
V dňoch 2.–5.  júna som mal  možnosť,  ako pozvaný pred-
nášajúci,  zúčastniť  sa 3.  zjazdu Štátnej  služby medicínskych
súdnych expertíz Bieloruska, ktorý sa konal v Minsku. Zjazd sa
niesol v slávnostnom duchu, nakoľko bol zároveň oslavou 80.
výročia organizovanej služby v Bielorusku.

Zjazd bol organizovaný pracovníkmi centrálneho pracoviska
služby na čele s náčelníkom Štátnej služby medicínskych súd-
nych expertíz Bieloruska doc. Jurijom Arkadijevičom Gusako-
vom  a jeho  zástupcami.  Miestom  kongresových  aktivít  bola
budova „Kancertnaja zala“ v centre hlavného mesta. Zjazd bol
organizovaný  trochu  odlišným  spôsobom  ako  sme  bežne
v našich podmienkach zvyknutí. Deň 2. jún bol určený na prí-
chod a registráciu účastníkov. Každý účastník mal pripravené
zjazdové materiály na meno v poriadači z pevného materiálu,
kde okrem bežných súčastí t.j. programu, certifikátu, menovky,
pamätnej vlajky 80. výročia Štátnej služby medicínskych súd-
nych  expertíz Bieloruska,  podrobnej  informačnej  brožúry
o organizácii a úlohách služby v Bielorusku, mal písomne pres-
ne určené miesto na sedenie v sále,  počas obedov, na ban-
kete a určenie odbornej sekcie, ktorej rokovania sa zúčastní.
Dňa  3.  júna  prebiehal  hlavný  program  zjazdu.  Dopoludňajší
program začal hymnou s pôsobivým videoklipom, ktorý by už
našu mladšiu generáciu asi žiadnym spôsobom neoslovil, ale
tej staršej by pripomenul obdobie pred rokom 1989, pochodom
vojakov, manifestáciami, tribúnami s nastúpenými predstavite-
ľmi  štátnej  moci,  ľudovými  veselicami,  rozsiahlymi  lánmi  so
žnúcimi kombajnami a opäť vojenskými prehliadkami... avšak
s veľmi  pôsobivým, národne orientovaným textom. Po úvod-
nom slove bolo skonštatované,  že zjazdu sa zúčastňuje 235
delegátov,  z toho  65  %  mužov  a 35  %  žien  s následnou
podrobnou  štatistikou  podľa  vekových  skupín  delegátov.
Nasledovali  prejavy,  zdravice,  odovzdávanie  darov  a pamät-
ných  predmetov.  Popoludní  odzneli  tri  plenárne  prednášky:
doc. Gusakova (1 hod) o vývoji a výsledkoch práce bieloruskej
služby súdnych medicínskych expertíz. Nasledovala prednáš-
ka Dr. med. Kurta Trübnera predsedu Osteuropaverein Rechts-
medizin pri Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva o histórii
a súčasnosti súdneho lekárstva v Spolkovej republike Nemec-
ko (30 min) a moja prednáška o histórii a súčasnosti súdneho
lekárstva  na  Slovensku  (30  min).  Tým  bol  vyčerpaný  hlavný
odborný program prvého dňa a po prestávke nasledoval kon-
cert,  počas  ktorého  boli  odovzdané  ocenenia  pracovníkom
služby vo všetkých kategóriách od lekárov až po sanitárov. Tu

sa  jednoznačne  prejavil  podporný  vplyv  finančného  krytia
podujatia štátom, pretože taký rôznorodý program od hudob-
ných skupín rôznych žánrov, cez balet, vystúpenia národných
umelcov  -  sólistov  opery,  spoločenské  tance,  detský  súbor
atď.,  ako sme skonštatovali  spoločne s nemeckým kolegom,
nie je možné zabezpečiť na žiadnom odbornom podujatí orga-
nizovanom  len  za  podpory  získaných  sponzorov.  Večer  sa
konal  slávnostný  banket,  kde  po  oficiálnej  časti  zahŕňajúcej
veľké  množstvo  príhovorov  a prípitkov  nasledovala  veľmi
spontánna voľná  zábava  bez  ohľadu  na  vek  účastníkov.  Na
druhý deň, 4. júna dopoludnia, prebehlo rokovanie v sekciách
formou okrúhlych stolov a diskusie. Spolu s nemeckým kole-
gom sme boli  predurčení  pre  medzinárodnú  sekciu,  kde  boli
predmetom rokovania možnosti ďalšieho rozvoja medzinárod-
nej spolupráce. Ďalšími zahraničnými účastníkmi boli delegáti
z krajín  Spoločenstva nezávislých štátov z Ukrajiny,  Moldav-
ska, Arménska, Azerbajdžánu a ďalších. Trochu prekvapivou
skutočnosťou  bola  neúčasť  zástupcov  Ruskej  federácie
a pobaltských republík. Rokovania prebiehali v ďalších ôsmich
sekciách:  všeobecné  otázky  forenznej  medicíny,  medicínska
kriminalistika,  forenzná  biológia  a genetika,  forenzná  chémia
a toxikológia,  forenzná  psychiatria  a psychológia,  forenzná
histológia,  organizačné otázky práce hlavných sestier a star-
ších  laborantov  a organizačné  otázky  ekonomického  zabez-
pečenia služby. Popoludní opäť na plenárnom zasadaní bola
vyhodnotená práca v sekciách, boli dané závery zjazdu a po
záverečných slovách opäť odznela hymna.

Dňa  5.  júna  sme  s nemeckým  a moldavskými  kolegami
v sprievode najvyšších predstaviteľov  služby navštívili  dvomi
osobnými  autami  (mimochodom  českej  produkcie)  Bielovež-
ský  prales,  unikátnu  prírodnú  pamiatku  s charakteristickou
faunou a flórou, vzdialený približne 400 km od Minska a pev-
nosť v Breste, kde nám opäť boli pripomenuté hrôzy a boje 2.
svetovej  vojny.  Zvládnuť  bohaté  občerstvenie  v záhradnom
altánku,  čo  malo  byť  ukážkou  života  „prostých  bieloruských
ľudí“, bolo už skutočne nielen nad sily nás „západných“ účast-
níkov,  ale  aj  domácich  a moldavských  hostí.  Nasledoval
návrat  do  metropoly  a definitívny  koniec  pobytu  v síce  geo-
graficky vzdialenej, ale mentalitou ľudí možno blízkej krajine.
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