
IVZT školenia Bratislava Polianky, učebne VŠ sv. Alžbety 

Garant: Doc. PaedDr. PhDr. E. Knošková, PhD, MHA 
 

Prihlasovanie na kurzy emailom: kancelaria@skzt.sk 
 

Počet účastníkov: 12 

 

 

26.3.2022 (sobota)    9.00 – 17.00 hod. 
Prednášajúci: Jozef Ratonyi (Maďarsko) preklad Mgr. Peter Pintes 

Téma: Predstavenie Biofunkčného protetického systému(BPS) a Suction effective 
mandibular denture (SEMCD) protokolu, ako pomôcka k zhotoveniu vysoko 
funkčných celkových snímateľných náhrad s možnosťou dosiahnutia sacieho efektu 
aj v sánke. 
-predstavenie systému na live kazuistike/prezentácia/ 
-porovnanie a analýza anatomických odtlačkov,/pressure loaded vs relaxed-
SEMCD/centric tray- 
-analýza anat.  modelov s následným návrhom dizajnu funkčných lyžíc v čeľusti aj 
sánke - prakticky 
-funkčné odtlačky podľa BPS - prezentácia 
-dynamicky registrát šípovým hrotom - prezentácia porovnanie s klas. registrátom 
-základné pravidlá stavby zubov podľa BPS - prezentácia 
-pravidlá modelácia tela protéz 
-individualizovaná báza protézy vrstviacou technikov v kyvete - prezentácia 
-remounting,selective grinding/opracovanie – leštenie - prezentácia 
-diskusia 
Kredity: 8 
Cena: 250 € pre člena SKZT,   330 € pre nečlena 
 
 
 
23.4.2022 (sobota)    9.00 – 17.00 hod. 
Prednášajúci: Tomáš Jiřík 
Téma: Tipy Triky - Jak na modelaci impla prací exocadem 
- zda k rozsáhlým implantátovým pracem patří pracovní postup s použitím Smile 
Creatoru, 
- jak využít fotografie pro vzájemné sloučení s digitálními skeny, 
- proč výměna různých gingiválních výšek protetických komponent není komplikací, 
ale 
usnadněním, 
- proč se neobejdeme bez úhlování štol, 
- výhody Multiunit protetických komponent – Multiunit systému, 
- v čem nám pomáhá používat try-in konstrukce, 
- že třmeny a sekundární frikční konstrukce nemusí být nesplnitelný sen, 
- přínos použití Parciálního modulu i na implantátové práce, 
- zpracování intraorálních impla případů, 
- tajemství Modelcreatoru a možná se zmíníme I o navigaci exoplanem. 
Kredity: 8 
Cena:230€ pre členov, 350€ pre nečlenov 
 
 



 
 
14.5.2022 (sobota)    9.00 – 17.00 hod. 
Prednášajúci: Maxim Vorkul 
Téma: Nechaj svoj monolit ožiť! – MiYO Kurz 
Ťažisko praktickej časti kurzu je vo vytvorení 3-členného mostíka s gingiválnou 
časťou. Zirkónová konštrukcia sa bude kolorovať s farebnými hmotami MiYO a 
MiYO pink a nakoniec sa dokončí so Struktur hmotami v časti zubov ako aj gingívy. 
Cieľom kurzu je sa naučiť istú zručnosť v používaní MiYO Liquid Ceramic System 
pre efektívnu prácu v každodennej praxi. 
Kredity: 8 
Cena: 360 € pre člena SKZT, 480 € pre nečlena 
 

 
 
11.6.2022 (sobota)    9.00 – 17.00 hod. 
Prednášajúci: Roman Šimjak 
Téma: Zásuvné spoje – základy zásuvných spojov  
Normo – micro gulička  
Almanach matric na guličkové zásuvné spoje 
UNI lateral box – horizontálny a vertikálny zásuvný spoj v jednom 
Použitie na jednostranný skrátený oblúk 
Kredity: 8 
Cena: 150€ pre člena SKZT, 220€ pre nečlena 
 


