
Koordinačnej komisie pre  ZNaV na LF UK, FN a DFN a ďal-
ších. Ocenením jeho práce boli Bronzová a Strieborná meda-
ila  za  rozvoj  LF  UK,  Zlatá  medaila  za  zásluhy  v Slovenskej
lekárskej  spoločnosti.  V roku  1999  mu  bolo  udelené  Čestné
členstvo v SSLS, kde bol dlhoročným predsedom Toxikologic-
kej sekcie. 

V mimopracovných aktivitách a záľubách doc. Bauera domi-
nujú  dve  oblasti  –  motorizmus  a chatárenie.  V rokoch
1967–1972 bol externým redaktorom Československého roz-
hlasu  pre  reláciu  „Pozor  zákruta“,  bol  pravidelným  hosťom
„Motoristického  magazínu“  vysielaného  Československou
televíziou. Bol členom Klubu motoristických novinárov, v roku
1971  mu  bola  udelená  Cena  bezpečnosti  cestnej  premávky
a získal 1. miesto v II. Slovenskej novinárskej ralley. V rokoch
1968–2008  bol  zakladateľom a predsedom Združenia  chatá-
rov  a chalupárov  Záhoria,  ktorého  je  v súčasnosti  čestným
predsedom.

Na  tomto  mieste  nie  je  možné  vymenovať  všetky  aktivity
doc. Ing. Miroslava Bauera, CSc., ktorý svoj život nerozlučne
spojil so súdnolekárskou toxikológiou. Zaslúžil sa o jej rozvoj
v regióne Bratislavy ako aj celého Slovenska a tiež za získa-
nie  jej  uznania  aj  v zahraničí  najmä  v Českej  republike
a v Poľsku. 

Vážený pán docent, milý Mirko, za všetko, čo si vykonal pre
slovenskú súdnolekársku toxikológiu a súdne lekárstvo, Ti pat-
rí  nesmierna  vďaka.  Prajeme  Ti  aj  naďalej  pevné  zdravie
a veľa ďalších spokojných rokov v kruhu svojich blízkych a pri-
ateľov. 

Ad multos annos!

Jozef Šidlo, Bratislava 
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III. SYMPOSIUM OSTEUROPAVEREIN
RECHTSMEDIZIN

V poľských Katowiciach sa v dňoch 2.–3. júla 2010 kona-
lo  III.  Symposium  Osteuropaverein  Rechtsmedizin.  Ide
o medzinárodné  sympózium,  ktorého  účelom  je  rozvíjať,
upevňovať a nadväzovať nové vzťahy medzi súdnymi lekár-
mi, toxikológmi a inými pracovníkmi v súdnom lekárstve zo
strednej  a východnej  Európy.  Tradícia  sympózia,  ktoré  je
organizované  pod  záštitou  Nemeckej  spoločnosti  súdneho
lekárstva a jej zložky „Osteuropaverein“, tzv. satelitného, sa
začala v roku 2007 v Čechách (Praha) a pokračovala v roku
2008 na Slovensku (Gabčíkovo).  V roku 2009 sa sympózi-
um v Maďarsku (Budapešti) nepodarilo zo strany organizá-
torov  zorganizovať.  Po  týchto  skúsenostiach  sa  na  organi-
záciu  tretieho  sympózia  podujala  Katedra  i Zaklad
Medycyny  Sadowej  i Toksykologii  Sadowo  –  Lekarskiej,
Šlaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach so svojimi pra-
covníkmi na čele s Dr. Krystianom Rygolom. Sympózium je
tradične organizované v úzkej spolupráci s Dr. Kurtom Trüb-
nerom  z Institut  für  Rechtsmedizin,  Universitätsklinikum
Essen, Universität Duisburg- Essen, ktorý stojí v súčasnosti
na čele „Osteuropaverein“. 

Témou  sympózia  bolo  „Pochybenie  pri  poskytovaní  zdra-
votníckej  starostlivosti“.  Prvý  deň  sympózia  bol  venovaný
odbornému  programu  v rámci  ktorého  bolo  prezentovaných
všetkých  13  príspevkov.  Zastúpených  bolo  6  krajín.  Po  3
prednášky  prezentovali  účastníci  z Nemecka,   Lotyšska
a Poľska.  Dve  práce  boli  prednesené  českými  účastníkmi
a po jednej  prednáške  prezentovali  zástupcovia  z Talianska
a Slovenska. Predmetom prezentovaných prác boli  ako sys-
tematické štúdie tak aj zaujímavé kazuistiky. Účastníci využi-
li  časovo  voľne  postavený  program (20  minút  na  jednu pre-
zentáciu)  na  bohatú  diskusiu  k jednotlivým  príspevkom
a výmenu vlastných skúseností. Výsledky ukázali, že aj napri-
ek  rovnakým  resp.  podobným  základným  princípom  práce
existujú rozdiely ako v súdnolekárskom tak aj forenznom pos-
údení prípadov v jednotlivých krajinách. Na záver prvého dňa
sympózia sa zišli účastníci na spoločnej slávnostnej večeri.

Na  druhý  deň  organizátori  pripravili  bohatý  a zaujímavý
program.  Začal  sa  návštevou  bývalej  bane  na  striebornú
rudu situovanej v lokalite Tarnowskie Gory, kde časť odbor-
ne  vedenej  exkurzie  v podzemí  bola  absolvovaná  v člne.
Program pokračoval návštevou bývalej bane na čierne uhlie
v Zabrze,  kde  na  rozdiel  oproti  predchádzajúcemu  mohli
návštevníci časť podzemnej exkurzie absolvovať jazdou vlá-
čikom.  Prehliadka  Górnošlaskiego  Parku  Etnograficznego
ukončená  spoločnou  večerou  a posedením  v „Karczmie
u Brožka“ dali definitívnu bodku za III. sympóziom Osteuro-
paverein Rechtsmedizin.

Jozef Šidlo, Bratislava

19TH INTERNATIONAL MEETING ON
FORENSIC MEDICINE ALPE – ADRIA
– PANNONIA 

Hostiteľom pravidelného stretnutia súdnych lekárov, toxi-
kológov  a pracovníkov  hraničných  odborov  predovšetkým
z regiónu Alpe – Adria – Pannonia bolo talianske mestečko
Tavagnacco nachádzajúce sa vo vzdialenosti 8 km severne
od Udine. Nosná téma podujatia bola „Pomocné vyšetrova-
cie metódy v súdnom lekárstve“. Na organizácii sa podieľali
pracoviská súdneho lekárstva Univerzity Udine a Univerzity
Trieste.  Stretnutie  sa  konalo  v dňoch  13.–15.  mája  2010.
Začalo prvý deň na naše podmienky pomerne v atypickom
čase  o 15:00  hod.  registráciou,  po  pol  hodine  nasledoval
krátky  úvodný  ceremoniál  a 15  prednášok  prvého  bloku.
Prvá  tretina  bloku  bola  venovaná  problematike  alkoholu
a psychoaktívnych látok predovšetkým vo vzťahu k cestnej
doprave.  V ďalších  dvoch  tretinách  dominovala  antropolo-
gická  problematika  prezentovaná  autormi  z krajín  bývalej
Juhoslávie.  Popri  demonštrácii  nálezov z hromadných hro-
bov  a spracovania  jednotlivých  prípadov  z čias  občianskej
vojny v rokoch 1991–1995 bolo predmetom prác aj určova-
nie  času  smrti  a identifikácia  podstatne  starších  ľudských
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ostatkov  s využitím  antropologických,  archeologických
a genetických  metód.  Po  ukončení  prednáškového  bloku
nasledoval krátky „Welcome coctail“. Druhý deň bolo odpre-
zentovaných  35  prác,  ktoré  boli  rozdelené  do  štyroch  blo-
kov. Prvé dva bloky boli  prakticky kompletne venované vir-
topsii  a rádiologickým vyšetrovacím metódam. Ukazuje sa,
že ich použitie  sa rozširuje už aj  geograficky do viacerých,
s našimi republikami susediacich krajín. Finančná náročnosť
takýchto vyšetrení je dobre známa, sme ale svedkami toho,
že tieto metódy sa začínajú využívať aj v krajinách s podob-
nou ekonomickou situáciou ako sú naše. Nie je potešiteľnou
skutočnosťou, že v tejto oblasti využitia pomocných vyšetro-
vacích metód v súdnom lekárstve sa momentálne len poze-
ráme  na  rozbiehajúci  sa  vlak.  V tematike  prác  posledných
dvoch  prednáškových  blokov  prevládali  genetické  metódy,
niekoľko prác bolo venovaných intoxikáciám. Ojedinelé prá-
ce boli na tému náhlych úmrtí u detí, úmrtí v zariadeniach na
výkon trestu a z oblasti forenznej psychiatrie a psychológie.
Nechýbalo  ani  niekoľko  zaujímavých  kazuistík.  Na  odbor-
nom programe sa v najväčšej miere podieľali domáci účast-
níci,  ktorí  pripravili  21  prezentácií,  nasledovali  účastníci
z Chorvátska  (11),  Poľska  (7),  Maďarska (4),  Rakúska (2),
Slovinska  (2),  Bosny  a Hercegoviny  (1),  Srbska  (1)  a Slo-
venska (1). Medzi pasívnymi účastníkmi bolo možné stretn-
úť aj zástupcov Škótska či Argentíny. Po ukončení odborné-
ho  programu  boli  účastníci  odvezení  autobusom  do
neďalekej dedinky Pagnacco, kde sa v rázovitej  reštaurácii
„Al Zuc“ konala spoločná večera. Na tretí deň bola napláno-

vaná exkurzia do asi 30 km vzdialeného horského mesteč-
ka Spilimbergo. Tu mali účastníci možnosť navštíviť „Scuola
Mosaicisti  del  Friuli“  (Školu  mozaiky)  s podrobným  výkla-
dom a ukážkami jednotlivých techník ako aj výsledkov prá-
ce  študentov  školy.  Umelecké  diela  boli  impozantné
a návštevníkov  zaujali  natoľko,  že  exkurzia  sa  predĺžila
o celú hodinu oproti plánovanému času. Nasledovala prehli-
adka  mestečka  a návrat.  Cestou  v menšom zámočku  bola
pripravená ochutnávka vín a občerstvenie vo forme „jedno-
hubiek“  pripravených  z typických  domácich  kulinárskych
surovín.  Podvečer  sa  účastníci  vrátili  do  miesta  konania
podujatia a 19th International Meeting on Forensic Medicine
Alpe – Adria – Pannonia sa skončil.

Pri  tejto  príležitosti  si  dovoľujeme  dať  do  pozornosti,  že
budúci jubilejný ročník 20th International Meeting on Foren-
sic Medicine Alpe – Adria – Pannonia sa bude konať 1.–4.
júna 2011 na Slovensku v Bratislave. Prekvapivým a veľmi
sympatickým gestom bolo premietnutie fotografie bratislav-
ského „Čumila“ na konci odborného programu počas záve-
rečnej reči prezidenta mítingu prof. Carla Moreschiho z Udi-
ne.  K pozvaniu  sa  pripájame  aj  my,  pracovníci  súdneho
lekárstva  v Bratislave  a srdečne  pozývame  k účasti  všet-
kých čitateľov.

Jozef Šidlo, Bratislava
Surveillance Authority, Antolská 11,

857 01 Bratislava, Slovakia
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MIGRÉNA
Průvodce ošetřujícího lékaře

Jiří Mastík

Migréna představuje závažný medicínský problém, postihuje přibližně 12 %
populace.  V poslední  dekádě zaznamenala léčba migrény značný pokrok
s nástupem specifické selektivní skupiny antimigrenik, tzv. triptanů, i účin-
nější  profylaktické  léčby.  Publikace  je  zaměřena  na  edukaci  specialistů  –
neurologů, věnujících se léčbě bolestí hlavy, ale těžit z ní mohou i neurolo-
gové bez této specializace a praktičtí a rodinní lékaři.
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