr. Sedel-
mayera, ktorý ju vymenoval za iTOP 
inštruktorku. Ako dentálna hygienička 
pôsobí v Kežmarku. Venuje sa skupi-
novej prevencii na základných školách 
aj aplikácii montessori pedagogiky vo 
vzdelávaní v oblasti ústneho zdravia.
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Prihlasovanie trvá  
do 13. 4. 2023 na stránke 
www.curaproxpartner.sk.
 
Po tomto termíne budeme 
záväzne prihláseným účastníkom 
účtovať storno poplatky 
nasledovne:

• 50% sumy pri odhlásení 
do 20. 4. 2023 

• 100% pri odhlásení  
od 21. 4. 2023 

CENA

iTOP Basic pre zubných lekárov: 279 €
iTOP Basic pre členov komôr SKSaPA a SKMTP: 189 €
iTOP Basic pre nečlenov komôr SKSaPA a SKMTP: 249 €

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. Ak bude cena zo strany poskytovateľa 
hotelových služieb navýšená, tento rozdiel bude doúčtovaný aj účastníkom podujatia iTOP.

Cena zahŕňa obed, coffee breaky, balík produktov Curaprox určený na praktické inštruktáže 
a príručný box alebo ambulantné balenie medzizubných kefiek. Ubytovanie si účastníci 
zabezpečujú sami.

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

KREDITY

Zubní lekári
• 20 kreditov Vám bude pridelených v momente,  

keď v rozsahu 5 rokov absolvujete 40 iTOP hodín.
• Za toto podujatie vám bude pridelených  

16 hodín.

SKSaPA a SKMTP
• 16 kreditov
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iTOP RECALL BANSKÁ BYSTRICA
13. 5. 2023, hotel Dixon
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PROGRAM

SOBOTA

07:30 - 08:00 registrácia účastníkov
08:00 - 12:00 praktická časť
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 17:00 Mgr. Aleš Bednařík: 

Syndróm vyhorenia u dentálnych 
odborníkov a odborníčok.  
Ako ho liečiť a ako mu predchádzať?

Syndróm vyhorenia u dentálnych odborníkov 
a odborníčok. Ako ho liečiť a ako mu predchádzať?

Vyhorenie je jedným z vedľajších dôsledkov pracovného vyťaženia. 
Existuje viacero spôsobov ako sa vyhoreniu vyhnúť, aktívne ho 
spomaľovať alebo ho zvrátiť. Povieme si viac o prejavoch vyhorenia, 
ako ich u seba rozpoznať a aké sú možnosti s vyhorením niečo 
konštruktívne urobiť. Zistite, či máte príznaky vyhorenia a pozrite sa na 
niekoľko možností, ako vyhoreniu môžete predísť, spomaliť ho alebo 
liečiť.

Prednášajúci: 
Mgr. Aleš Bednařík

Je psychológ, spisovateľ, rečník a happy-
tarián. Vyše 25 rokov školí profesionálov 
z rôznych oblastí, ako efektívne viesť 
emocionálne vypätú komunikáciu a riešiť 
konflikty. Viac ako 10 rokov sa aktívne 
venuje aj komunikačným školeniam pre 
zdravotníkov. Posledné roky sa venuje 
aj popularizácii výskumov pozitívnej 
psychológie, ktorá vedeckými metódami 
skúma, čo vieme robiť pre to, aby sme 
žili šťastnejší, spokojnejší a zmysluplnejší 
život.
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Prihlasovanie trvá  
do 13. 4. 2023 na stránke 
www.curaproxpartner.sk.
 
Po tomto termíne budeme 
záväzne prihláseným účastníkom 
účtovať storno poplatky 
nasledovne:

• 50% sumy pri odhlásení 
do 20. 4. 2023 

• 100% pri odhlásení  
od 21. 4. 2023 

CENA

iTOP Recall pre zubných lekárov: 179 €
iTOP Recall pre členov komôr SKSaPA a SKMTP: 119 €
iTOP Recall pre nečlenov komôr SKSaPA a SKMTP: 159 €

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. Ak bude cena zo strany poskytovateľa 
hotelových služieb navýšená, tento rozdiel bude doúčtovaný aj účastníkom podujatia iTOP.

Cena zahŕňa obed, coffee breaky, balík produktov Curaprox určený na praktické inštruktáže 
a príručný box alebo ambulantné balenie medzizubných kefiek. Ubytovanie si účastníci 
zabezpečujú sami.

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

KREDITY

Zubní lekári
• 20 kreditov Vám bude pridelených v momente,  

keď v rozsahu 5 rokov absolvujete 40 iTOP hodín.
• Za toto podujatie vám bude pridelených  

8 hodín.

SKSaPA a SKMTP
• 8 kreditov
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iTOP RELAX BASIC JASNÁ
26. - 28. 10. 2023, Wellness hotel Chopok

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

ŠTVRTOK

od 16:00 registrácia
16:00 - 19:00 individuálny program
19:00 večera
 ochutnávka vína so someliérom
 spoločenský večer s DJom

PIATOK

07:30 - 08:00 registrácia účastníkov
08:00 - 12:00 prednáška iTOP Basic s MUDr. Pavlom Andelom
10:00 - 10:45 mini iTOP pre deti
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 16:00 individuálny nácvik čistenia zubov
16:00 - 18:00 detský klub s animátormi/animátorkami
16:00 - 17:00 PhDr. Zuzana Serafínová PhD.:  

Dentálna hygiena u detského pacienta.  
Je vôbec potrebná?

17:00 - 19:30 čas na wellness a prechádzky
19:30 večera
20:30  kvíz
21:30  bowlingový turnaj

SOBOTA

07:30 - 08:00 registrácia účastníkov
08:00 - 12:00 iTOP Basic prednáška s MUDr. Pavlom Andelom
10:00 - 10:45 mini iTOP pre deti
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 17:00 individuálny nácvik čistenia zubov

Dentálna hygiena u detského pacienta.  
Je vôbec potrebná?

Dentálna hygiena je jedna z ciest, ako zoznámiť detského pacienta 
s prostredím stomatologickej ambulancie. Dentálna hygienička je 
„víla“, ktorá si môže urobiť čas na priateľský a trpezlivý prístup 
k dieťaťu od útleho veku. Ako pracovať s detským pacientom a ako ho 
naučiť správnu techniku čistenia? Akých chýb sa vyvarovať? Na čo si 
dávať pozor pri komunikácii s rodičom?

Prednášajúca:
PhDr. Zuzana Serafínová PhD.

20 rokov bola poslucháčkou Dr. Sedel-
mayera, ktorý ju vymenoval za iTOP 
inštruktorku. Ako dentálna hygienička 
pôsobí v Kežmarku. Venuje sa skupi-
novej prevencii na základných školách 
aj aplikácii montessori pedagogiky vo 
vzdelávaní v oblasti ústneho zdravia.
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Prihlasovanie trvá  
do 26. 9. 2023 na stránke 
www.curaproxpartner.sk.
 
Po tomto termíne budeme 
záväzne prihláseným účastníkom 
účtovať storno poplatky 
nasledovne:

• 50% sumy pri odhlásení 
do 25. 9. 2023 

• 100% pri odhlásení  
od 26. 9. 2023 

KREDITY

Zubní lekári
• 20 kreditov Vám bude pridelených v momente, keď v rozsahu 5 rokov absolvujete 40 

iTOP hodín.
• Za toto podujatie vám bude pridelených 16 hodín.

SKSaPA a SKMTP
• 16 kreditov

CENA

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

• Zubný lekár: 699 €
• Dentálna hygienička/sestra: 529 €
• Zubný lekár + hygienička/sestra:1049 €
• 2 x dentálna hygienička/sestra: 949 €
*cena platí pre jednu osobu v izbe obsadenej dvoma osobami

Cena bez ubytovania:

• Zubný lekár: 559 €
• Dentálna hygienička/sestra: 389 €
• Zubný lekár + hygienička/sestra: 779 €
• 2 x dentálna hygienička/sestra: 639 €

Príplatky:

• 1x dospelá osoba s ubytovaním, stravou a večerným programom (cena za 2 noci): 299 €
• 1x dospelá osoba a dieťa na prístelke so stravou a večerným programom (cena za 

2 noci): 439 €
• Spoločenský večer (pre neubytovaných hostí): 65 €
• Príplatok za izbu obsadenou jednou osobou: 65 €
• mini iTOP pre deti s prednáškou a praktickým nácvikom čistenia: 19 €
• Predĺženie pobytu pre 2 osoby na jednu noc so stravou: 249 €

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. Ak bude cena zo strany poskytovateľa 
hotelových služieb navýšená, tento rozdiel bude doúčtovaný aj účastníkom podujatia iTOP.

V prípade vášho záujmu o uplatnenie bodov z eshopu pre odborníkov má 
100 bodov pri nákupe iTOP hodnotu 2 €.
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iTOP RELAX RECALL JASNÁ
26. - 28. 10. 2023, Wellness hotel Chopok

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

ŠTVRTOK

od 16:00 registrácia
16:00 - 19:00 individuálny program
19:00 večera
 ochutnávka vína so someliérom
 spoločenský večer s DJom

PIATOK

07:30 - 08:00 registrácia účastníkov
08:00 - 09:00 PhDr. Zuzana Serafínová PhD.:  

Ako menia hydrosonické kefky  
úroveň prevencie?

09:00 - 12:00 individuálny nácvik čistenia zubov
10:00 - 10:45 mini iTOP pre deti
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 15:00 MUDr. Pavol Andel:  

CBCT, MRI, AI, WR a ich benefity  
pre dennú prax

15:00 - 17:00 MDDr. Michal Štefanatný:  
Iniciálna terapia parodontitídy

17:00 - 19:30 čas na wellness a prechádzky
19:30 večera
20:30 kvíz
21:30 bowlingový turnaj

SOBOTA

07:30 - 08:00 registrácia účastníkov
08:00 - 12:00 Mgr. Aleš Bednařík:  

V zubnej ambulancii konflikty vplývajú aj 
na prácu. Akými spôsobmi ich konštruktívne 
riešiť? (prednáška)

10:00 - 10:45 mini iTOP pre deti
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 17:00 Mgr. Aleš Bednařík: 

V zubnej ambulancii konflikty vplývajú aj 
na prácu. Akými spôsobmi ich konštruktívne 
riešiť? (workshop)
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Prednášajúca:
PhDr. Zuzana Serafínová PhD.

20 rokov bola poslucháčkou Dr. Sedelmayera, ktorý ju vymeno-
val za iTOP inštruktorku. Ako dentálna hygienička pôsobí v Kež-
marku. Venuje sa skupinovej prevencii na základných školách aj 
aplikácii montessori pedagogiky vo vzdelávaní v oblasti ústneho 
zdravia.

Ako menia hydrosonické kefky úroveň prevencie?

Je elektrická kefka budúcnosťou ústnej hygieny? Dozviete sa, aké sú výhody a nevýhody 
sonických kefiek, ako sa orientovať pri ich výbere, ale aj akým pacientom ich indikovať.

Prednášajúci: 
MUDr. Pavol Andel

Viac než 15 rokov pracuje ako špecialista v ortodoncii. Vedie 
kliniku Andel Elite Dental Center. Má za sebou 12 rokov 
prednášania a inštruovania na školeniach iTOP a aj vďaka 
mentorstvu Dr. Jiřího Sedelmayera je renomovaným odborníkom 
na prevenciu. Je tiež odborným garantom osvetového programu 
pre školy a škôlky Dental Alarm.

CBCT, MRI, AI, WR a ich benefity pre dennú prax

3D technológie zďaleka nie sú tak komplikované, aby sme ich nevedeli denne využívať 
v stomatologickej praxi. Pochopenie a detailný návod ukázaný na kazuistikách vám otvoria 
tretiu dimenziu vo vašej praxi.

Prednášajúci: MDDr. Michal Štefanatný

Je špecialistom na implantológiu s viac než 10-ročnými skúsenos-
ťami. Od roku 2016 je členom ITI (Medzinárodného implantolo-
gického tímu) a od roku 2018 je členom ČPS (Česká Parodon-
tologická Spoločnosť) aj ČES (Česká Endodontická Spoločnosť). 
V súčasnosti sa venuje aj doktorandskému štúdiu na Lekárskej 
fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, pričom témou jeho 
dizertačnej práce je periimplantitída.

Prednášajúci: Mgr. Aleš Bednařík

Je psychológ, spisovateľ, rečník a happytarián. Vyše 25 rokov 
školí profesionálov z rôznych oblastí, ako efektívne viesť emocio- 
nálne vypätú komunikáciu a riešiť konflikty. Viac ako 10 rokov 
sa aktívne venuje aj komunikačným školeniam pre zdravotníkov. 
Posledné roky sa venuje aj popularizácii výskumov pozitívnej 
psychológie, ktorá vedeckými metódami skúma, čo vieme robiť 
pre to, aby sme žili šťastnejší, spokojnejší a zmysluplnejší život.

Iniciálna terapia parodontitídy

Parodontitída je chronické ochorenie, ktorého výsledkom je poškodenie závesného apará-
tu zuba. Hlavnými faktormi sú prítomnosť biofilmu a vnímavosť hostiteľa. Keďže máme len 
veľmi obmedzené možnosti ovplyvniť druhý faktor, zásadnou metódou liečby aj prevencie 
je mechanické očistenie zubného kameňa a povlaku z povrchu zubov. Cieľom prednášky je 
predstaviť aktuálne poznatky a trendy v rámci iniciálnej terapie parodontitídy.

V zubnej ambulancii konflikty vplývajú aj na prácu.  
Akými spôsobmi ich konštruktívne riešiť?

Cieľom bude pochopiť, čo je podstatou konfliktov a akými rôznymi spôsobmi na ne rea-
gujeme. Dotazníkom si identifikujeme vlastné štýly a povieme si o ich silných a slabých 
stránkach. Ukážeme si, v akých situáciách sú jednotlivé spôsoby riešenia konfliktov vhodné 
a v akých nevhodné.
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Prihlasovanie trvá  
do 26. 9. 2023 na stránke 
www.curaproxpartner.sk.
 
Po tomto termíne budeme 
záväzne prihláseným účastníkom 
účtovať storno poplatky 
nasledovne:

• 50% sumy pri odhlásení 
do 25. 9. 2023 

• 100% pri odhlásení  
od 26. 9. 2023 

KREDITY

Zubní lekári
• 20 kreditov Vám bude pridelených v momente, keď v rozsahu 5 rokov absolvujete 40 

iTOP hodín.
• Za toto podujatie vám bude pridelených 16 hodín.

SKSaPA a SKMTP
• 16 kreditov

CENA

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

• Zubný lekár: 699 €
• Dentálna hygienička/sestra: 529 €
• Zubný lekár + hygienička/sestra:1049 €
• 2 x dentálna hygienička/sestra: 949 €
*cena platí pre jednu osobu v izbe obsadenej dvoma osobami

Cena bez ubytovania:

• Zubný lekár: 559 €
• Dentálna hygienička/sestra: 389 €
• Zubný lekár + hygienička/sestra: 779 €
• 2 x dentálna hygienička/sestra: 639 €

Príplatky:

• 1x dospelá osoba s ubytovaním, stravou a večerným programom (cena za 2 noci): 299 €
• 1x dospelá osoba a dieťa na prístelke so stravou a večerným programom (cena za 

2 noci): 439 €
• Spoločenský večer (pre neubytovaných hostí): 65 €
• Príplatok za izbu obsadenou jednou osobou: 65 €
• mini iTOP pre deti s prednáškou a praktickým nácvikom čistenia: 19 €
• Predĺženie pobytu pre 2 osoby na jednu noc so stravou: 249 €

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. Ak bude cena zo strany poskytovateľa 
hotelových služieb navýšená, tento rozdiel bude doúčtovaný aj účastníkom podujatia iTOP.

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

62 63



www.curaproxpartner.sk


