
      Hana Dohálová
               25.6.2022
               Zvolen



30. Výročie SKZT

16. januára bolo presne 30 rokov, čo v Zbierke zákonov 
vyšiel zákon č. 14/1992 o Slovenskej komore SZP 
a Slovenskej komore zubných technikov.
 
Tento významný míľnik v dejinách zubných technikov sa 
neudial náhodou. Predchádzalo mu množstvo práce, 
snahy a hodiny rokovaní našich obetavých kolegov. 
V roku 2019 sme si na našom Sneme SKZT uctili 
zakladateľov prvej stavovskej organizácie v zdravotníctve,  
Únie zubných technikov na Slovensku.



Mgr. Otto Wiesler
† 8.4.2022



(4) Komora môže osobe, ktorá významnou mierou prispela k 
rozvoju príslušného zdravotníckeho povolania, udeliť čestné 
členstvo v komore.
 (5) S čestným členstvom v komore sa nespájajú práva a 
povinnosti podľa tohto zákona okrem práva na účasť na 
vzdelávacích aktivitách komory a na zhromaždeniach členov 
regionálnej komory, ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k 
činnosti komory.

Návrh na udelenie čestného 
členstva v SKZT 
PhDr. Fridrich Nagy
•1990-1997 Zakladajúci člen MO MKDH, člen predsedníctva MO MKDH
•1999-2007 Člen celoštátnej rady SMK
•1990-2010 Poslanec mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady, 
sobášiaci
•2000-2016 Viceprezident Slovenskej komory zubných technikov so 
sídlom v Bratislave
•2000-2004 Poslanec zastupiteľstva TTSK
•2000-2008 Člen zdravotnej a sociálnej komisie TTSK
•2000-2013 Predseda farskej rady rímsko-katolíckej cirkvi v Dunajskej 
Strede
•2010 - Veľký prior Slovenského priorátu MR
•2013 - Predseda pastoračnej rady rímsko-katolíckej cirkvi v Dunajskej 
Strede



Udalosti od ostatného Snemu

18.3.
2022 Rada SKZT Palárikovo

16.8.
2021

 Slávnostné podpísanie darovacej zmluvy a zmluvy o 

spollupráci

 Návšteva pracoviska 3D tlače kovov a plastov na TUKE 

Podpísanie zmluvy so STM

10.9.
2021

12.11. Online Rada SKZT

  18.2. Prezídium SKZT 

Slávnostné otvorenie 
učební Polianky

26.5.
2022

 Zasadnutie KV, Rada IVZT

 Medzinárodná konferencia LZTD 

Rada SKZT Liptovský Ján



Občianske 
združenie 
Slovenská 
komora 
zubných 
technikov

Z dôvodu narastajúcich 
administratívnych 
úkonov zo zákona 

odporúča Rada SKZT 
zrušiť OZ. 

Garáž na Černyševského 26, 
Bratislava : 

Návrh na vypracovanie darovacej zmluvy na SKZT 
(zo zákona). 



ZT - stavovský časopis

Your Text Here
Návrh na frekvenciu vydávania stavovského časopisu 

Zubný technik  dvakrát do roka a raz do roka ATD 
elektronicky.

Návrh

Insert Your Image



Odmeňovanie za 
prácu na časopise 
Zubný Technik

Rada SKZT sa rozhodla odmeniť odborný text:
(zadanie udeľuje šéfredaktor a schvaľuje redakčná 
rada)

Preklad

Odborný preklad 
zahraničného článku.

50 €/ normostrana
(1800 znakov) 

Pôvodný text

Odborný článok s 
fotografiami jednotlivých 

prípadov pacienta
100 €

Pôvodný dizajn

Pre nadaných zubných 
technikov a študentov 

zubnej techniky možnosť 
odmeniť zaujímavý 

návrh dizajnu príspevku 
– fotografie, grafiky a 

pod.
30 € 



Funkcionári SKZT
Čestná funkcia 
Symbolická odmena 

Kontrolný výbor dňa 26.5.2022 na 
svojom zasadnutí skontroloval 
činnosť a vynaložené prostriedky v 
kalendárnom roku 2021.

 Hospodárenie

 Poplatky – jedna suma

 Činnosť PZ a Rady

 Rozpočet

 Zvýšenie za inzerciu 10€



Členské príspevky

Najdrahšia platba, poplatky za poukážky 
stále rastú a na správu o platbe sa čaká 
dlho – chodia výpisy zo Slovenskej pošty.. 
   

Platba poštovou poukážkou

Prevodom príslušnej sumy a uvedením 
účelu je do registra zapísaná platba, 
doklad si platca stiahne z webstránky 
SKZT

Priamo na účet SKZT

Každý registrovaný zubný technik si zvolí 
platbu – členské, školenia, iné poplatky. 
Doklad mu systém následne vygeneruje. .  
  

Na webstránke www.skzt.sk

Poštové poukážky v 
časopise sú 
archaizmom

Platba poštovou 
poukážkou na 

pošte 

Platba na účet

Internetové platenie 
poplatkov



Webstránka - update

Informácie

Služby

Tlačové 
správy

Inzeráty

Materiály a fotografie
Tak ako doteraz, bude striktne rozdelené, čo je prístupné odbornej 
a laickej verejnosti a, čo len platiacim členom

Materiály pre médiá
Na stránke sú a zostávajú prístupné všetky doterajšie tlačové 
správy

Prehľadnejšie hľadanie informácií
3 kliky

Nákup poplatkov
Na home bude prehľad platenia poplatkov za členské, inzerciu, 

registračné poplatky, kurzy a prednášky



Študenti zubnej techniky
Zákon 578/204 neumožňuje riadne 
členstvo v zdravotníckej komore.

Otázka: Ako podchytiť študentov zubnej 
techniky, aby sa z nich stali zodpovední 
kolegovia?



Spolupráca s VŠ

01 02 0403 05

. 
   Slávnostné zahájenie

. 
Kurz na keramiku

. 
Kurz na snímačky

 
        Kurz CAD 

. 
Kurz na attachmenty



Spolupráca s MZ SR

Licencie

Na výzvu otvore-
nia 578/2004 

SKZT podala ná-
vrh na zmenu. 

Prvé zasadnutie sa 
konalo 16.6.2022A

2. stretnutie
4.7.2022 

Štandardy v 
zubnej tech-

nike

SKZT využila 
možnosť zapojiť 
sa do projektu na 
vytvorenie štan-

dardov

Štandard pre 
zhotovenie celkovej 

zubnej náhrady
Štandard pre 

zhotovenie čiastočnej 
snímateľnej náhrady.

Schválené

Vzdelávanie

Do budúcnosti by 
sme sa chceli za-
pojiť do projektov 

zameraných na 
vzdelávanie

MZ SR metodicky 
vedie vzdelávanie 
zubných technikov

Prieskum výziev

Protetický 
štítok

Po dlhotrvajúcom 
procese by mala 
vyjsť Vyhláška 

MZ SR

Tlačivo je nazvané 
objednávka na ZN a 
ČA a je výsledkom 
dohovoru SKZT, 
SKZL, MZ SR a 

ostatných 
kompetentných strán.

Od 1.7.2022 (?)



Tlačové správy - médiá

. 

SKZT: Slováci by mali mať právo byť 
informovaní o kvalite svojich zubných 
náhrad podobne ako je tomu v zahraničí

Rastie záujem o vysokoškolské 
vzdelanie v odbore zubný technik

Zubní technici upozorňujú na lacné náhrady zubov, 
ktoré môžu vážne poškodiť zdravie pacientov

 Protetický štítok by sa mal zaviesť čo 
najskôr

Tlačová správa STM Košice



DAROVANIE 
NAŠEJ ZBIERKY

GR 
Mgr. Zuzana Šullová

Návrhy na spoluprácu



LZTD Liptovské zubnotechnické dni

Zúčtovanie, zhodnotenie, plány do 
budúcnosti:
Prezídium SKZT a Rada SKZT zhodnotí 
LZTD 2022, kontrolný výbor SKZT 
skontroluje vynaložené prostriedky. Z 
výsledkov uznesenia Rady SKZT a 
kontrolného výboru SKZT sa spolu s IVZT 
môže plánovať ďalšia aktivita.   



Valné zhromaždenie AGM 17. – 18. júna 2022 v Paríži
Na zasadnutí prebehli voľby vedenia FEPPD: prezident Laurent Munerot (Francúzsko), viceprezident Vesna Krizmanic (Chorvátsko), 

generálny sekretár Pierre Zammit (Malta), hospodár Gilbert Weis (Luxemburg), člen Rady FEPPD Patrik Jonson (Švédsko)





Budujte si vlastné sny, inak 
sa zamestnáte u niekoho, 
komu budete pomáhať 
budovať tie jeho. 
Farrah Gray

Zachovanies
lobodného 
povolania
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