Ako postupovať pri úmrtí
1.

Ak nastalo úmrtie doma

Hneď po zistení takejto skutočnosti je potrebné zavolať lekára (pohotovosť, tel. č. 112). Lekár
vykoná prehliadku mŕtveho tela, zároveň vyplní list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o
úmrtí. V tomto liste vyplní aj informáciu o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovanie).
Prehliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý prehliada
mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Vyplnený list o prehliadke mŕtveho
lekár odovzdá pozostalým, tento je potrebné následne predložíť pohrebnej službe.
2.

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

Pozostalí budú kontaktovaní personálom nemocnice, ktorý poskytne všetky informácie o úmrtí a o
mieste, kam bol zosnulý prevezený (patológia).
3. Ak nastalo úmrtie inde – nie doma a v nemocnici (dopravná nehoda, domov dôchodcov
a podobne)
Postup je zhodný s popisom v prípade úmrtia v nemocnici. Spravidla príbuzných kontaktuje
polícia, alebo príslušný personál, ktorý poskytne potrebné informácie, aj miesto uloženia zosnulého.
Môže sa stať, že bude potrebná identifikácia zosnulého.
V o všetkých prípadoch odporúčame po obhliadke lekárom kontaktovať vybranú pohrebnú službu za

účelom vybavenia pohrebu (prevoz zosnulého, výber truhly/urny, obliekanie a úprava zosnulého,
vykopanie hrobu, zabezpečenie vencov a pod). K vybaveniu pohrebu je potrebné pohrebnej službe
predložiť občiansky preukaz zosnulého, list o prehliadke zosnulého, ktorý vystavil súdny lekár alebo
lekár na byte a oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný. Pohrebná služba zabezpečí
vybavenie matričných dokladov. Zároveň je potrebné dohodnúť dátum a čas pohrebu s pohrebnou
službou a so správcom cintorína. Pokiaľ už majú pozostalí prenajaté hrobové miesto na cintoríne, je
potrebné sa v kancelárii domu smútku preukázať nájomnou zmluvou. Ak chcú pozostalí zosnulého
pochovať do nového hrobového alebo urnového miesta, toto treba vybrať v spolupráci so správcom
cintorína.
4.

Príspevok na pohreb

O tento príspevok treba požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta
trvalého bydliska zosnulého. Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, potvrdzuje ju pohrebná
služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu. Príspevok je štátnou sociálnou
dávkou, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Podmienkou
priznania je, aby osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok, zabezpečila pohreb, čo preukáže
potvrdením od pohrebnej služby. Tiež je potrebné mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a
príspevok úrad vyplatí, len ak aj zosnulý mal v čase smrti na Slovensku trvalý, prechodný alebo
dlhodobý pobyt a bol tu aj pochovaný. Žiadosť je nutné podať do jedného roka odo dňa pohrebu
zomretého, inak nárok zaniká. Výška príspevku je 79,67 eur.
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