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DOPIS REDAKCI

VáÏená redakcia,
k predmetnej recenzii si dovoºujeme zaujaÈ nasledovné stanovisko:

Autori diela Súdnolekárska alkohológia oceÀujú a vítajú kaÏdú relevantnú
a kon‰truktívnu diskusiu ohºadom predmetu uvedenej vedeckej monografie.
V koneãnom dôsledku to bol aj jeden zo zámerov, ktor˘ chceli autori vyda-
ním diela docieliÈ. V kontexte recenzie RNDr. Jozefa TATIERSKEHO, PhD. si
v‰ak autori dovoºujú podotknúÈ, Ïe cieºové zameranie predmetnej knihy je jed-
noznaãne súdnolekárskeho charakteru, ão je expressis verbis deklarované aj
v predhovore zmieÀovanej publikácie. Súdnolekársky pohºad na problemati-
ku alkohológie je teda v predmetnej publikácii jednoznaãne ÈaÏiskov˘ a bolo
by len na ‰kodu veci, keby ak˘mkoºvek spôsobom ustúpil chemicko-fyzikálne-
mu pohºadu na uvedenú problematiku. V‰etky údaje chemicko-fyzikálneho
charakteru, ktoré sú v knihe uvedené, sú ãerpané zo súdobej svetovej odbor-

nej literatúry, nie sú teda produktom neznalosti ãi povrchnosti prístupu auto-
rov, ão je napokon verifikované aj renomovan˘mi recenzentmi knihy. Autori
v nijakom prípade nezniÏujú obsahovú opodstatnenosÈ vy‰‰ie uvedenej re-
cenzie, povaÏujú ju za veºmi podnetnú a budú sa s námetmi v nej obsiahnu-
t˘mi pri koncipovaní druhého vydania knihy Súdnolekárska  alkohológia za-
oberaÈ.

Veºmi pekne ìakujeme za moÏnosÈ reakcie na uvedenú recenziu. Ostáva-
me so srdeãn˘m pozdravom

MUDr. L’ubomír STRAKA, PhD.
Prof. MUDr. Franti‰ek NOVOMESK ,̄ PhD.

MUDr. Jozef KRAJâOVIâ, PhD.
MUDr. Franti‰ek ·TULLER, PhD.

Reakcia na recenziu knihy Súdnolekárska alkohológia
od RNDr. Jozefa TATIERSKEHO, PhD.

ZPRÁVA Z KONFERENCE

Medzinárodné sympózium „Pokroky v súdnom lekárstve“ sa koná od ro-
ku 1990 raz za tri roky striedavo v Japonsku a v Nemecku. Hlavn˘mi or-
ganizátormi sú Nemecká a Japonská spoloãnosÈ súdneho lekárstva. V Ne-
mecku je organizácia sympózia spojená s organizáciou dní Nemeckej spo-
loãnosti súdneho lekárstva. DÀa 26. aÏ 30. septembra 2011 (od pondelka
do piatku) sa konalo vo Frankfurt am Main hlavnom meste spolkovej kra-
jiny Hessensko uÏ 8. medzinárodné sympózium „Pokroky v súdnom lekár-
stve“ spojené s jubilejn˘mi 90. DÀami Nemeckej súdnolekárskej spoloã-
nosti (90. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin). Hlav-
n˘m organizátorom a hostiteºom podujatia bol miestny Institut für Rechts-
medizin v spolupráci s Johann Wolfgang Goethe Universität.

Sympózium otvoril dÀa 26.09. slávnostn˘m príhovorom prezident sym-
pózia prof. Hansjürgen Bratzke, nasledovali príhovory premiéra Hessen-
ska, rektora univerzity, dekana lekárskej fakulty, riaditeºa fakultnej nemoc-
nice a prezidentov odborn˘ch spoloãností. Následne  boli udelené ocene-
nia za prínos v súdnom lekárstve prof. Parzellerovi z Frankfurtu, prof. Küp-
perovi z Essenu a prof. Maithovi z Kielu, ktoré boli spojené s prezentáci-
ou ich prác „Gene doping and German law“,  “Succinylcholine in foren-
sic toxicology – the trouble with being too „relaxed“ a „Loss of neuronal
MAP2-expression in brain death cases“.

Poãas ‰tyroch dní bolo prezentovan˘ch 124 predná‰ok a 143 posterov
z oblasti tanatológie, molekulovej patológie, forenznej genetiky, forenznej
toxikológie, forenznej antropológie, identifikácie, klinického súdneho lekár-
stva, pochybenia zdravotníckych pracovníkov, nov˘ch techník vo forenz-
n˘ch vedách, zobrazovacích techník post mortem, kontroly kvality, akredi-
tácie, práva a ìal‰ích. Streda (28.09.) bola vyhradená pre prezentácie
v nemeckom jazyku. Odznelo 36 predná‰ok a bolo prezentovan˘ch 16 po-
sterov. V rámci tohto dÀa sa konalo aj sympózium Nemecko-japonskej spo-
loãnosti právnikov.

Prezentované príspevky mali vysokú odbornú úroveÀ zodpovedajúcu ná-

zvu sympózia. Boli prezentované napríklad ‰túdie prípadov náhlych nevy-
svetlen˘ch úmrtí na molekulovej úrovni, v˘hod a nev˘hod CT vy‰etrenia post
mortem a korelácie medzi pitevn˘mi a radiologick˘mi nálezmi. Pomerne
veºk˘ poãet prác spadal do oblasti imunohistochémie t˘kajúcich sa napr.
vyuÏitia expresie mozgov˘ch aquaporínov-4 a obliãkov˘ch aquaporínov-
2 pre diferenciálnu diagnostiku utopenia, expresie „heat shock“ proteínov
(Hsp) 27 a 70 v rôznych orgánov˘ch systémoch pri úmrtiach v súvislosti
s pôsobením ohÀa, ale aj pri náhlych úmrtiach. V oblasti forenznej gene-
tiky boli zaujímavé práce prezentujúce v˘sledky DNA anal˘zy perzistujú-
cich biologick˘ch stôp v hlavniach streln˘ch zbraní v experimentálnom mo-
deli ako aj v prípadoch úmyselného samopo‰kodenia strelnou zbraÀou. Bo-
li prezentované aj nové postupy vo forenznej antropológii a toxikológii.
V rámci  odborného  programu  boli  pripravené  aj  viaceré  spoplatnené
„workshopy“ napr. identifikácia pomocou digitálnych zubn˘ch záznamov
alebo urãovanie  ãasu smrti metódami forenznej osteológie.

V rámci spoloãenského programu úãastníci mali moÏnosÈ opakovane ab-
solvovaÈ prehliadku metropoly európskeho bankovníctva jednak „po svo-
jich“ ako aj okruÏnou jazdou autobusmi. Nech˘bala ani veãerná náv‰teva
Frankfurtskej katedrály spojená s orgánov˘m koncertom.

Trochu prekvapivé a na nemecké pomery dosÈ neobvyklé boli niektoré
organizaãné záleÏitosti. Orálne aj posterové prezentácie boli rozdelené ni-
ekedy aÏ do ‰tyroch  pomerne krátkych paraleln˘ch sekcií s neúmerne dl-
h˘mi prestávkami. Jubilejn˘ 90. národn˘ kongres nemal príslu‰nú atmo-
sféru, dokonca nebol ani patriãne uveden˘ osobitn˘m príhovorom v deÀ
jeho konania. V spoloãenskej ãasti podujatia bolo cítiÈ aj negatívny vplyv
zlej celkovej ekonomickej situácie napr. ch˘bala tradiãná „Welcome par-
ty“ v predveãer sympózia, spoloãensk˘ veãer sa konal atypicky v piatok aÏ
po závereãnom ceremoniáli a skonãení sympózia.

Jozef ·idlo, Ján ·ikuta, Bratislava
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