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Tradiãná uÏ 49. májová súdnolekárska konferencia sa konala
v areáli Kamenn˘ Mlyn – Vajarsk˘, Plaveck˘ ·tvrtok v dÀoch 29.
– 31. mája 2013. Areál je uÏ niekoºko desaÈroãí známy doma aj
v zahraniãí svojím prírodn˘m prostredím. Lokalita je pomenovaná
podºa ruiny murovaného kamenného mlyna, ktor˘ najmenej 200
rokov slúÏil okolit˘m gazdom. Dnes tu náv‰tevníci nájdu hotel, re‰-
tauráciu a kúpalisko, miesto na relaxáciu a zotavenie.

Podujatie organizovali pod zá‰titou dekana prof. MUDr. Petra
Laba‰a, CSc., pracovníci bratislavského súdneho lekárstva t.j. Ústa-
vu  súdneho  lekárstva  Lekárskej  fakulty  Komenského  Univerzity
a Súdnolekárskeho pracoviska Úradu pre dohºad nad zdravotnou
starostlivosÈou v Bratislave v spolupráci so Slovenskou súdnolekár-
skou spoloãnosÈou Slovenskej lekárskej spoloãnosti.

Témou konferencie ako obvykle boli pôvodné práce a kazuis-
tiky zo v‰etk˘ch oblastí súdneho lekárstva a hraniãn˘ch medicín-
skych aj nemedicínskych odborov. Za úãasti kolegov z âeskej re-
publiky sa podarilo naplniÈ odborn˘ program konferencie fun-
dovan˘mi a zaujímav˘mi predná‰kami na vysokej obsahovej aj
formálnej úrovni. Práce boli rozdelené do ‰tyroch predná‰kov˘ch
blokov koncipovan˘ch tematicky netradiãne s v˘nimkou „krimi-
nalisticko antropologického“ bloku, ktor˘ bolo moÏné uviesÈ sa-
mostatne vìaka hojnej úãasti pracovníkov Kriminalisticko exper-
tíznych ústavov z Bratislavy a Slovenskej ªupãe a prírodovedcov.
V ostatn˘ch troch predná‰kov˘ch blokoch sa striedali pôvodné
práce a kazuistiky prípadov úmrtí z chorobn˘ch aj násiln˘ch prí-
ãin. Nech˘bala problematika dopravn˘ch nehôd v cestnej aj le-
teckej doprave a tradiãne svoje miesto mali príspevky z oblasti
forenznej toxikológie.

Celkove odznelo v rámci odborného programu 33 predná‰ok,
z toho 5 z âeskej a 28 zo Slovenskej republiky. Viac ako osemde-

siat úãastníkov konferencie vytvorilo v auditóriu príjemnú atmosfé-
ru a vhodne v diskusii doplnilo a rozvinulo poznatky prezentova-
né v rámci  odborného programu. V‰etk˘m ìakujeme za úãasÈ
a zároveÀ si dovoºujeme ãitateºov pozvaÈ k úãasti na jubilejnej 50.
májovej súdnolekárskej konferencii s medzinárodnou úãasÈou, kto-
rá sa bude konaÈ v roku 2015 v tradiãn˘ch priestoroch Lekárskej
fakulty v Bratislave.

Za organizaãn˘ v˘bor
doc. MUDr. Jozef ·idlo, CSc., MPH
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