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• Prístroje, nástroje a vybavenie pre zubné ordinácie • Operačné

kreslá pre zubné Iekárstvo • Dentálne vŕtačky • Dentálne prístroje

a nástroje • Zariadenia pre dentálnu rádiodiagnostiku • Dentálne

Iaboratórne zariadenia • Nástroje pre dentálne Iaboratóriá • Prístroje

a zariadenia pre dentálne Iaboratóriá • Materiály pre dentálne účely •

Dentálne výrobky • Dentálne protézy • Zdravotnícky nábytok a zák−

ladné vybavenie zdravotníckych zariadení • Liečivá a prostriedky 

ústnej hygieny • Výpočtová technika • Hardware pre stomatologické

kliniky • Software pre stomatologické ordinácie a Iaboratóriá • Soft−

ware pre zdravotnícke poisťovne • Iný software pre zdravotníkov

• Služby pre zdravotníctvo • Projektovanie zdravotníckych zariadení •

Poradenstvo • Financovanie • Leasing •
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Vážení vystavovatelia, obchodní partneri,
dovoľte, aby sme Vás v mene firiem KVV – konferencie, výstavy a vzdelávanie
a KVK – Konferencie, výstavy a kongresy srdečne pozvali na XXI. ročník naj−
navštevovanejšej odbornej, prezentačnej výstavy výrobkov a zariadení pre stoma−
tológov „STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE“, konanej súčasne s celoslovenským
odborným vzdelávacím podujatím.

Aj keď pandémia spôsobila veľa nepríjemných chvíľ každému z nás, nám sa
podarilo v minulom roku 2021 uskutočniť XX. ročník STOMATOLOGICKÝCH
DNÍ KOŠICE. Ten sa konal v najprísnejšom režime „len očkovaní“ na starom
mieste v už obnovených priestoroch UPJŠ LF. Celoslovenského odborného  podu−
jatia v Košiciach  sa  v minulom ročníku registrovalo 382 stomatologických
lekárov a 147 stomatologických sestier. Na výstave sa prezentovalo spolu 23 vys−
tavujúcich firiem.

V spolupráci s UPJŠ LF Košice a hlavne s koordinátormi jednotlivých odborných
sekcií sa podarilo zostaviť stále atraktívny odborný program, ktorý aj v dôsledku
pandémie pritiahol menej lekárov ako v minulých ročníkoch. Verím, že je tomu
koniec a v tomto roku 2022 sa vrátime návštevnosťou k číslam, ktoré sme tu
mávali pred pandémiou.

Vážení obchodní partneri,

veľká vďaka patrí aj Vám vystavovateľom za každoročne pútavé a nápadité
expozície s bohatou ponukou dentálnych produktov a technológií. Veríme, že
využijete príležitosť predstaviť pre zubných lekárov širokú ponuku našich i za−
hraničných výrobkov a zariadení v celej oblasti stomatológie.  

Všetkým vystavujúcim firmám, zúčastneným lekárom a sestrám prajeme príjem−
nú atmosféru a úspešné obchodné rokovania. Pre jarnú návštevu Košíc Vám
želáme príjemný pobyt a tešíme sa na stretnutie s Vami

Ing. Igor KUBOVČÍK − KVV
Ing. Diana KUBOVČÍKOVÁ − KVK



STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE

XXI. STOMATOLOGICKÉ
DNI KOŠICE®

Pozývame Vás
na výstavu výrobkov a zariadení pre stomatológov

XXI. STOMATOLOGICKÉ
DNI KOŠICE®

konané súčasne s celoslovenským odborným 
vzdelávacím podujatím

v dňoch 6.–7. apríla 2022v dňoch 6.–7. apríla 2022

STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE®

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