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ÚVOD 

Predkladaný učebný text je určený predovšetkým pre pregraduálne štúdium súdneho lekárstva 

pre študentov medicíny. Uvedené informácie môžu nájsť využitie aj u študujúcich alebo 

pracujúcich v iných medicínskych a nemedicínskych odboroch. Dúfame, že text bude 

nápomocný aj prehliadajúcim lekárom pri praktickom výkone prehliadok mŕtvych tiel na mieste 

úmrtia/nálezu. Výučba predmetu súdne lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave je v súčasnosti obmedzená na 12 hodín prednášok a 25 hodín stáží. S ohľadom na 

možnosti uplatnenia sa absolventov lekárskej fakulty je možné konštatovať, že súdne lekárstvo 

v Slovenskej republike už v dnešnej dobe nie je viac neatraktívnym odborom, čo znamená, 

že momentálne nové pracovné príležitosti v odbore súdne lekárstvo sú veľmi obmedzené až 

vyčerpané. Na druhej strane to neznamená, že organizácia výkonu súdnolekárskej praxe 

v našom štáte je uspokojivá. Našou snahou je preto podať študentom medicíny prehľad aspoň 

základných medicínskych poznatkov ako aj prehľad základných legislatívnych noriem 

potrebných a využiteľných v ich profesionálnej praxi. Jednou zo styčných medziodborových 

medicínskych oblastí výkonu lekárskej praxe je oblasť výkonu prehliadok mŕtvych tiel na 

mieste úmrtia/nálezu. Organizácia tejto veľmi potrebnej a nevyhnutnej činnosti v posledných 

rokoch prekonáva určité zmeny. Problémy sú hlavne v oblasti výkonu prehliadok mŕtvych tiel 

pri úmrtiach mimo zdravotnícke zariadenia, čo predstavuje približne 60 % všetkých úmrtí 

v Slovenskej republike. Jednou z podstatných príčin uvedených problémov je nezáujem lekárov 

o túto činnosť. Z uvedeného dôvodu je jedným z našich hlavných cieľov pripraviť budúcich 

absolventov lekárskej fakulty na túto činnosť, pokiaľ by do nej boli po ukončení štúdia zapojení, 

a pre tento účel slúži aj predkladaný učebný text. Základným predpokladom pre výkon 

prehliadky mŕtveho tela je orientácia lekára v problematike smrti a procesu umierania, 

posmrtných zmien, určovania času smrti a príslušnej legislatívy. 
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1 ZÁKONY A PRÁVNE NORMY UPRAVUJÚCE POSTUP PRI 

ÚMRTÍ A VÝKON PREHLIADOK MŔTVYCH TIEL NA MIESTE 

ÚMRTIA/NÁLEZU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Na tomto mieste je uvádzaný prehľad a znenie príslušných zákonov a právnych noriem platných 

v čase publikácie skrípt.  

1.1 Postup pri úmrtí  

Postup pri úmrtí sa uvádza v Zákone 576/2004 Z. z. v Piatej časti v § 41 a 43 nasledovne: 

§ 41 Oznámenie úmrtia 

(1) Každý, kto sa dozvedel o úmrtí mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti 

alebo našiel mŕtve telo mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, je povinný túto 

skutočnosť bezodkladne oznámiť operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej 

zdravotnej služby, na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“ alebo útvaru 

Policajného zboru. 

(2) Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie v zdravotníckom zariadení ústavnej 

starostlivosti 

a) osobám blízkym zomrelej osobe, a ak takéto osoby nie sú známe, obci príslušnej podľa 

miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomrelého; ak trvalý pobyt alebo prechodný 

pobyt zomrelého nie je známy, obci, v ktorej má zdravotnícke zariadenie, ktorému sa úmrtie 

oznámilo podľa odseku 1 alebo v ktorom k úmrtiu došlo, miesto prevádzkovania, 

b) úradu pre dohľad. 

3) Úmrtie osoby v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, ktorá sa liečila v súvislosti 

s úrazom, poškodením zdravia zavineným inou osobou alebo otravou, je poskytovateľ povinný 

oznámiť aj príslušnému útvaru Policajného zboru. 
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§ 43 Určovanie smrti 

(1) Lekár je povinný zisťovať smrť v súlade so súčasnými poznatkami vedy. 

(2) Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania 

a srdcovej činnosti. 

(3) Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií 

celého mozgu (ďalej len „smrť mozgu“). 

(4) Ak sa dýchacie funkcie a obehové funkcie osoby udržiavajú pomocou prístrojov, smrť 

mozgu musí jednomyseľne potvrdiť konzílium (§ 2 ods. 5). 

(5) Členom konzília podľa odseku 4 musí byť ošetrujúci lekár, lekár so špecializáciou 

v špecializačnom odbore neurológia a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore 

anestéziológia a resuscitácia. Členom konzília nesmie byť lekár transplantačnej skupiny, ktorý 

má vykonať transplantáciu. 

(6) Po určení smrti mozgu konzíliom je ošetrujúci lekár povinný upustiť od ďalšej resuscitácie 

okrem prípadu, ak konzílium navrhlo pokračovanie resuscitácie aj po určení smrti, ak ide 

o mŕtvu osobu, ktorej sa má odobrať orgán, tkanivo alebo bunky na účely transplantácie. 

Rozhodnutie konzília je pre ošetrujúceho lekára záväzné. 

(7) Lekár alebo konzílium sú povinní ihneď spísať zápisnicu o určení smrti. 

(8) Po určení smrti lekárom alebo konzíliom možno na mŕtvom tele vykonať len 

a) prehliadku mŕtveho tela, 

b) pitvu vrátane príslušných vyšetrení,  

c) zdravotné výkony potrebné na účely odberu ľudských orgánov, ľudských tkanív a ľudských 

buniek,  

d) zdravotné výkony vedúce k pôrodu, ak ide o tehotnú ženu, 
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e) vyberanie implantovaných zdravotníckych pomôcok, ak je to účelné, okrem zubno- 

lekárskych pevných protetických výrobkov, 

f) ďalšie úkony ustanovené osobitným predpisom. 

1.2 Prehliadka mŕtveho tela 

Základná právna úprava výkonu prehliadky mŕtvych tiel je obsiahnutá v Zákone 581/2004 Z. 

z. v Štvrtej časti v § 47b – 47f nasledovne: 

§ 47b Prehliadka mŕtveho tela 

(1) Prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje čas a príčina úmrtia. Vykonávanie prehliadky mŕtveho 

tela je činnosť vo verejnom záujme v rámci výkonu zdravotníckeho povolania. 

(2) Prehliadku mŕtveho tela vykonáva prehliadajúci lekár. Prehliadajúcim lekárom je 

zdravotnícky pracovník v povolaní lekár, ktorý má vydané oprávnenie na vykonávanie 

prehliadok mŕtvych tiel. 

(3) Prehliadajúci lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný bezodkladne po 

vykonaní prehliadky mŕtveho tela vyplniť list o prehliadke mŕtveho tela a štatistické hlásenie 

o úmrtí. Každý, komu sú známe informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu, je 

povinný poskytnúť tieto informácie prehliadajúcemu lekárovi, ktorý vykonal prehliadku 

mŕtveho tela. 

(4) Prehliadajúci lekár je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po vykonaní prehliadky 

mŕtveho tela odovzdať úradu vyplnený list o prehliadke mŕtveho tela. 

(5) Prehliadajúci lekár ako aj každá osoba prítomná pri prehliadke mŕtveho tela je povinná 

zdržať sa akéhokoľvek konania smerujúceho k ponuke alebo propagácii pohrebných služieb 

alebo k poskytovaniu informácií o pohrebných službách s cieľom uprednostniť konkrétneho 

prevádzkovateľa pohrebnej služby. 
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(6) Pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom, samovraždou alebo ak ide o úmrtie 

cudzieho štátneho príslušníka, prehliadajúci lekár bezodkladne oznámi tieto skutočnosti útvaru 

policajného zboru. 

(7) Po prehliadke mŕtveho tela možno nariadiť pitvu len za podmienok podľa § 48. 

§ 47c Prehliadka mŕtveho tela v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej 

starostlivosti 

Vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej 

starostlivosti, v ktorom došlo k úmrtiu, zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý 

má vydané povolenie na prevádzkovanie tohto zdravotníckeho zariadenia prehliadajúcim 

lekárom, ktorý nebol ošetrujúcim lekárom zomrelého počas poslednej hospitalizácie. 

§ 47da Prehliadka mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej 

starostlivosti 

(1) Ak nie je ustanovené v odsekoch 2, 6 a 8 inak, prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho 

zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vykonávajú na základe zmluvy o zabezpečení 

vykonávania prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom organizátora prehliadok mŕtvych tiel. 

(2) Prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti 

môže vykonať aj lekár poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie 

ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, alebo lekár organizátora, ktorý poskytoval pevnú 

ambulantnú pohotovostnú službu formou návštevnej služby, a to v prípade, ak 

a) smrť osoby nastala až po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe týmto 

lekárom, 

b) je splnená niektorá z podmienok pre nariadenie pitvy podľa § 48 ods. 3 písm. b) až e) a g) až 

k), 

c) vykonaním prehliadky mŕtveho tela neohrozí poskytovanie neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti inej osobe a 
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d) má tento lekár vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. 

(3) Zmluva o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel nemôže byť z dôvodu zaujatosti 

uzavretá s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, 

a) ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s fyzickou 

osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu (ďalej 

len „prevádzkovateľ pohrebnej služby“), 

b) ktorá je alebo v posledných 24 mesiacoch bola spoločníkom, štatutárnym orgánom, členom 

štatutárneho orgánu alebo členom kontrolného orgánu prevádzkovateľa pohrebnej služby, 

c) u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti so zreteľom na jej pomer k veci, 

d) ktorá je zamestnancom ministerstva zdravotníctva alebo úradu, 

e) ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom 

kontrolného orgánu prevádzkovateľa pohrebnej služby. 

(4) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zúčastní verejného obstarávania na 

uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, predloží úradu čestné 

vyhlásenie, že neexistuje dôvod zaujatosti podľa odseku 3. Ak sa vyskytne niektorý z dôvodov 

zaujatosti podľa odseku 3 po začatí verejného obstarávania na uzatvorenie zmluvy 

o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, fyzická osoba alebo právnická osoba je 

povinná bezodkladne o tom upovedomiť úrad; úrad zaujatú fyzickú osobu alebo právnickú 

osobu vylúči z verejného obstarávania na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania 

prehliadok mŕtvych tiel. 

(5) Organizátor prehliadok mŕtvych tiel je povinný 

a) bezodkladne po oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej 

zdravotnej služby zabezpečiť vykonanie prehliadky mŕtveho tela prostredníctvom 

prehliadajúceho lekára na tom území samosprávneho kraja, pre ktorý má uzatvorenú zmluvu 

o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, 
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b) zabezpečiť nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára, 

c) zabezpečiť prepravu prehliadajúceho lekára na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela 

a späť, 

d) vyhotoviť rozpis vykonávania prehliadky mŕtveho tela (ďalej len „rozpis organizátora“) 

a zaslať rozpis organizátora operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej 

služby a úradu najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom kalendárneho mesiaca, na ktorý sa 

rozpis organizátora vyhotovuje, 

e) zdržať sa akéhokoľvek konania smerujúceho k ponuke alebo propagácii pohrebných služieb 

alebo k poskytovaniu informácií o pohrebných službách s cieľom uprednostniť konkrétneho 

prevádzkovateľa pohrebnej služby. 

(6) V čase, ak nie je pre samosprávny kraj uzatvorená platná a účinná zmluva o zabezpečení 

vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia 

ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vykonávajú na základe rozpisu úradu. Úrad vyhotoví rozpis 

úradu podľa prvej vety tak, aby úplne zabezpečil nepretržité vykonávanie prehliadok mŕtvych 

tiel na území samosprávneho kraja; úrad úplne zabezpečí vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, 

ak bude na každý deň rozpisu úradu zabezpečený dostatočný počet prehliadajúcich lekárov, aby 

bolo pokryté celé územie samosprávneho kraja, pre ktorý sa rozpis úradu vyhotovuje. 

(7) Úrad zaradí do rozpisu úradu prehliadajúcich lekárov podľa § 47f ods. 1 písm. b) až d). Úrad 

do rozpisu úradu nezaradí zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár, ktorý má vydané 

oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a ktorý vykonáva štátnu službu 

profesionálneho vojaka vo vojenskom zdravotníctve. 

(8) Ak úrad nedokáže na území samosprávneho kraja, pre ktorý nie je uzatvorená zmluva 

o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, úplne zabezpečiť vykonávanie prehliadok 

mŕtvych tiel podľa odseku 6 prostredníctvom lekárov podľa odseku 7, doplní do rozpisu úradu 

lekára poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekára 
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poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú 

starostlivosť na území samosprávneho kraja, pre ktorý úrad úplne nezabezpečil vykonávanie 

prehliadok mŕtvych tiel. Lekár poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

alebo lekár poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý je uvedený v rozpise 

úradu, sa považuje za prehliadajúceho lekára; osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam 

mŕtvych tiel a oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa nevyžaduje. 

(9) Úrad je pri príprave rozpisu úradu povinný rovnomerne zaraďovať poskytovateľov 

všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľov špecializovanej 

ambulantnej starostlivosti do rozpisu úradu podľa odseku 8. 

(10) Úrad zverejňuje rozpis úradu podľa odsekov 6 a 8 na svojom webovom sídle najneskôr 

k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý o jeden mesiac predchádza kalendárnemu 

mesiacu, na ktorý sa rozpis úradu vyhotovuje; náležitosti rozpisu úradu podľa odseku 11 sa na 

zverejnený rozpis úradu nevzťahujú. Ak má úrad k dispozícii e-mailovú adresu poskytovateľa 

všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa špecializovanej ambulantnej 

starostlivosti alebo lekára uvedeného v rozpise úradu, zašle rozpis úradu aj na túto e-mailovú 

adresu. Rozpis úradu sa považuje za doručený poskytovateľom a lekárom dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia na webovom sídle úradu. Úrad zašle rozpis úradu operačnému stredisku 

tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby najneskôr desať pracovných dní pred 

začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis úradu vyhotovuje. 

(11) Rozpis organizátora alebo rozpis úradu zasielaný operačnému stredisku tiesňového volania 

záchrannej zdravotnej služby obsahuje najmä 

a) obdobie, na ktoré sa rozpis organizátora alebo rozpis úradu vyhotovuje, 

b) určenie časti Slovenskej republiky tvorenej najmenej jedným okresom, pre ktorú sa 

vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel zabezpečuje, 
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c) zoznam lekárov podľa odseku 5 písm. b), odseku 7 alebo lekárov poskytovateľa, ktorý 

poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť alebo špecializovanú ambulantnú starostlivosť 

podľa odseku 8, s uvedením mena a priezviska, telefonického kontaktu a dátumu a času, 

v ktorom budú vykonávať prehliadky mŕtvych tiel. 

(12) Lekár, ktorý je uvedený v rozpise úradu, sa považuje za prehliadajúceho lekára a je povinný 

a) vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu, 

b) poskytnúť úradu kontaktné údaje na účely zaradenia do rozpisu úradu, 

c) bezodkladne po oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej 

zdravotnej služby vykonať prehliadku mŕtveho tela, 

d) nariaďovať pitvy podľa § 48. 

(13) Prehliadka mŕtveho tela lekárom poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti alebo poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý 

je uvedený v rozpise úradu, je vykonaná bezodkladne aj vtedy, ak k oznámeniu úmrtia 

operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby dôjde 

a) počas jeho ordinačných hodín schválených podľa osobitného predpisu a lekár vykoná 

prehliadku mŕtveho tela bezodkladne po ich skončení, alebo 

b) v čase, v ktorom je týmto lekárom poskytovaná pevná ambulantná pohotovostná služba 

podľa osobitného predpisu a lekár vykoná prehliadku mŕtveho tela bezodkladne po ukončení 

času, v ktorom sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje. 

§ 47e Prehliadka mŕtveho tela profesionálneho vojaka zomrelého pri plnení úloh mimo 

územia Slovenskej republiky 

Prehliadku mŕtveho tela profesionálneho vojaka zomrelého pri plnení úloh mimo územia 

Slovenskej republiky vykonáva profesionálny vojak, ktorý vykonáva štátnu službu vo 

vojenskom zdravotníctve v zdravotníckom povolaní lekár a ktorý má vydané oprávnenie na 
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vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel; to neplatí, ak bola prehliadka mŕtveho tela 

profesionálneho vojaka vykonaná na mieste úmrtia. 

§ 47f Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel 

(1) Úrad vydá oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel 

a) lekárom organizátora prehliadok mŕtvych tiel, 

b) zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v povolaní lekár, ktorý 

požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, 

c) zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár, ktorý nie je poskytovateľom a ktorý požiadal 

úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, 

d) zamestnancovi úradu, ktorý je zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár a ktorý má 

osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel. 

(2) Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) a c) obsahuje najmä 

a) kópiu osvedčenia o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel; to neplatí, ak ide 

o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekára s profesijným 

titulom všeobecný lekár alebo pediater, a 

b) určenie časti Slovenskej republiky, v ktorej má lekár poskytovateľa alebo lekár, ktorý nie je 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti záujem vykonávať prehliadky mŕtvych tiel. 

(3) Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa odseku 1 obsahuje najmä 

a) určenie samosprávneho kraja, ak sa oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel 

vydáva lekárovi organizátora prehliadok mŕtvych tiel, 

b) určenie časti územia Slovenskej republiky, pre ktorú sa oprávnenie na vykonávanie 

prehliadok mŕtvych tiel vydáva, ak sa oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel 

vydáva na základe žiadosti podľa odseku 1 písm. b) a c) alebo zamestnancovi úradu, 

c) dátum absolvovania školenia k prehliadkam mŕtvych tiel. 

(4) Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel zaniká 
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a) smrťou oprávnenej fyzickej osoby alebo vyhlásením oprávnenej fyzickej osoby za mŕtvu 

alebo 

b) vrátením oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel úradu. 

(5) Na vydávanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa nevzťahuje všeobecný 

predpis o správnom konaní. 

Znenie uvedených častí zákonov je rozpracované vo vnútorných predpisoch Úradu pre dohľad 

nad zdravotnou starostlivosťou v Metodickom usmernení číslo 01/4/2018 k vykonávaniu 

prehliadky mŕtveho tela a v Karte procesu integrovaného manažérskeho systému č. HP - 

02 Prehliadky mŕtvych tiel. Vyplnenie dokumentu List o prehliadke mŕtveho a štatistické 

hlásenie o úmrtí upravuje Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky Vestník MZ SR čiastka 55 – 60/2004. 

Pitva môže byť nariadená prehliadajúcim lekárom podľa Štvrtej časti § 48 zákona 581/2004 

Z. z. V prípade podozrenia, že k úmrtiu došlo v dôsledku trestného činu pitvu nariadia na návrh 

prehliadajúceho lekára orgány činné v trestnom konaní (Policajný zbor, Prokuratúra, Súdy) 

podľa Šiestej hlavy Štvrtého dielu § 156 zákona 301/2005 Z. z. Technické zabezpečenie 

postupu pri úmrtí je predmetom Zákona 131/2010 Z. z. 

1.3 Povinnosti prehliadajúceho lekára 

Prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia vykoná lekár, ktorému bolo 

oznámené úmrtie a má oprávnenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na 

vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. Účelom a cieľom prehliadky mŕtveho je konštatovať 

smrť, jej čas a príčinu. V prípade, že nie je možné stanoviť smrť, je potrebné vykonať 

oživovacie úkony. Ak prehliadkou nie je možné stanoviť čas smrti a uvedená skutočnosť môže 

byť rozhodujúcou v trestnom, príp. inom konaní, je potrebné prizvať lekára so špecializáciou 

v špecializačnom odbore súdne lekárstvo. Ak prehliadkou nie je možné stanoviť príčinu smrti, 
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je potrebné nariadiť pitvu. Povinnosťou lekára, ktorý vykonal prehliadku (ďalej prehliadajúci 

lekár) je vyplniť List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (ďalej List o prehliadke 

mŕtveho – Štatistický úrad Slovenskej republiky Obyv 3 – 12 viď Príloha č. 1) v súlade 

s Odborným usmernením MZ SR. List musí byť vyplnený v 4 vyhotoveniach úplne a presne na 

základe všetkých dostupných údajov. Vyplňuje sa strojom alebo paličkovým písmom. Za 

správnosť údajov je zodpovedný lekár podpísaný na Liste. Ak bola osoba v čase úmrtia 

nakazená nebezpečnou chorobou, lekár je povinný podľa § 3 ods. 10 zákona 131/2010 Z. z. túto 

skutočnosť bezodkladne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva telefonicky, 

elektronickou poštou alebo kuriérom. V takom prípade uvedie v Liste „nakazený nebezpečnou 

chorobou“ a povolenie na prevoz vydá len na základe súhlasu regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. Povolenie pohrebu spopolnením vydá prehliadajúci lekár. Ak je nariadená pitva, 

povolenie na spopolnenie vydá pitvajúci lekár. Ďalšou povinnosťou prehliadajúceho lekára je 

podľa § 15 ods. 2 zákona 154/1994 Z. z. oznámiť úmrtie matričnému úradu neodkladne, 

najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Pri podozrení, že úmrtie bolo 

spôsobené trestným činom alebo samovraždou alebo v prípade úmrtia cudzieho štátneho 

príslušníka má prehliadajúci lekár oznamovaciu povinnosť voči príslušnému útvaru 

Policajného zboru. V prípade nákazy alebo podozrenia na tuberkulózu prehliadajúci lekár 

oznamuje túto skutočnosť bezodkladne Národnému ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb 

a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy prostredníctvom tlačiva „Hlásenie o pacientovi 

s tuberkulózou“, ktoré je zverejnené v Národnom registri tuberkulózy. Po vykonaní prehliadky 

rozhodne prehliadajúci lekár o ďalšom postupe, pričom pitvu môže nariadiť len za podmienok 

ustanovených v § 48 zákona 581/2004 Z. z.  

Ak prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia nenariadi 

pitvu, vyplní v piatich vyhotoveniach List o prehliadke mŕtveho aj s týmito údajmi: miesto 

prehliadky, povolenie spopolnenia (nie je možné u osôb nezistenej totožnosti a obmedzené 
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u osôb s implantovanými niektorými zdravotníckymi materiálmi napr. kardiostimulátor) 

a prevozu, vyplní diagnostickú časť a diagnózy zakóduje podľa platnej verzie Medzinárodnej 

klasifikácie chorôb. Súčasne vyplní formulár „Správa o prehliadke mŕtveho tela“ (F-033 – viď 

Príloha č. 2). List o prehliadke mŕtveho rozošle nasledovne: dva listy pre matriku, jeden pre 

obstarávateľa pohrebu, jeden list na založenie do zdravotnej dokumentácie mŕtveho, jeden list 

pre príslušnú pobočku úradu. Prehliadajúci lekár je povinný najneskôr nasledujúci pracovný 

deň po vykonaní prehliadky mŕtveho tela doručiť na príslušnú pobočku úradu vyplnený List 

o prehliadke mŕtveho spolu s formulárom „Správa o prehliadke mŕtveho“. Ak prehliadajúci 

lekár nenariadi pitvu a mŕtve telo má byť pochované mimo územia Slovenskej republiky vyplní 

na základe Dohovoru o prevoze tiel mŕtvych osôb (Séria európskych dohôd č. 80 11/2003 Z. 

z.) tlačivo Pas pre mŕtvolu (viď Príloha č. 3). 

Ak prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia v zmysle § 

48 zákona č. 581/2004 Z. z. nariadi pitvu, zabezpečí nezameniteľné označenie mŕtveho tela, 

ktoré označí menom, priezviskom a dátumom narodenia, ak je mŕtve telo známe. V prípade 

neznámeho mŕtveho tela toto označí písmenami „XY“ – muža a „XX“ – ženu, prípadne 

poradovým číslom. Týka sa to najmä prehliadok viacerých mŕtvych tiel – dopravné nehody, 

hromadné otravy, živelné pohromy, železničné nešťastia a podobne. Vyplní List o prehliadke 

mŕtveho v piatich vyhotoveniach a súčasne vypíše formulár „Správa o prehliadke mŕtveho 

tela“. Zabezpečí prevoz mŕtveho tela zmluvnou pohrebnou službou úradu na súdnolekárske 

pracovisko úradu, v ktorom bude vykonaná pitva a potvrdí príslušnú časť formuláru 

„Potvrdenie o preprave mŕtveho tela“. Zoznam zmluvných pohrebných služieb pre daný región 

je uvedený na stránke www.udzs-sk.sk. S mŕtvym telom odošle v zalepenej obálke vyplnené 

Listy o prehliadke mŕtveho v štyroch vyhotoveniach a vypísaný formulár Správa o prehliadke 

mŕtveho tela s označením mena a priezviska mŕtveho, adresy príslušného Súdnolekárskeho 

a patologickoanatomického (ďalej len „SLaPA“) pracoviska s poznámkou „vykonať 

http://www.udzs-sk.sk/
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pitvu“. Rajonizácia SLaPA pracovísk je uvedená na stránke www.udzs-sk.sk. Prehliadajúci 

lekár je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po vykonaní prehliadky mŕtveho tela 

doručiť na príslušnú pobočku úradu jeden exemplár Listu o prehliadke mŕtveho.  

Pre vypisovanie dokumentácie pri prehliadke mŕtveho tela v zdravotníckom zariadení platia 

rovnaké pravidlá s jedným rozdielom – namiesto Správy o prehliadke mŕtveho tela priloží 

prehliadajúci lekár do dokumentácie Prepúšťaciu lekársku správu. 

http://www.udzs-sk.sk/
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2 TANATOLOGICKÉ MINIMUM 

Tanatológia je definovaná ako interdisciplinárny vedný odbor zaoberajúci sa smrťou 

a všetkými fenoménmi, ktoré sú s ňou spojené. Smrť človeka ako zánik živého organizmu nie 

je len biologickým javom. Z pohľadu spoločenského významu ide zároveň o závažnú právnu 

udalosť, nakoľko smrťou fyzickej osoby zaniká jej právna subjektivita. V nadväznosti na smrť 

človeka s jeho mŕtvym telom súvisia zdravotné, hygienické, etické a iné spoločenské 

požiadavky. Nevyhnutnou podmienkou pre úspešné splnenie všetkých uvedených požiadaviek 

je správny postup pri úmrtí. Jedným zo základných úkonov potrebných pre správny postup pri 

úmrtí je prehliadka mŕtveho tela na mieste úmrtia prípadne na mieste nálezu mŕtveho tela. 

Súdnolekárska tanatológia je veda, ktorá sa zaoberá mechanizmom a forenznými aspektmi 

smrti, zmenami ľudského tela sprevádzajúcimi smrť, posmrtnými zmenami a širšími 

psychologickými a sociálnymi aspektmi vo vzťahu k smrti ľudského jedinca. 

Smrť je v súdnom lekárstve definovaná ako ireverzibilné zastavenie všetkých funkcií 

organizmu a ich súvzťažného usporiadania. Nie je to okamžitý prejav, ale väčšinou dlhšie 

trvajúci proces.  

Atria mortis (vstupné brány smrti) – proces umierania začína zlyhaním niektorého životne 

dôležitého systému najčastejšie kardiovaskulárneho, dýchacieho a/alebo centrálneho 

nervového. 

Klinická smrť nastáva v momente zastavenia srdcovej činnosti a dýchania. Ide o reverzibilný 

stav, kedy je možné vyhasnuté životné pochody za určitých priaznivých okolností ešte obnoviť. 

Biologická smrť je definovaná ako postupné odumieranie jednotlivých tkanív postupne 

v závislosti od ich citlivosti na nedostatok kyslíka. Limitujúce pre konštatovanie smrti človeka 

je odumretie životne dôležitých centier mozgu, k čomu dochádza pri úplnom zastavení 

prívodu kyslíka spravidla do piatich minút. 
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Vita minima (zdanlivá smrť) – neisté známky smrti – bledosť kože, pokles telesnej teploty, 

zvlášť končatín, ochabnutie svalstva, areflexia, nepoznateľné dýchanie, nehmatný pulz, 

nepočuteľná srdcová činnosť – nedovoľujú jednoznačne stanoviť smrť.  

Isté známky smrti – skoré a/alebo neskoré posmrtné zmeny alebo známky stanovené 

vyšetrením EKG, EEG resp. určenie mozgovej smrti pomocou angiografie mozgových tepien. 

Supravitálne reakcie – miestne reakcie na určité podnety vybaviteľné do niekoľkých hodín po 

smrti t. j. po zlyhaní činnosti základných životných systémov na podklade pretrvávania 

niektorých funkcií orgánov a tkanív, ktoré biologicky odumierajú postupne – mechanická 

dráždivosť kostrového svalstva, dráždivosť hladkého svalstva, elektrická dráždivosť svalov 

a nervov, pupilárna reakcia, transpirácia potu, test vitality spermatozoí a test vitality 

leukocytov. 

Posmrtné zmeny – fyzikálne a chemické pochody, ku ktorým dochádza v organizme už od 

okamihu klinickej smrti, niekedy už v terminálnych štádiách života v agónii, ktoré sa prejavujú 

navonok viac či menej nápadnými zmenami – fyzikálne a chemické posmrtné zmeny.  

Skoré posmrtné zmeny – vyvíjajú sa do 24 hodín po smrti. 

Neskoré posmrtné zmeny – vyvíjajú sa po 24 hodinách po smrti. 

Fyzikálne skoré posmrtné zmeny – posmrtná bledosť, posmrtné škvrny, posmrtné chladnutie 

tela, posmrtné zasychanie kože a slizníc, posmrtné hypostázy, posmrtná difúzia tekutín 

a plynov. 

Chemické skoré posmrtné zmeny – posmrtná stuhnutosť, posmrtné zrážanie krvi, autolýza. 

Neskoré posmrtné zmeny – hniloba, mumifikácia, saponifikácia, huminizácia, tlenie, 

skeletizácia.  

Nenásilná (prirodzená) smrť – smrť z chorobných príčin, náhla, neočakávaná, očakávaná. 
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Násilná smrť – smrť z vonkajších príčin, všetky iné príčiny ako chorobné, nevyžaduje účasť 

inej osoby, spôsobená náhodne, z nedbanlivosti, úmyselne, osobou samotnou alebo inou 

osobou. 

(Pre viac informácií viď učebný text Súdne lekárstvo: Súdnolekárska tanatológia). 
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3 URČOVANIE ČASU SMRTI  

3.1 Určovanie času smrti všeobecne 

Presnosť stanovenia času smrti má veľký význam nielen v prípadoch násilnej smrti z hľadiska 

kriminalisticko-forenzného pri dokazovaní v trestnoprávnom konaní, ale často aj 

v občianskoprávnom konaní (napr. pri sporoch o dedičstvo) a v poslednej dobe stále viac aj 

v medicínsko-právnej oblasti v problematike odberu orgánov pre účely transplantácie. Čas 

smrti býva presne definovaný vo väčšine prípadov úmrtí v zdravotníckych zariadeniach, 

kedy je pri umierajúcom prítomný zdravotnícky personál, prípadne iní pacienti, alebo na 

miestach mimo zdravotníckych zariadení, kde sú v čase smrti prítomní svedkovia. Pokiaľ čas 

smrti nie je presne definovaný, je jeho určenie úlohou prehliadajúceho prípadne pitvajúceho 

lekára. Podkladom pre stanovenie času smrti je prítomnosť supravitálnych reakcií, stav rozvoja 

skorých a neskorých (hnilobných) posmrtných zmien, pitevný a laboratórny nález, poznatky 

získané na mieste nálezu mŕtveho tela a vyšetrené okolnosti. Určovanie času smrti je spravidla 

veľmi náročné a nie vždy je možné na túto otázku presne odpovedať. Stanovenie času smrti je 

tým presnejšie, čím kratšia doba uplynie od smrti a čím viac vyšetrení sa uskutoční. Do 

niekoľkých hodín po smrti je možné sa orientovať pri určovaní času úmrtia podľa 

tzv. supravitálnych reakcií. Nepresnosť podmieňuje už sama podstata smrti, vývoj 

a transformácia posmrtných zmien pod vplyvom meniaceho sa vnútorného a vonkajšieho 

prostredia. Z vnútorných faktorov je to príčina smrti, pretrvávanie chorobného procesu určitý 

čas po smrti, prežívanie tkaniva, funkčný stav tkaniva pred smrťou, vek a telesná stavba, 

bakteriálna flóra, náplň žalúdka a čriev, supravitálne enzymatické účinky, enzymatické reakcie, 

dĺžka a charakter agónie. Z vonkajších faktorov je to odev, prostredie, v ktorom sa telo 

nachádza, teplota, vlhkosť, prúdenie vzduchu, slnečné žiarenie, fauna, flóra atď.  
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3.2 Určovanie času smrti na mieste prehliadky mŕtveho tela 

Pri určovaní času smrti na mieste prehliadky na základe stavu rozvoja posmrtných zmien je 

potrebné myslieť na skutočnosť, že jedným z hlavných limitujúcich faktorov ovplyvňujúcich 

rozvoj posmrtných zmien tela je vonkajšie prostredie, v ktorom sa telo nachádzalo po smrti. 

Vychádza sa z teoretických vedomostí o všeobecných časových údajoch rozvoja posmrtných 

zmien, ale je potrebné si uvedomiť, že každý prípad je špecifický a k tomu prihliadať pri 

hodnotení nálezov a modifikovať ich interpretáciu podľa potreby konkrétneho prípadu. Vždy 

ide o odhad časového intervalu, ktorého presnosť klesá s časom. Na tomto mieste uvádzame 

stručnú sumarizáciu niektorých časových údajov od momentu smrti využiteľných pri určovaní 

času smrti na mieste prehliadky:  

Skoré posmrtné zmeny: 

- supravitálne reakcie – mechanická dráždivosť kostrového svalstva do 1,5 – 2 hodín, slabšia 

do 4 – 6 – 8 hodín, elektrická dráždivosť kostrového svalstva do 1 – 2 hodín, slabšia 

do 4 – 5 hodín, nervov do 1 – 2 hodín, pupilárna reakcia – pri kvapnutí do oka – mydriáza 

do 4 – 6 hodín, mióza do 2 hodín, pri injekčnom podaní dlhšie, transpirácia potu do 8 hodín 

- posmrtné škvrny – začínajú sa vyvíjať po 20 – 30 minútach, najprv sú ostrovčekovité, 

po 2 hodinách začínajú splývať, plne vyvinuté sú za 6 – 8 hodín, vytlačiteľné bežným tlakom 

do 20 hodín, silným tlakom do 36 hodín, pri zmene polohy tela vymiznutie a znovu vytvorenie 

do 6 hodín, medzi 6 a 12 hodín čiastočné vymiznutie a čiastočné znovu vytvorenie, 

po 12 hodinách sú fixované; 

- posmrtná stuhnutosť – začiatok do 2 hodín na svalstve tváre, do 6 – 8 hodín plne vyvinutá, 

pretrváva 2 dni, postupne ustupuje do 3 – 4 dní, ak je porušená do 8 – 10 hodín môže sa obnoviť; 
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- vyrovnávanie teploty tela s teplotou okolitého prostredia (chladnutie tela) – nie je 

štandardné v čase, v prvých hodinách klesá teplota o necelý 1 °C za hodinu, možný rozptyl je 

0,5 – 1,5 °C, ak je možné sledovať zmeny teploty použiť Henssgeho nomogram 

- posmrtné zasychanie kože a slizníc – zasychanie sklér pri otvorených očiach do 3 hodín, 

skalenie rohovky od 10 minút do 5 – 6 hodín, pri zatvorených očiach po 24 hodinách; 

Neskoré posmrtné zmeny: 

- hniloba (pri teplote 20 – 24 °C) – zelené sfarbenie kože brucha po 1 – 2 dňoch, hnilobná 

cievna kresba po 2 – 4 dňoch, odlučovanie epidermis po 5 – 6 dňoch, do 1 týždňa rozšírenie 

zelenej farby kože z brucha na celé telo, hnilobné pľuzgiere, podkožný hnilobný emfyzém, 

výtok hnilobnej tekutiny v priebehu 8 – 14 dní, odlučovanie vlasov a chlpov po 2 týždňoch, 

nechtov po 3 týždňoch;  

- mumifikácia – podľa podmienok môže začať už po 3 – 4 dňoch, alebo po 2 – 3 týždňoch, 

vyvíja sa do pol až 1 roku;  

- saponifikácia – podľa podmienok môže začať po 1 – 2 až 3 – 6 mesiacoch, vyvíja sa 

do 2 – 3 rokov; 

- tlenie – môže začať po 1 – 2 mesiacoch a pretrvávať mesiace až roky; 

- skeletizácia – podľa podmienok na vzduchu od pol roka až 1 rok, v zemi v hĺbke 30 – 50 cm 

za 0,5 – 1 rok, v hĺbke 1 – 3 metre za 5 – 7 rokov; 

- Casperove pravidlo: rovnaký stupeň hnilobných zmien tela nastáva za 1 týždeň na vzduchu, 

za dva týždne vo vode a za 8 týždňov v zemi; 

- vplyv biologických činiteľov – mucha kladie vajíčka do 12 – 24 hodín, larvy sa liahnu do 

ďalších 24 hodín, rastú 1 – 2 mm za deň, zakuklenie po 6 – 8 dňoch, kukla 7 – 8 dní, pliesne – 

po 2 mesiacoch až 10 a viac rokov. 
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4 PREHLIADKA MŔTVEHO TELA A MIESTA ÚMRTIA/NÁLEZU 

VŠEOBECNE 

Pri úmrtí v zdravotníckom zariadení vykoná prehliadku mŕtveho tela lekár určený vedúcim 

zariadenia. Spravidla by to nemal byť lekár, ktorý počas života bol ošetrujúcim lekárom, 

operatérom, členom anesteziologického tímu, konzília pre určenie mozgovej smrti alebo 

vykonal u mŕtveho odber alebo transplantáciu orgánov. 

Pri úmrtí mimo zdravotnícke zariadenie alebo pri náleze mŕtveho tela vykonáva prehliadku 

lekár, ktorý má príslušnú kvalifikáciu a oprávnenie pre výkon prehliadok. 

Prítomnosť lekára na mieste smrti alebo nálezu mŕtveho tela je nezastupiteľná. Riadne 

a v pravý čas vykonaná prehliadka je jedným zo základných predpokladov pre zistenie príčiny 

smrti, prípadne rekonštrukciu smrtiaceho deja. 

 Základnou úlohou lekára po príchode na miesto prehliadky je konštatovať smrť. V prípade 

zistenia známok života je povinný urýchlene vykonať všetky opatrenia potrebné na udržanie 

života, začať oživovacie pokusy, prípadne zabezpečiť okamžitý prevoz postihnutého do 

zdravotníckeho zariadenia. Aj v takomto prípade je potrebné, aby si lekár dobre všimol 

pôvodnú polohu tela, okolie, miesto, kde sa telo nachádzalo, zraňujúce nástroje alebo predmety 

a všetky okolnosti, ktoré by mohli mať vzťah k postihnutému alebo k prípadu. Pri prehliadke 

tesne po smrti, keď ešte nie sú vyznačené posmrtné zmeny sa pre vylúčenie života skúša funkcia 

srdcovocievneho systému hmataním pulzu zvyčajne na a. carotis, auskultáciou srdcovej 

činnosti, najlepšie pomocou fonendoskopu, alebo ak je to možné vyšetrením 

elektrokardiografom, ktoré však niekedy nemusí dávať jednoznačný výsledok, a preto treba 

použiť viac skúšok. Dýchanie sa zisťuje pozorovaním pohybov hrudníka prípadne brušnej 

steny. Odporúča sa vyšetrenie prítomnosti pupilárneho reflexu, okostnicové reflexy na 

končatinách sa vyšetrujú menej často. Strata reakcie zreníc nemusí byť vždy spoľahlivou 

známkou smrti. Zvierač zrenice hneď po smrti ochabuje a zrenica sa rozširuje. 
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Po 1 – 2 hodinách sa zrenica opäť zužuje v dôsledku posmrtného stuhnutia a zmenšenia 

vnútroočného tlaku. Môže sa použiť tzv. Tonelliho príznak, ktorý je možné vyvolať ihneď po 

smrti. Pri stlačení rohovky mŕtveho dvomi prstami povolí dúhovka a vytvorí sa oválna zrenica 

(príznak mačacieho oka). U živých zostane zrenica aj pri tlaku okrúhla. Deformácia zreníc sa 

nepodarí u utopených, pri glaukóme, ťažko sa vybavuje u obesených. Veľmi jednoduchá 

a rýchla je skúška Balthazardova, kedy stačí vstrieknuť injekčnou striekačkou pod kožu 

1 – 2 ml éteru, ktorý u živého spôsobí bolesť a okamžite sa vstrebe, kým u mŕtveho vystrekne 

z otvoru v koži. Jednoznačné je vyšetrenie elektroencefalografom. Na základe vyhodnotenia 

všetkých skúšok je možné spoľahlivo konštatovať smrť. Pri otravách narkotickými jedmi, 

stavoch bezvedomia, úrazoch elektrickým prúdom, pri zamrznutí a utopení sa môžeme 

stretnúť s osobitným stavom tzv. zdanlivej smrti (vita minima, vita latens), kedy sú životné 

prejavy zredukované na minimum a známky života sa pri povrchnom vyšetrení môžu 

prehliadnuť. Konštatovanie smrti nerobí problémy, ak sú vyvinuté posmrtné zmeny ako napr. 

mŕtvolné škvrny, posmrtná stuhnutosť, mŕtvolný chlad, vysychanie alebo dokonca hniloba. 

Podrobný opis posmrtných zmien, nie je dôležitý len pre konštatovanie smrti, ale aj pre určenie 

doby smrti. 

 Ak lekár konštatuje smrť vykoná úplnú vonkajšiu prehliadku tela a stanoví dobu smrti. Ak 

ide o osobu nezistenej totožnosti, o úmrtie v dopravnom prostriedku alebo ak pri prehliadke 

zistí známky násilia, alebo ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, oznámi túto skutočnosť 

orgánom Policajného zboru. V prípade, že vznikne podozrenie na trestný čin odporučí 

privolanie súdneho lekára. Ak súdny lekár nie je privolaný, pôvodne privolaný lekár 

vykonáva prípadne dokončí prehliadku až po príchode príslušníkov Policajného zboru. Po 

skončení prehliadky musí lekár rozhodnúť o ďalšom postupe. Môže rozhodnúť, že sa telo 

pochová v zákonom stanovenej lehote (najmenej 48 hodín od úmrtia, najčastejšie do 96 hodín 

od úmrtia), alebo nariadiť pitvu na súdnolekárskom pracovisku, alebo navrhnúť vykonať 
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pitvu podľa Trestného poriadku (pitva vykonávaná dvomi znalcami). Ak príslušné orgány 

súdnu pitvu nenariadia zostáva konečné rozhodnutie na prehliadajúcom lekárovi, aj keby 

v danom prípade nariadil pochovanie tela bez pitvy, čo sa ale neodporúča. 

 Ak bolo telo v čase smrti oblečené, je neodmysliteľnou súčasťou prehliadky aj prehliadka 

šatstva. Šatstvo môže niesť významné charakteristické zmeny, ktoré vytvorilo útočné konanie 

páchateľa alebo predchádzajúce miesto pobytu mŕtveho, alebo materiálne znaky, mikrostopy 

a otery dôležité pre identifikáciu deja, zraňujúceho predmetu a iných médií, s ktorými oblečenie 

prišlo do styku. Postup prehliadky sa podriaďuje nutnosti nepoškodiť tieto stopy a umožniť ich 

spoľahlivé zabezpečenie. Prehliadka šatstva je dôležitá najmä pri telách nezistenej totožnosti, 

kedy je potrebné opísať veľmi podrobne každý kus šatstva, uviesť druh látky, strih, ozdoby, 

firemné značky, prezrieť vrecká a ich obsah. Nesmú sa vynechať časti odevu, ktoré sú 

vyzlečené a ležia vedľa tela. V prípade, že telo bude prevezené na pitvu, nie je potrebné ho pri 

prehliadke úplne vyzliekať. Jednotlivé oblasti tela sa sprístupnia prehliadke rozopätím 

a rozhrnutím šatstva. Ak by telo nemalo byť pitvané, je potrebné vyzliecť šatstvo úplne. Súčasti 

odevu prezeráme a opisujeme v poradí zhora nadol, najprv na miestach prístupných zraku 

a potom telo podľa potreby pootočíme. Všímame si najmä porušenie celistvosti (vytrhanú, 

prerezanú látku, odtrhnuté gombíky, opasky, goliere), premoknutie, znečistenie a postriekanie, 

prítomnosť rôznych predmetov, látok, vlasov a pod. Pri dopravných nehodách môžu byť na 

šatstve odtlačky pneumatík, znečistenie olejovým mazom, niekedy s obrazcami pôsobiacich 

súčiastok, podľa ktorých je možné určiť typ dopravného prostriedku. Pri strelnom poranení 

zblízka sú na šatstve sekundárne splodiny výstrelu (nespálené čiastočky pušného prachu, oter 

znečisteného povrchu strely), ktoré je možné neskôr vyšetrovať stereomikroskopicky alebo 

metódou infračervenej fotografie. Pri podozrení, že miesto nálezu tela nie je miestom smrti, 

treba pátrať po stopách vlečenia tela. Pri ťahaní chrbtom k zemi sú stopy vlečenia na chrbtovej 

strane šatstva, na vonkajších hranách alebo zadnej strane podpätkov topánok, ktoré môžu byť 
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niekedy vytrhnuté alebo uvoľnené. Pri ťahaní dolu tvárou sú stopy na prednej ploche šatstva 

a na špičkách topánok. O vlečení ďalej svedčia vytrhnuté a zachytené časti šatstva, strata 

gombíkov a iných častí odevu. Šatstvo býva znečistené stopami krvi, zvratkami, spermou, 

močom, stolicou. Lekár musí opísať, zakresliť, prípadne odfotografovať umiestnenie, tvar 

a veľkosť škvŕn a zabezpečiť vlasy a podozrivé vlákna, ktoré môžu patriť obeti ale aj 

páchateľovi. Dôležité je všimnúť si aj rôzne druhy prachu a vyšetriť ich, ďalej úlomky lístia, 

vetvičiek, pilín, farieb, kovov a pod. Na šatstve môžu byť aj stopy alebo škvrny po napadnutí 

zvieratami. 

Prehliadka tela a miesta jeho nálezu je neopakovateľný výkon. Prehliadka mŕtveho tela 

patrí medzi tie vyšetrovacie postupy, ktoré porušujú pôvodný stav skúmaného objektu. Pri 

prehliadke sa mení pôvodný stav niektorých znakov, pretože telo treba prevrátiť, rozopnúť 

šatstvo atď. To poukazuje na potrebu racionálneho postupu pri prehliadke, aby sa s telom 

hýbalo čo najmenej a aby sa čo najpresnejšie zadokumentoval pôvodný stav prostredníctvom 

opisu, nákresu prípadne fotografie. Nakoľko nie je možné dopredu predpokladať o aký prípad 

ide a v prípade trestného činu môže byť miesto nálezu mŕtveho tela aj miestom činu, platia pre 

lekára, rovnako ako aj pre všetky zúčastnené osoby, určité pravidlá, ktoré treba 

bezpodmienečne dodržiavať. Základnou zásadou je, aby lekár pri prehliadke miesta 

nepoškodil nijaké stopy, ktoré sa na mieste nachádzajú a zároveň nepridal žiadne svoje 

stopy. Na miesto sa má dostaviť čo najskôr a ničím nehýbať s výnimkou prípadu, že postihnutý 

človek ešte žije. Ak príde na miesto ohliadky prvý, musí uvažovať už podľa vzhľadu miesta, 

na ktorom sa telo nachádza, či príčinou smrti mohlo byť násilie alebo nie. Ak nadobudne 

podozrenie, že smrť bola spôsobená trestným činom (napr. napadnutím inou osobou), musí už 

sám z vlastnej iniciatívy zabezpečiť celé miesto, zorganizovať pomoc miestnych orgánov a čo 

najskôr vyrozumieť orgány Policajného zboru. Prehliadajúci lekár si musí všímať priestor, 

v ktorom sa telo nachádza, v akej polohe je v tomto priestore vo vzťahu k pevným predmetom, 
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všíma si predmety, ktoré sa nachádzajú v okolí tela a ktoré môžu mať vzťah k celému deju pri 

úmrtí. V teréne si musí podrobne prezrieť okolité prostredie, či je pôda udupaná a pošliapaná, 

či okolo tela nie sú znaky poškodenia, ktoré by nasvedčovali zápasu alebo sebaobrane, či nie 

sú stopy po vlečení tela (brázdy od podpätkov topánok v hline alebo piesku), či telo je na 

voľnom priestranstve, či nie je prikryté vetvami stromov, trávou, kamením a pod. V miestnosti 

si treba všimnúť, či je nábytok na svojom mieste, či kusy nábytku nie sú rozhádzané alebo 

pováľané. Pri zápase často dochádza k rozbitiu krehkých vecí, k zvaleniu menších predmetov, 

prípadne kusov nábytku. Treba si všimnúť vypáčené dvere skríň, zásuvky stolov, vyhádzané 

predmety, poškodené predmety a stav predmetov dennej potreby v miestnosti. Treba prezrieť 

aj ostatné miestnosti bytu alebo domu, či dvere boli otvorené alebo zavreté zvonka alebo 

zvnútra, či sú zatvorené okná a pod. Z polohy tela si tiež lekár môže urobiť predstavu, či sa pred 

smrťou zápasilo, či nastala smrť v spánku, alebo či bolo telo odniekiaľ zhodené alebo 

dovlečené. Typická poloha je často pri vražde z chlipnosti, kedy bývajú roztiahnuté dolné 

končatiny, vyhrnuté šatstvo, obnažené pohlavné orgány a dolná časť tela. Poloha mŕtveho tela 

môže byť niekedy prispôsobená páchateľom tak, aby odvrátil od seba pozornosť a vyvolal 

dojem, že príčinou smrti bola samovražda alebo dokonca nešťastná náhoda. Niekedy môžu 

polohu tela a vzhľad šatstva zmeniť vonkajšie vplyvy tak, že je pre mechanizmus smrti 

netypická. Ide napr. o pôsobenie explozívnych síl pri výbuchu alebo odhodenie tela dopravným 

prostriedkom. Pri dlhšom pobyte tela v prírode býva tráva pod telom vyblednutá a tým sa miesto 

odlišuje od okolia. 

 Polohu mŕtveho tela je potrebné presne zadokumentovať, najlepšie odfotografovať, 

prípadne zakresliť. Je treba odmerať vzdialenosti k najbližším pevným predmetom, vo voľnom 

teréne k význačným orientačným bodom, v miestnosti vzhľadom k dverám, oknu a pod., aby 

bolo možné kedykoľvek vykonať rekonštrukciu polohy mŕtvoly. Ďalej sa opisuje poloha tela 

vzhľadom k podložke a tiež poloha hlavy a končatín voči trupu. Ak bolo telom hýbané pred 
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vlastnou prehliadkou, táto skutočnosť sa zaznamená do správy, ale opis sa napriek tomu vykoná 

rovnako podrobne, nakoľko manipulácia nemusela polohu tela významne zmeniť. Presný opis 

miesta a polohy je potrebné vykonať aj pri náleze častí mŕtveho tela. 

 Predmety v okolí tela sa prehliadnu, pričom sa pátra po rôznych cudzích čiastočkách, ktoré 

sa môžu na nich nachádzať. Ide predovšetkým o biologické stopy, najmä ak je pri tele zbraň 

alebo nejaký iný nástroj, ktorým mohla byť smrť spôsobená. Zvýšenú pozornosť treba venovať 

nálezu takéhoto predmetu v ruke mŕtveho. Naopak nie vždy musí byť predmet nájdený pri tele 

smrtiacim nástrojom. Na mieste ďalej môžu byť útržky šatstva, ktoré sa zachytili, alebo 

predmety, ktoré vypadli z vreciek, pri zápase alebo premiestňovaní tela. V prípade potreby sa 

vykoná kontrola elektrických a plynových spotrebičov, kachieľ a pod. pátra sa po 

charakteristickom zápachu.  

Pri náhlom úmrtí alebo úmrtí z chorobných príčin lekár vykonáva prehliadku mŕtveho 

spravidla sám. Ak je však úmrtie oznámené najprv orgánom Policajného zboru, tieto sú povinné 

sa prehliadky zúčastniť. Náhle úmrtie je definované ako náhla smrť z prirodzených príčin. 

Značná časť prípadov, ktoré bývajú takto označované, nie sú v pravom slova zmysle náhlym 

úmrtím, ale mnohokrát ide o úmrtie na následok dlhšie trvajúcej choroby, ktorá nebola liečená 

lekárom a jej príznaky neboli okolím zomretého pozorované. Vlastná príčina smrti môže byť 

pri náhlom úmrtí určená len pitvou. Za určitých okolností môže náhle úmrtie vzbudzovať 

podozrenie na násilnú smrť a to hlavne vtedy, ak ide o značné krvácanie mimo tela zomretého. 

Býva to hlavne krvácanie z úst, ktoré mnohokrát robí dojem, akoby pred smrťou išlo o nejaké 

násilné jednanie so zomretým. Najčastejšie ide o prípady prudkého mohutného krvácania 

z dýchacích ciest alebo zažívacieho systému. Krvácanie značného rozsahu nemusí vychádzať 

vždy z úst, ale môže k nemu dôjsť aj na inom mieste tela. Okrem krvácania sa pri prehliadke 

nezistia žiadne známky, ktoré by vzbudzovali podozrenie na násilnú smrť. Niekedy sa na tele 

nájdu, predovšetkým na hlave, odreniny kože, podkožné krvné podliatiny a tržné rany, ktoré 
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môžu budiť dojem, akoby boli zavinené cudzím násilím, ale vznikajú najčastejšie pri páde 

umierajúceho človeka na zem. Často bývajú s prípadom náhleho úmrtia spojené zvláštne 

okolnosti, ktoré môžu vzbudzovať podozrenie náhodnej násilnej smrti alebo aj podozrenie 

z napadnutia inou osobou. Relatívne najčastejšie býva vyslovené podozrenie na otravu, či už 

náhodnú alebo úmyselnú spôsobenú inou osobou, hlavne keď smrti predchádza zvracanie, 

ktorého príčinou však môže byť nejaká mozgová afekcia, predovšetkým krvné výrony do 

mozgového tkaniva. Naopak existujú tzv. inscenácie prirodzenej smrti, kedy sa okolie 

zomretého snaží vzbudiť pri lekárskej prehliadke dojem, že ide o náhle úmrtie. Najčastejšie sa 

tak stáva za účelom zatajenia samovraždy, ale tiež pri úmyselnom usmrtení inou osobou, kedy 

páchateľ miesto činu aj mŕtvu osobu uvedie do takého stavu, aby tento trestný čin bol 

prehliadnutý. Dojem náhleho úmrtia môžu robiť aj samovraždy (napr. otrava liekmi) alebo 

náhodné smrteľné úrazy (napr. zasiahnutie elektrickým prúdom). 

Podľa okolností, za ktorých smrť nastala, je možné v niektorých prípadoch usudzovať s určitou 

pravdepodobnosťou na to, aká asi bola jej príčina. Na zastavenie srdca (spravidla chorobne 

zmeneného) myslíme, ak smrť nastáva náhle, keď doteraz zdanlivo zdravý človek klesne 

k zemi, ďalej pri úmrtí v prudkom psychickom rozčúlení (napr. pri hádke), pri zvýšených 

nárokoch na činnosť srdca (napr. v kúpeli alebo pri pohlavnom styku). Chorobné zmeny 

v mozgovom tkanive, hlavne krvné výrony do mozgu a jeho obalov, nemávajú za následok 

okamžité náhle úmrtie, ale vedú k nemu až po nejakej dobe, po ktorú býva postihnutý 

v hlbokom bezvedomí. Ku krvným výronom do mozgového tkaniva môže dôjsť tiež pri náhlom 

prudkom zvýšení tlaku v hornej polovici tela (napr. pri defekácii). Podľa nálezu pri vonkajšej 

prehliadke je možné niekedy usudzovať na príčinu smrti. Opuchy predkolení môžu 

poukazovať na poruchy krvného obehu, choroby pečene alebo obličiek, žlté sfarbenie kože na 

chorobu pečene a pod. Známky tohto druhu môžu slúžiť len ako navigácia pri podozrení na 

určitú príčinu smrti. Je však možné konštatovať, že v prípadoch náhleho úmrtia možno 
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vonkajšou prehliadkou mŕtveho tela získať len veľmi málo poznatkov, dôležitých pre 

stanovenie určitej príčiny smrti. Poranenia spôsobené náhodne v kŕčoch alebo pri duševnej 

poruche pred smrťou môžu niekedy robiť dojem násilného činu alebo vraždy, najmä ak bol 

v abnormálnom duševnom stave spôsobený neporiadok v byte. V týchto prípadoch sa môže tiež 

stať, že postihnutý sa pre poruchu orientácie uchýli na neobvyklé miesto a tam zomrie, čo zase 

podporuje podozrenie na trestný čin. Z uvedeného vyplýva, že určenie bezprostrednej príčiny 

smrti iba na základe vonkajšej prehliadky na mieste nálezu je len v rozsahu väčšej alebo menšej 

diagnostickej pravdepodobnosti a nie diagnostickej istoty. Z tohto dôvodu by mala byť pitvaná 

každá osoba nájdená mŕtva mimo zdravotnícke zariadenie, kde nie je možné prehliadkou 

určiť príčinu smrti resp. ide o násilnú smrť alebo o podozrenie na násilnú smrť.  
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5 ALGORITMUS POSTUPU PRI PREHLIADKE MŔTVEHO TELA 

A MIESTA ÚMRTIA/NÁLEZU 

Konštatovanie smrti – na základe istých známok smrti: posmrtné škvrny, posmrtná 

stuhnutosť, posmrtná dekompozícia tela, úrazová devastácia tela, drvivé poranenie mozgovej 

časti hlavy, dekapitácia. 

Vonkajšia prehliadka – pozorne prezrieť oblasti, kde by zistené tupé poranenie alebo iný nález 

mohol svedčiť pre fyzické napadnutie inou osobou – vlasatá časť hlavy (tržnozmliaždené rany), 

oči (bodkovité krvné výronky, plošné krvné výrony v spojovkách), okolie nosa a úst (odreniny 

kože, krvné výrony), ústna dutina (krvné výrony, tržné rany na sliznici pier), krk (odreniny 

kože, krvné výrony), horné končatiny – známky obrany (krvné výrony, obranné poranenia pri 

napadnutí tupým alebo ostrým predmetom), u ženy známky svedčiace pre sexuálne násilie 

(krvné výrony, odreniny kože, poranenia chrupom) v oblasti vonkajšieho pohlavného 

ústrojenstva, vnútornej strany stehien, prsníkov. Na ruke alebo nohe môže byť prúdová 

známka – kontakt s elektrickým prúdom nízkeho napätia (tuhý pľuzgier s centrálnym 

vklesnutím, prípadne defektom so začervenalým alebo vyblenutým lemom alebo nekróza kože. 

Telo ja potrebné vyzliecť alebo aspoň rozopnúť šatstvo. Vždy prehliadnuť aj opačnú stranu tela 

t. j. tú, na ktorej telo leží. 

Stanoviť vonkajšiu príčinu smrti – ide o smrť z vnútorných – chorobných príčin (náhla, 

neočakávaná, očakávaná) alebo o násilnú smrť – z vonkajších príčin – všetky ostatné príčiny 

iné ako chorobné – môže a nemusí byť zavinená inou osobou, prípadne nie je možné stanoviť. 

Lekár rozhoduje, či išlo o smrť násilnú alebo nenásilnú. O kategórii násilnej smrti (či išlo 

o náhodu, samovraždu alebo smrť zavinenú inou osobou) ideálne až po vykonanej pitve 

rozhodujú orgány činné v trestnom konaní, lekár pre ich rozhodnutie poskytuje len 

medicínske podklady. Pri najmenšom podozrení, že ku smrti došlo zavinením inej osoby, 
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odporučiť zavolať na miesto súdneho lekára resp. odporučiť nariadenie pitvy podľa Trestného 

poriadku.  

Stanovenie príčiny resp. bezprostrednej príčiny smrti – na základe vonkajšej prehliadky 

zostáva často v rovine väčšej alebo menšej pravdepodobnosti. S prihliadnutím na nález na 

mieste resp. na zistené okolnosti môže vzniknúť podozrenie na zavinenie inou osobou 

z nedbalosti alebo úmyselne. Príčina sa nemusí zistiť, najmä ak na mieste nie sú prítomní 

svedkovia. Je potrebné myslieť aj na možnosť inscenácie nenásilnej smrti alebo samovraždy 

alebo náhody (náhodný smrteľný úraz, náhodná smrteľná otrava), kedy páchateľ sa snažil 

upraviť miesto nálezu, mŕtve telo a okolie tak, aby podozrenie nevzniklo. 

Určenie času smrti – na základe stupňa rozvoja posmrtných zmien – posmrtných škvŕn, 

posmrtnej stuhnutosti vo vzťahu k miestu a teplote vonkajšieho prostredia a mikroklimatickým 

podmienkam, na základe vyšetrených okolností a dôveryhodných informácií o poslednom 

kontakte s osobou. 

Vyplnenie dokumentácie – List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (ide 

o úradné konštatovanie smrti) a Správa o prehliadke mŕtveho tela. 

Rozhodnutie o ďalšom osude tela – lekár môže nariadiť pochovanie, nariadiť pitvu podľa 

§ 48 zákona 581/2004 Z. z. alebo odporučiť nariadenie pitvy orgánom činným v trestnom 

konaní podľa § 156 zákona 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok. V prípade násilnej smrti resp. 

pri podozrení na násilnú smrť by mali vždy byť na mieste príslušníci Policajného zboru a mala 

by byť nariadená pitva. 
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6 PREHLIADKA MŔTVEHO TELA NA MIESTE ÚMRTIA/ 

NÁLEZU V ŠPECIFICKÝCH PRÍPADOCH 

6.1 Prehliadka obesenej osoby 

Na mieste musia byť vždy prítomní príslušníci Policajného zboru. Vonkajšia prehliadka sa 

vykoná až po dohovore s policajným orgánom (po zadokumentovaní miesta nálezu, polohy 

obesenej osoby, priebehu a závesu škrtidla). Najčastejšie ide o samovraždu, ale môže ísť aj 

o tzv. inscenáciu samovraždy (môže ísť o vraždu, ktorá má javiť dojem samovraždy). Dôvod 

samovraždy vyšetruje polícia (dopis na rozlúčku, informácie od príbuzných, známych, 

depresívne stavy, onkologické ochorenie, vzťahové, rodinné, finančné problémy). Známky po 

predchádzajúcom samovražednom pokuse – mnohopočetné paralelné jazvy na predlaktí 

alebo zápästí. Obesená osoba môže byť v nezmenenej posmrtnej polohe alebo môže byť už 

sňatá a leží na zemi. Pokiaľ je osoba v pôvodnej vertikálnej polohe, či sa nohy 

dotýkajú/nedotýkajú zeme/podlahy. Možnosť tzv. inscenácie samovraždy prichádza do úvahy 

predovšetkým pri polohe v sede, kľaku, ľahu, u osôb starých alebo mentálne/telesne 

postihnutých, pri náleze iných ďalších poranení. Škrtidlo sa podľa možnosti neodstraňuje 

a nerozväzuje, pokiaľ sa musí prerezať, tak vždy mimo uzol a slučku. V prípade, že sa pri 

manipulácii s telom uvoľní, polícia ho musí zaistiť pre pitvajúceho lekára, ktorý posudzuje, či 

a do akej miery zodpovedá strangulačnej ryhe. Veľmi náročné je hodnotenie pokiaľ bolo 

použité široké, mäkké škrtidlo a osoba bola v kontakte so zemou/podlahou – strangulačná ryha 

môže mať len charakter vyblednutia s lemom začervenania. Vždy musí byť nariadená pitva, 

či už lekárom alebo príslušníkmi Policajného zboru. 
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6.2 Prehliadka zastrelenej osoby 

Na mieste nálezu musia byť vždy prítomní príslušníci Policajného zboru. Pokiaľ je lekár 

na mieste skôr, musí sa pohybovať opatrne, len v nevyhnutnom potrebnom rozsahu, pozerať sa 

pod nohy kam a na čo stúpa, aby neznehodnotil prípadné stopy, skonštatuje smrť a vonkajšiu 

prehliadku tela vykoná až v prítomnosti príslušníkov Policajného zboru. Pokiaľ na mieste leží 

zbraň, najčastejšie pištoľ alebo revolver, lekár ju nesmie nikdy brať do ruky (aj keď má 

rukavice), meniť jej polohu (znehodnotenie stôp, poloautomatická zbraň môže byť nabitá 

aj po výstrele). Pokiaľ zostala zbraň v ruke zastrelenej osoby, nesmie sa 

s hornou končatinou hýbať (musí sa zadokumentovať poloha zbrane v ruke). Pokiaľ je 

vystrelené z blízkosti, ide najčastejšie o samovraždu. Môže ale ísť aj o tzv. inscenáciu 

samovraždy (páchateľ priloží hlaveň zbrane k hlave spiacej osoby/osoby v bezvedomí) alebo 

náhodný smrteľný úraz. Pri výstrele z pištole alebo revolveru dôjde najčastejšie 

k priestrelu/zástrelu (kriminalistický technik resp. balistik musí nájsť a zaistiť nábojnicu). Vždy 

musí byť nariadená pitva, či už lekárom alebo príslušníkmi Policajného zboru. 

6.3 Prehliadka mŕtvej osoby na ceste 

Na mieste nálezu musia byť vždy prítomní príslušníci Policajného zboru. Pokiaľ je lekár 

na mieste skôr, konštatuje smrť a vonkajšiu prehliadku tela vykoná až v prítomnosti 

príslušníkov Policajného zboru. Je potrebné myslieť na možnosť vlastného zranenia pri 

pohybe na ceste (neprehľadný úsek, zhoršené poveternostné podmienky). Mŕtva osoba na 

ceste môže/nemusí byť účastníkom dopravnej nehody. Môže ležať na ceste alebo v jej okolí. 

Môže ísť o smrť z násilných alebo chorobných príčin. Od príslušníkov Policajného zboru je 

potrebné zistiť, či je známa identita, či sú vyšetrené skutočnosti, ktoré by mohli 

upresniť/objasniť okolnosti, príčinu a dobu smrti. Príčinou dopravnej nehody môže byť aj 

zrážka so zvieraťom. Na násilnú smrť je možné myslieť pri náleze poranení, ktoré svedčia pre 
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účastníka cestnej dopravnej nehody – chodca – najčastejšie je zrazený idúcim osobným 

alebo nákladným motorovým vozidlom, môže byť zrazený a zároveň/následne prejdený 

motorovým vozidlom, môže byť len prejdený; člena posádky motorového vozidla – vodiča, 

spolujazdca – v blízkosti je havarované vozidlo, z ktorého osoba vypadla, dôležité je zistiť, kto 

riadil; motocyklistu – vodiča, spolujazdca; cyklistu; pri náleze, ktorý svedčí pre inú násilnú 

smrť napr. strelné poranenie, bodné poranenie, kraniocerebrálne poranenie v dôsledku pádu 

alebo fyzického napadnutia inou osobou. Na nenásilnú smrť je možné myslieť pokiaľ sa 

nezistia poranenia alebo len nezávažné poranenia. V prípade, že ide o účastníka cestnej 

dopravnej nehody – chodca – a na mieste nie je žiadne motorové vozidlo, alebo má lekár 

podozrenie, že môže ísť o smrť v dôsledku napadnutia inou, je potrebné vždy odporučiť 

prizvanie súdneho lekára. Vždy musí byť nariadená pitva, či už lekárom alebo príslušníkmi 

Policajného zboru. 

6.4 Prehliadka mŕtvej osoby na železničnej trati 

Na mieste nálezu musia byť vždy prítomní príslušníci Policajného zboru (Železničnej 

polície). Pokiaľ je lekár na mieste skôr, konštatuje smrť a vonkajšiu prehliadku tela vykoná až 

v prítomnosti príslušníkov Policajného zboru. Najčastejšie ide o samovraždu, ale môže ísť aj 

o náhodný smrteľný úraz alebo o tzv. inscenáciu samovraždy (vražda inscenovaná 

páchateľom ako samovražda). Osoba mohla/nemusela byť zachytená idúcim vlakom – zrazená, 

prejdená. Mohla byť vo vzpriamenej polohe, sedieť, ležať. Telo môže byť nájdené v koľajisku 

alebo v jeho okolí. Môžu/nemusia byť prítomní svedkovia. Najčastejšie ide o násilnú smrť. 

Pokiaľ je osoba zachytená idúcim vlakom, dochádza k rôzne rozsiahlym 

devastačným/amputačným poraneniam (časti tela môžu byť roztrúsené pozdĺž koľají). 

Identifikácia je veľmi často možná až v pitevni. Pokiaľ telo ležalo krížom cez koľaje, môže 

ísť o tzv. inscenáciu samovraždy napr. pri vražde zaškrtením/zahrdúsením, kedy páchateľ 
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predpokladá, že oblasť krku bude kolesami vlaku rozdrvená. Na tele nemusia byť žiadne 

poranenia alebo sa zistia nezávažné poranenia (odreniny kože, krvné výrony, tržnozmliaždené 

rany). Môže ísť o smrť z chorobných príčin napr. v dôsledku zlyhania srdca (osoba sa 

pohybovala po koľajach alebo pozdĺž nich). Pokiaľ železničná trať vedie okolo skaly, je 

potrebné zvážiť – s prihliadnutím k zistenému charakteru a rozsahu poranení – možnosť pádu 

z výšky. Vždy musí byť nariadená pitva, či už lekárom alebo príslušníkmi Policajného zboru. 

6.5 Prehliadka mŕtvej osoby v zhorenisku 

Na mieste nálezu musia byť vždy prítomní príslušníci Policajného zboru. Pokiaľ je lekár 

na mieste skôr, konštatuje smrť a vonkajšiu prehliadku tela vykoná až v prítomnosti 

príslušníkov Policajného zboru. Pred vstupom do požiarom poškodenej budovy je potrebné 

dohodnúť sa s veliteľom zásahovej jednotky hasičov (možnosť zranenia pádom muriva 

alebo povaly). Čiastočne alebo úplne zuhoľnatené telo je veľmi krehké, preto je potrebné s ním 

manipulovať veľmi opatrne, aby nedošlo k jeho deštrukcii. Identifikácia tela sa vykonáva 

v pitevni. Hodnotenie, či k termickému poškodeniu tela došlo počas života alebo po smrti býva 

na mieste nálezu veľmi problematické až nemožné (závisí od lokalizácie, rozsahu a stupňa 

termických zmien). Najčastejšou príčinou smrti je toxický účinok oxidu uhoľnatého, pokiaľ 

osoba v momente vzniku požiaru žila. Vždy musí byť nariadená pitva, či už lekárom alebo 

príslušníkmi Policajného zboru. 

6.6 Prehliadka mŕtvej osoby v prírodnej vode 

Na mieste musia byť vždy prítomní príslušníci Policajného zboru. To, že bolo mŕtve telo 

nájdené vo vode, neznamená, že sa osoba utopila. K utopeniu môže dôjsť aj v prítomnosti/ 

neprítomnosti svedkov. V prípade, že telo je zviazané, zaťažené a pod. je potrebné odporučiť 

prizvať súdneho lekára – môže ísť o samovraždu prípadne vraždu. Zistiť od príslušníkov 
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policajného zboru, či je známa/neznáma identita osoby, či je niekto v okolí nezvestný. Pri 

vonkajšej prehliadke je potrebné sa sústrediť predovšetkým na prítomnosť poranení – môžu 

vzniknúť počas života alebo po smrti. Predbežná identifikácia závisí od stavu tela (tetovanie, 

jazvy, stav chrupu). Určenie času smrti môže byť veľmi náročné, predovšetkým ak je telo 

v štádiu posmrtného hnilobného rozkladu. K bezprostrednej príčine smrti je možné sa 

vyjadriť až po vykonanej pitve. Vždy musí byť nariadená pitva, či už lekárom alebo 

príslušníkmi Policajného zboru. 

6.7 Prehliadka mŕtvej osoby vo vani 

Na mieste musia byť vždy prítomní príslušníci Policajného zboru. Dôležité sú informácie 

o uzavretí bytu/okien, či bola osoba v byte sama alebo viac osôb, kedy bol posledný kontakt, či 

bolo s osobou vo vani manipulované, či je v kúpeľni prietokový ohrievač – možný toxický 

účinok oxidu uhoľnatého, či je v blízkosti elektrická zásuvka/spotrebič (fén) – možné 

usmrtenie účinkom elektrického prúdu, zraňujúce predmety (pri náleze krvných stôp), nález 

liekov, injekčnej striekačky, otvorenej/prázdnej fľaše (alkohol). Osoba mohla zomrieť 

násilnou aj nenásilnou smrťou. Ak bol niekto v byte, či dospelá, dospievajúca osoba, dieťa 

bolo vo vani kontrolované – nepretržite/občas? Či je vo vani voda, pokiaľ je, či je 

čistá/znečistená napr. krvou – vždy je potrebné zistiť zdroj krvácania, prítomnosť zvratkov, 

stolice, predmety vo vode, výška hladiny (pred vytiahnutím/po vytiahnutí tela), či uzáver 

odtoku tesní/netesní, teplota vody. Dôležitá je poloha tela/hlavy, tváre vo vzťahu k hladine 

vody vo vani – nad/pod hladinou. Pri vonkajšej prehliadke zistiť, či sú alebo nie sú prítomné 

známky poranení. Anamnestické údaje – celkový zdravotný stav, pred smrťou, záchvaty – 

epileptické, neepileptické, ischemická choroba srdca, duševná porucha, závislosť od 

návykových látok, pohyblivosť osoby. Pre určenie príčiny smrti musí byť nariadená pitva.  
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6.8 Prehliadka mŕtveho dieťaťa v byte 

Dojča – len na základe vykonanej vonkajšej prehliadky nie je možné rozhodnúť, či išlo o smrť 

z chorobných alebo násilných príčin. Dojča môže byť usmrtené úmyselne inou osobou 

(zadusené) bez toho, aby sa pri vonkajšej prehliadke zistil nejaký podozrivý nález. Pred 

vykonaním vonkajšej prehliadky je potrebné zistiť od členov rodiny informácie o celkovom 

zdravotnom stave dieťaťa, zdravotných problémoch v posledných dňoch/hodinách pred smrťou 

a okolnostiach úmrtia; kým, kedy a kde bolo nájdené, kto a kedy dieťa naposledy videl 

živé/kontroloval, v akej polohe ležalo, či a ako bolo prikryté, či bola vykonávaná resuscitácia, 

kedy bola posledná lekárska prehliadka dieťaťa, meno ošetrujúceho lekára, kontakt na 

zdravotnícke zariadenie. Pokiaľ pri vonkajšej prehliadke nebol zistený neobvyklý nález a ani 

informácie o zdravotnom stave a vyšetrené okolnosti nevysvetlia možnú príčinu smrti, je 

možné uvažovať o syndróme náhleho úmrtia dojčaťa (SIDS). Pokiaľ boli pri vonkajšej 

prehliadke zistené známky poranenia (najčastejšie krvné výrony, odreniny kože), je potrebné 

myslieť na fyzické týranie dieťaťa. V prípade, že na mieste nie sú príslušníci Policajného 

zboru, je potrebné ich privolať a vysloviť toto podozrenie, nikdy nie rodičom – rozhodujúci je 

záver po pitve a ďalšie vyšetrené okolnosti. 

Batoľa, staršie a dospievajúce dieťa – len na základe vykonanej vonkajšej prehliadky nie je 

možné rozhodnúť, či išlo o smrť z chorobných alebo násilných príčin. U dospievajúceho 

dieťaťa myslieť na možnosť užitia legálnej (alkohol) alebo ilegálnej drogy. Pred 

vykonaním vonkajšej prehliadky je potrebné zistiť od členov rodiny informácie o celkovom 

zdravotnom stave dieťaťa, zdravotných problémoch v posledných dňoch/hodinách pred smrťou 

a okolnostiach úmrtia; kým, kedy a kde bolo nájdené, posledný kontakt s dieťaťom, či užívalo 

nejaké lieky, pokiaľ áno – prečo a aké, či bola vykonávaná resuscitácia, kedy bola posledná 

lekárska prehliadka dieťaťa, meno ošetrujúceho lekára, kontakt na zdravotnícke zariadenie. 
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6.9 Prehliadka kostrového nálezu 

Na mieste nálezu sú vždy prítomní príslušníci Policajného zboru. Vo väčšine prípadov je 

volaný aj súdny lekár (vždy, pokiaľ je kostra zahrabaná v zemi, alebo je inak skrytá alebo sú 

zistené zlomeniny kostí, predovšetkým kostí lebky). Ľudský kostrový nález môže byť 

v uzavretom priestore (budove, miestnosti) alebo v otvorenom priestore (teréne). Môže byť na 

vzduchu, vo vode alebo zahrabaný v zemi. Môže ísť o úplný/neúplný kostrový nález, bez 

šatstva/so zachovanými zvyškami odevu alebo o izolované ľudské kosti. Lekár na mieste nálezu 

posúdi, či ide o mužskú/ženskú – úplnú/neúplnú kostru, aký bol vek osoby (podľa stavu 

chrupu) a kedy asi došlo ku smrti. Pokiaľ sa nájdu izolované kosti, posudzuje, či ide o ľudské 

alebo zvieracie kosti. Dôležitá je prehliadka miesta, kde kostra ležala – okrem iného sa tam 

môžu nájsť uvoľnené zuby, prípadne protézy. Úplnosť kostrového nálezu a prípadné 

poškodenie kostí – spôsobené inou osobou alebo posmrtne – sa posudzuje a hodnotí až 

v pitevni. V takýchto prípadoch vždy musí byť nariadená pitva. 
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7 NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI PREHLIADKE MŔTVEHO TELA 

A MIESTA ÚMRTIA/NÁLEZU 

Prehliadka mŕtveho tela, pokiaľ nie je vykonaná pitva, je posledný lekársky výkon pred 

pochovaním osoby, a preto chyby, ku ktorým pri nej dochádza sú ťažko napraviteľné v prípade 

pochovania do zeme a ich náprava je úplne nemožná z dôvodu deštrukcie tela pri kremácii. 

Unáhlená diagnóza a závery na báze predsudku – prehliadajúci lekár na základe svojich 

skúseností niekedy automaticky predpokladá, že ide o banálny prípad a vysloví záver bez 

starostlivého a dôkladného overenia dostupných konkrétnych faktov. 

Povrchná a/alebo neúplná prehliadka – z predchádzajúcich dôvodov, ale niekedy aj 

z nedostatku času alebo vzhľadom k náročným podmienkam prehliadky, lekár vynechá 

niektoré miesta na tele. Ide hlavne o stranu tela, na ktorej telo leží, vlasatú časť hlavy, ústnu 

a nosovú dutinu, kĺbové jamky, niekedy aj dlhá brada môže zakrývať smrteľné poranenia alebo 

strangulačné ryhy na prednej strane krku. K tomu pristupuje ešte prehliadka pri ponechaní 

niektorých súčastí odevu.  

Nesprávne vyhodnotenie posmrtných zmien – nevenovanie dostatočnej pozornosti 

posmrtným škvrnám, čo môže viesť k nesprávnemu záveru, správne vyhodnotenie posmrtnej 

stuhnutosti môže vyvrátiť falošné informácie poskytnuté osobami na mieste nálezu. Neskôr po 

smrti vzniknuté zmeny môžu niekedy vyvolať dojem, že ide o rôzne vitálne poranenia. 

Stanovenie diagnózy podľa miesta nálezu tela – môže byť mylné. Mŕtvy nájdený vo vode 

nie je vždy utopený, mŕtvy vodič motorového vozidla podieľajúci sa na dopravnej nehode 

nemusí byť vždy obeť tejto dopravnej nehody atď.  

Posudzovanie vnútorných zranení – na základe vzhľadu a lokalizácie vonkajších poranení 

nie je možné s istotou odvodiť, aké závažné celkové poranenie vzniklo (najmä lokalizáciu 

a stupeň poškodenia vnútorných orgánov a tkanív). Napriek tomu sú niekedy prehliadajúcim 
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lekárom presne označené poranené orgány a pri strelných poraneniach dokonca aj priebeh 

strelného kanálu. 

Hodnotenie vitality poranení – rozlíšenie je dôležité, nakoľko chybné hodnotenie môže viesť 

k zbytočnému vyšetrovaniu a tým tiež k problémovej situácii pre lekára. Posmrtné poranenia 

navyše môžu byť v prírode spôsobené zobákmi vtákov alebo ohryzením zverou. 

Prežívanie a schopnosť jednania po vzniku poranenia – posudzovanie je veľmi náročné, 

a preto odpoveď na túto otázku musí byť formulovaná veľmi opatrne. 

Predstieranie mechanizmu vedúceho ku smrti – nepatrí medzi chyby a omyly, ale cieľom je 

priviesť lekára k mylnému hodnoteniu deja končiaceho smrťou, preto uvádzame aj tieto 

možnosti. Prirodzená smrť prezentovaná ako náhodná úrazová smrť, ako samovražda, ako 

vražda; náhodná úrazová smrť prezentovaná ako smrť z chorobných príčin, ako samovražda, 

ako vražda; samovražda prezentovaná ako smrť z chorobných príčin, ako náhodná úrazová 

smrť, ako vražda; vražda prezentovaná ako smrť z chorobných príčin, ako náhodná smrť, ako 

samovražda. 

Nátlak rodiny – niekedy rodina veľmi nalieha, aby lekár ukončil prehliadku so záverom, aký 

si sama praje. Tomuto tlaku nesmie lekár podľahnúť, pretože to pre neho môže mať veľmi 

závažné nepriaznivé právne aj pracovné následky.  

Pri takej zložitej problematike, akou je prehliadka zomretého, je prakticky vylúčené, aby 

niekedy nedošlo k omylu. Dôležité je, aby si každý svoju chybu uvedomil, vyvodil z nej 

dôsledky a tým predchádzal chybám rovnakého druhu, ktorých by sa prípadne mohol dopustiť. 

Ideálne je, keď so svojím omylom oboznámi aj svojich kolegov, ktorí sa tak môžu podobnej 

nepríjemnej situácii ľahšie vyhnúť. 

Vyjadrenie sa k cudziemu zavineniu smrti je pravidelnou otázkou príslušníkov policajného 

zboru a v mnohých prípadoch prehliadajúci lekári im na ňu aj odpovedajú. Prehliadajúcim 

lekárom sa neodporúča vyjadrovať sa na mieste prehliadky k cudziemu zavineniu, nakoľko pri 
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pitve sa môže zistiť výrazná diskrepancia medzi vonkajším a vnútorným nálezom. K cudziemu 

zavineniu je možné vyjadriť sa exaktne až po pitve. Navyše ide o otázku pre znalca, pretože je 

potrebné určiť mechanizmus vzniku prípadných poranení. Z uvedeného dôvodu je potrebné 

odporučiť príslušníkom policajného zboru nariadenie pitvy podľa Trestného poriadku resp. ju 

musí v krajnom prípade nariadiť prehliadajúci lekár. 

Ďalšími chybami sú nedostatočná ochrana vlastného zdravia a bezpečnosti, neprivolanie 

polície pri nejasnej príčine a okolnostiach úmrtia osoby, nedostatok skúseností a vedomostí 

prehliadajúceho lekára, nesprávna manipulácia s mŕtvym telom, nesprávne rozhodnutie 

o vykonaní pitvy t. j. nenariadenie pitvy, keď je indikovaná resp. nariadenie pitvy, keď nie je 

indikovaná, nesprávne a/alebo nečitateľne vyplnené Listy o prehliadke mŕtveho a štatistického 

hlásenia o úmrtí, nesprávne uvedenie medzinárodne platného 4-miestneho kódu diagnóz, 

nedostatočne/chybne vyplnená Správa o prehliadke mŕtveho tela resp. jej nedodanie, nepodané 

hlásenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva pri podozrení na nebezpečnú chorobu. 
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8 SÚDNOLEKÁRSKA IDENTIFIKÁCIA 

Identifikácia je proces určenia totožnosti živého jedinca alebo mŕtveho tela alebo jeho častí 

alebo zvyškov. V niektorých prípadoch, predovšetkým pri zisťovaní totožnosti mŕtvej osoby 

ide o vysoko odborný a špecifický výkon vyžadujúci prácu špecializovaného experta alebo celej 

skupiny expertov.  

8.1 Identifikácia živých osôb a mŕtvych tiel 

Metódy identifikácie osôb sú: úradný alebo laický opis osoby; portrétna identifikácia 

(fotokomparácia, superprojekcia, fotografie zvláštnych znamení); identifikácia podľa písma 

(písmoznalectvo); identifikácia podľa hlasového prejavu (audioexpertíza); daktyloskopia; 

biologické metódy (vyšetrenie DNA, RNA, sérohematológia, trichológia). 

Totožnosť mŕtvej osoby je potrebné zistiť čo najskôr a to nielen z dôvodov všeobecne 

etických ale aj z dôvodov právnych. Bez zistenia totožnosti nemôže byť vykonaný celý rad 

právnych úkonov či už v trestnoprávnom alebo občianskoprávnom konaní. 

Identifikácia mŕtvych osôb sa vykonáva v individuálnych prípadoch (bez ohľadu na druh 

smrti) a pri hromadných nešťastiach (živelné pohromy, dopravné nehody, priemyselné 

katastrofy, hromadné samovraždy atď.). 

V procese identifikácie pracujeme s predmetom identifikácie (živé, mŕtve osoby atď.) 

a s identifikujúcimi predmetmi (fotografie, opisy röntgenové snímky atď.). Predmetom 

identifikácie môže byť neporušené telo s rôznym stupňom vývoja skorých posmrtných zmien, 

extrémne devastované telo, výrazne hnilobne zmenené telo alebo skeletizované zvyšky tela, 

prípadne časti tela po rozkúskovaní. 

Rozoznávajú sa identifikačné znaky hlavné – pohlavie, vek, DNA znaky, zmeny na zuboch, 

krvná skupina, papilárne línie, farba pleti, pooperačné defekty, telesná výška a podporné – 

oblečenie, farba vlasov, telesná hmotnosť, telesné ochlpenie, okolnosti nálezu, okolnosti 



45 

nezvestnosti osoby. Ďalej sa rozoznávajú znaky vrodené – črty tváre, konštitúcia kostry a tela, 

pigmentácia kože, farba vlasov a očí, štruktúra zubov a vlasov, odtlačky prstov, rasa, biologické 

znaky (krvná skupina, DNA profil, vylučovanie) a získané – profesionálne stigmatá, jazvy, 

vypálené znamenia, tetovania, oblečenie, šperky, choroby, sanácie zubov, protézy. Niektoré 

charakteristiky môžu byť významne modifikované posmrtnými zmenami napr. dúhovka zmení 

farbu pri hnilobe, vlasy môžu vypadať a pod. 

Základom identifikácie sú identifikačné údaje t. j. poznatky o osobe. Delia sa na údaje 

týkajúce sa obdobia pred smrťou a údaje zistené po smrti. Získavajú sa kriminalistickými 

metódami napr. daktyloskopia, porovnávanie v databáze nezvestných osôb a metódami 

odborného alebo znaleckého skúmania (pitva mŕtveho tela) za pomoci laboratórnych 

vyšetrení (DNA analýza, mikroskopické vyšetrenie, sérologické vyšetrenie atď.). 

 Podľa použitých metód a spôsobu práce hovoríme o rekonštrukčnej a porovnávacej 

identifikácii. Rekonštrukčná identifikácia sa zaoberá vytvorením obrazu jedinca podľa 

údajov získaných vyššie uvedenými metódami. Pri porovnávacej identifikácii sa porovnáva 

súbor poznatkov získaných o neznámej osobe s poznatkami o jednom alebo viacerých 

jednotlivcoch. Ide o tzv. vytypovanú osobu (nezvestnú alebo hľadanú), ktorá by sa podľa 

niektorých znakov ako vek, pohlavie, telesná výška, nejaké zvláštne znamenie, ale tiež doba, 

po ktorú je osoba nezvestná alebo hľadaná, mohla zhodovať s osobou, ktorej totožnosť nie je 

známa. 

Výsledky identifikácie môžu byť nasledovné. Identifikačné údaje sa zhodujú a totožnosť je 

dokázaná jednoznačne. Údaje sa zhodujú len čiastočne alebo sa využívajú len nepriame 

ukazovatele a vtedy podľa miery zhody hovoríme o pravdepodobnej alebo pochybnej 

totožnosti. Ak údaje nie je možné priradiť konkrétnej osobe, totožnosť nie je zistená. 

Určenie totožnosti v konečnom dôsledku je úlohou polície, ktorá vypracuje úradný záznam 

o identifikácii. 
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 Identifikácia je pomerne jednoduchá v tých prípadoch, kde je možnosť opoznania svedkami, 

príbuznými, spolupracovníkmi a pod. U identifikujúcich je potrebné zistiť poznávacie znaky 

a zvláštne znamenia vopred a až potom ich konfrontovať s objektívnymi znakmi prítomnými 

na mŕtvom tele. 

V prípade, že svedkovia alebo známe osoby nie sú alebo je telo zmenené na nepoznanie, hrá 

kľúčovú úlohu pri získavaní a vyhodnocovaní identifikačných údajov prehliadajúci a pitvajúci 

lekár a totožnosť sa určuje na základe prehliadky a opisu nálezov pri pitve, ktoré sú 

spracované formou znaleckého posudku. 

Postup pri týchto výkonoch je nasledovný. Telo sa najprv odfotografuje v celku, tvár z prednej 

strany a z profilu. V prípade potreby sa robia aj detailné zábery podľa uváženia lekára. Potom 

sa opisuje šatstvo a obaly, do ktorých bolo telo zabalené (predovšetkým u detí a plodov). Tieto 

obaly (papiere, látky) sa uschovajú. Na novinách si treba všimnúť dátum, na látkach farbu, vzor, 

monogramy, značky práčovne a pod. Ak je telo oblečené, opisuje a zoblieka sa každý kus 

šatstva osobitne. Aj tu sa sledujú monogramy, firemné značky, kvalita, farba, štruktúra, väzba, 

strih, obnosenosť, defekty, poškodenie obuvi, pátra sa po stopách prostredia, v ktorom sa 

vyšetrovaný pohyboval. Odoberajú a uschovávajú sa vzorky šatstva až do zistenia totožnosti. 

Pozornosť treba venovať obsahu vreciek a predmetom z tela (šperky a pod.), ktoré treba všetky 

opísať a uschovať, pretože môžu hrať pri identifikácii významnú úlohu. Znečistené šatstvo treba 

najprv oprať a potom opísať. Látka šatstva sa po dlhšom čase môže zmeniť, čo môže 

znemožňovať jej rozpoznanie. Šatstvo samo osebe nie je spoľahlivou známkou identity, 

pretože nemusí patriť dotyčnému, rovnako ako pri ňom nájdené doklady, ktoré môžu byť 

podstrčené. Na šatstve rovnako ako na predmetoch, ktoré osoba používala, vo vlasoch, kožných 

záhyboch, nosových otvoroch, ušnici, za nechtami a pod. sa môžu nachádzať rôzne druhy 

prachu alebo nečistota, čo môže pomôcť pri zisťovaní prostredia, v ktorom sa zomretý zdržoval, 

alebo akých predmetov sa dotýkal. Podľa vlastností prachu sa môže usudzovať aj na 
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zamestnanie neznámej osoby. Prach z vlasov sa omýva alkoholom, z kože sa sníma priehľadnou 

adhezívnou lepiacou páskou alebo sa tiež môže omyť alkoholom. Nečistota a cudzie čiastočky 

spoza nechtov sa vyberajú hrotnatým drievkom a tieto tiež môžu poukazovať na zamestnanie 

neznámeho. Pôvod jednotlivých čiastočiek možno identifikovať spektrograficky, 

polarograficky, mineralograficky, mikroskopicky, chromatograficky, chemicky a botanicky. 

V prípade, že sú za nechtami vlasy, kúsky kože, krv, vlákna zo šatstva a podobne, treba tieto 

odobrať, vyšetriť a zistiť ich pôvod. 

Zásadný význam má podrobná a to predovšetkým vonkajšia prehliadka a opis osoby, kde sa 

treba zamerať predovšetkým na hlavu a tvár. V prípade hniloby alebo znetvorenia je snaha 

urobiť najprv rekonštrukciu výzoru. Opisuje sa pohlavie, výška tela, hmotnosť tela (stav 

výživy), vzrast a konštitúcia tela, stav kostry a svalstva. Ďalej typ hlavy, tvar obličaja, vlasy 

(dĺžka, farbenie, šedivenie, vlnitosť atď.), u mužov fúzy a brada (dĺžka, strih), farba kože, 

vrásky na čele a na tvári, čelo (vysoké, nízke), obočie (hustota, farba, tvar), oči (poloha, farba 

dúhovky – mení sa hnilobou, sivá a modrá sa mení u utopených skôr ako nastane posmrtné 

zakalenie rohovky), tvar a veľkosť nosa, veľkosť a šírka pier, konfigurácia brady, tvar a veľkosť 

ušníc. Treba opísať charakter a stav ochlpenia celého tela (predovšetkým pubického) a odobrať 

vzorky vlasov zo všetkých oblastí tela. Zisťuje sa hrúbka podkožného tukového tkaniva, u žien 

sa vyšetrujú prsníky a na bruchu sa pátra po známkach prekonanej gravidity. Treba zhodnotiť 

vývoj pohlavných orgánov a stav panenskej blany. 

Veľmi dôležité je daktyloskopické vyšetrenie. Využíva sa tu skutočnosť, že neexistujú dvaja 

ľudia s rovnakými obrazcami papilárnych línií na končekoch prstov (u nás sú rozdelené do 

šiestich klasifikačných vzorov). Dočasne môžu papilárnu kresbu meniť niektoré choroby (lepra, 

sklerodermia a pod.). Papilárne línie sa zdajú akoby boli vyhladené po poranení n. medianus. 

Môžu sa zmeniť aj pri Darierovej chorobe a epidermolysis bullosa. Odoberanie 

daktyloskopických otlačkov je u mŕtvych náročnejšie ako u živého človeka, ale väčšinou sa dá 
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vykonať aj pri čiastočnom rozklade. Ak treba odstrániť posmrtnú stuhnutosť prsty uvoľníme 

pohybovaním za súčasného striedavého namáčania do studenej a teplej vody. Pri zvraštení 

pokožky (napr. u utopených) sa vstrekuje na vyrovnanie injekčnou striekačkou do bruška prstu 

glycerín s vodou v pomere 3:1 alebo len voda. Pri odlučovaní pokožky pre hnilobu sa odporúča 

pokožku zlúpnuť alebo odrezať a potom napnúť (napr. na vlastný prst) a urobiť daktyloskopický 

otlačok. V žiadnom prípade sa nesmú používať fixačné prostriedky (napr. formalín). 

Mumifikovaná koža (odporúča sa odrezať bruško prstu od kosti) sa zmäkčuje sírnikom sodným 

až kým nezmäkne, potom sa odpreparuje svalstvo a daktyloskopický obraz sa urobí nie 

z povrchu kože ale z vnútornej strany kože. V niektorých prípadoch je možné použiť 

poroskopiu (otlačok podľa tvaru a rozmiestnenia ústí potných kanálikov v osi papilárnych línií), 

cheiroskopiu (otlačky papilárnych línií na dlani) alebo podoskopiu (otlačky papilárnych línií zo 

stupají). 

Zvláštnu pozornosť treba venovať vrodeným alebo získaným chorobným a násilným 

zmenám a ich následkom. Ide o vývojové anomálie a vrodené deformity napr. anomálie lebky, 

uší, prstov (polydaktília, syndaktília), rázštepy pery a podnebia a pod. Získané deformity 

vznikajú ako následok chorobného stavu napr. deformity kostí po osteomyelitíde, ankylózy 

kĺbov po hnisavej artritíde, deformity chrbtice (kyfoskolióza, lordóza) pri zápaloch 

a degeneratívnych ochoreniach kostí, hernie, alebo ako následok úrazu napr. zle zhojené 

zlomeniny, zle napravené luxácie, amputácie, impresie na hlave a pod. Ak sú prítomné jazvy 

zisťuje sa ich počet, lokalizácia, tvar, farba, konzistencia, rozmery, charakter (či je jazva 

vtiahnutá alebo prominujúca) a približný vek. Niektoré jazvy môžu byť ťažko rozoznateľné, 

hlavne ak sa nachádzajú vo vlasatej časti hlavy alebo inej ochlpenej časti tela. Pre lepšiu 

orientáciu a prístupnosť zraku je vhodné oholenie danej oblasti prípadne prehliadka 

v ultrafialovom svetle. Jazvy môžu byť rôzneho pôvodu napr. po operáciách (niektoré majú 
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typickú lokalizáciu), po opálení, oparení, pohryzení, po bodných, strelných a iných ranách, po 

zápaloch atď. Môžu byť čiarovité, plošné, lievikovité atď.  

Častou možnosťou určenia totožnosti je aj tetovanie, Vykonáva sa vbodávaním ihly do vzoru 

nakresleného na koži, pričom sa do kože zanáša farba (indigo, tuš, sadze, práškové drevené 

uhlie prípadne červený sírnik ortuťnatý). Po aplikácii dreveného uhlia alebo tušu je obrazec 

sfarbený do modra. Tetovanie je najčastejšie lokalizované na predlaktí, hrudníku, prípadne 

stehne, vzácnejšie môže pokrývať väčšiu plochu alebo celé telo. Podľa obsahu sa rozoznáva 

tetovanie ozdobné (začiatočné písmená mena, rôzne postavy, predmety, zvieratá, dátum, 

erotické motívy), opisné (označuje príslušnosť k sekte, kmeňu, profesnej skupine atď.), 

"terapeutické" (slúžiace k zakrytiu nejakej zmeny na koži napr. névu), "poliekové" 

(u drogovo závislých), profesionálne (inkrustácia uhoľného prachu, ktorý vnikne pod tlakom 

do kože), náhodné (po prachových zrnách, po úrazoch alebo strelných ranách). Tetovanie môže 

vyblednúť, ale samo nezmizne. Je možné ho odstrániť chirurgicky (excíziou alebo plastikou), 

iné metódy napr. elektrolýza, galvanokauterizácia alebo aplikácia kyseliny uhličitej alebo 

tanínu do obrazca nedávajú vždy spoľahlivé výsledky. Pri podozrení na odstránenie tetovania 

treba hľadať mikroskopicky čiastočky farbiva v susedných lymfatických uzlinách. Na hnilobne 

zmenenej koži je pre zelené sfarbenie tetovanie niekedy prakticky nerozoznateľné. V takýchto 

prípadoch však znovu vynikne ak sa odstráni pokožka nadvihnutá plynmi a hnilobnou 

tekutinou, pretože farbivo pri tetovaní vniká až do zamše. 

Pomocným znakom pri identifikácii môže byť niekedy vzhľad a stav nechtov. Nechty môžu 

byť sfarbené u fajčiarov (žltohnedo), od rôznych farbív, kyseliny pikrovej, solí, chrómu (žlto), 

u maliarov a fotografov, u žien farebnými lakmi. Pri niektorých chorobách (týfus, duševné 

choroby, angíny atď.) sa môžu nájsť priečne ryhy ako prejav poruchy rastu. Vzhľad nechtov sa 

mení vekom a chorobami (mykózy). Nechty tvaru hodinového sklíčka a paličkové prsty môžu 

udávať retrospektívne dobu ochorenia, prípadne totožnosť človeka, ktorý pred nejakým časom 
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trpel chorobou, pri ktorej sú paličkové prsty. Traumatické zmeny môžu byť u hudobníkov (na 

ľavej ruke u huslistov, na obidvoch rukách u klavíristov a pod.), u psychopatov (ohryzené 

nechty), pri niektorých povolaniach (obrúsenie) a podobne. Podnechtové inkrustácie bývajú 

u pracujúcich s múkou, hlinou, uhlím, kamením a pod. 

Ďalej sa sledujú tzv. profesionálne stigmatá. Sú to predovšetkým zatvrdliny, prípadne mozole, 

ktoré vznikajú na rôznych miestach tela exponovaných tlaku predmetov, s ktorými človek 

väčšiu časť života pracoval. V poslednej dobe vďaka postupujúcej mechanizácii a automatizácii 

práce tieto známky ubúdajú. Napriek tomu sa dajú ešte zistiť mozole na dlani a dlaňovej strane 

prstov u manuálne pracujúcich s lopatou, čakanom, dlátom, kladivom, vidlami, na chrbtovej 

strane palca a prstov po nožniciach u krajčírov, priamočiare zatvrdnutie na radiálnej strane 

prostredníka u huslistov, dva mozole na ľavom palci u čelistov. Typické mozole vznikajú na 

prstoch u dojičov, na kolenách u dlaždičov a upratovačiek. Zhrubnutie prednej časti stupaje 

vzniká u žien chodiacich na vysokých opätkoch (päta je pritom mäkká). Nápadná hypertrofia 

svalstva predovšetkým predlaktia a horných končatín býva u kováčov, mäsiarov a pod. U ľudí, 

ktorí pracujú ohnutí vzniká ohnutie chrbta (napr. u baníkov). Dlhodobé státie vyvoláva varixy 

a ploché nohy (zdravotnícki pracovníci, pekári atď.). Zmeny na zuboch bývajú u sklárov 

(abrázia), fúkačov perál (zlomeniny), výrobcov bižutérie (bronzové a nazelenalé zuby), 

cukrárov (rozsiahle kazy). 

Z pomocných laboratórnych metód sa využívajú zobrazovacie metódy, jednou 

z najdostupnejších röntgenové vyšetrenie, ktorým môžeme zistiť napr. vývojové anomálie, 

chorobné stavy, protézy, projektily, zhojené zlomeniny, ktoré v prípade možnosti porovnáme 

so snímkami zhotovenými zaživa. Využíva sa hlavne pri hromadných úmrtiach pri katastrofách, 

ale aj u živých osôb pri určovaní veku (rtg snímka ľavého zápästia pre určenie kostného veku).  

Bežnou metódou je aj určenie skupinových vlastností najčastejšie z krvi (ak je možné 

uskutočniť odber) prípadne z iných vhodných tkanív (sval, kostná dreň, vlas atď.). 
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Najväčší pokrok v procese identifikácie predstavujú metódy molekulárnej biológie 

a genetiky (elektroforéza DNA, PCR, hybridizácia atď.). 

Podstatnou okolnosťou pri identifikácii je určenie veku. Presné určenie veku na jednotlivé roky 

nie je možné, pretože rýchlosť vývoja každého človeka, ktorá je ovplyvnená rôznymi 

endogénnymi a exogénnymi faktormi, je rozdielna. Z tohto dôvodu vek určujeme len rámcove 

podľa určitých období života na základe niektorých charakteristických znakov. 

Novorodenecké obdobie začína pôrodom a končí odpadnutím mumifikovaného pahýľa 

pupočníka niekedy už po 4 – 5 dňoch, väčšinou však po 7 – 9 dňoch. Pupočník zasychá 

v priebehu prvých 12 – 24 hodín, po 3 – 4 dňoch je zaschnutý úplne. Defekt brušnej steny po 

odpadnutí pupočníka sa zahojí za 7 – 12 dní. Zrelý novorodenec má pôrodnú hmotnosť 

2800 – 3300 g, dĺžku tela 48 – 52 cm. Obvod hlavičky je 34 cm, obvod hrudníka 32 cm. Priemer 

čelovo-záhlavový je 12 cm, bradovo-záhlavový 14 cm. Bod skostnatenia v stehnovej kosti je 

priemeru 5 – 6 mm, v pätovej kosti 9 – 12 cm. Novorodenec má prvých 24 hodín života 

červenkastú kožu, mäkký namodralý pupočník, pôrodný nádor a vylučuje mekónium. Zelenavý 

hlien je v črevách ešte aj po 24 hodinách. Na 2. – 3. deň je koža nažltlá, pokožka sa nepatrne 

olupuje, pupočník je hnedý, zasychá. Od 3. – 4. dňa je koža hrubšia, pokožka sa viac olupuje 

predovšetkým v oblasti hrudníka a brucha, pupočník je hnedočervený, zvrašťuje sa, v hrubom 

čreve už nie je nazelenalý hlien. Pokožka sa olupuje v šupinkách od 4. – 5. dňa, ductus arteriosus 

sa sťahuje v dĺžke aj šírke, foramen ovale je čiastočne uzavreté. Dĺžka života sa nedá určiť 

presne na deň. 

Vek starších detí sa určuje podľa dĺžky, neskôr podľa výšky, pokiaľ sa rast nezastaví; podľa 

obvodu hlavy a hrudníka. Vek je možné približne určovať podľa vrások, v mladom veku nie 

sú vyznačené, od 20 rokov začínajú na čele a s vekom sa postupne objavujú na ďalších častiach 

tváre a prehlbujú; u žien väčšinou nie sú tak výrazne vyznačené a dostavujú sa neskôr. Vrásky 

ale môžu byť vyznačené aj u mladších ľudí. Rast ochlpenia okolo vonkajších pohlavných 
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orgánov začína okolo 12. – 13. roku, v 14. – 15. rokoch sa pohlavné orgány zväčšujú 

a pigmentujú , prsné bradavky tmavnú dohneda, okolo 17. roku vyrastajú chlpy v podpazuší. 

Pri predčasnej puberte môže začať rásť ochlpenie výnimočne už v 3. – 4. rokoch. Farba vlasov 

nie je rozhodujúca pre určenie veku, ochlpenie okolo vonkajších pohlavných orgánov zriedka 

šedivie pred 50. – 55. rokom. 

Za jednoznačný dôkaz totožnosti osoby je možné považovať potvrdenie nasledujúcimi 

metódami: daktyloskopicky pri možnosti porovnania odtlačkov s databázou, vyšetrením DNA 

pri možnosti porovnania s databázou resp. s výsledkami vyšetrenia DNA príbuzných 

a stomatologickým vyšetrením pri možnosti porovnania so zubnou kartou resp. rtg snímkou 

chrupu. 

Ďalšími možnosťami identifikácie v prípade pitvy je vyšetrenie stomatologické a v prípadoch 

kostrových nálezov vyšetrenie antropologické. 

8.2 Identifikácia podľa chrupu 

Súdny lekár vykonáva identifikáciu podľa vonkajších znakov chrupu. Opis markant chrupu 

vyžaduje vedomosti predovšetkým z konzervačného a protetického zubného lekárstva 

a ortodoncie, preto v prípadoch zisťovania totožnosti podľa chrupu je nevyhnutná spolupráca 

so zubným lekárom. Zásadnú dôležitosť má presný ante mortem záznam zubných údajov a post 

mortem vyhodnotenie chrupu.  

Pri manipulácii s mŕtvym telom alebo kostrovým nálezom na mieste nálezu je potrebné myslieť 

na možnosť znehodnotenia alebo prehliadnutia markant. Pri podozrení na možnú stratu zubov 

je potrebné zabaliť hlavu/lebku do plastového vrecka, zaistiť neprehľadné lôžko tela odobratím 

povrchovej vrstvy pôdy atď. Pre identifikáciu je možné použiť porovnávací zubný diagram 

alebo AM (ante mortem) a PM (post mortem) formuláre Interpolu alebo interaktívny zubný kríž 

(elektronický záznamový systém). 
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Záver expertízy chrupu po vzájomnom porovnaní AM a PM údajov môže byť nasledujúci: 

identita bezpečne dokázaná, identita (veľmi) pravdepodobná, identitu nie je možné 

vylúčiť, identita vylúčená. Osteologická/odontologická expertíza (forenzné stomatologické 

vyšetrenie), superprojekcia, rekonštrukcia tváre, chemická analýza zubných výplní a fixných 

protetických náhrad v súvislosti s identifikáciou kostrového nálezu je v súčasnosti 

v kompetencii kriminalistov.  

Forenzný význam poranení spôsobených chrupom spočíva v možnosti identifikácie 

páchateľa trestného činu znásilnenia alebo týrania zverenej osoby podľa zubov a/alebo DNA 

(vyšetrením slín). 

8.3 Identifikácia v prípade kostrového nálezu 

Pri identifikácii kostrových nálezov sa v súdnom lekárstve využívajú antropologické metódy. 

Pokiaľ sa fyzická resp. biologická antropológia využíva pre potreby súdneho lekárstva a práva 

ide o forenznú alebo súdnolekársku antropológiu. Jej náplňou je v súčasnosti predovšetkým 

identifikácia kostrových nálezov ľudského pôvodu. Identifikačný proces zahŕňa kompletnú 

expertízu kostrového nálezu t. j. získanie údajov post mortem, ktoré sú následne porovnané so 

získanými údajmi ante mortem o nezvestnom jedincovi. Pre tento účel forenzná antropológia 

využíva antroposkopické  a antropometrické metódy. Antroposkopické metódy opisujú 

jednotlivé časti skeletu podľa určených tvarových kategórií, antropometrické metódy slúžia 

k meraniu kostrového materiálu. Podkladom pre meranie je sústava antropometrických bodov 

na hlave, trupe a končatinách, ktoré sa následne premietajú na jednotlivé kosti. Poloha 

antropometrických bodov bola stanovená medzinárodnou dohodou v roku 1875. Cieľom 

antropologickej expertízy je identifikácia osoby. To je možné dosiahnuť len v spolupráci 

s odborníkmi z iných odborov predovšetkým v otázke sledovania rôznych chorobných zmien 

a stanovenia príčiny smrti. V prípade tzv. fragmentárnych kostrových nálezov klasické 
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antropologické metódy nie sú dostatočné, a preto je potrebná spolupráca s odborníkmi  

z odboru molekulovej biológie (genetiky). 

Základné otázky, na ktoré je potrebné odpovedať pri expertíze kostrového nálezu: 

Ide o kostrový nález ľudského pôvodu? Prvým krokom, ku ktorému je potrebné pristúpiť pri 

vyšetrovaní akéhokoľvek živočíšneho materiálu, je zistenie jeho druhovej príslušnosti. Tento 

krok zaistí, že predmetom vyšetrenia budú určite ľudské pozostatky alebo ostatky. Pre tento 

účel sa používajú tri hlavné metódy: morfologické (makroskopické, mikroskopické), 

imunologické a molekulovo biologické. Morfologické metódy je možné uplatniť pri 

dostatočnej znalosti anatómie, kedy väčšinou nenastáva problém rozoznať ľudskú a zvieraciu 

kosť, hlavne pri neporušených kostiach dospelej osoby. V takom prípade človeka veľmi dobre 

charakterizujú tvary kĺbových spojení. Kostrový nález napríklad môže obsahovať kosti menších 

zvierat a vtedy je potrebné postupovať veľmi opatrne, pretože ich morfológia sa môže podobať 

morfológii kostí malého dieťaťa. Z uvedeného dôvodu je už v úvode expertízy potrebné zistiť, 

či ide o nález dospelého alebo nedospelého živočícha, či už človeka alebo zvieraťa. Pri náleze 

kostných úlomkov alebo porušených kostí je nutné hľadať niektoré charakteristické tvary 

ľudských kostí, ktoré u zvierat nenájdeme. V podstate takmer všetky závisia od spôsobu 

pohybu, teda chôdze vo vzpriamenej polohe (bipédnej) a chôdzi po štyroch končatinách 

(kvadrupédnej). Pri náleze fragmentov kostí, na ktorých nie je možné nájsť žiadne 

charakteristické makroskopické ľudské znaky je možné sa pokúsiť o mikroskopické 

histopatologické vyšetrenie, kedy sa sleduje počet, priebeh a rozmery Haversovych 

kanálikov. V ľudských kostiach by mal byť počet Haversovych kanálikov v priemere trikrát 

vyšší ako v zvieracích kostiach, priebeh by mal byť paralelný s osou kosti a stredný priemer 

kanálikov väčší ako 25 µm. V prípade potvrdenia ľudského pôvodu kostrového nálezu určujú 

sa ďalšie znaky ako pohlavie, vek, výška a pod. Zároveň je potrebné pátrať po prípadných 

násilných a/alebo chorobných zmenách. Značný význam má prítomnosť alebo neprítomnosť 
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zlomenín. Z chorobných zmien je možné zistiť rachitídu, syfilis, osteomyelitídu, Pagetovu 

chorobu a pod. Tieto nálezy môžu výraznou mierou prispieť k určeniu totožnosti. 

Ide o kostrový nález jedného jedinca? Pri náleze masových hrobov alebo ak je podozrenie, 

že kostrový nález pochádza viac ako z jedného jedinca, je nutné stanoviť počet obetí. Pre tento 

účel je potrebné zostaviť nález do anatomickej polohy, pokiaľ to jeho charakter umožňuje. 

Následne sa určí minimálny a maximálny počet jedincov. 

Ide o kostrový nález muža alebo ženy? Určenie pohlavia je ďalším krokom pri identifikácii 

kostrového nálezu nezistenej totožnosti. Predchádza (v rámci jedného etnika) všetky ďalšie 

vyšetrenia, pretože jeho určenie je nevyhnutné pre odhad veku v dobe smrti, k výpočtu výšky 

postavy a často aj k zisťovaniu ďalších dôležitých údajov. Zisťovanie pohlavia sa vykonáva na 

základe dvoch druhov telesných rozdielov medzi pohlaviami: primárne pohlavné rozdiely – 

ide o pohlavné rozdiely súvisiace s reprodukciou, sekundárne pohlavné rozdiely (pohlavný 

dimorfizmus) – ide o všetky odlišnosti, ktoré nesúvisia priamo s reprodukciou. V prípade 

kostrových nálezov sa využívajú sekundárne pohlavné rozdiely. Tie je možné nájsť len 

u dospelého jedinca. V prípadoch plodov a detí je expertíza klasickými antropologickými 

metódami prakticky nemožná, nakoľko ide o vývojové štádiá kostry. Určenie pohlavia 

nedospelých jedincov je možné jedine metódami molekulovej genetiky. V prípade kostier 

dospelých jedincov je k dispozícii viac možností. Metodicky najprepracovanejšou časťou 

ľudského tela vzhľadom k pohlavnému dimorfizmu  je lebka, najväčšie rozdiely sa ale 

nachádzajú na panvových kostiach. Na lebke a panvových kostiach je možné nájsť  ako 

morfologické, tak aj metrické rozdiely. Na ostatných kostiach skeletu  sú väčšinou použiteľné  

len metódy metrické alebo metódy geometrickej morfometrie. Na lebke aj na panvových 

kostiach je možné nájsť mnoho znakov súvisiacich s bipédnym pohybom alebo pôrodmi. Na 

mužskej lebke sú nápadnejšie vytvorené nadočnicové oblúky, v mieste prechodu nosového 

koreňa do čelovej krajiny je výraznejšie prehĺbenie. Mohutnejšie je vytvorený vonkajší hrboľ 



56 

záhlavovej kosti a bradový výbežok  dolnej čeľusti, mohutnejšie sú vyvinuté bradavkové 

výbežky spánkovej kosti, v mieste úponu žuvacích svalov je väčšie zhrubnutie. Hmotnosť 

dolnej čeľusti je 75 – 80 g u mužov, u žien 60 – 65 g. Mužská panva je vyššia a užšia ako 

ženská a uhol, ktorý zvierajú dolné ramená lonovej kosti sa pohybuje medzi 70 – 75°, u žien je 

tento uhol 90 – 100°. Vchod do malej panvy má u mužov srdcovitý tvar, u žien oválny. Mužský 

atlas je širší ako ženský. Mužská hrudná kosť má telo dvakrát dlhšie ako rukoväť, ženská 

hrudná kosť má približne rovnakú dĺžku rukoväte a tela. Mužská kostra ako celok je vo väčšine 

prípadov robustnejšia. 

Aký bol vek jedinca v čase smrti? Stanovenie veku v dobe smrti je založené na zistení sumy 

telesného opotrebovania, podľa ktorého sú nálezy zaraďované do klasifikačnej stupnice 

referenčného súboru. Ten je charakterizovaný stupňom fyzického, fyziologického, chemického 

a psychického opotrebovania. Tento vek teda neudáva reálny počet rokov uplynulých od 

narodenia, to je kalendárny (chronologický) vek, ale tzv. biologický vek. Ten je ovplyvňovaný 

životnými podmienkami, ku ktorým môžeme zaradiť napríklad výživu, pracovné zaťaženie, 

genetické zaťaženie, choroby a pod. Zovšeobecnenie vývoja a variability životných podmienok 

predstavuje referenčný súbor, s ktorým je analyzovaný prípad porovnávaný: chronologický 

vek    – počet uplynutých rokov od narodenia, nezávislý od životných podmienok, biologický 

vek – stupeň opotrebovania organizmu v závislosti od životných podmienok. Od antropológa 

sa očakáva stanovenie chronologického veku, ale ten sa môže pokúsiť len o odhad 

biologického veku, ktorý je ovplyvniteľný a  odráža len aktuálny stav organizmu. Vekové 

kategórie: život človeka, pokiaľ ide o odhad veku z kostrového nálezu, má nasledovné 

vývojové fázy: rast organizmu (objavovanie sa osifikačných centier, prvá dentícia), zrenie 

organizmu (spájanie osifikačných centier, druhá dentícia, kompletizácia kostry prídavnými 

osifikáciami), starnutie organizmu (vznik degeneratívnych zmien), smrť organizmu (zmeny 

nezlučiteľné so životom). V prípade odhadu veku, v porovnaní s určovaním pohlavia, sa 
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dosahujú lepšie výsledky pri analýze kostí nedospelého jedinca. U nedospelých jedincov je 

možné využiť napríklad dobre definovateľné hodnotenie prerezávania mliečneho resp. trvalého 

chrupu, prípadne dĺžku dlhých kostí bez epifýz. Medzi klasické metódy určovania veku pred 

dosiahnutím dospelosti patrí chronológia objavovania sa osifikačných centier a spojenie epifýz 

kostí voľných končatín s telami týchto kostí. Je známe, že u dospelých jedincov sa 

chronologický vek veľmi často nekryje s biologickým vekom, ale aj tu sú určité možnosti 

odhadu veku ako napríklad uzatváranie extrakraniálnych a intrakraniálnych lebkových švov 

(najneskôr sa uzatvára pars asterica lambdového švu – okolo 60-teho roku života), abrázia 

zubných koruniek alebo stav symfýzy v jednotlivých vekových kategóriách. 

Aká je etnická príslušnosť jedinca? V súčasnej dobe migrácií, nielen v rámci štátu alebo 

kontinentu ale i medzikontinentálnych, bude zrejme potrebné na túto otázku odpovedať stále 

častejšie. Podľa súčasných poznatkov na molekulovej úrovni etnické rozdiely v rámci veľkých 

etník neexistujú a vnútroetnické fenotypické rozdiely sú väčšie ako medzietnické. Napriek 

tomu v niektorých prípadoch je v rámci identifikácie potrebné odlíšiť tri najväčšie etnické 

skupiny: europoidnú (kavkazoidnú), negroidnú a mongoloidnú. Pre tieto účely sú 

najužitočnejšie špecifické markanty na lebke. Postkraniálny skelet väčšinou nejaví dostatočné 

rozdiely. Pri analýze sa štandardne používajú metódy skopické aj metrické. Z tohto dôvodu sa 

europoidné, negroidné alebo mongoloidné znaky sledujú na čelnej alebo bočnej norme lebky. 

Podľa mnohých odborníkov je stanovenie etnickej príslušnosti prekonaná záležitosť, ale nie je 

možné poprieť, že existujú rôzne ľudské rasy a rôzne antropologické typy. Ich odlíšenie je 

z forenzného hľadiska veľmi dôležitou otázkou, ale len na základe morfologických znakov na 

kostre nemusí byť na ňu ľahká odpoveď. 

Aká bola výška jedinca? Výška postavy má v identifikácii zvláštny význam, pretože býva 

jedným z mála známych údajov o nezvestnej osobe. Je definovaná ako kolmá vzdialenosť 

antropometrického bodu vertex od zeme. Ak ide o vyšetrenie kompletného kostrového nálezu 
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pridávajú sa k vypočítanej výške asi 1 – 2 centimetre na medzistavcové platničky a mäkké 

tkanivá. Ak kostrový nález nie je kompletný, používa sa meranie dlhých kostí horných 

a dolných končatín. Namerané hodnoty sa dosadzujú do príslušných matematických rovníc 

sformulovaných na základe štúdií vykonávaných na kostrách známeho vzrastu. V súčasnosti je 

k dispozícii niekoľko metód, ktoré je možné pre tento účel použiť. Najpraktickejšia 

a najspoľahlivejšia metóda na stanovenie výšky postavy sa v súčasnosti javí metóda podľa 

Sjøvolda, ktorá je použiteľná pre všetky etnické skupiny a pre obidve pohlavia. Pred vlastným 

výpočtom musí byť bezpečne zistené, či ide o kosti muža alebo ženy. 

8.4 Identifikácia v prípade väčšieho počtu mŕtvych tiel 

Mimoriadne udalosti, pri ktorých môže dôjsť k väčšiemu počtu úmrtí, môžu byť prírodné 

alebo civilizačné (antropogénne) katastrofy. K prírodným patria predovšetkým 

zemetrasenie, výbuch sopky, pôsobenie veternej činnosti (orkány, hurikány, víchrice), rozsiahle 

povodne, tsunami a pod. Civilizačné katastrofy môžu nastať buď v rámci vojnových 

konfliktov alebo môžu vzniknúť, čo sa stáva častejšie, v mierovom období. Vo všeobecnosti 

ich je možné rozdeliť na dva druhy: úmyselne spôsobené (teroristické činy) a ostatné, ku 

ktorým patria predovšetkým veľké dopravné nehody. 

Identifikácia obetí mimoriadnej udalosti je často zložitá úloha. Vo vojnovom konflikte sa pri 

väčších stratách ľudských životov rieši až sekundárne. Prioritné je urýchlené pochovanie 

mŕtvych do hromadných (spoločných, masových) hrobov. Pokiaľ je to možné vykonať, každý 

vojak by mal mať pri sebe identifikačnú známku, ktorá sa obvykle vkladá do ústnej dutiny. 

U civilných osôb je potrebné zabezpečiť nezničiteľné označenie tiel. Ako v prípadoch známej 

totožnosti mŕtvych, tak v prípadoch inak označených tiel, je nutné vyhotoviť zoznam 

pochovaných osôb pre povojnovú exhumáciu, identifikáciu a pochovanie pozostalými. 

V mierových časoch je obvykle dostatok času na vykonanie riadnej identifikácie všetkých 
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osôb. Len výnimočne, pri extrémnych klimatických podmienkach v menej rozvinutých 

krajinách, sa vykonáva dočasné uloženie riadne označených tiel (číslo alebo kód mŕtveho, 

zodpovedajúci miestu jeho nálezu) do spoločných hrobov. Uloženie sa môže vykonať aj do tzv. 

dočasných úložísk, čo sú obvykle miestne dostupné priestory – krematórium, športová hala 

s ľadovou plochou, vojenské stany s chladením suchým ľadom alebo sú prisunuté kontajnery 

s regulovanou nízkou teplotou (mraziarenské vozy alebo špeciálne boxy).  

Pri vlastnej identifikácii osôb je nevyhnutná spolupráca expertov z rôznych odvetví – 

policajných špecialistov, súdnych lekárov, stomatológov, genetikov, antropologóv, 

psychológov a ďalších. Vo vyspelých štátoch sveta k tomu slúžia tzv. DVI tímy (disaster victim 

identification team) alebo v USA tzv. DMORT (disaster mortuary operational response team). 

V prípade európskych DVI tímov sa vytvárajú dve skupiny vysoko vycvičených, trénovaných 

a odolných osôb. Ante mortem (AM) tímy sa podieľajú na zbere údajov od príbuzných 

a informácií o nezvestných osobách. Zhromažďujú údaje o nezvestnej osobe, jej oblečení 

cennostiach, údaje od praktických a zubných lekárov, zaisťujú DNA profil z nezameniteľných 

osobných vecí nezvestnej osoby alebo vzorky DNA materiálu od priamych príbuzných. Druhá 

skupina tzv. post mortem (PM) tím pôsobí v dobe od prehliadky miesta udalosti, cez prehliadku 

mŕtveho, až po pitvu jeho tela, so snahou zaistiť, čo najviac dôkazového materiálu pre 

porovnanie s portfóliom nezvestných osôb. Tieto tímy sú profesionálne organizované, dobre 

technicky vybavené, vrátane porovnávacieho počítačového programu, ktorý zvláda spracovať 

veľké množstvo AM a PM údajov. Totožnosť stanovujúca (TS) skupina je zodpovedná za 

konečný proces identifikácie všetkých zomretých osôb danej mimoriadnej udalosti. 
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9 PRÍLOHY 

9.1 Príloha č. 1 

List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí – Štatistický úrad SR – Obyv 3 – 12 

9.2 Príloha č. 2 

Správa o prehliadke mŕtveho tela – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – F – 033 

9.3 Príloha č. 3 

Pas pre mŕtvolu – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
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