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TLAČOVÁ   SPRÁVA 
      Košice, 5. máj 2015 

 
 

V Košiciach sa dnes zavŕši veľkolepá roadshow študentov 
zubného lekárstva „SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV“ 

 
Podujatím 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 22. 
apríla v Bratislave a pokračovala 23. apríla v Komárne a Nitre, 24. apríla v Trnave a 
Leviciach, 26. apríla v Piešťanoch a Bojniciach, 27. apríla v Trenčíne a v Banskej Bystrici, 
28. apríla v Považskej Bystrici a Martine, 29. apríla v Žiline a Poprade, 30. apríla  v Levoči a 
Michalovciach, 1. mája v Spišskej Novej Vsi a Bardejove a 4. mája v Prešove. Dnes ráno si 
študenti 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 v duchu hesla „Keď neprídu pacienti do ambulancie, musia ísť (budúci) 
lekári do ulíc“. Na príprave a organizácii podujatia sa podieľala vo svojom voľnom čase asi 
stovka študentov z troch slovenských univerzít - Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, LF 
Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.  

 

      
 
„Ide už o tretí ročník celoslovenskej roadshow, ktorej cieľom je naučiť ľudí za 

pomoci inštruktáže správnu techniku čistenia zubov. Okrem Košíc sa nám podarilo zaškoliť 
v ústnej hygiene asi 4,5- tisíc obyvateľov, z ktorých každý vďaka našim partnerom získal 
zubnú kefku, medzizubnú kefku, alebo takzvanú single kefku, s ktorými trénovali správnu 
techniku čistenia zubov,“ hovorí vedúci projektu SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY 
ÚSMEV Jakub Bavlšík, študent 4. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v študijnom 
programe Zubné lekárstvo, podľa ktorého medzi boli účastníkmi inštruktáží rôzne vekové 
skupiny, no prevažovali hlavne deti. To vnímajú organizátori ako pozitívum, 
pretože starostlivosť o ústne zdravie má svoj význam aj pri mliečnych zúbkoch a návyky sa 
zakladajú už od útleho veku. 

 



Kontakt: adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice,  tel:  055  234 3220, mobil:  0905 344 299 
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk      web: www.medic.upjs.sk  

 

„Slovensko sa nachádza vo výskyte zubného kazu stále na nelichotivých popredných 
priečkach. Naša roadshow potvrdila, že Slováci majú čo doháňať - neraz im chýbajú 
dôležité informácie a správne návyky - ale ukazuje sa isté zlepšenie. Osobne vnímam, že sa 
ústnou hygienou zaoberá čoraz viac ľudí a zlepšujú sa aj ich návyky. Potvrdili sme si, že 
čoraz viac ich používa medzizubné a jednozväzkové kefky, ktoré dokážu zuby lepšie zbaviť 
zubného povlaku. Dokonca po nich siahajú už aj vyššie vekové ročníky a výsledný efekt ich 
použitia si pochvaľujú,“ konštatuje Jakub Bavlšík. 

 

 „Našim pomocníkom na cestách bol roztok, ktorý zafarbí zubný povlak a ľudia si 
tak priamo na mieste mohli overiť, ktoré miesta v ústach mali pokryté povlakom a očistiť si 
zafarbené zuby. Bola to pre nich skvelá motivácia a pre nás dobrá pomôcka, ako im ukázať 
najlepšiu techniku čistenia zubov. Cieľom nášho projektu je, aby sa ľudia naučili správne 
starať o svoj chrup i ďasná a šetrili tým svoje zdravie i peňaženku,“ poznamenáva 
viceprezident Slovenského spolku študentov zubného lekárstva Jakub Jánošík, študent 3. 
ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ, podľa ktorého sa na príprave roadshow podieľal 
tridsaťčlenný organizačný tím už od vlaňajšieho leta. „Okrem nich ďalších takmer 90 
študentov zabezpečovalo v 19 mestách praktické školenia účastníkov – zatiaľ čo celú 
logistiku počas akcie muselo zvládnuť 6 študentov s dvoma dodávkami,“ dodáva. 

 

Študenti očakávajú, že po skončení dnešnej akcie v Košiciach sa počet účastníkov 
roadshow vyšplhá k piatim tisíckam. Nebyť chladného a upršaného počasia v Martine 
a Považskej Bystrici, mohlo ich byť ešte viac. 

 

„Počasie nám viac-menej prialo. Zvlášť úvodný deň akcie v Bratislave bol 
vynikajúci - bolo krásne počasie a skvelá atmosféra. Do stanu nám nakukol Milan Lasica, 
ktorý však nemal čas na dlhšiu inštruktáž, ale nenechala si ju ujsť Adela Banášová.  
V niektorých mestách nás navštívili ich primátori, napríklad v Bojniciach, Spišskej Novej 
Vsi a Levoči, kde nás prišiel povzbudiť aj náš odborný garant projektu profesor Andrej 
Jenča a v Košiciach sa tešíme na návštevu viceprimátorky Renáty Lenártovej a dekana 
Lekárskej fakulty UPJŠ Daniela Pellu,“ hovorí Jakub Bavlšík, podľa ktorého je roadshow  
SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV výnimočná nielen množstvom zaškolených 
ľudí, ale tiež individuálnym prístupom k návštevníkom, čo sa ukazuje ako veľmi efektívny 
prístup.  

 

„Takéto veľké podujatie by nebolo možné zrealizovať bez množstva partnerov a 
naša veľká vďaka patrí aj vedeniu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, zvlášť jej dekanovi 
prof. MUDr. Danielovi Pellovi, PhD., i odbornému garantovi projektu Dr.h.c. prof. MUDr. 
Andrejovi Jenčovi, CSc., MPH., ktorí nám boli v mnohom nápomocní,“  dodáva vedúci 
projektu SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV, ktorý verí, že sa na roadshow po 
slovenských mestách vyberú medici aj o rok. 

 

Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ je na študentov hrdý 
 
Aktivitu študentov v oblasti prevencie oceňuje dekan Lekárskej fakulty UPJŠ 

v Košiciach, ktorá tento zaujímavý projekt podporila aj finančne. Podľa prof. MUDr. Daniela 
Pellu, PhD. študenti prispievajú nielen k šíreniu osvety, ale aj k znižovaniu strachu zo 
zubných lekárov medzi širokým obyvateľstvom. Sami tiež získavajú cenné skúsenosti. 
„Nielenže robia veľmi užitočnú aktivitu pre širokú verejnosť, ale popri tom nadobúdajú 
neoceniteľné skúsenosti v kontakte s pacientmi, ktoré neskôr v praxi zužitkujú, keďže 
získajú dôležité zručnosti v komunikácii s pacientom rôzneho vzdelania a veku,“ 
poznamenáva prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 

 

Podľa odborného garanta projektu – prednostu Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej 
chirurgie UPJŠ LF v Košiciach a UNLP Košice Dr.h.c. prof. MUDr. Andreja Jenču, CSc. 
majú Slováci vo všeobecnosti ešte veľké nedostatky v starostlivosti o ústne zdravie 
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a praktické inštruktáže v zubných ambulanciách zjavne nestačia. „Takáto forma osvety je pre 
ľudí nevtieravá a osožná. Veľmi príjemnou formou môžu získať vedomosti a zafixovať si 
správne návyky v oblasti ústnej hygieny,“ podotýka. 
 

Dobrý nápad študentov oceňuje aj viceprimátorka mesta Košice MUDr. Renáta 
Lenártová, PhD., podľa ktorej je zdravý a krásny úsmev nielen znakom dobrého fyzického 
zdravia, ale aj príjemným estetickým prejavom. „Som si istá, že každý je rád, keď má v 
poriadku svoj chrup a že každého poteší, ak stretáva usmievavých ľudí, ktorí svoje zuby 
nemusia skrývať pred ostatnými. Prajem organizátorom, aby aj v Košiciach oslovili čo 
najviac ľudí, ktorí budú venovať svojmu chrupu náležitú pozornosť,“ hovorí. 
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