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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Košice, 6. jún 2016 

 

Uskutočnil sa X. medzinárodný kongres plastickej chirurgie  
a XI. Demjénov deň pripomínajúci zakladateľa odboru na Slovensku 

 
      Takmer 60 prednášok odznelo na jubilejnom X. medzinárodnom kongrese plastickej 
chirurgie a XI. Demjénovom dni, ktoré sa konali v dňoch 2.-4. júna 2016 v Košiciach.  
Akciu zorganizovala Klinika plastickej, rekonštruk čnej a estetickej chirurgie Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice a Centrum plastickej a estetickej chirurgie 
v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou plastickej chirurgie.  

 

      Kongresu, ktorý predstavuje vrcholné podujatie v tomto medicínskom odbore sa 
zúčastnilo asi 200 hostí, medzi ktorými boli lekári i sestry pracujúce v oblasti plastickej 
a estetickej chirurgie. Demjénov deň, ktorý je s kongresom plastickej chirurgie úzko spätý, 
pripomína zakladateľa slovenskej plastickej chirurgie profesora Štefana Demjéna (*1912 - † 2001). 

 

 
 
      „Ako prvý sa vo štvrtok večer uskutočnil okrúhly stôl venovaný otázke smerovania 
plastickej chirurgie a chirurgie ruky na Slovensku a v Čechách. Následne v rámci 
odborného programu v priebehu piatka a soboty odznelo celkovo 42 lekárskych  
a 15 sesterských prednášok venovaných tumorom, interdisciplinárnemu prístupu 
v plastickej chirurgii a novým trendom v estetickej chirurgii, čo boli nosné témy kongresu. 
Prednášajúcimi boli predovšetkým slovenskí a českí odborníci v danej oblasti,  
ale aj zaujímaví hostia ako plastický chirurg Pier Paolo Rovatti z Talianska. Pútavá bola 
prednáška prezidenta Slovenskej spoločnosti plastickej chirurgie Doc. MUDr. Radomíra 
Kokavca, PhD. venovaná otázke smerovania plastickej chirurgie na Slovensku a v Česku  
a osviežením boli i prezentácie lekárov z iných medicínskych odborov ako sú všeobecná 
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chirurgia, estetická stomatológia, stomato-chirurgia či kardiochirurgia a aspekty  
ich spolupráce s odborom plastickej a estetickej chirurgie. Prínosná bola aj prednáška 
o endermológii ako novej metóde riešenia jaziev po operáciách a tiež právne otázky  
v plastickej chirurgii a ich riešenia, ktoré prezentoval JUDr. Tomáš Husovský,“ hovorí 
MUDr. Teodor Kluka, PhD., prezident kongresu a prednosta Kliniky plastickej, 
rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UPJŠ LF, ktorej pripadla česť zorganizovať jubilejný 
desiaty ročník  medzinárodného kongresu plastickej chirurgie na Slovensku.  

 

      Spoločné podujatia českých a slovenských plastických a estetických chirurgov  
sa organizujú už viac než tri desiatky rokov, pričom od rozdelenia Československa sa konajú 
dva roky po sebe v Čechách a ďalší rok na Slovensku. Kongres organizuje zakaždým  
iné pracovisko a záštitu nad jeho X. slovenským ročníkom prevzal primátor mesta 
Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a riaditeľ UNLP Košice MUDr. Milan Maďar, MPH.  

 

      Dekan UPJŠ LF (s mikrofónom v ruke na snímke vyššie) sa zúčastnil aj slávnostného 
otvorenia kongresu v piatok predpoludním. Ako prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.,  
ktorý pôsobí ako kardiológ s úsmevom poznamenal vo svojom príhovore, na prvý pohľad 
plastickí a estetickí chirurgovia nemajú s preventívnym kardiológom veľa spoločného. 
No obe tieto profesie predsa len čosi spája – a to zdravie a krása. „No zatiaľ čo vy sa staráte 
o našu vonkajšiu krásu, mojou úlohou je starať sa o vitalitu a krásu našich srdcových 
tepien...“ podotkol dekan. 

 

      Okrem širokého spektra odborných tém bolo na programe tejto významnej vzdelávacej 
akcie aj udeľovanie osobitných ocenení významným lekárom v oblasti plastickej chirurgie 
za ich celoživotný prínos alebo v súvislosti s nejakým životným jubileom.  
Jedným z ocenených bol aj Košičan doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc., niekdajší prednosta 
Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP  
(na snímke nižšie s terajším prednostom kliniky MUDr. Teodorom Klukom, PhD.).  
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      „Som veľmi rád, že sa naše Centrum plastickej a estetickej chirurgie mohlo podieľať 
na tomto organizácii tohto odborného podujatia, ktoré je kľúčovou vzdelávacou aktivitou 
v oblasti plastickej a estetickej chirurgie. Kongres pritiahol do Košíc mnohé významné 
osobnosti a paleta prednášok bola vďaka tomu skutočne pestrá,“ poznamenáva 
spoluorganizátor kongresu, riaditeľ Centra plastickej a estetickej chirurgie v Košiciach 
MUDr. Miroslav Glűck.  
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Viac informácií nájdete na:    www.plastickachirurgia.sk/kongres2016 
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