
  

  

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
Študenti zubného lekárstva pripravili ďalšiu vydarenú 

Roadshow SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV 

 

Košice, 2. máj 2018 

Poslednou zastávkou v Košiciach dnes vyvrcholí najväčšia preventívna 
akcia v oblasti ústneho zdravia zrealizovaná na Slovensku, ktorú organizuje 
Slovenský spolok študentov zubného lekárstva. Roadshow nazvaná SPOLU 
ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV odštartovala 20. apríla 2018 v Bratislave 
a pokračovala 21. apríla v Trnave a Komárne, 22. apríla v Piešťanoch a Nitre, 
23. apríla v Prievidzi a Zvolene, 24. apríla v Trenčíne a Banskej Bystrici, 25. 
apríla v Rimavskej Sobote a Žiline, 26. apríla v Humennom  a Martine, 27. 
apríla v Michalovciach a Liptovskom Mikuláši, 28. apríla v Poprade, 29. apríla 
v Prešove a 1. mája v Spišskej Novej Vsi a na Štrbskom Plese.  

Dnes ráno si študenti zubného lekárstva rozložili svoj stan na Hlavnej ulici 
pred Immaculatou, kde budú po celý deň inštruovať Košičanov i návštevníkov 
východoslovenskej metropoly, ako sa čo najlepšie starať o ústnu hygienu. Ročník 
2018 sa nesie v hesle: „Daruj nám svoj úsmev“. Študenti chceli, aby si od nich ľudia 
neodnášali len informácie o ústnom zdraví, ale aj úsmev a dobrú náladu. Na 
príprave a organizácii podujatia sa podieľalo vo svojom voľnom čase 20 študentov 
zo štyroch  slovenských fakúlt - Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, LF a JLF 
Univerzity Komenského v Bratislave a Martine a Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave.   

Celú logistiku počas akcie museli zvládnuť dva tímy po 6 študentov spolu 
s dvoma dodávkovými vozidlami a takmer 100 ďalších študentov zabezpečovalo 
v jednotlivých mestách praktické školenia účastníkov.  

 

Ako vznikla táto myšlienka? 

„Predchodcom tohto projektu bol program pre širšiu verejnosť ‚Dni 
zdravého úsmevu‘, ktorý sa realizoval na lokálnej úrovni po prvýkrát v roku 
2011.  Študenti zubného lekárstva v rámci neho inštruovali o správnej ústnej 
hygiene, pričom sa ukázal prínos a dôležitosť takejto akcie.  Chceli sme ju 
rozšíriť aj do ďalších miest a osloviť tak oveľa viac ľudí. Preto sme pred 
šiestimi rokmi pripravili prvú celoslovenskú roadshow, a vďaka podpore 
mnohých našich partnerov sme sa mohli tentoraz vydať už na šiestu takúto 
cestu,“  konštatuje viceprezident Slovenského spolku študentov zubného lekárstva 
Frederik Orenčák. 



  

  

 

 
„Cieľom roadshow je naučiť ľudí za pomoci inštruktáže s klasickou 

zubnou kefkou, medzizubnou kefkou či takzvanou single kefkou správnu 
techniku čistenia zubov. V predchádzajúcich devätnástich mestách sa nám 
podarilo zaškoliť v ústnej hygiene takmer šesť tisíc občanov, pričom každý 
z nich si vďaka našim partnerom mohol odniesť zubnú kefku, s ktorou sa 
naučil správnu techniku čistenia zubov a taktiež aj zubnú pastu,“ hovorí 
Frederik Orenčák. Študentská roadshow podľa neho opäť potvrdila, že Slováci 
majú stále čo doháňať - študenti sa presvedčili o tom, že Slovákom veľmi často 
chýbajú dôležité informácie i správne návyky. 

 
Ročník 2018 

„Ročník 2018 bol iný aj v tom, že sme okrem rozdávania nových 
zubných kefiek k inštruktážam zberali aj staré. Tie sa potom premenia na 
niečo užitočné a to koše na recyklovaný zber pre slovenské školy v rámci 
projektu Ekovír. Preto sa tento ročník niesol aj v hesle: Vymeň svoju starú 
kefku za novú kefku. Vďaka dobrej reklame a propagácií udalosti sa nám 
podarilo vyzberať niekoľko tisíc použitých zubných kefiek, ktoré vďaka tomu 
neskončia na skládkach.“ poznamenáva Jaroslav Milenovský, národný 
koordinátor pre prevenciu Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. 

 
 „Veľmi milo nás v Komárne potešila bývala pani zubárka, ktorá okrem 
toho, že nám priniesla desať zubných kefiek na recykláciu, tak nás aj 
obdarovala pomôckami do zubnej ambulancie a taktiež aj literatúrou 
potrebnou k štúdiu zubného lekárstva. Vyzdvihla aj dôležitosť osvety a 
prevencie, ktorá bola podľa nej v posledných rokoch na Slovensku 
zanedbávaná.“  podotýka Jaroslav Milenovský, projektový manažér roadshow, 
študent  4. ročníka zubného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. 
 

„Naša veľká vďaka patrí aj vedeniu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, 
zvlášť jej dekanovi prof. MUDr. Danielovi Pellovi, PhD., ale aj odbornému 
garantovi projektu Dr.h.c. prof. MUDr. Andrejovi Jenčovi, CSc., MPH., ktorí 
nám boli v mnohom nápomocní. Lekárska fakulta UPJŠ podporila tento 
projekt aj finančne,“ hovorí Jaroslav Milenovský a Frederik Orenčák. 

 
 
 
 
 
 
 

Jaroslav Milenovský 
Project Manager 2018 
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