
 

 

 

 

 

 

Slovenská súdnolekárska spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti 

 

v spolupráci s  

 

Ústavom súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

 

Súdnolekárskym pracoviskom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

 

organizuje 

 

52. Krsekovu súdnolekársku konferenciu s medzinárodnou účasťou  

pri príležitosti 100-ročného výročia založenia Ústavu súdneho lekárstva LF UK v Bratislave 

 

 

 

 

Bratislava 

29. mája – 1. júna 2019  

 

POZVÁNKA 

 

https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-sudneho-lekarstva-lf-uk/ 
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Vážené kolegyne a kolegovia, 

 

      my, pracovníci súdneho lekárstva v Bratislave, v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity 

Komenského v Bratislave, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Slovenskou 

súdnolekárskou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti, máme tú česť a potešenie 

organizovať 52. Krsekovu súdnolekársku konferenciu s medzinárodnou účasťou. Naše potešenie 

je o to intenzívnejšie, že konferencia je organizovaná pri príležitosti stého výročia založenia 

Univerzity Komenského, jej Lekárskej fakulty a Ústavu súdneho lekárstva, ako jedného z prvých 

ústavov novovzniknutej Fakulty a Univerzity v roku 1919.  

       Naším cieľom je umožniť všetkým účastníkom využiť akademické a sociálne aktivity 

konferencie v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Dúfame, že pri účasti zahraničných expertov 

konferencia poskytne príležitosť na výmenu nových poznatkov, nových skúseností a trendov vo 

všetkých oblastiach súdnolekárskej praxe, výučby a výskumu, ako aj v oblasti ďalších 

forenzných vied. 
       Dovoľujeme si Vás všetkých srdečne pozvať k účasti na konferencii. Urobíme všetko, čo bude 

v našich silách, pre úspešný priebeh konferencie, Vašu pohodu a zmysluplne strávený čas v rámci 

odbornej aj spoločenskej časti konferencie.  

       Tešíme sa na stretnutie v Bratislave! 

       

     za organizačný výbor 

            Jozef Šidlo 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

Názov konferencie 

52. Krsekova súdnolekárska konferencia s medzinárodnou účasťou  

Organizátori 

Slovenská súdnolekárska spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti 

Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

Súdnolekárske pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava 

 

Miesto konania 

Lekárska fakulta UK, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava   

 

Termín 

Konferencia sa bude konať od stredy 29 mája do soboty 1. júna 2019 

  

Jazyk 

Oficiálnymi jazykmi konferencie budú slovenčina, čeština a angličtina bez možnosti 

simultánneho prekladu. 

 

Registračný poplatok 

účastník 100,- € 

 

Platba 
na mieste pri registrácii  

 

HLAVNÉ TÉMY 

1. 100 rokov organizovaného súdneho lekárstva na Slovensku 

2. Varia 



 

 

PUBLIKÁCIA PRÍSPEVKOV 

Organizátori plánujú vydať príspevky v plnom rozsahu v špeciálnom Zborníku venovanom 

stému výročiu založenia Ústavu. Distribúcia zborníka účastníkom konferencie je plánovaná už 

v čase konania konferencie, preto je potrebné príspevky zaslať v požadovanom termíne. 

V prípade záujmu účastníkov je zároveň ponúkaná a vítaná možnosť publikácie minimálne 

upravených príspevkov v časopise “Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae”. Priložené 

inštrukcie pre autorov sú záväzné pre prípravu rukopisov ako pre publikáciu v zborníku tak aj 

pre publikáciu v časopise. Rukopisy je potrebné zaslať do 31. marca 2019 na adresu: 

sidlo45@gmail.com. 
 

PREDBEŽNÝ PROGRAM  

29. máj 2019  15:00              Zasadnutie výboru Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti SLS  

streda             16:00 – 18:00 Registrácia 

                       19:00              Uvítací večer 

30. máj 2019  08:00 – 17:00 Registrácia                                                 

štvrtok            09:00 – 09:20 Otvorenie konferencie 

                       09:20 – 09:40 Spoločné fotografovanie účastníkov 

                       09:40 – 10:40 Pozvané plenárne prednášky 

                       10:40 – 11:00 Prestávka 

                       11:00 – 13:00 Prednáškový blok 

                       13:00 – 14:00 Obed 

                            14:00 – 18:00 Prednáškové bloky  

                       19:00               Spoločenský večer   

31. máj 2019   08:00 – 13:00 Registrácia                                                 

piatok              09:00 – 12:30 Prednáškové bloky 

                        12:30 – 13:30 Obed 

                        13:30 – 17:30 Prednáškové bloky 

                        17:30             Záver konferencie 

  19:00               Rozlúčkový večer   

1. jún 2019      09:00              Výlet do okolia Bratislavy  

sobota  

                        

 

UBYTOVANIE 

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne. Organizátori odporúčajú Hotel Saffron 

(vzdialenosť 300 m od konania konferencie).  

Web stránka: http://www.hotelsaffron.sk/ 

 

DÔLEŽITÉ DÁTUMY A TERMÍNY 

Zaslanie predbežného registračného formulára: 31. január 2019  

Zaslanie rukopisov (full textov) prezentácie:  31. marec 2019 

Zaslanie registračného formulára:                         aktívna účasť 31. marec 2019                                             

                  pasívna účasť 30. apríl 2019 

Definitívny program:                bude zaslaný po 15. máji 2019 

Začiatok registrácie:                                     29. mája 2019 na mieste 

 

POKYNY PRE AUTOROV:  
Rukopisy musia zodpovedať pravidlám uvedeným v „Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals“, 5th edition, New Engl J Med 1997; 336 (4): 309-315. 
Rukopisy je potrebné zaslať napísané v anglickom, českom alebo slovenskom jazyku 

mailto:sidlo45@gmail.com


 

 

v textovom editore Microsoft Word. Pri písaní príspevkov sa odporúča dodržiavať štruktúrované 

členenie na Úvod, Metódy, Výsledky a Záver. Rozsah príspevkov je určený minimálne na štyri 

strany formátu A4.  

Forma textu má byť nasledovná: písmo Arial, veľkosť písma 10, je potrebné 

bezpodmienečne dodržať riadkovanie 12 bodov! Každý príspevok musí mať nadpis bez bodky 

na konci, písmo Arial, tučné, veľkosť 12 bodov, meno/-á autora/-ov v tvare priezvisko, 

iniciála/-y krstného mena, čiarka (napr. Budínsky I,), pracovisko autora/-ov s uvedením mesta 

a štátu. Pre identifikáciu autora a pracoviska je potrebné použiť arabské číslice v hornom 

indexe pred menom autora a pracoviska (napr. 
1
Budínsky, .. 

1
Ústav...).  

Každý príspevok musí obsahovať štruktúrovaný abstrakt rozsahu do 250 slov, 3 – 5 kľúčových 

slov a adresu korešpondujúceho autora, vrátane e-mailovej adresy. Rukopisy ponúknuté v 

anglickom jazyku musia obsahovať aj názov, abstrakt a kľúčové slová v slovenskom alebo 

českom jazyku. Rukopisy ponúknuté v českom alebo slovenskom jazyku musia obsahovať 

aj názov, abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku. Nasleduje vlastný text príspevku.  

Tabuľky a grafy musia byť upravené, každá/ý na osobitnom liste, s názvom nad 

tabuľkou/grafom a poznámkami pod tabuľkou/grafom. Tabuľky a grafy nemajú obsahovať 

duplicitné údaje. V texte musí byť uvedené, kde majú byť umiestnené. 
Fotografie – čierno-biele (pre časopis), pre Zborník aj farebné - v elektronickej forme v kvalite 

300 dpi.  

Literatúra a skratky – spôsob citovania odkazov na literatúru a zoznam skratiek sú uvedené vo 

vyššie citovanom dokumente „Uniform Requirements....“ v časti „References“. Odkazy sa 

označujú v texte číslom v zátvorke a na konci textu sa uvádzajú v zozname v poradí, v akom boli 

citované. Mená autorov sa uvádzajú všetky, ak sú traja autori, ak sú štyria a viacerí, uvádzajú sa 

prvé tri mená a doplní sa et al. Nasleduje názov článku, názov časopisu, rok vydania, volume a 

príslušné strany. Za správnosť odkazov je zodpovedný autor.  

Príklady citovania odkazov: 

Článok: 
1. Greenblatt DJ, Abernethy DR, Shader Jr RI. Pharmacokinetic aspects of drug therapy in the 

elderly (commentary). Ther Drug Monit 1986; 8 (6): 249-255. 

Monografia: 
2. Mitchell JR, Horning MG (Eds). Drug metabolism and drug toxicity. New York; Raven Press, 

1984: 1-25. 

Kapitola v monografii: 

3. Kutt H, Pippenberg CE et al. Plasma clearance of nor-methsuximide in a uremic patient. 223-

226. In: Levy RH, Pitlick WH, Meijer J (Eds). Metabolism of antiepileptic drugs. New York; 

Raven Press, 1984. 

Internet: 
4. http://www.med.monash.edu.au/medical 
 

Príspevky zasielajte na adresu sidlo45@gmail.com. 

http://www.med.monash.edu.au/medical
mailto:fol.soc@gmail.com

