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4 Soudní lékařství

Osteuropaverein  Rechtsmedizin  –  Východoeurópsky  spo-
lok  súdneho  lekárstva  je  súčasné  označenie  pre  inštitúciu,
ktorá  vznikla  pri  Nemeckej  spoločnosti  súdneho  lekárstva
pôvodne  ako  „Spolok  na  podporu  spolupráce  so  súdnymi
lekármi  z východnej  a južnej  Európy“.  Spolok  bol  založený
pani  Dr. B.  Kühnholz,  súdnou  lekárkou,  pôsobiacou  v tom
čase na Inštitúte súdneho lekárstva v Kieli a ďalšími 14 kole-
gami dňa 20. 09. 1989 v Salzburgu v Rakúsku. Pani Dr. Kühn-
holz sa stala zároveň aj prvou prezidentkou novovzniknutého
spolku. Spolok sa hodlal zaoberať podporou vedy a výskumu
v oblasti súdneho lekárstva a tým prispieť k umožneniu výme-
ny výsledkov výskumu medzi západo- a východoeurópskymi
krajinami.

Tento cieľ  mal  byť  dosiahnutý hlavne tým, že mladé kole-
gyne a kolegovia, v tom čase ešte  zo socialistických európ-
skych štátov, budú pozývaní do Nemecka na výročné súdno-
lekárske  dni  a tým  dôjde  k zlepšeniu  spolupráce  medzi
vedcami z východu a západu. Na súdnolekárske dni mali byť
pozývané kolegyne a kolegovia, ktorí by aspoň sčasti ovláda-
li nemecký jazyk a mali byť finančne podporovaní – zaplate-
ním  kongresových  poplatkov  a ubytovania  počas  kongresu.
Jedinou podmienkou bolo prihlásenie príspevku – prednášky
alebo posteru – venovaného problematike, ktorou sa vo svo-
jej práci zaoberajú.

Len niekoľko týždňov po založení spolku došlo k revolúcii
v strednej  a východnej  Európe,  k pádu  berlínskeho  múru
a neskôr  aj  k znovuzjednoteniu  Nemecka.  Tým  sa  vytvorili
predpoklady  pre  podstatné  zlepšenie  spolupráce  a to  vďaka
získanej slobode v cestovaní pre kolegov, ktorí sa mohli ľah-
šie dostať do Nemecka. Ostávalo vyriešiť problém financova-

nia  spoluúčasti  zahraničných  kolegov  na  výročných  dňoch
Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva. Vďaka príspevkom
vedúcich Inštitútov ako aj ďalších súdnych lekárov bolo mož-
né každý rok  pozývať viaceré kolegyne a kolegov. Počet kole-
gov, ktorí mohli byť spolkom každoročne podporovaní, sa zvy-
čajne  pohyboval  medzi  10  až 20.  Kolegyne  a kolegovia
prichádzali z Poľska, Českej republiky, Slovenska, Estónska,
Lotyšska, Litvy, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Bulharska,
Ruska,  Bieloruska  a Macedónska.  Na  tieto  aktivity  naviazali
neskôr návštevy nemeckých kolegov v týchto krajinách a ich
účasť na tamojších národných kongresoch.

Medzičasom  sa  väčšina  spomínaných  krajín  stala  členmi
Európskej  únie  a tým  zároveň  začalo  obdobie novej  kvality
spolupráce.  Počas  dvoch  rokov  sa  uskutočnili  pod  záštitou
Východoeurópskeho spolku súdneho lekárstva dve medziná-
rodné sympóziá. V roku 2007 bolo v Prahe 1. sympózium na
tému  „Týranie  a zneužívanie  dieťaťa“  organizované
prof. Bouškom a Dr. Kurtom Trübnerom, súčasným preziden-
tom  Východoeurópskeho  spolku,  ktorý  na  tomto  poste  po
dlhých rokoch práce nahradil pani Dr. Kühnholz. V roku 2008
bolo v rámci 1. slovensko-českého vedeckého zjazdu súdne-
ho  lekárstva  organizované  2.  sympózium  v Gabčíkove  –
Dr. Šidlo, opäť za spoluúčasti Dr. Trübnera, na tému „Organi-
zácia a úlohy súdneho lekárstva“.

Dúfame, že tieto kontakty medzi súdnymi lekárkami a lekár-
mi  našich  krajín  sa  budú  naďalej  zlepšovať  a tým  bude  aj
Európa v oblasti súdneho lekárstva spoločne rásť.

Jozef Šidlo, Kurt Trübner, Bratislava, Essen
sidlo45@gmail.com
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