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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.

Prezentujme spoločne náš odbor a jeho 

medicínsky záber 

Vážení čitatelia, milí kolegovia, 

od ostatného spoločného kongresu českých a slovenských dermatovene-

rológov v Karlových Varoch už síce ubehol viac ako rok, ale výbor Slovenskej 

dermatovenerologickej spoločnosti sa rozhodol dodržiavať konštantný ter-

mín konania tohto podujatia na Slovensku, a tak sa tohtoročný, už ôsmy ročník nášho kongresu 

bude konať opäť v polovici júna. Aby sme však neupadli do stereotypu, zvolili sme iné miesto 

konania a z brehov Draždiaka sa presunieme do oblasti nákupného centra Avion, kde bude len 

pre nás rezervovaný jeden z nových bratislavských kongresových hotelov – Gate One****. Blízky, 

asi 500 metrov vzdialený hotel Chopin*** poskytne porovnateľne komfortné ubytovanie pre tých 

účastníkov kongresu, ktorým to už neumožní obmedzená kapacita kongresového hotela. 

Odborné vzdelávacie podujatie charakteru viacdňového kongresu nie je reálne v našich 

podmienkach financovať bez pomoci farmaceutických firiem. Sme preto vďační všetkým 

spoločnostiam, ktoré sa rozhodli poskytnúť finančné prostriedky na podporu zorganizovania 

tohtoročného VIII. kongresu slovenských a českých dermatovenerológov. Táto pomoc je o to 

cennejšia, že aktuálne platný zákon č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach výrazným 

spôsobom obmedzuje ich marketingové aktivity. Spomínaný zákon sa však týka aj nás, účastníkov 

kongresu. Organizátor odborného podujatia, na ktorom boli finančné prostriedky získané od 

farmaceutických spoločností použité na občerstvenie, stravovanie, ubytovanie alebo dopravu, je 

povinný vydať účastníkom (zdravotníckym pracovníkom) doklad o nepeňažnom plnení, v ktorom 

je uvedená výška takéhoto nepeňažného plnenia v eurách pripadajúca na jedného účastníka. 

Účastníci odborných podujatí sú potom povinní tento doklad priložiť k daňovému priznaniu 

dane z príjmu. Nebudem na tomto mieste komentovať fakt, že toto opatrenie je v protiklade 

k povinnosti zdravotníckych pracovníkov zúčastňovať sa sústavného vzdelávania pod hrozbou 

finančnej sankcie v prípade jej neplnenia. Organizačný výbor kongresu urobí všetko pre to, aby 

udržal výšku poskytnutého nepeňažného plnenia na akceptovateľnej úrovni.

Tak, ako po predchádzajúce ročníky, aj tohto roku budú hlavnou náplňou odborného 

programu prednášky „domácich“, slovenských a českých dermatovenerológov, ako pozvaných 

prednášajúcich však privítame aj niekoľkých popredných zahraničných odborníkov a neod-

mysliteľnou súčasťou budú aj firemné odborné a vzdelávacie bloky. Dovoľujem si vás všetkých 

pozvať na náš kongres, vítaný je každý účastník, či už aktívny alebo pasívny. V časoch, kedy náš 

odbor čelí rôznym obmedzujúcim tendenciám, je takéto stretnutie významnou príležitosťou na 

preukázanie jeho svojbytnosti a šírky jeho medicínskeho záberu. Verím, že spoločne strávime 

zmysluplne tri kongresové dni, odnesieme si domov nové poznatky a námety a v konečnom 

dôsledku prispejeme k rozvoju nášho odboru.

Dovidenia v polovici júna opäť v Bratislave.

doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

za organizačný výbor VIII. kongresu slovenských a českých dermatovenerológov 

buchvald@nextra.sk
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