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Vybrané články z časopisu Dermatologie pro praxi, ktorý vydáva 

spoločnosť Solen, s.r.o., Česká republika sú vydávané v Slovenskej

republike na základe licencie poskytnutej spoločnosťou Solen, s.r.o., 

Česká republika.

Spoločnosť Solen, s.r.o., Slovenská republika, má výhradné právo 

na publikáciu článkov z časopisu Dermatologie pro praxi a z ďalších 

časopisov spoločnosti Solen, s. r. o, ČR. Akákoľvek časť obsahu 

Dermatológia pre prax nesmie byť kopírovaná alebo rozmnožovaná 

s cieľom ďalšieho rozširovania akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek 

forme (mechanickej, fotografickej, xerografickej či elektronickej) 

bez písomného súhlasu spoločnosti Solen, s.r.o., ako vlastníka 

autorských práv na území Slovenskej republiky. O zhotovovanie 

a zasielanie kópií stránok či jednotlivých článkov publikovaných 

v časopisoch spoločnosti Solen možno žiadať výlučne redakciu 

alebo spoločnosť Solen.

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory 

autorov jednotlivých článkov či inzerátov.

Spoločný kongres kožných lekárov 
z oboch strán rieky Moravy

Vážené kolegyne, kolegovia,

dva roky ubehli rýchlejšie, ako by nám mnohým bolo milé a v júni 

sa spoločný kongres slovenských a českých dermatovenerológov opäť 

vracia do Bratislavy. Po vlaňajšom pražskom stretnutí, spojenom so 

sympóziom pri príležitosti 120. výročia založenia Nemeckej dermatolo-

gickej spoločnosti, si tohtoročný VI. spoločný kongres ponechá národný charakter. Väčšinu 

odborného programu budú tvoriť prednášky slovenských a českých autorov a nové poznatky 

a výsledky svojej práce budú prezentovať nielen poprední predstavitelia dermatovenerológie 

z oboch republík, ale dostatočný priestor budú mať k dispozícii aj mladí, začínajúci autori. 

Privítame však aj niekoľkých pozvaných popredných odborníkov zo zahraničia a budeme 

tak mať možnosť dozvedieť sa niečo nového napríklad o kožných lymfómoch alebo o pato-

fyziológii pruritu. Samozrejme, neodmysliteľnou súčasťou kongresu budú aj viaceré satelitné 

sympóziá sponzorujúcich firiem.

Spoločný kongres je prejavom novej kvality vzťahov medzi oboma národnými derma-

tovenerologickými spoločnosťami. Historicky možno nie podujatie s najdlhšou tradíciou, 

ale už od prvého ročníku vzbudzujúce veľký záujem kožných lekárov z oboch brehov rieky 

Moravy. Veríme, že aj s vašou pomocou bude aj tohto roku zaujímavý ako po odbornej, 

tak i po spoločenskej stránke. V priebehu uplynulého roku určite mnohí z nás získali nové 

poznatky a skúsenosti a budú sa chcieť o ne podeliť so svojimi kolegami. Spoločný kongres 

je na to ideálnou príležitosťou. Bezprostredný osobný kontakt a možnosti priamej diskusie 

konkrétnych problémov, nadviazania novej spolupráce, stretnutia so starými priateľmi, to 

všetko vytvára z našich stretnutí nenahraditeľné prostredie pre náš odborný rast, rozvoj 

odboru, ako aj pre upevnenie osobných vzťahov.

V mene organizačného výboru vás preto všetkých čo najsrdečnejšie pozývam do Bratislavy. 

Verím, že tu začiatkom júna opäť spoločne strávime tri zmysluplné a príjemné dni.

MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

prezident kongresu a prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti SLS

predseda redakčnej rady odborného čosopisu DERMATOLÓGIA PRE PRAX

buchvald@nextra,sk

sa

vr

sy

gickej spoločnosti si

Upozornenie

Vydavateľstvo odborných časopisov SOLEN upozorňuje autorov, že bude venovať 

zvýšenú pozornosť duplicitným publikáciám, teda prácam alebo ich častiam, ktoré 

už boli uverejnené alebo ponúknuté na publikáciu iným odborným periodikám. 

Publikácia rovnakého textu v rôznych periodikách je závažným prehreškom proti 

autorskej etike, duplikáty nebudú uverejnené!

Ďalšie rukopisy autorov duplicitných publikácií budú posudzované s patričnou 

opatrnosťou!

Redakcie odborných časopisov sa budú o duplicitách navzájom informovať.


