
 

 

7. august 2017, Bratislava 

 

Výzva štátnym orgánom kvôli nejasnému pôvodu tiel na 
výstave Body the Exhibition v Bratislave 

 

Od 10. augusta 2017 bude mať slovenská verejnosť možnosť pozrieť si výstavu „Body the 

Exhibition“, ktorá sa bude konať v priestoroch Incheby v Bratislave. 

Keď v roku 2012 podobná výstava navštívila Bratislavu, žiadali sme organizátorov[1], aby 

preukázal pôvod tiel. Existujú totiž vážne obavy, že vystavované telá patrili osobám, ktoré 

čelia v Číne prenasledovaniu - disidentom, politickým väzňom, praktizujúcim Falun 

Gongu a ďalším zraniteľným skupinám. Keďže reakciu sme nedostali, obrátili sme sa 

následne na štátne orgány so žiadosťou, aby v tejto veci konali.  

Jediná odpoveď, ktorá je v tomto ohľade dostupná, je reakcia na interpeláciu podpredsedu 

NR SR J. Figeľa [2], kde cituje minister vnútra R. Kaliňák uznesenie ORP-1309/01-OVK-B5-

2012, v ktorom sa uvádza, že „Všetky exponáty ľudských tiel pochádzajú z Číny, kde boli 

legálnym spôsobom darované Dalian Medical University, Dalian. Splnomocnenec predložil 

kópiu certifikátu o legálnosti nadobudnutia exponátov. Zároveň uviedol vyjadrenia čínskych 

lekárov z dotknutej univerzity, že ľudia, ktorých telá sú vystavované, zomreli prirodzenou smrťou 

a všetky potrebné ohlasovacie povinnosti v súvislosti s výstavou boli splnené.“ 

Toto žiaľ len potvrdzuje naše obavy, dôvody uvádzame nižšie. 

Vo vyše 700 stranovej správe [4] o násilných odberoch orgánov v Číne od D. Kiloura, E. 

Gutmanna a D. Matasa sa Dalian Medical University uvádza v zozname nemocníc, ktoré 

nedokážu zdokumentovať pôvod orgánov pre svoje transplantácie. 

V rozhovore pre Southern Metropolis Daily, predseda Dalian Hongfeng Biology Technology 

Co., Ltd. (jej pobočka „Hoffen Exhibitions“ sa spomína medzi partnermi výstavy v Bratislave) 

a vedúci oddelenia anatómie na Dalian Medical University, Sui Hongjin, vyhlásil: „Telá 

pochádzajú z pitiev na Dalian Medical University. Zdroj orgánov je uvedený ako 

‘nezdokumentované telo’.” [7] 

Podľa vyhlášky pre pitvy v Číne [8] nezdokumentované telá musia byť uchované viac 

ako mesiac, než môžu byť použité. Avšak telá pre výstavy tiel musia byť plastinované 

v priebehu 2 dní po smrti[9]. Telá použité Sui Hongjinom nemohli byť nezdokumentované telá. 

V auguste 2012 Sui Hongjin súhlasil v Southern Metropolis Daily: „Od prvého dňa, čo boli 

založený Dalian Hongfeng, žiadne plastinované vzorky, ktoré sme ponúkali, nepochádzali od 

odsúdených na smrť. Také neboli,“ a „V súčasnosti, žiadne naše plastinované ľudské vzorky nie 

sú od darcov.“ „Pochádzajú od ľudí, ktorí umreli v nemocnici a nikto si nevyžiadal ich telá.“ [7] 

Dobrovoľné darcovstvo orgánov v Číne nie je bežné. Tradície požadujú, aby telo bolo 

zachované po smrti vcelku. Podľa bývalého čínskeho ministra zdravotníctva, pred rokom 2010 

v Číne neexistoval systém darovania orgánov. Noviny New Beijing Paper v marci 2012 napísali, 



 

 

že po dvoch rokoch bolo v celej Číne 207 dobrovoľných darcov orgánov po smrti.“ [10] Keď je 

v Číne dobrovoľné darcovstvo orgánov také nepopulárne, ťažko si predstaviť, že  ľudia by boli 

ochotní dobrovoľne darovať svoje telá. 

Odkiaľ teda pochádza väčšina plastinovaných tiel? Pre vysvetlenie spomeňme iný 

zločin, ktorého výsledkom sú „nevyžiadané telá“. 

Už 18. rok prebieha v Číne agresívna a iracionálna kampaň proti ľuďom praktizujúcim 

meditačný systém Falun Gong. Prenasledovanie začalo v roku 1999, keď zo štatistického 

prieskumu vyplynulo, že tento systém praktizuje okolo 100 miliónov ľudí. Táto vysoká popularita 

sa stala tŕňom v oku čínskej vláde na čele s Jiang Zeminom, ktorá sa rozhodla Falun Gong 

všetkými možnými spôsobmi potlačiť. 

Metódy, ktoré sa pri prenasledovaní používajú, zahŕňajú nezákonne zadržiavanie, vraždy, 

mučenie, dokonca násilné odbery orgánov ľuďom, ktorí sa venujú kultivačnému systému Falun 

Gong. 

Podľa výskumu vyšetrovateľov sa v Číne od začiatku prenasledovania Falun Gongu dejú 

orgánové transplantácie v masovom meradle (ďaleko prevyšujúce oficiálnu čínsku štatistiku 

10.000 transplantácii ročne), kde sa nedá vysvetliť zdroj orgánov [4]. Prišli k záveru, že jediným 

vierohodným vysvetlením je zneužívanie nasledovníkov Falun Gongu a v menšej miere 

Ujgurov, Tibeťanov a podzemných kresťanov ako zdroja pre tieto transplantácie. 

Z reakcií vo svete spomeňme rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorú schválil 12. 

decembra 2013 [3], v ktorej sa špeciálne uvádza, že EP: 

- „vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi a dôveryhodnými správami o 

systematickom, štátom povolenom odoberaní orgánov väzňom svedomia, ktorí s tým 

nesúhlasia, v Čínskej ľudovej republike, vrátane vysokého počtu stúpencov hnutia Falun Gong 

uväznených z dôvodu ich náboženského presvedčenia“ 

- „žiada EÚ a jej členské štáty, aby upozorňovali na odoberanie orgánov v Číne; odporúča, 

aby Únia a jej členské štáty verejne odsúdili zneužívanie v oblasti transplantácií orgánov v Číne 

a aby zvýšili povedomie o tejto otázke medzi svojimi občanmi, ktorí cestujú do Číny“ 

 

Jeden z vyšetrovateľov D. Matas vo svojej výpovedi pred kongresom USA [5] 

uviedol, že „existujú presvedčivé dôkazy, že praktizujúci Falun Gongu sú zabíjaní jednak 

kvôli plastinácii a kvôli odberom orgánov. Dôkazy podporujúce jeden z týchto zločinov 

sú zároveň dôkazmi pre druhý zločin.“ a dodal, že „Plastinácia ukazuje priamu, rozšírenú 

a verejne viditeľnú skutočnosť o zločinoch, ktoré nám zabíjanie nevinných pre ich 

orgány nemôže dať.“ 

 

Nechávame na každého človeka, aby si sám zvážil tieto fakty. Na jednej strane, 

bezprecedentný zločin odberov orgánov v širokej miere, podporovaný štátom, v Číne. Na druhej 

strane, výstavy tiel z Číny, bez overiteľných informovaných súhlasov darcov, v širokej miere po 

celom svete. Vrátane Slovenska. 



 

 

 

Vedomí si vyššie uvedeného, chceli by sme našu výzvu adresovať 

- ministerstvu školstva a zriaďovateľom škôl, aby informovali o vyššie uvedených 

skutočnostiach školy, aby sa učitelia, študenti, žiaci a ich rodičia mohli o prípadnej 

návšteve výstavy rozhodnúť s vedomím týchto skutočnosti, 

- ministerstvu zdravotníctva a úradu verejného zdravotníctva, aby preverili, či výstava 

neporušuje zákon o pohrebníctve, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne a iné 

právne predpisy a medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná, 

- generálnej prokuratúre, aby preverila, či v súvislosti s výstavou nebola naplnená 

skutková podstata trestného činu Hanobenia mŕtveho, prípadne neboli iným spôsobom 

porušené všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.  

 

 

S úctivým pozdravom, 

 

Marek Tatarko, Slovenská Asociácia Falun Gong 

Ondrej Dostál, predseda OKS 

Branislav Tichý, Človek v ohrození 

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika 
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