
Z M L U V A  
O POSKYTNUTÍ TELA K VEDECKÝM A VÝUČBOVÝM ÚČELOM 

 
uzatvorená v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka medzi: 

 
 I. 
 

1. Meno:............................................................................................................. 

 Priezvisko:....................................................................................................... 

 Rodné číslo:..................................................................................................... 

 Bytom:............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 (ďalej len „darca“) 

a 
 
2. Univerzita Komenského v Bratislave 
 Sídlo: Šafárikovo námestie č. 6, 818 06  Bratislava  
 Štatutárny zástupca: Prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor 

IČO: 00397865 
 
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 
Sídlo: Malá Hora 4A, 036 01  Martin 
Štatutárny zástupca: Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka 
IČO: 00397865  
DIČ: 2020845332 
IČ DPH: SK2020845332 
(ďalej len „JLF UK“) 

 
II. 

1) Darca udeľuje týmto písomný súhlas, aby po smrti bolo jeho telo použité k vedeckým 
a výučbovým účelom a k týmto účelom ponechané Ústavu anatómie Jesseniovej lekárskej 
fakulty UK v Martine, Malá Hora č. 4, 036 45 Martin, tel: 043/2633403 počas pracovných dní. 

2) Darca sa súčasne zaväzuje oznámiť toto rozhodnutie buď svojmu ošetrujúcemu lekárovi 
alebo zástupcovi zdravotníckeho zariadenia, ústavu sociálnej starostlivosti alebo inému 
zariadeniu, poskytujúcemu darcovi ošetrovanie, zaopatrovanie alebo inú odbornú 
starostlivosť, alebo inej osobe, ktorá je schopná bezodkladne upovedomiť o jeho smrti Ústav 
anatómie JLF UK v Martine. 

 
III. 

 Ústav anatómie JLF UK v Martine sa zaväzuje pri dodržaní zásad lekárskej etiky zabezpečiť 
všetky potrebné úkony, ktoré súvisia s transportom tela a  jeho konzerváciou, uložením a ďalšími 
potrebnými úkonmi. 

Ústav anatómie JLF UK sa zaväzuje následne zabezpečiť spopolnenie telesných  
pozostatkov. 

IV. 
 Darca vyslovene prehlasuje, že k rozhodnutiu podľa Čl. II tejto zmluvy dospel na základe 
slobodnej vôle, nebol k nemu nikým priamo či nepriamo donútený. Svoj súhlas urobil pri plnom 
vedomí, vedený snahou byť nápomocný lekárskej vede v Slovenskej republike. 

 



 
 
 

V. 
1) Darca berie na vedomie, že záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré sa stanú nesplniteľnými 

na základe úradného rozhodnutia alebo právnych predpisov vydaných po uzatvorení tejto 
zmluvy (právna nemožnosť plnenia), zanikajú a to v celom rozsahu zmluvy podľa jej Čl. VII. 

2) Ústav anatómie JLF UK v Martine si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy  v prípade, že 
zo závažných technicko-prevádzkových dôvodov nebude schopný splniť  svoje záväzky 
vyplývajúce z tejto zmluvy. V tomto prípade vynaloží všetko úsilie  k tomu, aby telo zomrelého 
darcu bolo použité v inom zariadení povereným vedecko- výskumnou a výchovno-vzdelávacou 
činnosťou, predovšetkým anatomických  ústavom niektorej z lekárskych fakúlt v Slovenskej 
republike (Bratislava, Košice). 
3) Obidve zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať pri realizácii tejto zmluvy všetky všeobecne 

záväzné právne predpisy týkajúce sa nakladania s ľudskými pozostatkami a pohrebníctva, 
predovšetkým zákona NR SR č. 576/2004, č. 470/2005 a Smernice Úradu pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou č. 8/2007. 

 
VI. 

1)  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán. 
2)  Táto zmluva nadobúda účinnosť za predpokladu, že k úmrtiu, prípadne nálezu tela došlo na 

území Slovenskej republiky a že Ústav anatómie JLF UK v Martine bol vyrozumený do 48 
hodín od okamžiku úmrtia s podmienkou, že telo bolo podľa § 5 ods. 3 zákona č. 470/2005 Z. 
z. o pohrebníctve uložené do chladiaceho zariadenia do 8 hodín od úmrtia. Pre riadne 
splnenie účelu tejto zmluvy sa súčasne vyžaduje neporušenie integrity tela darcu (napr. 
zdravotnou alebo súdnou pitvou, atď.). 

 
VII. 

  Právne vzťahy touto zmluvou upravené zanikajú písomnou dohodou zmluvných strán, 
právnou nemožnosťou plnenia podľa Čl. V ods. 1, alebo v prípade, že nenastala účinnosť tejto 
zmluvy v zmysle Čl. VI ods. 2 tejto zmluvy. 

 
VIII. 

 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
dve vyhotovenia. Darca odovzdá jedno vyhotovenie subjektu uvedenému v Čl. II ods. 2 tejto 
zmluvy. 

 
 
 
V Martine dňa ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _________________________________ 
                     podpis darcu       prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

       dekan JLF UK v Martine 


