
Postaráme sa o vaše zuby

Moderná klinika Dr. Martin čerpá z od-
bornosti a skúseností primára Doc. 
MUDr. Martina Tvrdoňa CSc., ktorý sa 

stomatológii venuje vyše 46 rokov. Rovnakej pro-
fesii sa už v roku 1942 venoval jeho otec Ladislav, 
ktorý bol jedným z prvých dentistov na Slovensku. 

ô
Primár Tvrdoň je držiteľom viacerých patentov, 
desiatky rokov vyučoval na vysokej škole a veno-
val sa aj súkromnej praxi. Klinika však za po-
sledné dva roky zaznamenala nevídaný úspech. 
„Rozrástli sme sa, začínali sme s dvoma kresla-
mi, dnes máme 15 ambulancií a vlastné labora-
tórium. Nesmierne nás teší, že pacienti sa u nás 
cítia dobre a s dôverou sa vracajú. Za dva roky 
sme ošetrili niekoľko tisíc ľudí. Úspech nás po-

súva dopredu a chceme sa neustále zlepšovať,“ 
netajil spokojnosť MUDr. doc. Martin Tvrdoň 
CSc., ktorý onedlho vydá ďalšiu knižnú publiká-
ciu o stomatológii. 

ô
Úspech rodinnej firmy stojí nielen na tradícii, ale 
najmä na priateľskej atmosfére a profesionálnom 
prístupe. Ten je mimoriadne dôležitý, preto na 
klinike pôsobí pod jednou strechou okrem od-
borníka na protetiku doc. Tvrdoňa aj implanto-
lóg, stomatológovia, chirurg, či skupina dentál-
nych hygienikov. 

* Zubný implantát už od 450 eur 
Klinika ponúka svojim pacientom širokú škálu 
služieb a samozrejme sa špecializuje aj na zubné 

implantáty. Implantát je vlastne náhra-
dou koreňa zubu. Celý zákrok trvá dve 
až tri hodiny a počas neho je pacient pod 
anestézou, takže nič necíti. V stomatoló-
gii sa používajú len osvedčené materiály, 
najčastejšie je zubný implantát vyrobe-
ný z čistého titánu, prípadne titánových, 
alebo keramických zliatin. Jeho povrch je 
ukotvený tak, aby zabezpečil čo najpev-
nejšie ukotvenie v kosti a dostatočnú sta-
bilitu. Po realizácii zákroku musí pacient 
absolvovať niekoľko kontrol a približne 
po troch mesiacoch mu lekár na im-
plantát nasadí korunku. Cenu zákroku 
ovplyvňuje najmä výrobca implantátov, 
ktorý si pacient zvolí. Na trhu existujú ti-
sícky rôznych druhov od neznačkových, 
cez napodobeniny, až po špičkovú kvali-
tu. Suma sa pohybuje od 450 eur do 810 
eur. Dôležité je že takáto náhrada vydrží 
vyše 10 rokov. 

* Benefity pre firmy, aj zuby 
na splátky

V snahe poskytnúť svoje služby čo naj-
širšej skupine pacientov a firiem ponúka 
klinka Dr. Martin rôzne benefity a mož-
nosti. Jedným zo spôsobom ako môže za-
mestnávateľ odmeniť pracovníkov je, že 
im preplatí zákrok u stomatológa. Táto 
služba je vhodná pre akúkoľvek veľkú 
firmu, bez ohľadu na jej počet zamest-
nancov. 

ô
Ďalšou zaujímavou službou sú aj zuby 

na splátky. „Je to pre pacientov veľkým 
prínosom. Ľudia to často nevyužívajú, 
ale máme aj také prípady. Niekedy prí-

de pacient, ktorý zanedbal starostlivosť 
a chce to začať riešiť. Vďaka tejto služ-
be si to môže dovoliť. Lepšie je splácať, 
ako ju vôbec neabsolvovať,“ priblížil ak-
tivity spoločnosti marketingový riaditeľ 
Dr. Martin Zubná klinika Daniel Kodaj. 
Filozofia firmy je jednoduchá, disponu-
je odborným garantom doc. Tvrdoňom, 
zákazníkom ponúka 5-ročnú záruku na 
všetky svoje služby, parkovanie zadarmo, 
bezplatné vstupné vyšetrenie a férové 
ceny. Obrovskou výhodou je, že klinika 
má vlastné laboratórium. Vďaka nemu 
odborníci okamžite konzultujú situáciu 
priamo v kresle a dokážu lepšie posúdiť 
sklon, či tvar zubu, čím sa zvyšuje kvalita 
celkovej práce.  

Dr. Martin, klinika s vyše 70 ročnou históriou 

Priateľský prístup a neoceniteľné skúsenosti. Po vstupe do kliniky 
Dr. Martin Zubná klinika v bratislavskej Petržalke vôbec nebudete mať 
pocit, že ste u obávaného zubára. Svedčí o tom fakt, že každoročne ju 

navštívia tisícky spokojných pacientov. Veď viac ako 70-ročné odborné 
skúsenosti v stomatológii sú dostatočnou zárukou kvality.
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Primár Tvrdoň má takmer 50 ročné stomatologické skúsenosti a pôsobí ako garant kliniky

Ladislav Tvrdoň už v roku 1942 pôsobil ako jeden z prvých dentistov na Slovensku

Recepcia kliniky zaujme hneď na prvý 
pohľad, je zariadená moderne a štýlovo
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