
ODVYSIELANÉ: 05.05.2015 o 17:00 h.  

Rádio Regina, Žurnál Rádia Regina  

Ako si správne čistiť zuby, to bol cieľ najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia na 
Slovensku 

 

Martina Bodnárová, moderátorka RTVS: „Naučiť ľudí správnu techniku čistenia zubov, to bol cieľ 
najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia na Slovensku. Počas 11 dní študenti zubného 
lekárstva z troch slovenských univerzít oslovili v uliciach 19 miest vyše 4500 ľudí.“ 

(začiatok ankety) 

 Opýtaná 1: „Človek sa dozvie niečo viac čo napríklad nevedel, lebo o niečom takom ako sú zuby sa 
veľa nehovorí. Je to dobré, no. Dozvedela som sa niečo viac.“ 

Opýtaná 2: „Určite je zdravšie, lacnejšie naučiť sa správne čistiť zuby ako potom navštevovať zubára, 
čo nikto nemá rád.“ 

Opýtaná 3: „No viac-menej tá prevencia je stále taká najdôležitejšia, lebo v každom ohľade by sa mal 
brať taký dôraz na tú prevenciu hlavne.“ 

(koniec ankety) 

 Peter Béreš, redaktor RTVS: „Putovná osveta odštartovala 22. apríla v Bratislave a vyvrcholila dnes v 
centre Košíc. Viceprezident Slovenského spolku študentov zubného lekárstva Jakub Bavlšík oceňuje, 
že sa podarilo osloviť veľa ľudí.“ 

Jakub Bavlšík, viceprezident Slovenského spolku študentov zubného lekárstva: „Vnímam nielen 
záujem detí, ktoré sú ochotné počúvať a aj rôznymi pomôckami ako máme tu, omaľovánky a tak, ich 
k tomu dotiahnuť, ale ozaj aj starší ľudia sú stále ochotní učiť sa novým technikám čistenia zubov.“ 

Peter Béreš: „Akciu pripravila zhruba stovka medikov z Univerzity Komenského a Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave a Šafárikovej univerzity v Košiciach. Jeden z košických medikov 
Jakub Babošič.“ 

Jakub Babošič, jeden z košických medikov: „Študenti na tom pracovali už od minulého leta, kde bol 
30-členný tím realizačný a následne okolo 90 študentov v každom meste školilo.“ 

Peter Béreš: „Takáto osveta je veľmi užitočná aj podľa dekana Lekárskej fakulty Šafárikovej univerzity 
Daniela Pellu.“ 

Daniel Pella, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ: „Všetko so všetkým súvisí a od tej na prvý pohľad 
banálnej ústnej hygieny mnohokrát závisí aj osud nášho srdca a iných orgánov.“ 

Peter Béreš: „Slovensko patrí vo výskyte zubného kazu ako aj v úrovni starostlivosti o ústne zdravie k 
najhorším krajinám v rámci Európskej únie. Peter Béreš, RTVS.“ 

-END- 

 

 


