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Obsah a náplň predmetu vychádza zo základov všeobecnej a špeciálnej časti súdneho lekárstva
vyučovaného na lekárskych fakultách na Slovensku, špeciálne upraveného a adekvátne prispôsobeného do
zrozumiteľnosti a rozsahu, aby právnik, ktorý je činný v trestno-právnej praxi, vedel chápať, ale aj právnicky
využiť poznatky teórie a praxe súdneho lekárstva a tvorivo ich uplatniť vo svojej profesionálnej činnosti.
Obsahová štruktúra predmetu je zostavená z 8 nosných okruhov rozdelených do 43 špeciálnych tém
prednášok. Súdne lekárstvo sa zaoberá výučbou lekárskeho skúmania príčin smrti a procesu umierania, pitvou
a jednotlivými príčinami smrti najmä pri náhlych a násilných úmrtiach, ako sú okrem iného mechanické
poranenia, zlomeniny, pády, dusenie, poškodenie elektrickým prúdom, vysokou a nízkou teplotou, úrazy na
železniciach, v cestnej premávke atď.
Cieľ predmetu je zvládnutie spoločných základov morfologických prejavov choroby a chorobných
zmien na základe štúdia štrukturálnych a čiastočne aj funkčných zmien a ich klinických prejavov v bunkách,
tkanivách a orgánoch, čo má byť zrozumiteľné pre poslucháčov právnických fakúlt vzhľadom na ich odbornú
profiláciu po skončení Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
Nosné témy výučby predmetu Súdne lekárstvo:
1. Súdne lekárstvo – história, charakteristika a význam odboru
2. Kategórie a druhy smrti; organizácia súdnolekárskej služby; pitva
3. Vybrané ustanovenia Zákona 576/2004 a 581/2004 Z.z.
4. Medicínske aspekty vybraných trestných činov
5. Posmrtné zmeny
6. Mechanické ohrozenie dýchania
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7. Poškodenie mechanickými, fyzikálnymi a chemickými vplyvmi
8. Nenásilné úmrtia

Témy prednášok:


1. Koncepcia odboru súdne lekárstvo, interdisciplinárny charakter odboru.



2. Organizácia súdnolekárskych činností v SR podľa platnej právnej úpravy.



3. Smrť, definícia, kategórie, príčiny, význam v trestnom konaní.



4. Násilná smrť. Smrť prirodzená.



5. SIDS, CAN syndrome.



6. Mors subita, vita minima, mors in tabula.



7. Isté známky smrti, skoré posmrtné zmeny.



8. Vitálne reakcie.



9. Určovanie času smrti.



10. Postup pri úmrtí.



11. Prehliadajúci lekár, lekár poverený úradom.



12. Metodika výkonu prehliadky mŕtveho.



13. Dokumentácia z prehliadky mŕtveho.



14. Kostrové nálezy. Identifikácia. Exhumácia.



15. Pitva, druhy pitiev.



16. Nariadenie pitvy podľa § 48 Zákona č. 581/2004 Z. z.



17. Prehliadka a pitva mŕtvoly nariadená podľa Trestného poriadku.



18. Metodika výkonu pitvy.



19. Prehliadka šatstva.



20. Vonkajšia prehliadka.



21. Vnútorná prehliadka.



22. Pitva a pomocné laboratórne vyšetrovacie metódy.



23. Pitevný protokol a znalecký posudok z pitvy.



24. Vražda, samovražda, nehoda. Eutanázia.
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25. Prehliadka tela živých osôb. Agravácia. Simulácia. Disimulácia.



26. Ujma na zdraví.



27. Mechanické poranenia. Poranenia ostrým predmetom. Poranenia tupým násilím.



28. Poranenia hlavy a krku.



29. Poranenia hrudníka a brucha.



30. Poranenia chrbtice, miechy. Poranenia končatín.



31. Strelné poranenia.



32. Úrazy v doprave.



33. Pád z výšky. Pád na rovine. Uhryznutie.



34. Zmeny navodené termickými vplyvmi na ľudský organizmus.



35. Zmeny navodené pôsobením neadekvátneho atmosférického tlaku.



36. Poranenia navodené účinkom elektrického prúdu.



37. Udusenie. Strangulácia.



38. Účinok kyselín a zásad na ľudský organizmus.



39. Súdnolekárska toxikológia.



40. Zneužívanie návykových látok.



41. Súdnolekárska alkohológia. Účinky alkoholu a látková premena alkoholu v
organizme.



42. Stanovenie koncentrácie alkoholu. Alkoholové prepočty.



43. Lekár ako svedok. Lekár ako znalec.

Odporúčaná literatúra:

1. Kumar, V., Cotran, R. S., Robbins, S. L.: Robbins basic pathology. Saunders, PhiladelphiaTokyo, 2003, 873 s.
2. Robbins pathologic.basis of disease, 6.vydanie : Cotran AS, Kumar V.,Collins T., Saunders,
Philadelphia – Tokyo, 1999, 1425 s.
3. Stevens. A., Lowe, J.: Pathology, Mosby, London – Wiesbaden, 1995, 539 s.
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4. Rosai, J.: Rosai and Ackermans Surgical pathology, vol.1, 2, 9. vydanie, Mosby, EdinburghToronto, 2004, 2977 s.
5. Bednář, B. a spol.: Základy klasifikace nádoru a jejich léčení. Avicenum, Praha, 1987, 737
s.
6. Bednář, B. a spol: Patologie, Sv.1, Avicenum, Praha, 1982, 625 s.

