
                                Informácie pre pozostalých pacienta zomrelého vo FN Trnava 

 

Pri úmrtí pacienta vo FN Trnava je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve.  

• Prehliadku mŕtveho ľudského tela vykonáva lekár oddelenia/kliniky, ktorému bolo 

oznámené úmrtie.  Prehliadajúci lekár vypíše List o prehliadke mŕtveho  a štatistické 

hlásenie  o úmrtí v šiestich exemplároch a epikrízu v dvoch exemplároch. 

• Mŕtve telo je ponechané po dobu  dvoch hodín  na lôžku oddelenia/kliniky, následne je 

pohrebnou službou zabezpečujúcou prevoz, transportované do chladiaceho zariadenia 

patologicko – anatomického oddelenia (PAO). 

• O vykonaní/nevykonaní pitvy rozhoduje výlučne obhliadajúci lekár PAO v súlade so 

zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. 

• O výsledku obhliadky zomrelého sa pozostalí informujú na PAO osobne alebo 

telefonicky na číslach 033/5938799; 033/5938549 v pracovných dňoch 8,30 – 15,00 

hodiny. 

• Telo nepitvaného zomrelého zostáva uložené v chladiacom zariadení PAO. Počas 

pracovných dní v čase 8,30 – 15,00 hodiny sanitár PAO odovzdá pozostalým zomrelého  

Listy o prehliadke mŕtveho ( 4 exempláre) po predložení a overení dokladu totožnosti 

zomrelého (OP) a predložení dokladu totožnosti príbuzného (OP). Telo zomrelého 

odovzdá sanitár PAO pohrebnej službe počas pracovných dní  v čase od 8,30 – 14,30 

hodiny. 

• O ďalšom  postupe  vybavovania formalít súvisiacich s úmrtím človeka informuje 

pozostalých sanitár  alebo dokumentačná sestra PAO. 

• Listy o prehliadke mŕtveho (4 exempláre) je možné na základe splnomocnenia 

pozostalými zomrelého vydať aj pohrebnej službe, ktorá musí predložiť doklad 

totožnosti (OP alebo rodný list) zomrelého.  

• Výber pohrebnej služby je výhradne záležitosťou pozostalých. Vybraná pohrebná 

služba zabezpečuje oblečenie a úpravu tela zomrelého.  

• Telo pitvaného zomrelého je prevezené pohrebnou službou na Patologicko – 

anatomické pracovisko ÚDZS, Sasinkova 4, Bratislava alebo na Súdno - lekárske 

pracovisko ÚDZS, Antolská 11, Bratislava. Náklady spojené s prevozom na pitvu sú 

hradené ÚDZS. Ohľadom výsledku pitvy sa pozostalí môžu informovať na t.č. 02/90 

119 304 (Sasinkova) alebo 02/208 56 653 (Antolská). 

• V prípade nariadenia pitvy informácie spojené s prevozom tela poskytuje pozostalým 

Pohrebná služba PIETA na telefónnych číslach 0903 111 696 alebo 033/5505 505. 

• Náklady spojené s uložením tela zomrelého v chladiacom zariadení po uplynutí 48 

hodín od úmrtia hradia pozostalí (10,00 EUR/ 1 deň) podľa smernice FN Trnava SM-

2011-12.  


