
Činnosť súdnolekárskych a patologicko-anatomických 
pracovísk 

 

Účinnosťou zákona č. 581/2004 Z. z. sa vytvorili podmienky pre vznik Úradu pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") ako nezávislej inštitúcie vykonávajúcej kontrolnú 

činnosť nad úrovňou poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Veľmi dôležitou časťou v kontrolnej činnosti úradu na úseku dohľadu nad úrovňou 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti sú súdno-lekárske a patologicko-anatomické 

pracoviská úradu, kde sa vykonávajú pitvy mŕtvych za účelom posúdenia správnosti 

diagnostického a liečebného postupu u pacienta. 

Nezávislosť pri prehliadke mŕtveho a rozhodovaní o pitve je v praxi zachovaná tak, že 

prehliadku vykonáva lekár, ktorý neliečil pacienta počas života. Je to lekár úradu, 

alebo lekár poverený úradom. 

 

Ak prehliadajúci lekár nariadi pitvu, táto sa vykoná len na pracoviskách úradu v 

nasledovných mestách: 

 Bratislava - Petržalka 

 Bratislava - Sasinkova 

 Nitra  

 Banská Bystrica 

 Lučenec 

 Košice 

 Prešov 

 Poprad 

 Martin 

 Žilina 

Na súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracoviskách úradu sa vykonávajú súdno-

lekárske a patologicko-anatomické pitvy so všetkými potrebnými úkonmi včítane vonkajšej a 

vnútornej prehliadky, pitvy jednotlivých systémov a orgánov, ich zhodnotenie a v prípade 

potreby zhotovenie aj fotodokumentácie. 

Vykonáva sa odber tkanív zo všetkých potrebných lokalít na mikroskopické vyšetrenie a 

ďalšie špeciálne vyšetrenia včítane toxikologických. 

Po pitve sa zhotovuje pitevný protokol so všetkými náležitosťami, predbežne sa zhodnocujú 

získané výsledky pri pitve s určením diagnózy, zistením príčiny smrti a závažných 

pridružených komplikácií a v niektorých prípadoch je možné definitívny záver urobiť až po 

zhodnotení výsledkov histologických a špeciálnych laboratórnych vyšetrení. 



Informácie o pitve: 

Pitva ľudského tela je základným zdrojom získania poznatkov o ľudskom organizme. Je to 

posmrtný medicínsky výkon, ktorý umožňuje priamo zistiť príčinu a mechanizmus smrti 

človeka, zistiť súvislosti medzi chorobami a prípadnými úrazmi, ktoré mŕtvy počas života 

prežil a ktoré zanechali zmeny v organizme. Pitva nemá liečebný, ale diagnostický a 

kontrolný charakter. 

 

Pitevné výkony: 

 anatomické - slúžiace na výučbu a väčšinou sa vykonávajú na pracoviskách 

lekárskych fakúlt 

 patologicko-anatomické - za účelom kontroly - overenia diagnózy a správnosti 

liečebného postupu. Pri tejto pitve sa dajú odhaliť prípadné chyby v diagnostike a 

liečbe pacienta - "lekár vykonávajúci pitvu je jediný advokát pacienta". Počas týchto 

pitiev sa vykonáva aj histologické vyšetrenie zo vzoriek orgánov na upresnenie 

diagnózy 

 súdnolekárske - pri ktorých sa zisťujú príčiny a mechanizmus smrti u náhlych, 

neočakávaných alebo násilných úmrtí mimo zdravotníckeho zariadenia, alebo v 

zdravotníckom zariadení. Pri týchto pitvách sa vykonávajú aj toxikologické a ďalšie 

špeciálne laboratórne analýzy na doplnenie komplexného vyšetrenia. 

 


