
 

 

 

 
 
  
  
 

Tlačová správa 
 

Etické a právne otázky komerčnej prezentácie mŕtvych ľudských tiel 
Odborná reakcia na výstavu BODY THE EXHIBITION (Bratislava, 8.8.2017) 

 
1. Organizátori výstavy či vlastníci exponátov nevedia adekvátnym spôsobom 

preukázať pôvod mŕtvych tiel alebo ich častí, ktoré sa použili na výrobu 
exponátov. Dôvodné medializované podozrenia, že ide o mŕtvoly väzňov 
svedomia, prípadne iných popravených osôb, dosiaľ nikde organizátori ani 
vlastníci exponátov presvedčivo nevyvrátili. 

2. K vystavovaným mŕtvym telám nie sú, podľa dostupných informácií, 
predkladané doklady nevyhnutné pri legálnom zaobchádzaní s mŕtvym 
ľudským telom alebo jeho časťami (transport, uchovávanie etc.). 

3. Organizátori či vlastníci výstavy nevedia tiež predložiť tzv. informovaný 
súhlas nebohého, ktorý by bol za jeho života získaný slobodne a v zmysle 
základných medzinárodných právnych a etických požiadaviek, a týkal by 
sa využitia jeho mŕtveho tela pre potreby takejto výstavy. 

4. V prípade spomínanej výstavy nejde o edukáciu. Ak, tak potom skôr 
o vulgárnu antiedukáciu, ktorá prezentuje nepripravenej, ba účelovo zavádzanej 
laickej verejnosti hrubo znevažujúci obraz o ľudskom tele. Ide o bezohľadnú 
komerčnú aktivitu, čiže o získavanie nekalého finančného prospechu 
využitím resp. zneužitím mŕtveho ľudského tela či jeho častí. 

5. Prezentácia mŕtveho, úmyselne zohaveného, obnaženého a neprirodzene 
fixovaného ľudského tela, akú ponúka za nemalé vstupné táto výstava, hrubým 
spôsobom porušuje ľudskú dôstojnosť. 

6. Prezentácia mŕtvych tiel nič netušiacim alebo nedostatočne informovaným 
návštevníkom, osobitne deťom a mladistvým, prípadne osobám s krehkou 
psychikou, so sebou prináša veľké riziko pre duševné zdravie a môže ho 
dlhodobo negatívne poznačiť. 

7. Výstava, jej príprava, ako aj získavanie a výroba spomínaných „exponátov“ 
je v príkrom rozpore s platnými právnymi predpismi, osobitne s tými, ktoré 
na území Slovenskej republiky a v medzinárodnom priestore upravujú 
zaobchádzanie s mŕtvymi ľudskými telami alebo ich časťami, ako aj 
s akýmkoľvek biologickým materiálom ľudského pôvodu – napríklad 
s príslušnými ustanoveniami Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne (CET 
164, č. 40/2000 Z. z.), Trestného zákona (č. 300/2005 Z. z.), zákona o zdravotnej 
starostlivosti (č. 576/2004 Z. z.), zákona o pohrebníctve (č. 131/2010 Z. z.) 
a inými. 

8. Vzhľadom na uvedené závažné skutočnosti je nevyhnutné, aby príslušné štátne 
a samosprávne orgány vo veci neodkladne konali, a to v súlade so svojou 
etickou, právnou a politickou zodpovednosťou, platnými zákonnými a inými 
relevantnými predpismi a v rozsahu svojich právomocí. 
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