
 
 
 

Od 1. júla prehliadky mŕtvych tiel zabezpečujú organizátori  
 
 
Úrad pre dohľad nad  zdravotnou starostlivosťou (ďalej „úrad“) ukončil proces verejného 
obstarávania, predmetom ktorého bolo zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel 
prostredníctvom organizátora vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu 
prehliadky mŕtveho tela a späť na území jednotlivých samosprávnych krajov. Od 1. júla 2018 
sú tak prehliadky mŕtvych tiel zabezpečované prostredníctvom organizátorov, ktorí 
sú  zodpovední za komplexné zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom 
prehliadajúceho lekára na území všetkých samosprávnych krajov, čo zahŕňa samotný výkon 
prehliadky mŕtveho tela, ako aj prepravu lekárov na tento výkon a späť.  
 
Úrad s úspešnými uchádzačmi verejného obstarávania uzatvoril zmluvy na obdobie 12-tich 
mesiacov. Zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. 
 
Výber dodávateľa bol realizovaný verejnou súťažou, hodnotiacim kritériom bola najnižšia 
cena. Do súťaže sa prihlásilo 8 uchádzačov, pričom pre každý samosprávny kraj bola úradu 
doručená 1 ponuka a žiaden z nich nebol zo súťaže vylúčený. 
 
 
„V praxi to bude fungovať tak, že organizátor každý mesiac, 10 pracovných dní pred koncom 
mesiaca, pošle Krajskému operačnému stredisku (KOS) zoznam prehliadajúcich lekárov na 
nasledujúci kalendárny mesiac. KOS bude následne pri nahlásení úmrtia kontaktovať 
prehliadajúceho lekára z tohto zoznamu,“ informoval predseda úradu MUDr. Tomáš Haško, 
MPH. A zároveň dodal: „Každý uchádzač verejného obstarávania deklaroval čestným 
vyhlásením, že má k dispozícii dostatočný počet lekárov s oprávnením tak, aby daný 
samosprávny kraj vedel zabezpečiť. Toto bola jedna zo základných podmienok verejnej 
súťaže.“ 
 
V prípade úmrtia mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (ZZ ÚZS) 
(platí to aj pre Domovy sociálnych služieb) sa postupuje tak ako doteraz – to znamená, že 
v prípade úmrtia je nutné kontaktovať tiesňovú linku 112. 
V prípade úmrtia v ZZ ÚZS (napr. nemocnice, Domovy ošetrovateľskej starostlivosti, 
hospice, liečebne...) je potrebné, aby si výkon prehliadky mŕtveho tela zabezpečili 
prostredníctvom vlastného prehliadajúceho lekára.  
 
Úrad si plní svoju zákonnú povinnosť a prehliadky mŕtvych tiel zabezpečuje v súlade s § 47d 
ods. 9 a ods. 12 zákona č. 581/2004 Z. z.  
 

 
 


