
 

 

P R O G R A M 

 

Názov  podujatia:  Princípy forenznej traumatológie a ich význam v rozhodovacej právomoci 

prokuratúr a súdov. Možnosti zákonných postupov pri preverovaní 

zdravotného stavu obvinených a obžalovaných pri vyhýbaní sa procesným 

úkonom  

 

Hlavné témy: Seminár zameriava pozornosť na základné princípy forenzného hodnotenia poranení 

a známok násilia na ľudskom tele, posudzovanie mechanizmu ich vzniku a 

hodnotenie verzií priebehu skutku z pohľadu znaleckej činnosti v odbore 

Zdravotníctvo a farmácia, rutinné znalecké posudzovanie obvyklých parametrov 

podstatných pre právne hodnotenie prípadov ako sú: doba liečby, doba 

práceneschopnosti, obmedzenie v obvyklom spôsobe života, vznik trvalých 

následkov. Autori rozoberajú aj základné aspekty a úskalia problematiky návrhov 

bodového hodnotenia za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia podľa Zákona 

č. 437/2004 Z.z. Seminár poukazuje aj na významné nedostatky a chyby v 

metodológii znaleckej činnosti, ktoré reflektuje prax činnosti znaleckého ústavu, a 

ktoré môžu viesť k sekundárnemu znehodnoteniu dokazovania v prípravnom konaní 

ale aj v konaní pred súdom. Osobitnou časťou odborného programu budú aj postupy 

pri preverovaní zdravotného stavu pri opakovanej neúčasti obvinených a 

obžalovaných osôb na procesných úkonoch a súdnych pojednávaniach so zameraním 

sa na význam a možnosti znaleckej činnosti v danej oblasti, ale aj na efektívny 

spôsob komunikácie zadávateľa so znalcom.   

 

Dátum  konania:  11. november 2021 

 

Miesto  konania:  ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM  

 

Lektor  podujatia: doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD. (súdny znalec, forensic.sk Inštitút 

forenzných medicínskych expertíz, Bratislava; člen Katedry trestného práva a 

kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; Kinstellar Bratislava), 

MUDr. Norbert Moravanský, PhD. (súdny lekár; znalec; odborný asistent Ústavu 

súdneho lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave; hlavný konzultant znaleckého 

ústavu forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz Bratislava), JUDr. Lucia 

Laciaková, PhD. (konzultantka pre medicínske právo forensic.sk Inštitút forenzných 

medicínskych expertíz Bratislava) 

 

Dátum: 11.11.2021 (štvrtok)  
 

08.30 – 09.00 hod. registrácia účastníkov  

09.00 – 10.00 hod. odborný výklad / prezentácia 

10.00 – 10.15 hod. prestávka   

10.15 – 11.45 hod. odborný výklad / prezentácia 

11.45 – 12.45 hod. prestávka   

12.45 – 13.45 hod. odborný výklad / prezentácia 

13.45 – 14.00 hod. prestávka  

14.00 – 15.00 hod. odborný výklad / prezentácia  

15.00 hod. záver vzdelávacieho podujatia  


