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Vážení obchodní partneri,
dovoľte, aby som sa Vás v mene firmy KVV – konferencie, výstavy,

vzdelávanie pozval na jubilejný X. ročník odbornej, prezentačnej výstavy
výrobkov a zariadení pre stomatológov „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠI−
CE”, konanej súčasne s celoslovenským odborným vzdelávacím podu−
jatím.

Výstava „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE” a jej vzdelávacia časť sa
počas svojej histórie zaradila medzi najvýznamnejšie odborné stomatolo−
gické podujatia na Slovensku a v minulom roku dosiahla prvenstvo v počte
zaregistrovaných lekárov zo všetkých podujatí organizovaných na Slo−
vensku.

V roku 2010 sa prezentovalo na zaplnenej výstavnej ploche 36 najvýz−
namnejších stomatologických firiem zo Slovenska a na odbornej vzdelá−
vacej časti sa prezentovalo 638 stomatologických lekárov a 183 stomato−
logických sestier v prevažnej miere z východného a stredného Slovenska.
Podľa nových pravidiel SKZL platných od 1. 3. 2010 sa po prvýkrát konala
registrácia každý deň (formou prezenčnej listiny s kartou kontinuálneho
vzdelávania). Na základe tejto registrácie, vieme potvrdiť, že v stredu 7. 4.
2010 sa IX. Stomatologických dní Košice zúčastnilo 582 lekárov, vo štvrtok
8. 4. 2010 sa počet účastníkov zvýšil na 621 a v piatok 9. 4. 2010 sa zare−
gistrovalo 608 lekárov. V inej prednáškovej sále sa v piatok 9. 4. 2010 re−
gistrovalo na seminári 183 zdravotných sestier. V týchto číslach sú zahrnutí
platiaci lekári, hostia, prednášajúci lekári a lekári z oboch košických sto−
matologických kliník.

Nový systém registrácie lekárov prináša aj zmenu a v roku 2011 bude
výstava „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE” a jej odborná časť prebiehať
po dva celé dni v čase od 9.00–18.00 hod. Verím, že aj v jubilejnom
ročníku „STOMATOLOGICKÝCH DNÍ KOŠICE” spolu s LF UPJŠ a koor−
dinátormi jednotlivých odborných sekcií pripravíme podmienky s pútavým
programom pre účasť stomatologických firiem a zubných lekárov a ešte
viac naplníme trendy predošlých ročníkov.

Všetkým vystavujúcim firmám, zúčastneným lekárom a sestrám prajem
príjemnú atmosféru a úspešné obchodné rokovania. Pre jarnú návštevu
Košíc Vám želám príjemný pobyt a teším sa na stretnutie s Vami.

Ing. Igor KUBOVČÍK – KVV



STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE 2010 – VYSTAVOVATELIA

X. STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE®

STOMATOLOGICKÉ  DNI
KOŠICE®

ALBACO − Dent  s.r.o.
ALL4Dent s.r.o.
CURADEN Slovakia s.r.o.
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
HYPODENT 
INTERNATIONAL s.r.o.
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.
MEDIMA − SK s.r.o.
MEDIN a. s.
METEC PLUS s.r.o.
NATURPRODUKT, s.r.o.
NEOMED, s.r.o.
ORION DIAGNOSTICA –
organizačná zložka
ORTHOEXPRESS,  s.r.o.
PERLIČKA SK s.r.o.
PRODENT s.r.o.
PROFIMED 
International  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  s.r.o.
ULTRADENT
W−STAR 
ZDRAVOTNÍCKE 
ZÁSOBOVANIE s.r.o.

Pozývame Vás
na výstavu výrobkov a zariadení pre stomatológov

X. STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE®

konané súčasne s celoslovenským odborným 
vzdelávacím podujatím

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

v dňoch 6. –7. apríla 2011v dňoch 6. –7. apríla 2011


