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Nechcete hniť v zemi? Darujte sa na akademické účely 

  

 
Anatomické znalosti stavby ľudského tela sú nevyhnutné pre každého lekára. Aby si ich 
medici osvojili, fakulta im musí zabezpečiť ročne aspoň desať kadáverov, teda mŕtvych tiel 
určených na pitvu. Hoci má momentálne Anatomický ústav Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského (LF UK) v Bratislave dostatok darcov, každoročne prichádzajú do škôl ďalší a 
ďalší medici, ktorých treba vzdelávať. 
 
Aj keď je darovanie tela pre niektorých ľudí citlivou témou, pre výchovu budúcich lekárov je 
to nevyhnutnosť. 
 
„Študenti medicíny potrebujú spoznávať anatómiu ľudského tela, čo im umožňujú 
kadávery, telá nebohých, ktorí ešte za života súhlasili s tým, že poskytnú po smrti svoju 
telesnú schránku na študijné účely. Niekedy navštívia pitevňu aj chirurgovia, ktorí si 
potrebujú detailnejšie pozrieť nejakú časť tela pred náročnou operáciou. Takisto 
anestéziológovia si iba na ľudskom tele dokážu presne nacvičiť techniky vpichu ihly a 
podobne. Toto im neumožní žiaden umelý model ľudského tela ani trojrozmerný 
počítačový program,“ hovorí prednostka Ústavu anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 
Darina Kluchová. Podľa nej sú Slováci v otázke darovania tela na študijné alebo vedecké účely 
ešte stále veľmi konzervatívni. 
 
Ako tiež ďalej podotkla, nemusíte sa obávať, že by sa s darovaným telom zaobchádzalo zle či 
nedôstojne. „Darovanie tela si na našom ústave vážime ako vysoko šľachetný čin a 
správame sa preto k nemu so všetkou úctou, ktorá mu prináleží,“ vysvetlila Kluchová. 
 
Ročne aspoň desať tiel 
 
Na vzdelávanie budúcich lekárov je podľa prodekanky LF UK v Bratislave Elišky Kubíkovej 
potrebných ročne aspoň desať tiel. V súčasnosti pritom fakulta s ich počtom problémy nemá. 
„Máme dostatok darcov. V databáze ich máme zaevidovaných viac ako 600,“ spresnila 
Kubíková. 
 
Telo môže škola získať iba cez dobrovoľných darcov, žiadne finančné ohodnotenie však za to 
nečakajte. „Je to len o dobrovoľnom rozhodnutí a ak sa rodina príbuzného rozhodne, že na 
Anatomický ústav LF UK príbuzného nechcú dať, tak na tom nijakým spôsobom netrváme, 
ani nevyžadujeme telo,“ uviedla Kubíková. 
 
Ak sa teda rozhodnete pomôcť dobrej veci, musíte o tom príslušný útav anatómie vopred 
informovať.  


