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Jifiina Bauerová, rodená Kubová sa
narodila dÀa 9.4.1946 v Úsilove, okres
DomaÏlice v âeskej republike. Základ-
né ‰kolské vzdelanie absolvovala ãias-
toãne v Prahe (1952 – 1954) a dokon-
ãila v Bratislave (1955 – 1960). Matu-
rovala na Strednej v‰eobecno-vzdelá-
vacej ‰kole v Bratislave v roku 1964.
·túdium medicíny v odbore v‰eobecné
lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzi-
ty  Komenského  v Bratislave  ukonãila
a titul MUDr. získala v roku 1971.

V roku 1972 nastúpila na Ústav súd-
neho lekárstva Lekárskej fakulty Univer-
zity Komenského a Fakultnej nemocnice
v Bratislave do funkcie samostatne pra-
cujúcej lekárky. V roku 1977 pre‰la do

‰kolsk˘ch sluÏieb a pokraãovala v práci na Ústave ako odborná asistentka,
priãom zastávala funkciu tajomníãky Katedry súdneho lekárstva do roku 1991.
V roku 1991 zaãala pracovaÈ na novovzniknutom Oddelení súdneho lekár-
stva Fakultnej nemocnice s poliklinikou akademika Ladislava Dérera a In‰titú-
tu pre ìal‰ie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, kde bola v roku 1993
menovaná do funkcie vedúcej lekárky. V marci roku 1995 sa Oddelenie trans-
formovalo na Ústav súdneho lekárstva FNsP ak. L. Dérera a IVZ. V práci vo
funkcii vedúcej lekárky pokraãovala aj po organizaãn˘ch zmenách v roku
1996, kedy sa Ústav stal súãasÈou novovybudovanej Nemocnice s poliklini-
kou sv. Cyrila a Metoda v Bratislave – PetrÏalke. Po ìal‰ích organizaãn˘ch
zmenách, kedy 1. januára 2005 sa slovenské súdnolekárske pracoviská stali
súãasÈou Úradu pre dohºad nad zdravotnou starostlivosÈou sa stala jeho za-
mestnankyÀou. Na Súdnolekárskom pracovisku ÚDZS pracuje dodnes, od ro-
ku 2007 v zníÏenom úväzku.

Od nástupu na Ústav súdneho lekárstva LF UK sa ‰pecializovala v súdnom
lekárstve, zúãastÀovala sa postgraduálnych kurzov na IVZ v Bratislave. V ro-
ku 1975 úspe‰ne absolvovala kvalifikaãnú atestáciu I. stupÀa v odbore pato-
logická anatómia a v roku 1979 nadstavbovú kvalifikaãnú atestáciu v odbo-
re súdne lekárstvo. Kandidátsku dizertaãnú prácu na tému: „V˘znam interak-
cie analgetík – antipyretík a etanolu pre súdnolekársku expertíznu ãinnosÈ“.
obhájila vo vednom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo v roku
1985, kedy jej bol udelen˘ titul CSc. V roku 1987 absolvovala kurz vysoko-
‰kolskej pedagogiky. Napriek jej dlhoroãnej pedagogickej práci, kedy sa zú-
ãastÀovala na v‰etk˘ch formách v˘uãby a viedla praktické cviãenia, seminá-
re, predná‰ala a skú‰ala poslucháãov LF UK, jej cesta k pedagogickému titu-
lu bola t⁄nistá. UÏ v roku 1989 bolo na LF UK v Bratislave zaãaté jej habili-
taãné pokraãovanie, ktoré síce bolo v roku 1990 obnovené, ale aÏ v roku 1993
jej bolo umoÏnené na Palackého Univerzite v Olomouci obhájiÈ habilitaãnú
prácu na tému: Vybrané cudzorodé látky a ich v˘znam v súdno-lekárskom po-
sudzovaní, kde bola následne v roku 1994 menovaná docentkou pre odbor
súdne lekárstvo.

Vo svojej vedecko-v˘skumnej ãinnosti sa zamerala na oblasÈ forenznej to-
xikológie, najmä na zisÈovanie ovplyvnenia úãastníkov cestnej premávky lie-
ãivami, interakcie alkoholu a xenobiotík so ‰peciálnym zameraním na anal-
getiká,  na zisÈovanie vplyvu lieãiv  na psychiku vodiãa,  na v˘voj  letálnych
otráv a moÏností ich prevencie. V˘sledky prezentované v kandidátskej dizer-

taãnej práci boli pouÏité v súdnolekárskej praxi a pri prevencii a kontrole ov-
plyvnen˘ch vodiãov v cestnej premávke. Bola zodpovednou rie‰iteºkou jednej
rezortnej v˘skumnej úlohy a spolurie‰iteºkou troch rezortn˘ch a jednej ‰tátnej
v˘skumnej úlohy.

V˘sledky svojej práce publikovala vo viac ako 30-tich prácach v domá-
cich aj zahraniãn˘ch ãasopisoch. V roku 1985 jej bola udelená Cena za naj-
lep‰iu publikáciu Slovenskej súdnolekárskej spoloãnosti SLS. Okrem publikaã-
nej ãinnosti sa venovala aj predná‰kovej ãinnosti, je autorkou alebo spoluau-
torkou viac ako 100 vedeck˘ch prác prezentovan˘ch na domácich aj zahra-
niãn˘ch vedeck˘ch kongresoch súdneho lekárstva ale aj konferenciách in˘ch
odborov, venovan˘ch predov‰etk˘m problematike bezpeãnosti cestnej premáv-
ky a pracovn˘ch úrazov.

Okrem úãasti na pregraduálnej v˘uãbe v˘znamné miesto v profesionálnej
kariére jubilantky zaujala postgraduálna pedagogická ãinnosÈ. Od roku 1993
ako externá pracovníãka bola vedúcou Subkatedry súdneho lekárstva vtedaj-
‰ieho In‰titútu pre ìal‰ie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, neskôr pre-
menovaného na Slovenskú postgraduálnu akadémiu medicíny. In‰titúcia bola
re‰trukturalizovaná na Slovenskú zdravotnícku univerzitu a v roku 2010 do-
‰lo k zmene Subkatedry na Katedru súdneho lekárstva stále pod vedením
doc. Bauerovej. Poãas jej pôsobenia v postgraduálnom vzdelávaní absolvo-
vala ‰koliace miesta a získala ‰pecializáciu v súdnom lekárstve polovica sú-
ãasn˘ch slovensk˘ch súdnych lekárov. Tematické kurzy a diskusné sústrede-
nia, ktoré kaÏdoroãne organizuje majú popri vysokej odbornej úrovni neo-
pakovateºnú priam rodinnú atmosféru. Popri desiatkach atestantov vychovala
aj jedného doktoranda. Pracovisko poÏiadalo Ministerstvo zdravotníctva SR
o akreditáciu ‰pecializaãného ‰tudijného programu v odbore súdne lekárstvo
pod garanciou doc. Bauerovej.

Od roku 1984 je stálou súdnou znalkyÀou v odvetví súdne lekárstvo, vy-
pracovala stovky znaleck˘ch posudkov pre orgány ãinné v trestnom konaní.

Vo v˘bore Slovenskej súdnolekárskej spoloãnosti SLS bola v rokoch 1990
aÏ 1994 vo funkcii vedeckej sekretárky a v rokoch 1994 aÏ 1998 vo funkcii
predsedníãky. Za dlhoroãnú prácu v odbore a za prínos pre rozvoj súdneho
lekárstva na Slovensku jej boli udelené viaceré medaily a ocenenia. V roku
2006 bola menovaná âestnou ãlenkou SSLS SLS a v roku 2011 pri príleÏitos-
ti Ïivotného jubilea bola ocenená striebornou medailou Slovenskej lekárskej
spoloãnosti.

Vo svojom voºnom ãase relaxuje so svojim manÏelom Mirkom väã‰inou na
chate v kruhu priateºov a známych zo ZdruÏenia chatárov a chalupárov Zá-
horia.

Na tomto mieste ostáva uÏ len kon‰tatovaÈ, Ïe jubilantka sa te‰í dobrému
zdraviu, naìalej pokraãuje v práci ako na Súdnolekárskom pracovisku ÚDZS
tak aj na Katedre súdneho lekárstva SZU, nezi‰tne odovzdáva svoje bohaté
skúsenosti mlad‰ím kolegom, poskytuje odbornú garanciu pri organizácii se-
minárov a in˘ch odborn˘ch podujatí na pracovisku, za ão sme jej v‰etci zo
srdca vìaãní.

VáÏená pani docentka, milá Jirka, ìakujeme Ti v mene slovenskej obce
súdnych lekárov a toxikológov za v‰etko, ão si vykonala a v‰etci dúfame,
Ïe e‰te vykoná‰, pre slovenské súdne lekárstvo a súdnolekársku toxikoló-
giu a najmä za Tvoj prínos pre postgraduálnu aj pregraduálnu v˘uãbu v od-
bore. Prajeme Ti aj naìalej pevné zdravie a veºa ìal‰ích spokojn˘ch ro-
kov v kruhu svojich blízkych a priateºov.

Ad multos annos!
Jozef ·idlo, Bratislava

K Ïivotnému jubileu doc. MUDr. Jifiiny Bauerovej, CSc.

                                                  


