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ČO NÁS ČAKÁ...
MUDr. Stanislav Starzyk CSc. – „Implantologický semi-
nár“ – školenie pre začínajúcich implantológov zamerané na 

implantologický systém IMPLADENT a samotnú implantológiu.

Termín – 19.5.2012

Začiatok školenia – 9,00 hod. 

Miesto konania – Stomatologická ambulancia STARZYK s.r.o., 
M.R.Štefánika 14, Šurany

Jana Pavlíková, dipl. dentálna hygienička – „Bielenie zubov - 
riešenie ako odstrániť sfarbenia a škvrny zo zubov, 
spôsobené nikotínom, jedlom, farebnými nápojmi, 

liekmi,...“ – školenie pre zubné zdravotné sestry. 

Termín – 8.9.2012

Začiatok školenia – 11,00 hod. 

Miesto konania – hotel Boboty, Terchová

Kedy vznikla myšlienka založiť vlastnú stomatolo-
gickú ambulanciu? 
Ešte v hlbokom socializme, keď to nebolo možné 
a ja som tomu veril, že sa k tomu raz dopracujem. 
Motívom bolo to, že som nad sebou neznášal nadri-
adených, ktorí boli dosadení politicky. Chodili nado 
mnou, skúšali ma, ale odbornosť brali iba ako svoj 
nástroj na riadenie. Chcel by som však k tomu dodať, 
že svojho posledného nadriadeného som akceptoval.

V dnešnej dobe nie je podnikanie určite ľahké. Čo 
je pre úspech najdôležitejšie?  
Myslím si, že každý seriózny podnikateľ sa nemá 
čoho báť. Budujem svoju kariéru iba na odbornosti a 

každý pacient je pre mňa absolútna priorita. Neška-
tuľkujem pacientov, každý pacient potrebuje to naj-
lepšie ošetrenie. A to je základ úspechu!

Keby ste mali povedať 3 veci, pre ktoré by sa mal 
pacient rozhodnúť práve pre Vašu ambulanciu, 
ktoré by to boli?  
V prvom rade zodpovednosť. Za svoju prácu zodpo-
vedáme a ručíme. Po druhé dobrá cena. To znamená, 
že poplatok za ošetrenie je veľmi priaznivý oproti 
mestám v okolí a iným ambulanciám. Po tretie, po-
skytujeme špičkové ošetrenie tak, že k nám chodia aj 
pacienti zo zahraničia.

Vážení pacienti, 
čitatelia, 
     
     Srdečne vás vítame pri prvom 
čísle nášho interného spravodaja 
STARostlivosť o zuby. V ňom vás 
budeme informovať o všetkých zaují-
mavostiach, novinkách a aktualitách 
z našej stomatologickej ambulancie. 

Ako to už z podtitulku časopisu vy-
znieva, zameriame sa na oblasť, ktorá 
sa týka zdravých zubov a ďasien, 
dentálnej hygieny a zubných náhrad. 

V tomto úvodnom čísle vám pred-
stavíme kolektív našich odborníkov, 
ktorí sa o vás starajú. Okrem ambu-
lancie vás nechajú trošku nahliadnuť 
aj do svojho súkromia. 

Dovoľte nám preto, aby sme sa vám 
aj touto cestou pravidelne prihovárali 
a komunikovali s vami.

Všetky vaše otázky a podnety sú ví-
tané. Budeme vám nesmierne vďační 
za každú spätnú väzbu, či už osobne 
priamo u nás alebo cez email na star-
zyksro@zoznam.sk.

Prajeme vám príjemné čítanie!

Kolektív stomatologickej ambu-
lancie STARZYK s.r.o. 

Kolektív odborníkov
odpovedá MUDr. Starzyk: ...pootvára dvere svojej ambulancie i súkromia

pokračovanie na strane 2

Tešíme sa na vás!

NOVÁ SLUŽBA ordinačné hodiny aj v SOBOTU v čase od 8,00 do 13,00 hod. 
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Môžete povedať odkiaľ k Vám títo zahra-
niční pacienti prichádzajú?

Obyčajne sú to pacienti-Slováci, ktorí buď 
robia v zahraničí, tých je najviac. Napr. v 
Rakúsku, Taliansku, vo Fínsku, Švédsku, 
dokonca v Amerike špičkoví hokejisti a po-
dobní pacienti. Alebo potom mám pacientov, 
ktorí sú zo zahraničia a to znamená, že sú to 
známi tých pacientov, ktorí na základe dobrej 
skúsenosti a doporučenia prídu k nám.

A teda známa osobnosť - ako Váš pacient?  
Samozrejme, že sú. Dokonca ministri. Avšak 

nepatrí sa menovať. Ošetroval som dvoch 
ministrov, viaceré osobnosti, aj profesorov z 
fakulty.
Čím ste chceli byť ako dieťa? 
Najskôr som chcel byť elektrotechnik. Počas 
štúdia na gymnáziu som už mal záujem o sto-
matológiu, ale neveril som, že sa dostanem na 
školu. Nakoniec sa mi to podarilo bez kompli-
kácií a to na Karlovu univerzitu v Plzni a tak 
som tú možnosť využil a vyštudoval stomato-
lógiu.

Aké sú doteraz Vaše najväčšie úspechy v 

lekárskej praxi a v osobnom živote?  
Za najväčší úspech pokladám svoj vzťah, pre-
tože bez dobrého zázemia sa nedajú budovať 
veľké veci a nedá sa dlhodobo plánovať.  Takže 
to bol úspech, že som sa dobre oženil. (smiech) 

V lekárskej praxi považujem za úspech to, že 
som dokázal napriek tomu, že som nebol po-
liticky angažovaný a mal som komunistickú 
cestu zarúbanú, získať maximálne vzdelanie v 
oblasti a to bez straníckej knižky. To považujem 
za veľký úspech a považujem to za takú vlastnú 
empatiu, ktorú som do toho vložil tým, že som 
nebažil po funkciách, ale čisto ma interesoval 
odborný prístup k tejto problematike.

Mohli by ste nám popísať najúsmevnejšiu 
príhodu z ambulancie?  
No, tých úsmevných príhod bolo viac... Spome-
niem takú ešte z čias kedy som začínal pracovať.  
V roku 1977 sa očkovala celá populácia proti 
tetanu. Ja som pracoval v Milanovciach terajšom 
Veľkom Kýri, kde pacienti chodili na ošetrenie. 
Vedľa mňa pracoval obvodný lekár. Tak ako 
som proste jedného dňa zavolal pacienta a išiel 
som si umyť ruky za švédsku stenu, vyjdem von 
a pacient kľačí na zubárskom kresle, nohavice 
úplne dolu a zadok vytrčený do svetla. Tak to je 
taká úsmevná príhoda, ktorá mi vtedy utkvela v 
pamäti. 

Minianketa

Minianketa

NAJobľúbenejšie...

NAJobľúbenejšie...

Výrok
„Vždy sa dá. Nič nie je ne-
možné“

Jedlo
Viedenská roštenka

Film
Dědictví aneb kurvahošigu-
tentag

Hudobný interpret
Karel Gott

Kniha
Knihy o podsvetí

Farba 
Žlto-okrová

Výrok
„Tajomstvo úspechu je účelná 
vytrvalosť“ (Benjamin Disraeli)

Jedlo
Pizza

Film
Terminátor

Hudobný interpret
Oasis

Kniha
Knihy od Stephena Kinga

Farba 
Červená

Vedeli ste už v detstve, že sa chcete stať 
zubárom/stomatológom?
Od detstva ma zaujímala biológia. Avšak to 
nasmerovanie skúsiť práve „zubárinu“ prišlo 
od môjho brata, všeobecného lekára, ktorý 
bol zároveň aj mojou motiváciou. Od začiat-
ku ma práca veľmi zaujímala a bavila, takže 
toto rozhodnutie vôbec neľutujem. 

Ste mladý. Čo si zo svojich doterajších 
pracovných a osobných úspechov najviac 
ceníte? 
V lekárskej praxi sú to úspešné protetické 

práce, ktoré sú náročnejšie a nemal som mož-
nosť odskúšať si ich na vysokej škole, až v 
rámci môjho pracovného pôsobenia. A samo-
zrejme následná spokojnosť pacientov. 

V osobnom živote je to, že som dokázal „vyle-
tieť“ z hniezda a osamostatniť sa. A na druhej 
strane, že som úspešne ukončil vysokú školu a 
získal i pracovné uplatnenie. 

Pacienti majú zvyčajne zo zubárov hrôzu 
a strach. Aby sme ich predsa len trocha 

upokojili, mohli by ste nám povedať, aká 
osobnostná črta Vás v práci vystihuje? A aká 
v súkromí ☺ ?
Musím povedať, že som dosť trpezlivý a kľudný 
typ, takže väčšinou počkám, kým sa pacient 
upokojí. Snažím sa na začiatok naviesť takú 
uvoľnenejšiu atmosféru a teda sa aj rozprávať s 
pacientom i na iné témy, ako je zubárina. Určite 
nezdvíham hlas, nenútim pacienta nasilu a radšej 
sa dohodneme na inom termíne, ak nemá veľké 

bolesti. A v osobnom živote som tiež kľudný typ 
a známi ma poznajú aj ako tichého a skromného.

Osobnosť, ktorú ste stretli vo svojom živote a 
nesmierne si ju vážite?  
Profesor Andrej Jenča (medzinárodne známy 
stomato-chirurgický odborník), ktorý bol svojou 
osobnosťou pre mňa veľmi motivujúci. 

Čo si na svojej sestričke najviac vážite? 
Je veľmi spoľahlivá, každý deň príde ako prvá 
a keď prídem ja, ambulancia je už pripravená. 
Samozrejme je tiež aj trpezlivá. Som veľmi 
spokojný. 

Na záver, poraďte pacientom, ako sa vyhnúť 
vŕtačke a kliešťom ☺ 
Určite pravidelná preventívna prehliadka, ústna 
hygiena v domácom prostredí (2 krát denne 
čistenie zubov, používanie pomôcok - zubná niť, 
medzizubná kefka, ústna voda, poradiť sa s den-
tálnou hygieničkou)  a dentálna hygiena (aspoň 
1-2 krát ročne).

Kolektív  odborníkov
... pootvára dvere 
svojej ambulancie 

i súkromia

„Tajomstvo úspechu je účelná vytrvalosť“

„Vždy sa dá. Nič nie je nemožné“

MUDr. Stanislav Starzyk, CSc.
Blanka Maki

MDDr. Ferenc Ivancso

Daniela Šilhavíková
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NAJobľúbenejšie...

NAJobľúbenejšie...

Výrok
„Bez práce nie sú koláče“

Jedlo
Boršč

Film
Hračka ( Pierre Richard)

Hudobný interpret/skladba
Mesačné sonety

Kniha
Allan Edgar Poe, detektívky

Farba 
Svetlo modrá

Výrok
„Všetko má svoj čas“

Jedlo
Pizza

Film
Konkrétny obľúbený film ne-
mám ale zo žánrov mám rada 
komédie a detektívky

Hudobný interpret
Interpreti Česko-slovenskej 
hudby

Kniha
V poslednej dobe odborná 
literatúra

Farba 
Bordová

Čo Vás priviedlo k zubárine?
Už ako dieťa som sa chcel stať lekárom. A 
zubárom preto, že tu lekár nemusí ťahať nočné 
smeny, keď si spraví svoju prácu, môže v kľu-
de odpočívať a „takto budeš mať nielen chleba, 
ale na tom i maslo.“

Čím ste chceli byť, keď ste boli malý?
Športovým lekárom.

Bez čoho by ste si život nevedeli predstaviť? 
Bez práce a rodiny. 

Je niečo, čo by ste chcel vo svojej lekárskej 
praxi ešte dosiahnuť? 
Myslím, že ten najväčší pracovný úspech ešte 
nemám, myslím, že ten ešte len bude. 

Ako by ste sám seba charakterizoval v 
práci a ako v súkromí?
Snažím sa pacientov upokojiť a nikdy im 
neklamať. Presvedčím pacienta v to, že keď 

doktor chce, aby pacienta nebolelo, tak ho to 
nebude bolieť ☺. V súkromnom živote sa tiež 
držím zásady neklamať a považujem za priori-
tu stabilitu a vzťahy v rodine. 

Stalo sa Vám počas Vašej praxe, že by k 
Vám zavítala nejaká známa osobnosť? 
Určite áno, ale pacientov nerozlišujem podľa 

toho, či sú celebritou alebo nie. Vždy sa 
snažím k pacientom pristupovať rovnako.

Na záver, poraďte pacientom, ako sa vy-
hnúť vŕtačke a kliešťom ☺ 
Tých faktorov je mnoho. Prevencia, pravi-
delné čistenie zubov, výživa, spôsob života, 
absolvovanie preventívnych prehliadok. 
Netreba zabúdať, že zdravie zubov je dané aj 
geneticky.

Prečo ste sa rozhodli stať sa práve zubár-
kou/stomatologičkou? 
Táto oblasť ma lákala odmalička. Už  ako die-
ťa som so záujmom pozorovala prácu mojej    
detskej zubárky a chcela som robiť to čo ona. 

Čo považujete doteraz za svoj najväčší 
úspech, v lekárskej praxi a v osobnom živo-
te?
Čo sa týka mojich osobných úspechov, som 
veľmi hrdá na to, že som úspešne ukončila 
štúdium na vysokej škole. V mojej doterajšej 
lekárskej praxi ma nesmierne teší, že sú paci-
enti s mojou prácou spokojní.
 
Pacienti majú zvyčajne zo zubárov hrôzu a 
strach. Aby sme ich predsa len trocha upo-
kojili, mohli by ste nám povedať, aká osob-
nostná črta Vás v práci vystihuje? A aká v 
súkromí ?
V práci ma vystihuje najmä trpezlivý prístup 
k pacientom všetkých vekových kategórií a 
precízne vykonaná práca. V súkromí som rov-
naká – trpezlivá a precízna, vraj občas aj príliš 
pedantná.
  
Vašou „pravou rukou“ pri práci je sestrička. 
Čo považujete pri vzájomnej spolupráci za 
najdôležitejšie?
Pre mňa je dôležité, aby sestrička dokonale 
poznala moje pracovné postupy a aby so mnou 
bola v dokonalej súhre.
   
Poraďte pacientom, ako sa vyhnúť vŕtačke 
a kliešťom ☺

Samozrejme prevenciou v podobe správneho 
a pravidelného čistenia zubov a dodržiavaním 
systematických preventívnych prehliadok.

Čo by ste odkázali pacientom?
Odkázala by som im, aby 
nezanedbávali starostli-
vosť o svoje zuby a zuby 
svojich detí od vyrastenia prvého mliečneho 
zúbku. V mnohých prípadoch po zanedbaní 

starostlivosti o svoje zuby pacient pri-
chádza na ošetrenie už keď je neskoro a 
vytvorí sa mu určitý psychický blok voči 
zubárovi zo strachu pred bolesťou. Ani v 
tomto prípade sa však nemusí báť boles-

tivého ošetrenia pretože u nás 
nie je problém ošetriť pacienta 
v lokálnej alebo celkovej anes-

tézií, teda úplne bezbolestne.

Kolektív  odborníkov
... pootvára dvere 
svojej ambulancie 

i súkromia

„Bez práce nie sú koláče“

„Všetko má svoj čas“

„Tajomstvo úspechu je účelná vytrvalosť“

„Vždy sa dá. Nič nie je nemožné“

Dr. Igor Karmanov
Vladimíra Tomšíková

MDDr. Jana Bednárová (rod. Visolajská)
Viera Juríková
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NAJobľúbenejšie...
Výrok
„Čistite si zuby...“ ☺

Jedlo
Bryndza, syry a všetko s tým spojené

Film
Cestopisné filmy

Hudobný interpret
Niekedy popová hudba, napr. Elán, 
ale oslovia ma ja modernejšie, ako 
napr. Alexander Rybak alebo Gotye 
(Somebody That I Used To Know)

Kniha
Knihy od Laca Zrubca, pretože som 
cez jeho knihy spoznala históriu, ako 
aj náturu ľudí okolia, v ktorom teraz 
žijem. Knihy sú písané tak odľahče-
ne, často humorne, pričom si človek 
aj oddýchne

Farba 
Zelená, modrá

DENTÁLNA HYGIENIČKA
kvalifikovaný odborník

Jana Pavlíková pracuje v stomatolo-
gickej ambulancii STARZYK s.r.o. ako 
diplomovaná dentálna hygienička. 

Dentálna hygienička – pojem, ktorý je 
u nás stále málo známy. A pritom práve 
ony sú tou správnou cestou k zdravým a 

pekným zubom. Bez bolesti.

Prečo ste sa rozhodli stať sa práve den-
tálnou hygieničkou?
O tomto rozhodla úplná náhoda. Ako dieťa 
som chcela byť detská sestra, avšak profesi-
onálne smerovanie začalo u  ženskej sestry, 
cez inštrumentárku na operačke na ženskej 
klinike, sestričky v zubnej ambulancii sa 
momentálne zakotvilo následkom okolností 
u dentálnej hygieničky. Toto rozhodnutie 
podnietilo určite i to, že  ma neprekvapilo 
rekvalifikovanie sa.

Mohli by ste nám prosím popísať najús-
mevnejšiu príhodu z ambulancie? 
Niekedy sa stáva, že pacienti mi pri ošet-
rení i zaspia, nakoľko sa cítia príjemne. Ak 

chodia pacienti pravidelne, tak sa pre nich čas 
strávený v kresle stáva relaxom.
 
Mohli by ste nám povedať, aká osobnostná 
črta Vás v práci vystihuje? 
Pri práci je to určite prispôsobenie sa pacien-

tovi, byť empatickou. Najdôležitejšie pri tejto 
práci je získať si pacientovu dôveru a vybudo-
vať si s ním vzťah.
 
Ktorý pacient vám utkvel najviac v pamäti? 
Pacientky, ktoré ma poznali z pôrodnice a prišli 
po rokoch do zubnej ambulancie a prejavili mi 
dôveru. Ako aj pacienti, ktorých som si vážila 
a brala som od nich to dobré, že ma oni niečo 
učili a keď tá dôvera prišla z opačnej strany - 
od nich, to bola pre mňa pocta. 
Veľmi ma teší, keď sa u mňa zastavia mamičky 
s deťmi, prídu sa ukázať, pochváliť s novým 
zúbkom, porozprávať sa a môžem deti napr. aj 
„povoziť“ na stoličke.

Zubár okrem iného pracuje aj s vŕtačkou a 
kliešťami, ktoré pre pacienta predstavujú 
nielen bolesť, ale aj strach. Sú všetky Vaše 
úkony bezbolestné? 
Snažím sa, aby všetky úkony boli bezbolestné. 
Záleží, v akom štádiu pacient príde. Keď prídu 
rodičia s malými deťmi a učím ich pracovať 
so zubnou kefkou, tak je to bezbolestné. Ak 
odstraňujem povlak, je to tiež bezbolestné. 
Inštruktáž ako si čistiť zuby, to je tiež bezbo-
lestné. Ultrazvuk, pieskovanie, bielenie – v 
dnešnej dobe sú prístroje na takej vysokej 
úrovni, že ošetrenie sa dá v pohode zvládnuť. 
Ešte sa mi nestalo, že by pacient bol tak precit-
livený, aby sa ošetrenie nedalo urobiť, vždy sa 
nájde riešenie.

„Zúbky skontroluje, poradí, ako sa o ne správ-
ne starať, ako predchádzať rôznym ochoreniam 

a upozorní na konkrétne problémy“

Nápomocná recepcia pre pacientov
V novembri 2011 bola v priestoroch stomatologickej 
ambulancie zriadená pre pacientov recepcia. Aj keď 

najprv v mesačnej skúšobnej dobe a následne istú dobu 
fungovala v terajšej ambulancii doktora Ivancsa, dnes 

už má svoje vlastné úhľadne vyčlenené priestory. 

Pre pacientov je veľmi nápomocná a dokážu tu vybaviť mnoho 
náležitostí.

Viacúčelová recepcia
V prvom rade sa vie pacient objednať. Objednanie sa realizuje 
prostredníctvom elektronického kalendára, ku ktorémukoľvek 
lekárovi, a to rýchlo a prehľadne. Ak pacient náhodou aj nie 
je objednaný, zodpovedná sestra dokáže promptne reagovať 
a zaradiť pacienta k lekárovi, ktorý je momentálne voľný alebo 
sa uvoľní. 
Samozrejme pacienti tu získajú aj základné informácie a rady 
v prípade zdravotných ťažkostí. 
Pacienti, ktorí prichádzajú na röntgen od iných lekárov sú vyba-
vení ihneď, nakoľko toto robí tiež sestra z recepcie. 
A nakoniec, pacienti na recepcii aj platia za poskytnuté služby. 
Takto je práca pekne prehľadná pre všetkých, sestričky sa 
odbremenili, a môžu tak byť plne nápomocné lekárom pri ich 
práci, čo bezpochyby urýchli i vybavenie pacienta. 

Bolestivé prípady
A ako je to pri bolestivých prípadoch u pacientov? 
Samozrejme pacient môže v takomto prípade prísť kedykoľvek.  Aby však 
nemusel zbytočne čakať, lepšie je prísť doobeda, nakoľko poobedné termíny 
sú často krát obsadené už objednanými pacientmi. 
Do stomatologickej ambulancie sa pacienti vedia objednať telefonicky, 
osobne a cez internet na webovej stránke  www.starzyk.sk  prostredníctvom 
objednávkového formulára. Pri elektronickom objednávkovom formulári sa 
pacientovi spätne posiela potvrdenie termínu. 

Jana Pavlíková, dipl. DH

Petra Homolová

Minianketa
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