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TLAČOVÁ SPRÁVA 

  

 

Koronakríza „zrazila“ zubných technikov na kolená, pomohla by vyššia 

platba od zdravotných poisťovní 

 

Bratislava 12. novembra 2020 – Pretrvávajúca koronakríza spôsobuje vážne existenčné 

problémy už aj zubným technikom. Viacerí z nich už boli nútení zatvoriť svoje 

prevádzky, pretože v poslednom čase zaznamenali pokles protetických prác v priemere 

aj o dve tretiny. Vedenie Slovenskej komory zubných technikov vyzýva zdravotné 

poisťovne, aby aspoň počas koronakrízy zvýšili platby za zubné náhrady, a pomohli tak 

udržať pohotovostný režim zubnej techniky na Slovensku. 

Prevažná väčšina zubných technikov v súvislosti s epidémiou COVID-19 na Slovensku 

zatvorila svoje prevádzky, a zvažujú tak spraviť aj ďalší zubní technici, nakoľko nové 

objednávky od zubných lekárov takmer neprichádzajú. „Žiaľ situácia na Slovensku sa 

každým dňom zhoršuje aj v zubnej protetike. V podstate zubní technici sú vybavení, 

chránení a bez roboty! Na rozdiel od povolaní, naši zubní technici mohli žiadať len 

podporu, ktorá im nepokryje ani odvody do poisťovní a kde sú ostatné platby a 

živobytie. Každý týždeň dostávam správu od nejakého kolegu o tom, že bol nútený 

zatvoriť svoju prevádzku pre nedostatok práce. Situácia je už naozaj neúnosná. Na 

Slovensku zostali otvorení už len niektorí zubní technici pre priateľské vzťahy so 

zubnými lekármi.,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory zubných technikov Mgr. 

Hana Dohálová, dipl. z. t., s tým, že zubní technici sa zo všetkých síl snažia udržať prevádzky 

otvorené, aby bola na Slovensku v týchto časoch pre pacientov zabezpečená aspoň 

pohotovostná starostlivosť v prípade potreby opravy zubných náhrad, koruniek či zubných 

strojčekov. 

Slovenská komora zubných technikov sa snaží koordinovať zubných technikov tak, aby aspoň 

v každom okrese na Slovensku bola otvorená minimálne jedna prevádzka zubného technika. 

Ako povedala ďalej prezidentka SKZT Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t., prevádzka zubnej 

techniky počas koronakrízy vôbec nie je jednoduchá, nakoľko zubní technici sú vystavení 

rizikám, pretože pracujú s odtlačkami zubov a so zubnými náhradami, ktoré boli v ústnej 

dutine pacienta, a môžu byť nosičmi koronavírusu. Ochrana obyčajným rúškom je v tomto 

prípade nedostatočná, pretože živica na zubných náhradách a snímateľných ortodontických 

aparátoch je schopná prijímať vlhkosť z organizmu a infekcia sa môže šíriť pri brúsení aj z 

napohľad suchej zubnej náhrady, z ktorej sa pri jej obrusovaní môžu infikované čiastočky 

rozprašovať do celej prevádzky. Zubní technici, ktorí sa rozhodli vykonávať pohotovostné 

služby pre zubné ambulancie, si preto zakúpili špeciálne dezinfekčné prostriedky, a ochranné 

štíty. Avšak v súčasnosti nie sú ohrození koronavírusom, ale nedostatkom práce. „Ďakujem 

z celého srdca každému zubnému technikovi na Slovensku, ktorý sa v takýchto 

neľahkých ekonomických podmienkach a zároveň v ohrození koronavírusu snaží aspoň 

takýmto spôsobom udržať pohotovosť pre zubné ambulancie pre prípad potreby 
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neodkladnej zdravotníckej protetickej starostlivosti pre pacientov,“ dodáva prezidentka 

Slovenskej komory zubných technikov Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t., ktorá stále verí, že na 

Slovensku nenastane taká situácia, že pacientom na Slovensku nebude mať kto opravovať 

pokazené zubné mostíky, korunky či zubné strojčeky. 

 

 

Slovenská komora zubných technikov (SKZT) je nezávislá a apolitická samosprávna stavovská 

organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave združujúca zubných 

technikov, ktorí sú jej členmi a vykonávajú svoje povolanie na území Slovenskej republiky. 

Hlavnou úlohou je chrániť práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom 

zdravotníckeho povolania a taktiež zastupovať svojich členov v spoločných otázkach 

týkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania. 

 

 

Viac informácií: 

Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t. 
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tel. : +421 0905 174 562  
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