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LEKÁRSKE LISTY 
 
Starostlivosť o zubné zdravie detí má ešte stále rezervy 
 
 
 
V Bratislavskom a Košickom kraji je dostatok zubných lekárov, horšia situácia je v 
regiónoch na severe, východe a juhu Slovenska. Aj keď končí väčší počet absolventov, 
situácia stále nie je optimálna. Štúdium zubného lekárstva je náročné z hľadiska 
materiálno-technického zabezpečenia. Vyšetrenie ročného dieťaťa u zubného lekára 
neznamená, že ho musí posadiť hneď do kresla.  
Ako to riešiť a ešte o ďalších skutočnostiach, ktoré trápia zubných lekárov, nám 
porozprávala prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., prednostka I. stomatologickej kliniky 
UNLP a LF UPJŠ v Košiciach, hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo. 
 
* Pani profesorka, hlavnou odborníčkou pre zubné lekárstvo ste od roku 2007. Ako by ste 
zhodnotili toto obdobie? Čo sa vám podarilo presadiť a o čo sa budete ešte snažiť v 
budúcnosti? 
 
Za najväčší úspech považujem vypracovanie a zavedenie Odborného usmernenia o včasnej 
diagnostike zubného kazu u detí a dorastu, kde sme stanovili východiskový bod pre 
prevenciu zubného kazu - určuje vek prvej návštevy dieťaťa u zubného lekára s cieľom 
informovať rodiča o starostlivosti o ústne zdravie. Žiaľ, veľmi pomaly sa dostáva do praxe. 
 
* Ktoré skutočnosti sa nedarí uskutočňovať, aj napriek vašej snahe? 
 
Proces zavádzania ďalších opatrení je veľmi zdĺhavý, a tak už dlhšiu dobu sa snažíme o 
opatrenie, ktorým by sa riešila prevencia bisfosfonátovej nekrózy tvárových kostí, alebo 
zabezpečenie systematickej starostlivosti pacientov infikovaných HIV/AIDS. 
 
* Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) na nedávnom stretnutí s novinármi deklarovala, 
že sa pomaly darí meniť situáciu vo výraznom nedostatku zubných lekárov v SR a nastáva 
zvrat k lepšiemu. Končí viac absolventov a tiež je možné na lekárske fakulty prijať väčší počet 
poslucháčov. Kedy by podľa vás mala nastať optimálna situácia? 
 
Bude to skutočne pomalý proces a ja si to netrúfam odhadnúť. Minulý rok bol priaznivý čo 
sa týka počtu absolventov, pretože v Košiciach promovalo 78 zubných lekárov. To však bol 
pre výučbu neúnosný stav, študenti mali obmedzené možnosti klinickej práce. Na druhej 
strane pre akademický rok 2014/2015 sa v Košiciach predpokladaný počet prijímaných 
študentov znížil z 50 na 40! 
 
* Limity prijímania uchádzačov na štúdium zubného lekárstva sú často spojené s materiálno-
technickým vybavením výučbových pracovísk. Nie sú financie na praktickú výučbu. 
Neuvažovali ste nad dotáciami zo strany zdravotných poisťovní? Nebola by možnosť, aby 
výučbové pracoviská boli podporované z eurofondov? 



Zvýšiť úroveň materiálno-technického zabezpečenia bola jedna z podmienok, ktoré nám 
zadala komisia EÚ TAIEX v roku 2002 v rámci plnenia predvstupových rokovaní do EÚ. Tieto 
nielenže neboli splnené do mája 2004, ale aj v ďalšom období MŠ SR poskytovalo účelovú 
dotáciu pre výučbu zubného lekárstva veľmi sporadicky, naposledy v roku 2011. V SR 
výučba prebieha v rovnakých priestorových podmienkach ako v roku 2002, teda bez 
zvýšeného počtu pracovných miest a rozšírenia kliník, čo je nevyhnutné pre zvýšenie počtu 
študentov. Ďalším problémom je, že stomatologické kliniky sú súčasťou univerzitných 
nemocníc a tieto pri súčasnej finančnej situácii nedokážu akceptovať, že naše kliniky sú 
výučbové pracoviská, kde počet výkonov v zdravotnej starostlivosti realizovanej študentmi 
nemôže vykazovať pozitívny hospodársky výsledok. Čo sa týka dotácie z eurofondov, tieto 
sa na účely vybavenia nemôžu používať. Ohľadne dotácií zo zdravotných poisťovní - tieto 
uhrádzajú nemocniciam, teda poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, financie za 
jednotlivé výkony na základe dohodnutých zmlúv. Zdravotné výkony, ktoré realizujú 
študenti pod odborným dohľadom zubných lekárov (vysokoškolských učiteľov), sú 
uhrádzané zdravotnými poisťovňami do príslušnej nemocnice. Tieto prostriedky a rovnako 
financie za výkony, kde je doplatok pacienta, sa však nedostanú späť na príslušnú 
stomatologickú kliniku, aby ich v ďalšom mohla použiť na ďalšiu zdravotnú starostlivosť, 
ale ostávajú v réžii nemocnice na ich bežnú prevádzku. Napr. hodnota zdravotných 
výkonov realizovanými študentmi v roku 2012 na I. stomatologickej klinike v Košiciach bola 
25 000 eur. 
 
* Jedna strana mince je materiálno-technické vybavenie na fakultách, na druhej strane tiež 
chýbajú vysokoškolskí učitelia. Došlo k nejakým zmenám v poslednom období? Dá sa mladý 
zubný lekár zmotivovať, aby sa venoval aj výučbe na fakulte? 
 
Pre väčšinu mladých absolventov sú kliniky „prestupné" stanice. Podmienky, ktoré sú na 
lekárskych fakultách, ich nezabezpečujú najmä finančne a po 3 - 4 rokoch odchádzajú do 
neštátnych zariadení. Okrem finančného zabezpečenia druhým hlavným motívom je 
sloboda práce - možnosť pracovať s najprogresívnejšími prístrojmi a materiálmi, ktoré sú 
na trhu. V krajinách EÚ stomatologické kliniky majú najmodernejšie materiály a prístroje, s 
ktorými študenti pracujú a sú tak dobre pripravení do praxe. U nás o tom môžeme len 
snívať. Tým, že ich je na klinikách málo, enormne narastajú počty hodín pre klinické 
cvičenia - v priemere je to 14 - 20 hodín/týždenne. Je to najťažšia práca, učiteľ doslova 
vedie študenta za ruku pri ošetrovaní pacientov. V EÚ sú na jedného učiteľa 2 - 3 študenti, 
kým u nás je to 5 - 6 študentov. Táto časť prípravy zubných lekárov je veľmi dôležitá, 
nakoľko podmienka akreditácie vzdelania zubného lekára je 1500 hodín klinickej práce v 
ústach pacienta, nie modelu. 
 
* Koľko mladých zubných lekárov odchádza každý rok do zahraničia? 
 
Presné údaje má SKZL a ich počet je približne 30. Najviac zubných lekárov odchádza do 
Českej republiky a Veľkej Británie. 
 
* Oficiálne pôsobí v SR 33 zubných lekárov z Ukrajiny. Je to realita, o ktorej sa možno niekedy 
príliš hovorí... (v Českej republike je 112 ukrajinských zubných lekárov a 62 lekárov z Ruska). 
 



Je to diskusia aktuálna asi jeden rok, odkedy zodpovední pracovníci MŠ SR prestali 
akceptovať závery o rovnocennosti vzdelania z univerzít podpísané rektorom a sami 
vykonávajú porovnanie obsahu vzdelania. V skutočnosti, sú veľké rozdiely v kurikule ich 
škôl a týmto uchádzačom chýba výučba niektorých predmetov. Naši študenti počas štúdia 
musia absolvovať náročné skúšky, praktické skúšky a štátne skúšky a našou snahou je 
overiť si aj ich vedomosti. Predsa lekári a aj zubní lekári majú zabezpečiť zdravie pacienta a 
my máme vedieť, či sú toho schopní. 
 
* Na Slovensku je približne 3400 zubných lekárov, ale sú nerovnomerne rozmiestnení. 
Suverénne vedú Bratislavský a Košický kraj, iste je to dané aj fakultami, kde pôsobia zubní 
lekári, ale to nie je hlavný dôvod. Pripravuje sa legislatívny návrh, opatrenia na to, aby sa 
situácia zmenila a vytvorili sa podmienky, aby napr. mladí lekári mali záujem pracovať aj na 
južnom Slovensku, na severe, či na hraniciach s Ukrajinou? 
 
Pokiaľ viem, pripravuje sa podpora pre špecializačnú prípravu všeobecných lekárov - 
nedostatok všeobecných praktických lekárov pre deti a dospelých je v tých istých 
oblastiach. Tu by sa tiež mala zmeniť legislatíva -štúdium je zo štátneho rozpočtu, je veľmi 
drahé, aj keď nepostačuje. Vláda vyčleňuje na každý študijný odbor financie, ktorými 
pokrýva štúdium slovenských študentov na všetkých štátnych vysokých školách. Rozdiel v 
ekonomickej náročnosti je vyjadrený tzv. koeficientom pedagogickej a ekonomickej 
náročnosti. Tie sú rôzne podľa druhu štúdia. Pre zubné lekárstvo je ale tento koeficient 
nízky, a tak sa ešte v minulosti z ohľadom na požiadavky EÚ dohodlo, že zubné lekárstvo 
bude mimo financií štátneho rozpočtu a bude riešené zvlášť, cez tzv. účelovú dotáciu. 
Účelová dotácia však nie je prideľovaná pravidelne každý rok, ale sporadicky. Podľa môjho 
názoru, by mali byť absolventi zaviazaní pracovať 5 rokov po ukončení štúdia na Slovensku, 
práve v týchto regiónoch. Je tu však aj problém so zdravotnými poisťovňami, aby obvody 
po kolegoch, ktorí odídu do dôchodku, im boli pridelené a ošetrené zmluvami. 
 
* Keď je pacient nespokojný so svojím zubným lekárom, je šanca, že bez dlhého hľadania 
nájde iného, ktorý mu bude vyhovovať (myslím regióny mimo Bratislavy a Košíc)? 
 
Myslím, že to bude veľmi ťažké, práve v týchto oblastiach majú zubní lekári veľké počty 
pacientov. 
 
* Veľkú skupinu, o ktorej sa však málo hovorí, predstavujú v rámci stomatologickej 
starostlivosti deti. Aká je úroveň pedostomatologickej starostlivosti v SR? 
 
Najväčšou chybou po vzniku neštátnych zubných ambulancií bolo zrušenie systematickej 
starostlivosti o chrup detí a dorastu. Štát svojimi inštitúciami prestal koordinovať túto 
starostlivosť. Druhým problémom je skutočnosť, že zodpovednosť za zdravie detí je na ich 
rodičoch, ktorí túto úlohu absolútne nezvládajú a deti navštevujú zubných lekárov až keď je 
bolestivý problém. Druhým problémom je absolútne podceňovanie správnej výživy nielen u 
detí - je to komplex súvislostí, ktoré majú vplyv nielen na ústnu dutinu, ale aj na celkové 
zdravie. Je tiež nedostatkom, keď špecialisti hovoria o nesprávnej výžive len so zameraním 
na príslušné ochorenie, ktoré u pacienta liečia. Nehovoríme o tom komplexne, na rozdiel 
od iných krajín nemáme spoločné postupy. Napr. problém aterosklerózy je veľmi aktuálny, 



ale špecialisti v tom odbore v rámci komplexného riešenia nemyslia na ochorenia 
parodontu, ktoré zhoršujú aterosklerózu. Máme tu ešte veľké rezervy. 
 
* Počas posledných 20 rokov sa situácia v ústnom zdraví detí zrejme nezlepšuje a 
dosahujeme úroveň chudobnejších krajín Európy, napr. Rumunska. Pred približne 15 rokmi 
bola snaha preberať švajčiarsky model starostlivosti o zuby u detí a adolescentov, ale to je 
ekonomicky silná krajina... 
 
Je potrebné mať silné národné programy pre podporu ústneho zdravia, v ktorom majú 
významnú úlohu nielen zubní lekári, ale široký záber aj výchovné a vzdelávacie zložky, 
médiá. Je až neuveriteľné, že základné školy nemajú záujem o celoplošné zavedenie výučby 
o zdraví, kde ústne zdravie predstavuje významný a dôležitý prvok. Okrem toho v mnohých 
krajinách sú rodičia braní na zodpovednosť, ak sa nezúčastňujú prehliadok a preventívnych 
výkonov pre redukciu zubného kazu. Chýba cielená podpora médií a pod. 
 
* V roku 2009 - a je to vo veľkej miere práve vaša zásluha - bolo vydané Odborné usmernenie 
MZ SR na včasnú diagnostiku zubného kazu u detí a dorastu. Ako sa darí napĺňať napr. 
začiatok preventívnych prehliadok u detí od jedného roka? Je dostatok stomatológov, ktorí 
sú ochotní ošetrovať také malé deti, s ktorými nie je vždy ľahká spolupráca? 
 
Ako som vyššie uviedla, ide to veľmi pomaly. Tu však musím povedať do našich radov, že 
vyšetrenie ročného dieťaťa neznamená posadiť ho do zubného kresla. Ide tu v prvom rade 
o primárnu prevenciu, teda poznať jeho zdravotný stav - dnes je veľa predčasne 
narodených detí a tie sú rizikové pre celkové ochorenia, kde neliečený zubný kaz zhoršuje 
základné ochorenie. Okrem toho, pri prvej návšteve zubný lekár zistí výživové návyky 
dieťaťa, naučí rodiča, ako a čím čistiť chrup. Poučený rodič podpisuje informovaný súhlas. 
Pri tejto návšteve aj bez zubného kresla a použitia inštrumentov nám dieťa ukáže štyri 
horné a štyri dolné rezáky. V tomto veku ešte nedochádza k vzniku zubného kazu, ale ak 
dieťa má na povrchu zubov bakteriálny povlak a musím zdôrazniť, že to je vidieť - je to prvý 
predpoklad rizika vzniku zubného kazu. Rozhodne treba o tom informovať rodiča a dať mu 
inštrukcie, ako dieťaťu čistiť zúbky. Pri ďalších periodických návštevách rodiča so svojím 
dieťaťom v stomatologickej ambulancii ho dokážeme už ľahšie vyšetriť, lebo dieťa je 
oboznámené s prostredím. Je pravda, že všeobecne je na vyšetrenie malého dieťaťa 
potrebná trpezlivosť a dostatok času. Tu zdravotné poisťovne urobili veľkú chybu, keď 
zrušili tzv. koeficient náročnosti pre ošetrovanie detí, čo veľmi odradilo kolegov, a preto 
deti nechcú ošetrovať. Zubní lekári so špecializáciou z detského zubného lekárstva by sa 
mali starať predovšetkým o rizikových pacientov, o pacientov s rôznymi druhmi anomálií a 
inou patológiou. 
 
* Sú rodičia jednoročných detí dostatočne uvedomelí a venujú pozornosť chrupu svojho 
dieťaťa? 
 
Jednoznačne nie sú a myslím, že mnohí to absolútne podceňujú. 
 
* Osobitnú skupinu, ktorá vyžaduje niekedy aj ošetrenie v celkovej anestézii, predstavujú 
deti, mladiství, ale aj dospelí s mentálnym hendikepom, ktorí nevedia pri ošetrení v ústach 
spolupracovať so zubným lekárom a ďalšími zdravotníkmi. Mám informácie, že takéto deti sú 



ošetrované najmä na klinike v Košiciach, aj v Bratislave a Martine. Znamená to, že rodič sa 
musí na takéto ošetrenie so svojím dieťaťom objednať dostatočne v predstihu a tiež 
cestovať... 
 
Starostlivosť o týchto jedincov neznamená len extrakcie zubov, ale je to komplexná 
sanácia, t. j. aj ošetrenie zubného kazu výplňami, odstránenie zubného kameňa. Áno, 
rodičia týchto jedincov sa musia objednať na ošetrenie a sú hospitalizovaní na klinikách 
podľa stavu cca 3 - 4 dni. Objednanie je dané podmienkami danej zdravotnej poisťovne, 
kedy môžeme pacienta objednať, akútny stav sa rieši ihneď. 
 
* Čo vám počas pôsobenia vo funkcii hlavnej odborníčky urobilo najväčšiu radosť? 
 
Asi len Odborné usmernenie o včasnej diagnostike zubného kazu u detí, ostatná 
problematika je beh na dlhé trate.  
 


