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Televízia  Markíza,  Televízne noviny o 19:00 

Stále menej zubárov 

 

Patrik ŠVAJDA, moderátor: Bojíte sa zubára? Onedlho sa budete možno triasť o to, aby ste sa k 

nejakému dostali. Polovica našich zubárov pomaly smeruje do dôchodku. 

Martina ŠIMKOVIČOVÁ, moderátorka: Problém je aj v tom, že mladých nepribúda. Ak to takto pôjde 

ďalej, o pár rokov sa o naše zuby nebude mať kto starať. 

Zuzana TIŇOVÁ, redaktorka: Dnes mnohí z nás nechodia k zubnému lekárovi preto, že sa boja. 

Onedlho možno nebudú chodiť preto, že nebude kam. Zubárov je na Slovensku z roka na rok menej. 

Za 6 rokov prišlo Slovensko o 300 zubných lekárov. A bude horšie. Vyše polovica dnešných zubárov sa 

už blíži k dôchodkovému veku. Mladých je málo. 

Ján GAŠIČ, Slovenská komora zubných lekárov: Napriek záujmu o vysoké školy a štúdium 

stomatológie je prijímaný malý počet uchádzačov. 

Zuzana TIŇOVÁ, redaktorka: Minulý rok prijali slovenské univerzity iba 14% z tých, ktorí sa aktívne 

hlásili. Školy sa zhodujú, že viac zobrať nemôžu. 

zubár: Kapacity sú obmedzené, počet učiteľov, nakoľko není atraktívne robiť v školstve, ale je 

omnoho lukratívnejšie robiť v privátnej praxi. 

Leonard SIEGFRIED, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach: Druhá okolnosť spočíva v tom, že máme 

obmedzené možnosti, pokiaľ ide o technológie a materiály. 

Zuzana TIŇOVÁ, redaktorka: Pacientom zas vraj chýba motivácia ísť do kresla k študentovi na praxi. 

Navnadiť by nás vraj mohlo, keby sme uňho zaplatili menej ako napríklad na doplatkoch alebo u 

súkromníka. V Košiciach pre tieto okolnosti príjmu o rok zrejme o 10 študentov menej. Hrozí teda, že 

o pár rokov sa o naše zuby nebude mať kto starať? 

Ján GAŠIČ, Slovenská komora zubných lekárov: Situácia sa lepší o niečo. Minulý rok už začalo 

štúdium na lekárskej fakulte v Martine a toho roku bol otvorený prvý ročník na Slovenskej 

zdravotníckej univerzite. 

Zuzana TIŇOVÁ, redaktorka: To sa ale v praxi prejaví až o 5, či 6 rokov. Toho, že by naši absolventi 

odchádzali za hranice, sa Komora zubných lekárov nebojí. Zuzana Tiňová, Televízia Markíza. 

Martina ŠIMKOVIČOVÁ, moderátorka: Prehľad o tom, koľko zubárov máte vo vašom meste, nájdete 

na našom spravodajskom webe tvnoviny.sk. 


