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ah)	služby	 súvisiace	 s	 pohrebníctvom	 sú	 služby	 poskytované	 v	 súvislosti	
s	pohrebom	a	služby	spojené	s	údržbou	hrobového	miesta,	

ai)	 pieta	je	spôsob	dôstojného	zaobchádzania	s	ľudskými	pozostatkami	pred	ich	
pochovaním,	 počas	 pohrebného	 sprievodu,	 pohrebného	 obradu	 a	 pri	 ich	
pochovávaní	a	s	ľudskými	ostatkami	počas	exhumácie	až	do	ich	opätovného	
pochovania,	

aj)	poverená	 pohrebná	 služba	 je	 pohrebná	 služba	 poverená	 obstarávateľom	
pohrebu	zabezpečiť	činnosti	podľa	§	8	ods.	2,	

ak)	ekologické	pochovanie	je	uloženie	spopolnených	ľudských	pozostatkov	alebo	
ľudských	ostatkov	na	pohrebisku	v	biologicky	rozložiteľnej	urne.	
(2)	Ustanovenie	§	2	ods.	1	písm.	b),	d),	e),	k)	až	ab),	ad)	až	af),	ai)	až	ak),	§	3,	

§	4	ods.	1	písm.	f),	§	5	ods.	2	písm.	a),	§	8	ods.	2	písm.	c)	a	d),	§	8	ods.	4	písm.	g),	
i)	a	j),	§	11	ods.	2,	§	11	ods.	3	písm.	d)	až	g),	i)	a	k),	§	32	ods.	1	písm.	j)	a	l)	a	§	33	
ods.	17	písm.	c)	sa	vzťahuje	aj	na	potratený	ľudský	plod	alebo	predčasne	odňatý	
ľudský	plod,	ak	rodič	požiadal	o	jeho	vydanie	na	pochovanie.	

1)	§	43	zákona	č.	576/2004	Z.	z.	o	zdravotnej	starostlivosti,	službách	súvisiacich	s	poskytovaním	
zdravotnej	 starostlivosti	 a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 v	 znení	 neskorších	
predpisov.	

Súvisiace	ustanovenia	zákona:
§ 3, § 4, § 5, § 8, § 11, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 27, § 28, § 29, § 30, § 32, § 33

Súvisiace	právne	predpisy:
zákon SNR č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva; zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

K	ods.	1
Odsek 1 v § 2 zákona o pohrebníctve obsahuje legálne vymedzenie definícií jed-

notlivých pojmov, s ktorými zákon následne v konkrétnych ustanoveniach pracuje. 
Jednotlivé pojmy sa vymedzujú na účely tohto zákona. Uvedené znamená, že tieto poj-
my môžu mať v iných právnych predpisoch, ak by s nimi pracovali aj iný význam ako 
na účely právnej úpravy pohrebníctva.

Zákon o pohrebníctve v znení novely účinnej od 1. januára 2020 definuje celkom 
37 pojmov. Predmetom komentára na tomto mieste nebudú všetky, ale len jednotlivé 
pojmy sú komentované na tom mieste zákona, kde sa používajú. 

Predmetom komentára k § 2 ods. 1 sú dva základné pojmy, s ktorými zákon o poh-
rebníctve pracuje a ktoré sa prelínajú celým zákonom, a to ľudské pozostatky a ľud-
ské ostatky. 

Základným pojmom zákona o pohrebníctve sú ľudské pozostatky, ktoré zákon le-
gálne definuje ako mŕtve ľudské telo. Musí teda ísť o naplnenie dvoch kumulatívnych 
podmienok – musí ísť o telo ľudské, inak povedané, telo človeka, či naopak, nemôže 
ísť o telo inej bytosti, najmä zvieraťa a súčasne toto telo musí byť mŕtve, aby sa pokla-
dalo za ľudské pozostatky. 
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K	ods.	5	a	6
Darcovstvo ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek je poskyt-

nutie ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek určených na humán-
ne použitie. Darca ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek je živá 
osoba alebo mŕtva osoba, z tela ktorej sa odoberá ľudský orgán, ľudské tkanivo alebo 
ľudské bunky. Odobrať ľudský orgán, ľudské tkanivo alebo ľudské bunky z tela mŕtve-
ho darcu možno len vtedy, ak osoba počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie 
o nesúhlase s odobratím ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek po 
smrti. Za osobu, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, môže písomné vyhlá-
senie o nesúhlase s odobratím ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských bu-
niek po smrti urobiť počas jej života zákonný zástupca. 

Ľudské pozostatky, odňaté orgány, nezávisle od toho, či sa použili alebo nepoužili 
na zákonom ustanovené účely, a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, sa musia 
spáliť v spaľovni. 

Odsek 6 sa týka poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú 
starostlivosť. Ústavná starostlivosť sa poskytuje na základe:
a) odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav osoby vyžaduje nepretržité 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, alebo 
b) rozhodnutia súdu alebo
c) žiadosti osoby aj bez odporúčania ošetrujúceho lekára, ak si zmena zdravotného 

stavu osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 
24 hodín. 

Ak takýto poskytovateľ využíva ľudské pozostatky na vedecké účely, teda na úče-
ly získavania nových poznatkov alebo prehlbovania a rozširovania existujúcich vedec-
kých poznatkov, či na výučbové účely, teda na účely výučby, vzdelávania a didaktiky, 
je po použití ľudských pozostatkov na takéto účely povinný zabezpečiť ich pochova-
nie. Zabezpečí to prostredníctvom poverenej pohrebnej služby.

K	ods.	7	a	8
Ak dôjde k potrateniu ľudského plodu alebo k predčasnému odňatiu ľudského plo-

du, jeho rodič má právo do štyroch dní požiadať o vydanie takéhoto plodu poverenej 
pohrebnej službe na pochovanie. Umožňuje sa aj v takejto situácii rodičom zaobchá-
dzať s plodom tak, aby mohol byť dôstojne a pietne pochovaný. Súčasne sa tým usta-
novuje zo zákona o pohrebníctve lehota známa obom stranám, a tým sa predchádza 
tomu, aby sa rodičia domáhali vydania plodu po dlhšej dobe ako štyri dni, kedy s ním 
už poskytovateľ zdravotnej starostlivosti naloží podľa ods. 8, a tým vznikne medzi 
ním a rodičom spor. Ak rodič chce takýto plod pochovať, musí o jeho vydanie požia-
dať do štyroch dní. 

Ak rodič potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu 
požiada o jeho vydanie na pochovanie, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyplní 
v spolupráci s rodičom žiadosť. Žiadosť vyhotoví v prvopise a dvoch kópiách. Prvopis 
žiadosti je súčasťou zdravotnej dokumentácie, jedna kópia je určená pre rodiča a druhá 
pre poverenú pohrebnú službu. 
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Súvisiace	ustanovenia	zákona:
§ 2, § 3, § 7, § 8, § 33

Súvisiace	právne	predpisy:
zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov

K	ods.	1
Ustanovenie § 6 ako také upravuje podmienky a požiadavky na prepravu ľudských 

pozostatkov a ľudských ostatkov. Dôvodom takejto úpravy je požiadavka, aby aj pri 
preprave bola zachovaná dôstojnosť zaobchádzania s nimi a aby nedošlo k ohrozeniu 
verejného zdravia a verejného poriadku.

Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov je možná tak vnútroštátne, 
ako aj medzinárodne (pozri § 7), a to v zásade všetkými prepravnými prostriedkami, 
teda po zemi, po mori, vodnými cestami a vzduchom. Preprava ľudských pozostatkov 
a ľudských ostatkov nemá byť samoúčelná, ale mala by predstavovať len prepravu me-
dzi úmrtím a pochovaním. Ustanovenie § 6 sa vzťahuje špecificky na prepravu po zemi 
vozidlami po pozemných komunikáciách. 

Zákon o pohrebníctve ustanovuje podmienku, že ľudské pozostatky a ľudské ostat-
ky možno prepravovať po pozemných komunikáciách len vo vozidle, ktoré je na tento 
účel špeciálne vyrobené, teda je od počiatku z výroby vybavené tak, aby plnilo tento 
špecifický účel alebo vo vozidle, ktoré síce takto vyrobené nebolo, bolo ale pre tento 
účel upravené. 

V takomto vozidle možno prepravovať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len po 
pozemných komunikáciách. Pozemné komunikácie sa rozdeľujú na: 
a) diaľnice,
b) cesty,
c) miestne komunikácie a 
d) účelové komunikácie.

K	ods.	2	až	6
V odseku 2 sú ustanovené požiadavky na výbavu vozidla upraveného na prepravu 

ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 
Vozidlo upravené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov 

musí pozostávať minimálne z dvoch základných súčastí – z priestoru určeného pre po-
sádku a z ložného priestoru. Tieto dva priestory musia byť technicky oddelené utesne-
nou prepážkou. Takáto prepážka má zabrániť tomu, aby čokoľvek z ložného priestoru 
preniklo do priestoru určeného pre posádku a slúži na jej ochranu. 

Zákon o pohrebníctve ustanovuje osobitné požiadavky na ložný priestor. Ložným 
priestorom je priestor pre rakvu alebo pre transportný vak. Základná požiadavka je, aby 
bolo takéto vozidlo vybavené chladiacim zariadením, ktoré bude schopné udržať ložný 
priestor vozidla pri teplote do 8 °C. Pôvodne pred prijatím súčasného zákona o poh-
rebníctve sa vyžadovalo dlhodobé udržiavanie teploty do 5 °C. Zmena nastala z dôvo-
du prispôsobenia požiadaviek zákona európskej norme. Udržiavanie tejto teploty musí 
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§ 9 
Prevádzkový	poriadok	pohrebnej	služby

Prevádzkový	poriadok	pohrebnej	služby	obsahuje
a)	 identifikačné	údaje	prevádzkovateľa	pohrebnej	služby,
b)	 rozsah	poskytovaných	služieb,
c)	 postup	pri	prijímaní	ľudských	pozostatkov	a	ľudských	ostatkov	a	postup	pri	

prijímaní	potrateného	ľudského	plodu	alebo	predčasne	odňatého	ľudského	
plodu,	

d)	 postup	pri	 zaobchádzaní	 s	 ľudskými	pozostatkami	a	 s	 ľudskými	ostatkami	
vrátane	prepravy,

e)	 spôsob	vedenia	evidencie	o	zaobchádzaní	s	ľudskými	pozostatkami	a	ľudskými	
ostatkami	podľa	§	8	ods.	4	písm.	d),	

f)	 spôsob	 vedenia	 evidencie	 o	 pochovaní	 potrateného	 ľudského	 plodu	 alebo	
predčasne	odňatého	ľudského	plodu,	

g)	 postup	 pri	 vykonávaní	 dezinfekcie	 vozidiel,	 pracovných	 a	 prevádzkových	
priestorov,	chladiacich	zariadení	a	pracovných	nástrojov	a	pomôcok.	

Súvisiace	ustanovenia	zákona:
§ 2, § 3, § 8, § 33

Súvisiace	právne	predpisy:
Dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb; Trestný zákon; Trestný poriadok; zákon č. 308/1991 Zb. 
o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších 
predpisov; živnostenský zákon; zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko

K § 9
Obsahové náležitosti prevádzkového poriadku pohrebnej služby kopírujú povin-

nosti prevádzkovateľa pohrebnej služby podľa § 8 ods. 4 zákona o pohrebníctve a za-
bezpečujú, aby boli v prevádzkovom poriadku ustanovené pravidlá a postupy pre pl-
nenie týchto povinností. Jednou z nich je nakoniec aj povinnosť takýto prevádzkový 
poriadok mať a dodržiavať ho. 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby sú obchodné meno, resp. 
názov, sídlo, údaj o IČO, príp. DIČ, IČDPH, ak je platcom DPH. Identifikačné úda-
je prevádzkovateľa pohrebnej služby jednoznačne a nezameniteľne identifikujú, aby 
bolo zrejmé tak pre verejnosť, ako aj pre orgány verejnej správy, kto je prevádzkovate-
ľom pohrebnej služby a kto zodpovedá za plnenie povinností pri jej prevádzke.

Základné údaje o pohrebnej službe zahŕňajú: 
 ● miesto sídla pohrebnej služby,
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Súvisiace	právne	predpisy:
Dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb; živnostenský zákon; zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravot-
ných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zá-
kon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

K	§	12
Obsahové náležitosti prevádzkového poriadku krematória kopírujú povinnosti pre-

vádzkovateľa krematória podľa § 11 ods. 3 zákona a zabezpečujú, aby boli v prevádz-
kovom poriadku ustanovené pravidlá a postupy pre plnenie týchto povinností. Jednou 
z nich je nakoniec aj povinnosť takýto prevádzkový poriadok mať a dodržiavať ho. 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa krematória sú obchodné meno, resp. názov, 
sídlo, údaj o IČO, príp. DIČ, IČDPH, ak je platcom DPH. Identifikačné údaje prevádz-
kovateľa krematória jednoznačne a nezameniteľne identifikujú, aby bolo zrejmé tak 
pre verejnosť, ako aj pre orgány verejnej správy, kto je prevádzkovateľom krematória 
a kto zodpovedá za plnenie povinností pri jeho prevádzke.

Prevádzkový poriadok ustanovuje úradné hodiny pre verejnosť na dojednanie ob-
radov, na vykonávanie obradov a na vydávanie urien s popolom. 

Pravidlá prevádzky krematória zahŕňajú: 
 ● prijímanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na spopolnenie vrátane dru-

hu rakiev, v ktorých sa môžu spopolňovať,
 ● spôsob uloženia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
 ● vedenie evidencie spopolnených ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
 ● podmienky spopolňovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
 ● uskladnenie a vydávanie urien s popolom,
 ● režim údržby, čistoty a vykonávania dezinfekcie priestorov krematória,
 ● bezpečnosť práce a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 ● vykonávanie smútočných obradov,
 ● pravidlá správania sa v krematóriu.

Prevádzkový poriadok krematória môže ustanoviť technické požiadavky na koneč-
nú rakvu určenú na spopolnenie ľudských pozostatkov, ľudských ostatkov, potratené-
ho ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ako napr. jej maximálne 
rozmery, maximálnu hmotnosť ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, mate-
riál, z ktorého môže byť konečná rakva zhotovená, príp. jej obsah okrem spopolňova-
ného mŕtveho – rôzne predmety, ktoré pozostalí vložili do rakvy, ale ktoré by mohli 
poškodiť spaľovacie zariadenie. 

Pracovné priestory krematória sú priestory pre vykonávanie pracovných činností 
a prevádzkové priestory sú priestory potrebné na prevádzku krematória, napr. sklad. 

Prevádzkový poriadok krematória sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa pohreb-
nej služby, pričom podmienkami vstupu môže byť aj úprava podieľania sa na nákla-
doch, ktoré vznikajú pri obradoch prevádzkovateľovi krematória, napr. za energie a za 
priestory, ktoré prevádzkovateľ pohrebnej služby v krematóriu používa. 
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augsburského vyznania na Slovensku, Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská ob-
lasť, Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Kresťanské zbory na Sloven-
sku, Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike, Pravoslávna 
cirkev na Slovensku, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Rímskokatolíc-
ka cirkev v Slovenskej republike, Starokatolícka cirkev na Slovensku, Ústredný zväz 
Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Príslušníci cirkví a nábožen-
ských spoločností sa pochovávajú na neverejnom pohrebisku. Na základe vnútorných 
predpisov cirkví a náboženských spoločností je jej príslušníkom zakázané pochováva-
nie na verejnom pohrebisku. Každá cirkev alebo náboženská spoločnosť má vlastné 
vnútorné predpisy, ktoré upravujú pochovávanie ľudských pozostatkov. 

Ako príklad je uvedená časť z kanónov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej re-
publike: 

„V. kapitola
CINTORÍNY

Kán. 1240 – § 1. Kde je to možné, Cirkev má mať vlastné cintoríny alebo aspoň 
priestory v občianskych cintorínoch, určené pre zomrelých veriacich, ktoré 
treba riadne požehnať.
§ 2. Ak sa to však nemôže dosiahnuť, jednotlivé hroby sa majú zakaždým ná-
ležite požehnať.
Kán. 1241 – § 1. Farnosti a rehoľné inštitúty môžu mať vlastné cintoríny.
§ 2. Aj iné právnické osoby alebo rodiny môžu mať osobitný cintorín alebo 
hrobku, ktoré podľa úsudku miestneho ordinára treba požehnať.
Kán. 1242 – V kostoloch sa mŕtve telá nemajú pochovávať, ak nejde o Rím-
skeho veľkňaza alebo kardinálov, diecéznych biskupov aj emeritných, ktorých 
treba pochovať vo vlastnom kostole.
Kán. 1243 – Partikulárne právo má stanoviť vhodné normy na zachovávanie 
poriadku na cintorínoch, predovšetkým na ochranu a udržiavanie ich posvät-
nej povahy.“

Ďalším príkladom je časť z Inštrukcie „Ad resurgendum cum Christo“ ohľadom 
pochovávania zomrelých a uchovávania popola v prípade kremácie:

„1. Aby sme mohli vstať s Kristom z mŕtvych, musíme zomrieť s Kristom, 
„vzdialiť sa z tela a bývať u Pána“ (2 Kor 5, 8). Inštrukciou Piam et constan-
tem z 5. júla 1963, Sväté ofícium ustanovilo, aby sa „verne zachovával zvyk 
pochovávať mŕtve telá veriacich“, pričom sa dodáva, že kremácia „neprotirečí 
kresťanskému náboženstvu“ a už sa nemajú odopierať sviatosti a pohrebné 
obrady tým, ktorí si želali byť spopolnení. Platí to však za podmienky, že ich 
želanie nie je motivované „popieraním kresťanských dogiem, alebo sektárskym 
zmýšľaním, alebo nenávisťou voči katolíckemu náboženstvu a Cirkvi“1. Táto 
zmena cirkevnej disciplíny bola následne prijatá do Kódexu kánonického prá-
va (1983) a do Kódexu kánonov východných cirkví (1990).“
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§	21	
Nájomná	zmluva

(1)	Právo	užívať	hrobové	miesto	vzniká	uzavretím	nájomnej	zmluvy.25)
(2)	Uzavretím	nájomnej	 zmluvy	prevádzkovateľ	pohrebiska	prenecháva	 za	

nájomné	nájomcovi	hrobové	miesto	na	uloženie	ľudských	pozostatkov	alebo	ľud-
ských	ostatkov.	Nájomná	zmluva	sa	uzatvára	na	dobu	neurčitú;	nesmie	sa	vypo-
vedať	skôr	ako	po	uplynutí	tlecej	doby,	ak	tento	zákon	neustanovuje	inak.	

(3)	Prevádzkovateľ	pohrebiska	musí	zabezpečiť	počas	trvania	nájomnej	zmlu-
vy	prístup	k	hrobovému	miestu	a	zdržať	sa	akýchkoľvek	zásahov	do	hrobového	
miesta	okrem	prípadov,	ak	je	potrebné	zabezpečiť	prevádzkovanie	pohrebiska.	
O	pripravovanom	zásahu	je	prevádzkovateľ	pohrebiska	povinný	vopred	písomne	
informovať	nájomcu;	o	už	uskutočnenom	zásahu	je	prevádzkovateľ	pohrebiska	
povinný	bezodkladne	písomne	informovať	nájomcu.	

(4)	Pri	úmrtí	nájomcu	hrobového	miesta	má	prednostné	právo	na	uzavretie	
novej	nájomnej	zmluvy	na	hrobové	miesto	osoba	blízka;	ak	je	blízkych	osôb	viac,	
tá	 blízka	 osoba,	 ktorá	doručí	 písomnú	 žiadosť	 ako	prvá,	 preukáže	 svoj	 status	
blízkej	osoby	k	zomrelému	nájomcovi	rodným	listom	alebo	čestným	vyhlásením	
s	úradne	osvedčeným	podpisom	vyhlasujúc	tento	vzťah	k	zomrelému	nájomcovi	
a	ktorej	prevádzkovateľ	písomne	ako	prvej	potvrdí	využitie	prednostného	práva.	
Prednostné	právo	na	uzatvorenie	nájomnej	zmluvy	možno	uplatniť	najneskôr	do	
jedného	roka	od	úmrtia	nájomcu	hrobového	miesta.	

25)	 §	663	až	684	Občianskeho	zákonníka.

Súvisiace	ustanovenia	zákona:
§ 2, § 3, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 22, § 24

Súvisiace	právne	predpisy:
Občiansky zákonník

K	ods.	1
Hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, 

hrobky alebo na uloženie rakvy. Užívanie hrobového miesta nie je bez právneho titu-
lu, ale v súvislosti s ním vzniká právny vzťah, ktorý užívanie hrobového miesta upra-
vuje. Tento právny vzťah vzniká s prevádzkovateľom pohrebiska a je v zákone presne 
označený, resp. ustanovený. Právny vzťah k hrobovému miestu na pohrebisku vzniká 
a riadi sa nájomnou zmluvou. Iný právny vzťah, napr. kúpa hrobového miesta, nie je 
v súlade so zákonom. Hrobové miesto sa teda nenadobúda do osobného vlastníctva na 
neurčitý, resp. trvalý vzťah, ale hrobové miesto sa prenajíma počas trvania nájomnej 
zmluvy a po jej uplynutí môže byť prenajaté inej osobe. 

Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju do-
časne v dojednanej dobe užíval. V prípade hrobového miesta ide o prenechanie hrobo-
vého miesta prevádzkovateľom pohrebiska na užívanie počas trvania nájomnej zmluvy. 
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K	§	25
Povinnosti návštevníkov pohrebiska musia vychádzať najmä z povinnosti zacho-

vania dôstojnosti a poriadku na pohrebisku. V praxi pôjde napríklad o zákaz správať 
sa hlučne a nedôstojne, fajčiť, odhadzovať odpadky mimo miest na to určených (veľ-
kokapacitné kontajnery), vodiť psov, poškodzovať a ničiť hroby, náhrobky a dopln-
kové zariadenia cintorínov, poškodzovať nadzemné a podzemné časti okrasných rast-
lín, jazdiť na bicykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a umiestňovať v areáli 
pohrebiska reklamné ponuky alebo reklamy. Vjazd na cintorín motorovým vozidlom 
je povolený len v prípade realizácie stavebných prác (odvoz a dovoz materiálu), pri 
doprave osôb so zníženou pohybovou schopnosťou, pri zabezpečovaní údržby pohre-
biska a domu smútku, za účelom vývozu kontajnerov a odpadkových košov, a ak ide 
o zabezpečenie dovozu mŕtvych.

§	26
Odborná	spôsobilosť	a	odborná	príprava

(1)	Na	prevádzkovanie	pohrebnej	služby,	na	prevádzkovanie	pohrebiska	a	na	
prevádzkovanie	krematória	je	potrebná	odborná	spôsobilosť,32)	ktorá	sa	získa	po	
absolvovaní	 odbornej	prípravy	v	akreditovanej	 vzdelávacej	ustanovizni33)	 a	po	
úspešnom	vykonaní	skúšky	pred	komisiou	na	preskúšanie	odbornej	spôsobilosti	
podľa	osobitného	predpisu.33a)

(2)	 Osvedčenie	 o	 odbornej	 spôsobilosti	 na	 prevádzkovanie	 balzamovania	
a	konzervácie	sa	vydá,	ak	má	žiadateľ	ukončené	vysokoškolské	vzdelanie	II.	stup-
ňa	v	doktorskom	študijnom	programe	a	špecializáciu	v	 špecializačnom	odbore	
patologická	anatómia	alebo	súdne	lekárstvo34)	a	najmenej	10	rokov	praxe	v	špe-
cializačnom	odbore	patologická	anatómia	alebo	súdne	lekárstvo.	

(3)	Náležitosti	žiadosti	o	overenie	odbornej	spôsobilosti	a	vydávanie	osvedčení	
o	odbornej	spôsobilosti	upravuje	osobitný	predpis.32)

(4)	Odborná	spôsobilosť	sa	uzná	osobám,	ktoré	získali	kvalifikáciu	v	 iných	
členských	štátoch	Európskej	únie	alebo	v	iných	štátoch,	ktoré	sú	zmluvnými	stra-
nami	Dohody	o	Európskom	hospodárskom	priestore.	

(5)	Odborná	príprava	na	prevádzkovanie	pohrebiska	zahŕňa
a)	 prevádzkovú	 časť	 v	 rozsahu	 najmenej	 40	 vyučovacích	 hodín,	 ktorá	 je	

zameraná	na	dohodovanie	pochovania	a	psychológiu	rokovania	s	pozostalými,	
na	 postup	 pri	 preprave	 a	 pochovávaní	 ľudských	 pozostatkov,	 postup	 pri	
úprave	a	dočasnom	uložení	a	vystavení	ľudských	pozostatkov,	na	exhumáciu	
ľudských	 ostatkov,	 na	 bezpečnosť	 a	 ochranu	 zdravia	 pri	 práci,	 technické	
a	prevádzkové	vybavenie	pohrebiska,	

b)	 právnu	časť	v	rozsahu	najmenej	20	vyučovacích	hodín,	ktorá	je	zameraná	na	
zaobchádzanie	s	ľudskými	pozostatkami	a	na	znalosti	z	občianskeho	práva,	
obchodného	 práva,	 pracovného	 práva	 a	 trestného	 práva,	 ktoré	 súvisia	
s	prevádzkovaním	pohrebiska.	
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K	§	27
Orgány dozoru ako monokratické orgány vykonávajú dozor nad im zverenými ob-

lasťami štátnej správy. Vystupujú vo verejno-mocenskom postavení voči nepodriade-
ným subjektom. V zákone o pohrebníctve vykonávajú dozor na úseku pohrebníctva 
Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva a obce. 
Novela č. 398/2019 Z. z. doplnila obec ako orgán dozoru. Cieľom tohto doplnenia ne-
bolo vymedzenie nových kompetencií pre obce, ale účelom bolo iba zdôrazniť, že obce 
už boli orgánom dozoru na úseku pohrebníctva a prejednávajú priestupky podľa § 32. 
Uvedenou novelou sa dosiahne súlad § 27 s § 30 zákona o pohrebníctve.

§	28	
Úrad	verejného	zdravotníctva

Úrad	verejného	zdravotníctva	pri	výkone	dozoru	na	úseku	pohrebníctva
a)	 riadi	a	koordinuje	dozor,
b)	 je	 odvolacím	 orgánom38)	 vo	 veciach,	 v	 ktorých	 v	 prvom	 stupni	 rozhoduje	

regionálny	úrad	verejného	zdravotníctva.	

38)	 §	5	ods.	4	písm.	i)	zákona	č.	355/2007	Z.	z.

Súvisiace	ustanovenia	zákona:	
§ 27, § 29

Súvisiace	právne	predpisy:
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K	§	28
Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad verej-
ného zdravotníctva SR je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie SR 
so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Minister-
stva zdravotníctva SR. Úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpove-
dá hlavný hygienik SR. Úrad verejného zdravotníctva SR riadi a koordinuje dozor na 
úseku pohrebníctva a je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni roz-
hoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva.

§ 29 
Regionálny	úrad	verejného	zdravotníctva

Regionálny	úrad	verejného	zdravotníctva	pri	výkone	dozoru	na	úseku	poh-
rebníctva
a)	 vydáva	vyjadrenie	podľa	§	19	ods.	8	písm.	a),	
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§	34	
Ochrana	osobných	údajov

Na	spracovanie	a	uchovávanie	osobných	údajov	sa	vzťahuje	osobitný	zákon.41)

41)	 Zákon	č.	18/2018	Z.	z.	o	ochrane	osobných	údajov	v	znení	neskorších	predpisov.	

Súvisiace	ustanovenia	zákona:
§ 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 11, § 13, § 17, § 21

Súvisiace	právne	predpisy:
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

K	§	34
V oblasti pohrebníctva dochádza k spracovaniu a k uchovávaniu osobných údajov. 

Osobné údaje obsahuje napr. list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmr-
tí alebo pas pre mŕtvolu. Zákon o pohrebníctve neobsahuje vlastnú úpravu spracova-
nia a uchovávania osobných údajov a odkazuje na osobitný zákon, ktorým je zákon 
o ochrane osobných údajov. 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identi-
fikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä 
na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je naprí-
klad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifiká-
tor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria 
jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, men-
tálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľ-
ských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získava-
nie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadáva-
nie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, 
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie bez ohľadu na to, či sa vy-
konáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu do-
tknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné úda-
je spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne 
na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický 
účel na základe osobitného predpisu, a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv 
dotknutej osoby.

§	35	
Spoločné	ustanovenia

(1)	Regionálne	úrady	verejného	zdravotníctva	a	obce	v	konaní	o	právach,	prá-
vom	chránených	záujmoch	alebo	povinnostiach	fyzických	osôb	–	podnikateľov,	


