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KVV – Ing. Igor Kubovčík
Na doline 23
040 14 Košice 3

Vážení vystavovatelia, obchodní partneri,
dovoľte, aby som Vás v mene firmy KVV – konferencie, výstavy, vzdelá−

vanie, pozval na IX. ročník odbornej, prezentačnej výstavy výrobkov a za−
riadení pre stomatológov, konanej súčasne s celoslovenským odborným
vzdelávacím podujatím „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE”.

Výstava „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE” a jej vzdelávacia časť sa za
predošlých osem ročníkov zaradila medzi najvýznamnejšie odborné sto−
matologické podujatie na Slovensku. Táto odborná výstava zaujala svojou
širokou ponukou vybavení pre modernú stomatologickú ambulanciu a zís−
kala si priaznivcov nielen z radov vystavovateľov, ale aj z radov odbornej
a laickej verejnosti. Je len potešiteľné, že v predchádzajúcich ôsmich roč−
níkoch si výstava „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE” zachovala stúpajúci
trend ako v počte vystavujúcich firiem, výstavnej plochy, ale hlavne zá−
ujem zo strany zubných lekárov. V minulom roku sa prezentovalo na
zaplnenej výstavnej ploche 34 najvýznamnejších stomatologických firiem
zo Slovenska a na odbornej vzdelávacej časti sa prezentovalo 676 stomato−
logických lekárov a 146 stomatologických sestier v prevažnej miere z vý−
chodného a stredného Slovenska. 

Ako organizátor podujatia kladiem veľký dôraz na prípravu odborného
programu. Po rozšírení odborných sekcií v minulom roku, ako aj vystúpe−
nie jedného z najznámejších klinických lekárov na svete Angličana
Dr. Peter F. KURERA zanecháva reálna prítomnosť zubných lekárov na
prednáškach v aule príjemný pocit a dôkaz o správne zvolenom obsahu
jednotlivých tém prednášajúcich. 

Verím, že i v roku 2010 koordinátori jednotlivých odborných sekcií pri−
pravia pútavý program, ktorý pritiahne ešte viac zubných lekárov a sestier.

Vážení obchodní partneri, vďaka patrí aj Vám vystavovateľom za kaž−
doročne pútavé a nápadité expozície s bohatou ponukou dentálnych pro−
duktov a technológií. Verím, že využijete príležitosť predstaviť širokú
ponuku našich i zahraničných výrobkov a zariadení v celej oblasti stoma−
tológie, k čomu Vám prajem úspešné obchodné rokovania. Pre jarnú
návštevu Košíc Vám želám príjemný pobyt a teším sa na stretnutie s Vami.

Ing. Igor KUBOVČÍK – KVV
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ALBACO−Dent s.r.o.
CURADEN Slovakia s.r.o.
DIDAKTIK, DRUŽSTVO
DK−DENT s.r.o.
EuDent s.r.o.
EUROSPOL MEDIA s.r.o.
FUTURUM SaV s.r.o.
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
HIKMA PHARMACEUTICALS
H−SPORT MARIE HROTKOVÁ
CHIROMEGA s.r.o.
INTERPHARM Slovakia, a.s.
IVJ s.r.o.
ISG / DRS s.r.o.
JARIDENT POPRAD s.r.o.
KK DENT s.r.o.
MEDIN a. s.
MEDIMA − SK s.r.o.
METEC PLUS s.r.o.
MINOKS s.r.o.
NATURPRODUKT, spol. s r.o.      
NEOMED, s.r.o.
ORTODENTAL, s.r.o.
PERLIČKA SK s.r.o.
PROFIMED International s.r.o.
PRODENT s.r.o.
ROD SLOVAKIA s.r.o.
RODENTICA CS, s.r.o., 
OZ SR
SAGITTA spol. s r.o.
S−DENT SLOVAKIA s.r.o.
SLOVADENT s.r.o.
TRANSMEDIC SLOVAKIA 
spol. s r.o.
ULTRADENT
W−STAR ZDRAVOTNÍCKE ZÁSOBOVANIE s.r.o.

Pozývame Vás
na výstavu výrobkov a zariadení pre stomatológov

IX. STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE®

konané súčasne s celoslovenským odborným 
vzdelávacím podujatím

v posluchárenskom trakte
LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č.1

v dňoch 7. –9. apríla 2010v dňoch 7. –9. apríla 2010


