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Prezidentkou Slovenskej komory zubných technikov je na najbližšie štyri 

roky Hana Dohálová 

 

Zvolen 26. júna 2021 – Funkciu prezidentky Slovenskej komory zubných technikov 

(SKZT) bude počas najbližších štyroch rokoch zastávať opätovne Mgr. Hana Dohálová, 

dipl. z.t. Rozhodli o tom delegáti na 32. Sneme, ktorý sa konal dňa 26. júna 2021 vo 

Zvolene.  

Staronová prezidentka získala všetkých 64 hlasov od prítomných delegátov na Sneme. Snem 

taktiež zvolil viceprezidentov SKZT: doc. PhDr. PaedDr. Eliška Knošková, PhD. (pre 

vzdelávanie), Mgr. Andrej Lukáš (pre súkromnú prax), Mgr. Marek Novák (pre legislatívu), 

Pavol Fiala, dipl.z.t. (pre financie). „Delegáti svojim hlasovaním vyjadrili spokojnosť s 

činnosťou vedenia za uplynulé obdobie. Najviac si cením, že Snem pozitívne ohodnotil 

prácu vedenia SKZT za ostatné funkčné obdobie a dal zelenú pre ďalšie úsilie zlepšovať 

legislatívne, odborné a pracovné podmienky pre zubných technikov na Slovensku. Som 

hrdá na to, že môžem reprezentovať našich členov, skvelých zubných technikov a spoločne sa 

snažiť držať úroveň zubnej techniky na Slovensku na čo najvyššom stupni,“ povedala 

bezprostredne po zvolení prezidentka Slovenskej komory zubných technikov Mgr. Hana 

Dohálová, dipl. z. t. 

Podľa novej prezidentky SKZT nie je ľahké postaviť sa v tejto náročnej dobe na čelo 

akejkoľvek organizácie a je oveľa zložitejšie obhájiť takúto pozíciu, pretože delegáti Snemu 

hodnotia aj výsledky za predošlé obdobie. Prezidentka Slovenskej komory zubných technikov 

Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t. zdôraznila to, že situácia zubných technikov nie je ružová, je 

skôr alarmujúca a zdravotnícky systém sa nemôže stále spoliehať na to, že zubní technici 

budú pracovať pod cenu a na hranici prežitia len preto, že sa im práca stala zmyslom života. 

Ako ďalej povedala prezidentka SKZT, zubní technici potrebujú licencie na výkon 

zdravotníckeho povolania zubný technik, ktoré vydáva komora. Len tak sa dá udržať 

poriadok a nevynakladať zbytočné prostriedky na kontroly a vyšetrovanie protizákonnej 

činnosti. „Zubní technici taktiež potrebujú vyhlášku o zdravotníckej dokumentácii, kde 

budú novelizované a jasne stanovené pravidlá pre dodržiavanie MDR (Nariadenie o 

zdravotníckych pomôckach EÚ). Zubní technici musia mať jasne stanovené štandardy 

pracovných postupov minimálne zdravotníckych pomôcok na mieru v stomatológii hradených 

z verejného zdravotného poistenia. V opačnom prípade je ohrozená kvalita poskytovania 

zdravotnej starostlivosti pre pacientov. V súčasnosti je taký boom v technologických 

postupoch, že len zubní technici sú odborne schopní poskytnúť odborný prehľad o 

technologických postupoch zhotovenia a materiálových vlastnostiach zdravotníckych 

pomôcok na mieru v stomatológii,“ vysvetľuje prezidentka SKZT Mgr. Hana Dohálová, dipl. 

z. t. s tým, že dovnútra zubní technici potrebujú pestovať sebadôveru a hlavne zodpovednosť 
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za dôsledky svojej práce a životného postoja. V tomto zmysle je nezameniteľná a 

nenahraditeľná existencia profesijnej organizácie. 

Delegáti Snemu SKZT okrem predpísaného programu a volieb odsúhlasili smerovanie  

profesijnej organizácie a pokračovanie v začatej práci. „Významným krokom bolo 

rozhodnutie členov SKZT a to darovať svoju zbierku vzácnych exponátov do vlastníctva 

štátu, Slovenskému technickému múzeu v Košiciach, ktoré už investovalo nemalé úsilie a 

finančné prostriedky do expozície zubných technikov. Tento počin svedčí o vysokej 

zodpovednosti za kultúrne dedičstvo a úcte ku všetkým kolegom zubným technikov, ktorí 

zbierku dali dohromady a pravidelne zo svojich vlastných prostriedkov prispievali na jej 

zachovanie a zveľaďovanie,“ dodáva prezidentka SKZT Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t. 

 

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. 

prezidentka Slovenskej komory zubných technikov 

tel. : +421 0905 174 562  

e-mail: kancelaria@skzt.sk 

Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5 (Petržalka) 
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