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XVI. Plzeňské pracovní dny PLZEŇ 1. - 2. 11. 2019 - Odborný program
XVI. Plzeňské pracovní dny
1. – 2. 11. 2019
Program:
Pátek 1. 11. 2019
Registrace účastníků:

8,00 - 10,00 - Konferenční sál

9,00 - 9,45 Zahájení symposia, úvodní slovo k 70. výročí založení Stomatologické kliniky
Předsedající:
Prim. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
70 let Stomatologické kliniky v Plzni – doc. MUDr. A. Zicha, CSc.
Předání pamětních listů pracovníkům kliniky - doc. MUDr. A. Zicha, CSc.
Jaromír Křečan – zakladatel plzeňské kliniky – Brázda Otakar

Program - Lékařská sekce:
9,45 - 11,00
Předsedající:

blok přednášek I.
Prim. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.

1. Název přednášky: Postižení temporomandibulárního kloubu jako součást juvenilní idiopatické artritidy
Autoři: Tvrdý P., Heinz P., Fabián J., Bezděk M.
Souhrn: Juvenilní idiopatická artritida je nejčetnější revmatoidní onemocnění vyskytující se v dětském věku. Jeho
autoimunitní podklad je příčinou systémových změn organizmu. Vedle artropatií se často vyskytují ulcerózní
kolitidy, nebo astma. Postižení čelistního kloubu není výjimkou. Autoři prezentují přehled tohoto onemocnění,
diagnostiku a možnosti léčebných postupů.
2. Název přednášky: Lymfomy orofaciální oblasti
Autoři: Mottl R., Slezák R.
Souhrn: Autoři ve svém příspěvku popisují případ pacienta s nehojící se extrakční ranou v dolní čelisti, kde na
podkladě výsledku následného bioptického vyšetření byla stanovena diagnóza difúzního velkobuněčného B
lymfomu.
3. Název přednášky: Sialom hlubokého listu příušní žlázy řešený přístupem dle Attia
Autoři: Hauer L., Andrle P., Pošta P., Jambura J., Genčur J., Hostička L., Hrušák D.
Souhrn: Autoři v kazuistice prezentují případ rozsáhlého nádoru hlubokého listu příušní žlázy zasahujícího do
parafaryngeálního prostoru, který byl chirurgicky odstraněn přístupem z mandibulotomie dle Attia. Diskutují výhody
a komplikace tohoto postupu ve srovnání s konvenčním přístupem z modifikované Blairovy incize.
4. Název přednášky: Kortikotomie
Autoři: Genčur J., Hrušák D., Hostička L., Hauer L., Pošta P., Jambura J., Andrle P., Tomášek P.
Souhrn: Kortikotomie je jednou z terapeutických možností sloužících k aktivaci regionálního akceleračního
fenoménu usnadňujícího pohyb zubů při ortodontické terapii. Autoři prezentují přehledové sdělení na toto téma,
zabývají se historickým vývojem této chirurgicko-ortodontické metody a hodnotí současné minimálně invazivní
techniky.
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Pátek 1. 11. 2019
11,30 - 13,00
Předsedající:

Odborný program
blok přednášek II.
Doc. MUDr. Petr Tvrdý, Ph.D.

5. Název přednášky: Neobvyklé diagnózy v MFCH - Kazuistiky
Autoři: Jambura J., Hauer L., Pošta P., Genčur J., Hrušák D., Andrle P., Hostička L., Vyskočil V. , Vaněk J.
Souhrn: Autoři předkládají kazuistiky demonstrující klinický obraz a terapii několika relativně vzácných
onemocnění v oblasti MFCH.
6. Název přednášky: Chondrom nebo chondrosarkom?
Autoři: Střihavka P.
Souhrn:
7. Název přednášky: Rekonstrukční operace očních víček
Autoři: Kasl Z., Rusňák Š.
Souhrn: V našem sdělení budeme prezentovat současné preferované rekonstrukční výkony na očních víčkách,
které provádíme na Oční klinice FN Plzeň. Problematika bude předvedena formou několika krátkých kazuistik.
8. Název přednášky: Chirurgické přístupy do střední tvářové oblasti - transorální přístup
Autoři: Pošta P., Hrušák D., Hostička L., Andrle P., Hauer L., Jambura J., Genčur J.
Souhrn: Patologie vycházející z prostoru střední tvářové oblasti jsou poměrně vzácné, nicméně diferenciální
diagnostika je široká. Požadavkem úspěšné diagnostiky a následné léčby je dobrá znalost anatomie tohoto
prostoru, který je nejen esteticky exponován, ale obsahuje řadu anatomických struktur, které je potřeba během
léčby, pokud je to možné, šetřit. V prezentovaném sdělení poukazujeme na zvláštnosti tohoto prostoru, možné
chirurgické přístupy a zmiňujeme naše zkušenosti s transorálním chirurgickým přístupem.
9. Název přednášky: Thyreoglosální anomálie
Autoři: Michl P., Heinz P., Tvrdý P., Pink R., Broniš T.
Souhrn: Autoři popisují raritní nález thyreoglosální anomálie u novorozence spolu s přehledem literatury.

13,00 - 14,00

oběd
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XVI. Plzeňské pracovní dny PLZEŇ 1. - 2. 11. 2019 - Odborný program
Pátek 1. 11. 2019

14,00 - 15,30
Předsedající:

Odborný program
blok přednášek III.
prim. MUDr. Pavel Střihavka

10. Název přednášky: Digitální zobrazovací techniky, kdy a jak ano, kdy ne
Autoři: Hrušák D.
Souhrn:
11. Název přednášky: Parodontologicko - implantologické kazuistiky
Autoři: Blecha P.
Souhrn:
12. Název přednášky: CAD CAM korunky na dentální implantáty
Autoři: Vondrášek Š.
Souhrn:
13. Název přednášky: Čtyřleté zkušenosti s použitím derivátů autologní plazmy v dentoalveolární
chirurgii
Autoři: Zdařil L.
Souhrn:

16,00 - 17,00
Předsedající:

blok přednášek IV.
as. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.

14. Název přednášky: Laserterapie orálních slizničních afekcí
Autoři: Liška J.
Souhrn: Příklady použití diodového laseru a Er,Cr laseru při ošetření parodontu a afekcí postihujících sliznice DÚ
- RAS, HSV, kandidové afekce. Alternativa klasické chirurgie měkkých tkání DÚ laserovými přístroji.
15. Název přednášky: Základní diagnostika a první pomoc při onemocnění a bolestivosti čelistního
kloubu
Autoři: Lubojacká T., Stránský J., Štembírek J.
Souhrn: Temporomandibulární kloub zajišťuje pohyblivé spojení mezi dolní čelistí a bazí lební. Bolestivost a
poruchy jeho funkce patří mezi relativně časté obtíže u stomatologických pacientů a v některých případech může
být diagnostika velmi komplikovaná. Proto je otázkou zásadního významu důkladná a přesná diagnostika těchto
onemocnění a zahájení včasné léčby.
Prezentace Vás seznámí s anatomií čelistního kloubu, základním klinickým vyšetřením pacienta, poté s
diferenciální diagnostikou kloubních poruch, a s možnostmi konzervativní i invazivní léčby. Dále bude kladen
důraz na důležitost mezioborové spolupráce, ať už jde o stomatologa, ortodontistu, maxilofaciálního chirurga,
neurologa, psychologa, otorinolaryngologa, revmatologa, infektologa nebo fyzioterapeuta, kteří by měli být
součásti terapeutického týmu.
V závěru prezentace bude demonstrována ukázka klinického vyšetření realizovaného na Klinice ústní, čelistní a
obličejové chirurgie ve FN Ostrava.
16. Název přednášky: Orální zdraví pacientů před kardiochirurgickou operací
Autoři: Chalupová M.
Souhrn: Základní přehled o metastatické oportunní infekci orální etiologie, schéma antibiotické profylaxe a
výsledky klinické studie o stavu dutiny ústní pacientů před plánovaným kardiochirurgickým výkonem.
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Pátek 1. 11.2019
Program - NELZP sekce:
Zahájení sekce NELZP - Bc. Sýkorová Gabriela, vrchní sestra Stomatologické kliniky FN Plzeň
10,00 - 11,30
Předsednictvo:

blok přednášek I.
Bc. Gabriela Sýkorová
Bc. Ivana Vohrnová

1. Název přednášky: Prevence IMCHV ve stomatologii
Autoři: Fiedlerová L.
Souhrn: Prezentace je zaměřena na tyto tematické okruhy: Zdroje a cesty infekce, Rizikové faktory,
Preventivní opatření, Režim na operačním sále, Hygiena rukou.
2. Název přednášky: Dokumentace na operačním sále
Autoři: Vohrnová I.
Souhrn: Se zaváděním ošetřovatelského procesu společně s kvalitní ošetřovatelskou dokumentací do všech
oblastí péče o pacienty, vyvstává i potřeba dokumentovat práci perioperačních sester na operačním sále.
Perioperační dokumentace se zcela odlišuje od ošetřovatelské dokumentace, a to nejen jejím zpracováním, ale
i zaměřením. Perioperační ošetřovatelská dokumentace přispívá ke zkvalitnění ošetřovatelského procesu a
zvyšuje bezpečný pobyt pacienta na operačním sále.
3. Název přednášky: Význam prevence dekubitů na operačním sále
Autoři: Sýkorová G.
Souhrn: Prevence dekubitů v komplexní ošetřovatelské péči má svoji nezastupitelnou roli. Perioperační péče
o pacienta s onkologickou diagnózou při časově náročném operačním výkonu na sebe klade velký požadavek
týkající se právě problematiky vzniku dekubitů v predilekčních zónách. Autorka prezentuje možnosti využití
pomůcek v rámci ošetřovatelské péče na lůžkové stanici a operačním sále.
4. Název přednášky: Ortognátní operace
Autoři: Malotínová M.
Souhrn: Autorka v prezentaci představuje ortognátní operační výkony.
5. Název přednášky: Sialolitiáza
Autoři: Trnková P.
Souhrn: Prezentace je zaměřena na problematiku tvorby konkrementů ve slinných žlázách
6. Název přednášky: Kožní defekt – co s ním, pomůže plastická chirurgie
Autoři: Hajžmanová L.
Souhrn: Obor plastické a rekonstrukční chirurgie můžeme dělit na několik dílčích problematik. Jednou
z problematik jsou rekonstrukční operace. Při každé rekonstrukční operaci je cílem co nejlépe obnovit funkci a
vzhled. Tato dvě kritéria se vzájemně doplňují. Přednost má vždy obnovení funkce, ve většině rekonstrukcí se
úpravou funkce upraví i vzhled. Plastická chirurgie rekonstrukčními operacemi pomáhá prakticky všem
ostatním chirurgickým oborům. Jak? Uzávěrem kožních i tkáňových defektů.
7. Název přednášky: Infekční sálek
Autoři: Jílková P.
Souhrn: Přednáška pojednává o komplexní ošetřovatelské péči na infekčním ambulantním sálku
Stomatologické kliniky FN Plzeň včetně hygienického režimu a mezioborové spolupráce.

8. Název přednášky: Tkáňová lepidla a hemostatika Baxter v praxi
Autoři: Berková D.
Souhrn: Sdělení se zaměřuje na souhrn možností použití tkáňových lepidel a hemostatik v praxi.
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12,00 - 13,00
Předsednictvo:

blok přednášek II.
Jiřina Malá
Bc. Michaela Malotínová

9. Název přednášky: Onkologie hlavy a krku - rekonstrukce volným lalokem z pohledu
ošetřovatelské péče
Autoři: Bártíková P., Webrová P.
Souhrn: Cílem prezentace je seznámení s léčebnou metodou lalokových operací u pacientů s rozsáhlým
onkologickým onemocněním. Druhá část se věnuje ošetřovatelské péči po těchto výkonech.
10. Název přednášky: Úspěchy a neúspěchy v onkochirurgii z pohledu sestry
Autoři: Simonová M., Nalosová I.
Souhrn: Prezentace je zaměřena na problematiku osteonekróz čelistí při užívání rizikových léčiv s důrazem
na prevenci.
11. Název přednášky: Není fibrom jako fibrom
Autoři: Janouškovcová J.
Souhrn: Fibrom je nejčastějším nezhoubným (benigním) nádorem měkkých tkání dutiny ústní. Odstraňuje se
chirurgickým výkonem - excizí.
12. Název přednášky: Chirurgická extrakce
Autoři: Volfíková V.
Souhrn: Obsahem prezentace je indikace k výkonu, instrumentárium, příprava pacienta před výkonem, vlastní
provedení chirurgické extrakce, po extrakční ošetření a poučení pacienta.
13. Název přednášky: Využití entonoxu v pedostomatologii
Autoři: Malá J., Janoušková V.
Souhrn: Sdělení informuje o použití entonoxu v zubní ordinaci při ošetřování dětského pacienta, o jeho
výhodách a nevýhodách, složení, následně o indikaci a kontraindikaci použití. Závěr je věnován významu role
sestry a lékaře při použití entonoxu.
14. Název přednášky: Rozštěpy rtu
Autoři: Toušová D., Tobolová J.
Souhrn: Rozštěpy rtu, patra a čelistí patří mezi časté vrozené vývojové vady. K jejich vzniku přispívá
kombinace genetických faktorů a faktorů vnějšího prostředí. Rozdělují se do několika druhů, léčba je náročná a
dlouhodobá a důležitá je i mezioborová spolupráce.

13,00 - 14,00
14,00 - 15,30
Předsednictvo:

oběd

blok přednášek III.
Bc. Regina Lindauerová
Bc. Petra Bártíková

15. Název přednášky: Péče o instrumenty – vyšší pracovní i ekonomická efektivita oddělení
Autoři: Heroutová V.
Souhrn: Ukázka kvalitní péče o instrumenty u stomatologických souprav.
16. Název přednášky: Hygienické standardy ve stomatologické praxi - Údržba
stomatologických násadců
Autoři: Komora M.
Souhrn:
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17. Název přednášky: Zubní kámen jako náš tichý nepřítel
Autoři: Malíková L.
Souhrn: Zubní kámen, jeho typy a vliv na celkové zdraví úst.
18. Název přednášky: 3-Step Sonicare, protokol moderní domácí péče
Autoři: Křepelková J.
Souhrn: Nový protokol domácí ústní péče 3-Step Sonicare vysvětlí pacientovi v jakém pořadí je dentální
pomůcky potřeba používat. 3-Step Sonicare vychází ze spolupráce společností Philips a EMS, kde se zapojuje
do moderního klinického protokolu pro odborné čištění zubů v ordinaci (Guided Biofilm therapy).
19. Název přednášky: Bělení a citlivost zubů. Příčiny a řešení
Autoři: Zákopčíková V.
Souhrn: Přednáška shrne základní fakta a zároveň i mýty o bělení zubů se zaměřením na předcházení
citlivosti zubů, které bělení často provází.
20. Název přednášky: Změny v dutně ústní (Candida Albicans)
Autoři: Feiferlíková A.
Souhrn: Candida albicans je nejčastějším kvasinkovým onemocněním dutiny ústní. Léčba spočívá v užívání
antimykotik. Důležitou součástí léčby je správná hygiena dutiny ústní.
21. Název přednášky: Estetické výplně
Autoři: Koukolíková E.
Souhrn: Přednáška popisuje stručný vývoj, složení a druhy estetických výplní.
22. Název přednášky: Ortodonticko – chirurgická spolupráce při řešení velkých čelistních anomálií
Autoři: Votíková Lenka
Souhrn: Ortodonticko-chirurgické řešení upravující skus, polohu čelistí a zejména estetiku obličeje. Postup při
řešení velkých čelistních anomálií.
23. CAD/CAM - celokeramická korunka
Autoři: Vavřinová Vladimíra
Souhrn: Autorka ve sdělení seznamuje s využitím CAD/CAMu při zhotovení celokeramické korunky kotvené
na implantát.
Ukončení sekce NELZP: závěrečné slovo Sýkorová G., vrchní sestra Stomatologické kliniky FN Plzeň

19,30 - 24,00 společenský večer – PRIMAVERA Hotel & Congress centre****
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Sobota 2. 11.2019
Registrace účastníků:

8,00 - 10,00 - Konferenční sál

Program - Lékařská sekce:
9,30 - 11,00
Předsedající:

blok přednášek V.
Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.

17. Název přednášky: Aktuální pohled na zubní kaz v časném dětství.
Autoři: Merglová V., Baborská L.
Souhrn: V únoru 2018 se uskutečnil v Bangkoku Global Summit organizovaný International Paediatric
Dentistry Association (IAPD) a věnovaný problematice zubního kazu v časném dětství (ECC). ECC je
v současné době závažným celosvětovým problémem, jedná se o nejčastější chronické onemocnění dítěte,
které kromě zdravotních komplikací výrazně zhoršuje kvalitu života dítěte i celé rodiny. Závěry summitu přijaté
delegáty IAPD byly publikovány v letošním roce jako IAPD Bangkok Declaration. V deklaraci je uvedena nová
definice ECC, evidence-based etiologie, intervence a prevence se zvýšeným důrazem na problematiku výživy
ve vztahu k ECC.
18. Název přednášky: Digitální ortodoncie už je v Plzni
Autoři: Oulická J.
Souhrn: Hlavním cílem je seznámit praktické stomatology s využitím nejmodernějších digitálních technologií v
našem oboru. To co se dříve zdálo nemožné, se dnes běžně využívá v každodenní ortodontické praxi.
Digitalizace umožní nejen vedení dokumentace, vizuální plánování léčby, efektivní komunikaci s kolegy i
pacienty, ale také tvorbu vlastního 3D rovnátka na míru.
19. Název přednášky: Nálezy v dutině ústní u dítěte se syndromem 48XXYY
Autoři: Baborská L., Merglová V.
Souhrn: Krátké kazuistické sdělení pojednává o případu 12ti letého chlapce, ošetřovaného na dětském
oddělení stomatologické kliniky FN v Plzni. Chlapec k nám byl doporučen praktickým zubním lékařem pro
nespolupráci, při zubním vyšetření byl zjištěn suspektní taurodontismus prvních stálých molárů, ageneze
dolních druhých premolárů a retence horního levého špičáku v horizontálním postavení. U dítěte byl
cytogenetickou a molekulárně cytogenetickou analýzou prokázán syndrom 48, XXYY.
20. Název přednášky: Následky poranění stálých zubů
Autoři: Hecová H., Stehlíková J.
Souhrn: Následky úrazů představují závažnou komplikaci, která může vést ke ztrátě postiženého zubu. Cílem
práce bylo vyhodnotit výskyt poúrazových následků u souboru 889 poraněných zubů. Výsledky ukázaly, že
častější poúrazové následky se vyskytovaly u zubů s dokončeným vývojem kořene a u poranění spojených
s dislokací zubu. Nejzávažnější komplikaci představovaly zevní resorpce kořene, které byly zjištěny zejména u
zubů po replantaci.

11,30 - 13,00
Předsedající:

blok přednášek VI.
as. MUDr., MDDr. Jan Jambura

21. Název přednášky: Lymfangiomatoza mandibuly – komplikace a řešení
Autoři: Borovec J., Molnár V., Sukop A., Leger A.
Souhrn:
22. Název přednášky: Prevence vzniku MRONJ u pacientů užívajících antiresorptivní medikaci pro
osteoporozu - vyhodnocení vlastního souboru pacientů
Autoři: Vyskočil V., Jambura J., Hauer L., Papež J., Moztarzadeh O., Gutwirth A.
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Souhrn: Autoři se v příspěvku zabývají aktuálními doporučeními stran preventivních opatření při ošetřování
rizikových pacientů léčených antiresorptivní medikací pro osteoporózu. Dále statisticky vyhodnocují vlastní
soubor pacientů léčených na Stomatologické klinice LF UK a FN Plzeň v letech 2014-2018.
23. Název přednášky: Prevence vzniku MRONJ u onkologických pacientů užívajících antiresorptivní
medikaci. Vyhodnocení vlastního souboru pacientů.
Autoři: Papež J., Jambura J., Hauer L., Vyskočil V., Gutwirth A.
Souhrn: Autoři se v příspěvku zabývají preventivními opatřeními při ošetřování rizikových onkologických
pacientů užívajících antiresorptivní medikaci. Vyhodnocují statisticky vlastní soubor složený z pacientů
ošetřených na Stomatologické klinice LF UK a FN Plzeň v letech 2014 - 2018.
24. Název přednášky:
Nová klinicky ověřená technologie v produktech ústní hygieny elmex® ve
srovnání s běžnou fluoridovou zubní pastou
Autoři: Vágnerová A.
Souhrn: Současný životní styl s sebou nese nejen stále narůstající spotřebu přidaného cukru v průmyslově
upravené stravě a nápojích, ale také vysokou frekvenci příjmu sacharidů. Zubní kaz představuje stále značný
problém. Přednáška přináší informaci o nové klinicky ověřené technologii s argininem a fluoridem, která je na
našem trhu dostupná v nové zubní pastě elmex® ANTI-CARIES PROFESSIONAL. Autorka shrnuje klinické
důkazy k tvrzením, že nová technologie v zubní pastě poskytuje 4x lepší remineralizaci, až 2x vyšší reverzi
nových zubních kazů a až o 20% vyšší redukci tvorby nových zubních kazů po 2 letech používání ve srovnání
s běžnou fluoridovou pastou.
25. Název přednášky: Resekce kořenového hrotu
Autoři: Puchnerová A., Jambura J.
Souhrn: Resekce kořenového hrotu je jedním z výkonů periapikální chirurgie. I přes zdokonalování prvotního
endodontického ošetření nebo preferenci reendodontického ošetření při nevyhovující kořenové výplni má stále
v chirurgii své místo. Sdělení seznamuje se 2 zajímavými kazuistikami.

13,00 - 14,00

oběd

Sobota 2. 11.2019

14,00 - 15,30
Předsedající:

Odborný program
blok přednášek VII.
as. MUDr. et MUDr. Petr Pošta

26. Název přednášky: Ortodontický pacient v praxi PZL
Autoři: Seidlová P., Ihová K.
Souhrn: Sdělení si klade za cíl seznámit praktické zubní lékaře s akutními problémy, které mohou nastat u
pacientů s fixním ortodontickým aparátem, a jak v takových případech poskytnout 1. pomoc.
27. Název přednášky: Estetika úsměvu
Autoři: Doležal P.
Souhrn:
28. Název přednášky: Úspěšný koncept profylaxe od lege artis
Autoři: Bauerová O.
Souhrn:
29. Název přednášky: Současné trendy v terapii alveolitid Easy face direct - představení
systému výplachového protokolu od lege artis
Autoři: Bauerová O.
Souhrn:
30. Název přednášky: Současné trendy v terapii alveolitid

Strana 11

XVI. Plzeňské pracovní dny PLZEŇ 1. - 2. 11. 2019 - Odborný program
Autoři: Vyskočil V., Hrušák D., Vaněk J.
Souhrn: Autoři předkládají příspěvek pojednávající o současných trendech léčby alveolitid.

16,00 - 17,00
Předsedající:

blok přednášek VIII
Prim. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.

Volný diskusní panel a příspěvky s tématy:
 Zubní lékařství nebo dentistika
 Peníze nebo medicína
 Kam sahá pravomoc PZL
 Kde začíná působnost kliniky
 Systémové choroby a PZL
 Kardiologický pacient
 Osteoporóza, osteonekróza
 Sedace
 Ergonomie v praxi – úvod
 Převody praxe
 Různé

17,00

Zakončení sympozia
MUDr. Daniel Hrušák, PhD.
primář stomatologické kliniky
FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 PLZEŇ
e-mail: hrusak@fnplzen.cz

Poděkování vystavovatelům a sponzorům:
WEST MEDICAL s.r.o.
TECHNODENT s.r.o.
JPS s.r.o
Johnson & Johnson s.r.o.
Timplant s.r.o.
Resorba s.r.o.
Rodentica CS spol. s.r.o.
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DENT UNIT s.r.o.
HENRY SCHEIN s.r.o.
Texdan s.r.o.
CACAN s.r.o.
WALD PHARMACEUTICALS - Enzymel
KRBEC DENT s.r.o.
Dentamed spol. s.r.o.
KaVo Kerr Czech Republic
EMPOLAS s.r.o.
EVERYDENT s.r.o.
MEDIFORM spol. s.r.o
VoCo Cz
Helago
Linde Gas a.s.
Philips Česká republika
Colgate Palmolive Česká republika
Geass s.r.o.
Mectron s.r.o.
Pořadatelé děkují všem vystavujícím firmám za jejich podporu, která jistě přispěla ke zdárnému
průběhu tohoto sympozia.
Děkujeme jménem všech účastníků
MUDr. Daniel Hrušák

