
      Odborné kurzy: Bratislava Polianky   

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

Prihlasovanie na kurzy emailom: kancelaria@skzt.sk 

Počet účastníkov: 12 

Pod Brehmi č. 4/A Polianky, 841 01  Bratislava 

 

4.3.2023 (sobota)  9.00 – 17.00 hod / počet kreditov: 8 

Základy sofvéru Exocad – Hightech – pre vysoko presné práce 

Prednášajúci: Tomáš Jiřík – školiteľ a spolupracovník firmy Exocad 

 

Už štandardná verzia sofvéru Exocad pokrýva veľké množstvo indikácií a ponúka atraktívne možnosti riešení, ako pre 

začiatočníkov, tak i pre pokročilých užívateľov CAD systémov. Silnou stránkou exocad DentalCAD  je jednoduchá 

a intuitívna obsluha. Softvér odzrkadľuje prostredie analógovej práce, preto sa v ňom aj začiatočníci vedia dobre 

orientovať. 

Celodenný kurz vás prevedie všetkými možnosťami využitia softvéru a naučíte sa základné úkony pre jeho ovládanie 

a potešenie z práce. 

 

Cena: 250 € / 350 € nečlenovia 

 

 

15.4.2023  (sobota)  9.00 – 17.00 hod / počet kreditov: 8 

Exocad – Implant modul 

 

Prednášajúci: Tomáš Jiřík – školiteľ a spolupracovník firmy Exocad 

 

Implant Module využívame na zhotovenie zubných náhrad na implantáty. S týmto nadstavbovým modulom zhotovíte 

šraubované korunky a mostíky, ako aj individuálne abutmenty a supraštruktúry, ktorých zhotovenie možné v jednom 
pracovnom procese. Otvory pre zavedie šraubov, tzv. štóly, je možné zhotovovať aj pod uhlami. Vygenerované výstupy 

hotových návrhov je možné buď poslať do špecializovaných pracovísk zubnej techniky, alebo ich frézovať na vlastných 

frézach (Inhouse).  

Na kurze sa naučíte všetky funkcionality, ktoré tento modul poskytuje. 

 

Cena: 250 € / 350 € nečlenovia 

  



29.4. 2023  (sobota)  9.00 – 17.00 hod / počet kreditov: 8 

Čeľustná ortopédia – ortodoncia – pre praktikov aj pre nás ostatných, teoretikov 

Prednášajúci: Mgr. Anka Vaculčíková 

Prehľad aktuálnych trendov a spolupráce so zubným lekárom, čeľustným ortopédom. Kurz sa skladá z teoretickej 

a praktickej časti, kde si aj zubní technici, čo sa neživia ortodonciou, môžu zhotoviť, krok za krokom, jednoduchý 

ortodontický aparát. Ortodontisti si zas prídu na svoje, so zložitejším prípadom. 

Cena: 130 € / 230 € nečlen 

 

20.5. 2023  (sobota)  9.00 – 17.00 hod / počet kreditov: 8 

Exoplan – navigovaná implantológia 

Prednášajúci: Tomáš Jiřík – školiteľ a spolupracovník firmy Exocad 

 
Exoplan je sotvér firmy Exocad zameraný na plánovanie implantátov a navigovanú implantológiu. Intuitívnym digitálnym 

pracovným postupom podporuje Exoplan presné naplánovanie polohy implantátov a zhotovenie dizajnu tzv. dentálnych 

chirurgických navádzačov, čiže šablón s presným vymedzením pre navŕtanie otvorov do kosti. Softvér Exoplan 

podporuje aj plánovanie protetiky. 

Kurz je určený pre špecialistov a aj pre tých, ktorí sa chcú stať špecialistami. Na tomto kurze je možnosť, aby sa 

zúčastnili aj zubní lekári (v prípade zubných lekárov nevieme zaručiť pridelenie kreditov) 

 

Cena: 250 € / 350 € nečlenovia a zubní lekári 

 

 

3.6. 2023  (sobota)  9.00 – 17.00 hod / počet kreditov: 8 

Funkcia a estetika bázy celkových snímateľných náhrad 

Prednášajúci: Jozef Ratonyi (Maďarsko) preklad Mgr. Peter Pintes 

Praktické školenie zamerané na modeláciu tela celkovej snímateľnej náhrady so zreteľom na ich stabilitu, retenciu a 

maximálnu profylaxiu. Na dosiahnutie individuálnej estetiky sa použije individualizačný systém vrstvenie PMMA fy. 

CANDULOR. Finalizácia bázy prebehne s cieľom dosiahnuť maximálne retenčný no ľahko čistiteľný povrch protézy 

imitujúci prirodzene ďasno s povrchom tzv. pomarančovej kôry. 

Cena: 300 € / 400 € nečlenovia 

 


