
Organizátori a partneri:
novinky

Marcin Krupinski, Krakov, Poľsko
ź V roku 2010 absolvoval štúdium stomatológie na Collegium Medicum, Jagellonská 

univerzita v Krakove, Poľsko. 
ź V rokoch 2011 - 2014 pôsobil ako asistent na katedre konzervatívnej stomatológie a 

endodoncie Jagellonskej univerzity. 
ź Je autorom publikácií a prednášok pre zubných lekárov v odbore záchovná 

stomatológia.
ź Bol účastníkom mnohých mezinárodných prednášok a workshopov. 
ź Víťaz súťaže Young Scientist Medal v roku 2011 za realizovanú klinickú štúdiu. 
ź Je certifikovaný školiteľ a strieborný člen medzinárodnej skupiny Style Italiano. 
ź Súkromná prax v Krakove, Poľsko.
ź Špecializuje sa na moderné estetické stomatologické ošetrenie. 

doc. MUDr. Martin Starosta, Olomouc, Česká republika 
ź V roku 1991 absolvoval štúdium stomatológie na LF UP Olomouc s červeným 

diplomom
ź 1994 - I. atestácia zo stomatológie
ź 1997 - nadstavbová atestácia zo stomatológie v odbore parodontológia a choroby 

sliznice ústnej dutiny. Atestačná práca: Stav slizníc dutiny ústnej a parodontu u 
hematoonkologických pacientov.

ź 1999 - ukončenie štúdia Ph.D., názov dizertačnej práce: Nekariogénne defekty 
zubných krčkov

ź 2004 - habilitácia, názov habilitačnej práce: Regenerácia parodontu
ź od septembra 2019 pôsobí na VFN Praha, Stomatologická klinika, Oddelenie 

parodontológie
ź od 2019 pôsobí na 1. lekárskej fakulte UK Praha, Stomatologická klinika
ź vykonáva privátnu stomatologickú nezmluvnú prax v Olomouci
ź je členom EFP (European Federation of Periodontology) a ITI (International Team for 

Implantology)
ź je autorom 44 odborných článkov v recenzovaných časopisoch, viacerých monografií  

a kníh
ź viac ako 350 prednášok doma i v zahraničí

Počas podujatia budete môcť navštíviť výstavky 
najnovších stomatologických materiálov od firiem 
GC, Dentsply Sirona, 3M, Kulzer, VOCO, Kerr. 

V marci sa uskutoční veľtrh IDS 2023, môžete sa 
preto tešiť na viacero noviniek od výrobcov 
dentálnych materiálov.

Sprievodný program

Protetika 
& Implantológia
stomatologický kongres

Hotel Kaskády, Sliač - Sielnica
26. mája 2023



Vážená pani doktorka,
Vážený pán doktor,
SKZL RK Banská Bystrica v spolupráci s firmou EuDent  si Vás dovoľujú pozvať 
na odborný stomatologický kongres s medzinárodnou účasťou.

Stomatologický kongres 

Protetika & Implantológia 2023

Termín:

Miesto konania:

Účastnícky poplatok:

8:00 - 8:30 Prezentácia účastníkov

Prestávka

Marcin Krupinski, DDS - prednáška 1. časť

Marcin Krupinski, DDS - prednáška 2. časť

Prestávka

doc. MUDr. Martin Starosta, PhD. - prednáška 2. časť

doc. MUDr. Martin Starosta, PhD. - prednáška 1. časť

Záver odborného programu

Obed

8:30 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 18:30

18:30

Kredity:

26. 5. 2023 (piatok)

140 € pre členov SKZL
190 € pre nečlenov SKZL

začiatok o 9:00 hod., prezentácia od 8:00 hod.

Hotel Kaskády, Sliač - Sielnica, www.hotelkaskady.sk

Vzdelávacej akcii s číslom SKZL 9/2023_SR bolo 
pridelených 8 kreditov.

Program kongresu

Témy prednášok

Marcin Krupinski, DDS
doc. MUDr. Martin Starosta, PhD. 

V prípade záujmu o účasť na podujatí prosíme zaplatiť príslušný účastnícky 
poplatok na číslo RKZL Banská Bystrica:
Číslo účtu: 2669280453/0200 
IBAN: SK23 0200 0000 0026 6928 0453 
Variabilný symbol: registračné číslo v SKZL
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 9

Do správy pre prijímateľa prosíme napísať meno lekára.
Nakoľko kapacita prednáškovej sály je obmedzená na 170 osôb, v prípade jej naplnenia 
sa berie do úvahy dátum úhrady účastníckeho poplatku. Úhrada je možná 
do 22. 5. 2023.

Infolinka: 0908 915 500 p. Mária Kálmánová, tajomníčka RKZL
0905 255 743 - Mgr. Ondrej Svoreň
037 / 741 78 32 - EuDent Nitra 

rkzlbb@skzl.sk

Prihlášky s menom a priezviskom lekára reg. číslom SKZL, fakturačnou adresou 
a telefonickým a e-mailovým kontaktom posielajte prosím na e-mailovú adresu:

Organizačné pokyny:

Poznámka:

Prihlášky a informácie:

Prednáška*: Ako cementovať rôzne typy náhrad?
ź Prednáška predstavuje materiály a techniku cementovania rôznych protetických prác. 

Ako dosiahnuť správnu retrakciu, aby ste získali dokonalý sken alebo odtlačok. 
Dozviete sa o digitálnych technikách a postupoch. Krok za krokom bude popísaný 
postup cementácie kompozitnej onleje, keramickej fazety a korunky, náhrady na báze 
kovu či zirkónu. Dozviete sa zásady izolácie oblasti preparácie zuba a náhrady a tiež 
existujúce univerzálne protokoly použiteľné v ordinácii. 

Marcin Krupinski DDS, Krakov, Poľsko

doc. MUDr. Martin Starosta, Olomouc, Česká republika

Autotransplantácia zuba v ordinácii praktického zubného lekára
ź (definícia, história, súčasnosť, hlavné indikácie, realizácia, úspešnosť, autotransplantát 

versus dentálny implantát)

Povieme si, ako vybrať správny cement v závislosti na klinickej situácii. 

V závere si naživo ukážeme postupy cementácie vybraných náhrad, o ktorých sa 
dozviete v prezentácii.

*) Prednáška Dr. Krupinskeho je sponzorovaná firmou 3M.

Prednáška poľského prednášateľa bude prebiehať v anglickom jazyku, pre účastníkov 
je zabezpečený preklad.
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