
Študijný program: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo 

Forma štúdia: denná 

Ročník: 5. ročník všeobecné lekárstvo, 6. ročník zubné lekárstvo 

 

Otázky: 

1. Súdne lekárstvo - náplň odboru a jeho činnosti. 
2. Trestný čin a jeho znaky. Priestupok. 
3. Trest a jeho druhy. Možnosti exkulpácie z trestného zavinenia. 
4. Neposkytnutie pomoci. 
5. Ublíženie na zdraví. 
6. Ťažká ujma na zdraví a jej znaky. 
7. Účasť na samovražde. Eutanázia. 
8. Trestné činy proti životu. 
9. Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti. 
10. Týranie zverenej a blízkej osoby (spôsoby, posudzovanie). 
11.  Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Opilstvo. 
12. Nedovolená výroba a držba omamných a psychotropných látok, jedov 

alebo prekurzorov. Šírenie toxikománie. Súdno-lekársky význam 
toxikománií. 

13. Šírenie nebezpečnej nákazlivej choroby. Ohrozenie HIV, pohlavnou 
chorobou. 

14. Lekár ako svedok. 
15. Lekár ako znalec. Znalecký posudok. 
16. Krivá výpoveď. Nepravdivý znalecký posudok. Korupcia. 
17. Lekárske potvrdenie. Odborné vyjadrenie. 
18. Mlčanlivosť lekára a zdravotníckych pracovníkov. 
19. Poučenie a informovaný súhlas pacienta. 
20. Zodpovednosť lekára a zdravotníckych pracovníkov. 
21. Odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. 
22. Transplantácia orgánov a tkanív. Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív 

a buniek. Neoprávnený experiment na človeku. 
23. Nedovolené prerušenie tehotenstva. 
24. Simulácia a disimulácia. 
25. Nariadenie, výkon a technika pitvy. 
26. Prehliadka tela páchateľa. Prehliadka tela poškodeného. 
27. Smrť a proces umierania. 
28. Zisťovanie smrti (v teréne, v nemocnici). 
29. Určovanie času smrti. 
30. Postup pri úmrtí. Úloha lekára pri obhliadke mŕtveho. 
31. List o prehliadke mŕtveho. Správa pre pitvajúceho lekára. 
32. Skoré posmrtné zmeny. 
33. Neskoré posmrtné zmeny. 
34. Náhle úmrtie v detskom veku. 
35. Náhle úmrtie v dospelom veku. 
36. Odreniny. Podliatiny. 
37. Rana tržná, rana tržnozmliaždená, rana pohryzením. 



38. Rana bodná. Rana rezná. Rana sečná. 
39. Obranné rany. Kombinované rany. 
40. Strelná rana účinkom projektilu. 
41. Strelná rana účinkom brokov. Účinok explózie. 
42. Vitálne reakcie ľudského organizmu. 
43. Trauma hlavy (epi-, subdurálny hematóm, komócia, kontúzia mozgu, 

úrazové krvácanie do mozgu). 
44. Zlomeniny lebečnej klenby. 
45. Zlomeniny lebečnej spodiny. 
46. Komplikácie úrazov hlavy. 
47. Účinok elektrického prúdu. Účinok blesku. 
48. Účinok zvýšenej teploty na ľudský organizmus. 
49. Účinok nízkej teploty na ľudský organizmus. 
50. Účinok zvýšeného a zníženého atmosférického tlaku na ľudský 

organizmus. 
51. Hladovanie. 
52. Rozdelenie asfyxií. Všeobecné známky dusenia. 
53. Udusenie obesením. 
54. Udusenie zaškrtením. Udusenie zahrdúsením. 
55. Udusenie z upchania dýchacích otvorov. Udusenie z upchania dýchacích 

ciest. 
56. Udusenie z imobilizácie hrudníka. Polohová asfyxia. 
57. Udusenie v malom priestore. Úmrtie v prostredí oxidu uhličitého. 
58. Utopenie. Smrť vo vode. 
59. Poranenia pri páde z výšky. 
60. Poranenia pri páde na rovine. 
61. Poranenia chodcov v cestnej premávke. 
62. Poranenia vodiča a spolucestujúceho v cestnej premávke. 
63. Poranenia pri úrazoch na železnici. 
64. Pojem jedu. Pojem otravy. Návykové látky v doprave 

65. Otrava psychofarmakami. 
66. Otrava ortuťou. Otrava ťažkými kovmi. 
67. Otrava kyanovodíkom. Otrava organofosfátmi. 
68. Otrava morfiom a jeho derivátmi. 
69. Otrava kokaínom. Otrava psychostimulanciami. 
70. Otrava metanolom a etanolom. 
71. Vyšetrovanie opitosti. 
72. Otrava oxidom uhoľnatým. 
73. Odber a zasielanie materiálu na toxikologicko-chemické vyšetrenie          

od živých a mŕtvych. 
74. Otrava atropínom a rastlinnými alkaloidmi. 
75. Kanabinoidy a halucinogény - účinky na ľudský organizmus. 
 


