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2010 - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 

doktorské štúdium v odbore „všeobecné 

lekárstvo“ (MUDr.) 

2014 - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 

doktorandské štúdium v odbore „patologická 

anatómia a súdne lekárstvo“ (PhD). 

Ďalšie vzdelávanie 2019 – Univerzita Komenského v Bratislave, 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 

špecializácia v odbore „súdne lekárstvo“ 

Priebeh zamestnaní 6/2014 – doteraz: odborný asistent, Ústav 

súdneho lekárstva a medicínskych expertíz 

JLF UK 9/2010 – doteraz: lekár, Ústav 

súdneho lekárstva a medicínskych expertíz 
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Priebeh pedagogickej činnosti 
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od 9/2010 – doteraz: Ústav súdneho lekárstva 

JLF UK (odborný asistent od 6/2014) 

výučba predmetu Súdne lekárstvo 
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v programe všeobecné lekárstvo, študenti 

študujúci v slovenskom jazyku,) – semináre 

výučba predmetu Súdne lekárstvo 

a medicínske právo (5. ročník/zimný 

semester v programe všeobecné lekárstvo, 

študenti študujúci v anglickom jazyku) – 

semináre 

výučba predmetu Súdne lekárstvo 

a medicínske právo (4. ročník/zimný 

semester v programe zubné lekárstvo, 

študenti študujúci v slovenskom jazyku) – 

semináre 

výučba predmetu Právne aspekty 

ošetrovateľstva (3. ročník/zimný semester v 

programe ošetrovateľstvo, študenti denného 
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výučba predmetu Právne aspekty pôrodnej 
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ACC01 Straka, Ľubomír [UKOLJ252] (50%) 

- Janík, Martin [UKOLJ252] (20%) - 

Komáreková, Ivana (20%) - Hejna, Petr (5%) 

- Šafr, Miroslav (5%): Tupé poranenia 

dolných končatín. In: Tupá poranení v 

soudním lékařství. - Praha : Grada, 2011. - S. 

130-162. - ISBN 978-80-247-4194-9 

Vysokoškolské skriptá 

BCI01 Janík, Martin [UKOLJ252 (45%) 

(3,5AH)] - Krajčovič, Jozef [UKOLJ252] 

(10%) - Straka, Ľubomír [UKOLJ252] (40%) 

(3AH)] - Novomesky, František 

[UKOLJ252] (5%) : Forenzná patológia 

srdca  a ciev : vysokoškolské pregraduálne 

a postgraduálne skriptá. Martin: JLF UK - 

Portál MEFANET, 2020.- 167 s.  ISBN 978-

80-8187-095-8 
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