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Od stopy k páchateľovi 
alebo 

Od Šalamúna po nanočipy 



 

 



 

 

EUREKA legenda o Archimedovi 

- môže byť považovaná za prvotný impulz vzniku forenzných vied. Výskumom fyzikálnych 

zákonov kvapalín Archimedes dokázal, že kráľova koruna nebola vytvorená z čistého zlata.  

Historický vstup 

Úvod – historický vstup 

 



 

 

Historický vstup 
Príbeh o KRÁĽOVI ŠALAMÚNOVI 

- môže byť považovaný za prvotný impulz vzniku forenznej biológie. Kráľ Šalamún objasnil 

kto je matkou živého dieťaťa. V dnešných časoch by výsledok jeho úkonu znel v duchu dôkazu 

príbuzenského vzťahu po maternálnej línii. 

Úvod – historický vstup 

 



 

 

Historický vstup 

„forenzný“ – z latinského „pred 

fórom“ 

(svedectvo pred súdom) 
 

- miesto prejednávania obchodných a 

právnych záležitostí 

 

- rok 82 pr.n.l. : „kto žije jedom, 

zomrie jedom“ 

 

- prvý znalecký posudok pred súdom: 

lekár kvôli prehľadaniu tela Julia 

Caesara a určeniu rany, ktorá ho 

zabila 

 

Úvod – historický vstup 

 



 

 

História kriminalistiky 

ZÁKLADY FORENZNEJ ENTOMOLÓGIE 

 

Song Ci (1248) – Collected Cases of Injustice 

Rectified 

Sung-t´zu (1235) - The washing Away of 

Wrongs 

Úvod – historický vstup 

 

ZÁKLADY FORENZNEJ TOXIKOLÓGIE 

 

Mathieu Orfila (1814) - Kniha o pôsobení jedov na 

zvieratá; odsúdenie Marie LaFarge 

 

Marie LaFarge arsenicum 



 

 
Úvod – historický vstup 

 

História kriminalistiky 

ANTROPOMETRIA (meranie častí ľudského tela) - 

Louis Alphonse Bertillon 

 

- r. 1879: prvá identifikačná metóda na svete 

- začiatok modernej kriminalistiky 

- 11 častí ľudského tela, ktoré sa u dospelých počas 

života nemenia 

 



 

 
Úvod – historický vstup 

 

História kriminalistiky 

ANTROPOMETRIA (meranie častí ľudského tela) - 

Louis Alphonse Bertillon 

 

 

 



 

 
Úvod – historický vstup 

 

História kriminalistiky 

DAKTYLOSKOPIA  

 

 

William James Herschel 

 

- kresba papilárnych línií sa v priebehu 

života nemení 

 

 
Francis Galton  

 

- využitie odtlačkov prstov pri identifikácii osôb 

- tri fyziologické zákony na odôvodnenie identifikačnej 

hodnoty daktyloskopie 

- prvý klasifikačný systém 

- Anglicko 1894: identifikačný systém vytvorený spojením 

antropometrie a daktyloskopie 

- 1897 E. R. Henry 200 000 kariet: Classification and uses of 

fingerprints 



 

 
Úvod – historický vstup 

 

História kriminalistiky 

20. storočie 

1910 .Edmont Locarde. Lyon. Prvé forenzné laboratórium 

1915 .Leonne Lattes. Určenie krvnej skupiny zo zaschnutej škvrny.forenzná serológia 

1929 .Calvin Goddard. Komparačný mikroskop pre skúmanie striel 

1929 .Walter C. McCrone. Použitie mikroskopu 

1932 .J. Edgar Hoover. Celoštátne FBI laboratórium 

1948 .Paul Kirk. School of Criminology na Berkeley 

1981 .FBI Forensic Science Research and Training Center....... 

 

 



 

 

Forenzná veda (kriminalistika) 

Forenzné vedy 

 

Odpovedá na otázky: 

• bol spáchaný trestný čin? 

• existuje spojitosť medzi týmito stopami?  

• patrí tento vlas podozrivej osobe? 

• bol oheň v sklade založený benzínom? 

• z ktorej zbrane bol vystrelený tento náboj? 



 

 

Trestný čin 

Forenzné vedy 

 

Z hľadiska kriminalistiky 

Spoločensky nebezpečný druh ľudského jednania, 

vyvolávajúci v okolitom prostredí stopy 

OBEŤ 

(victim) 

MOTÍV 

(object) 

EVIDENCE 

MIESTO ČINU 

(crime scene) 

PÁCHATEĽ 

(suspect)  

 

 

  
  

 



 

 

Miesto činu 
(Crime Scene Investigation CSI) 

Crime Scene Investigation 

 

RECOGNITION 

IDENTIFICATION 

INDIVIDUALIZATION 

RECONSTRUCTION 

 

 

 

• prehľadanie okolia 

• dokumentácia 

• zaistenie a zabalenie stôp 

• označenie 

 

 

 



 

 

Kriminalistická stopa 
(Evidence) 

RECOGNITION 

IDENTIFICATION 

INDIVIDUALIZATION 

RECONSTRUCTION 

 

 

 

 

 
  

 

Crime Scene Investigation 

 



 

 

Kriminalistická stopa 
(Evidence) 

RECOGNITION 

IDENTIFICATION 

INDIVIDUALIZATION 

RECONSTRUCTION 

 

 

 

 

 

objekt prostredie  

 

 

 interakcia 
 

 

odraz 

STOPA 

 nepodstatný odraz 

 

 

Požiadavky: 

- príčinná súvislosť 

- existencia zmeny do 

zaistenia stopy 

- vyhodnotiteľnosť 

  

Crime Scene Investigation 

 



 

 

Kriminalistická stopa 
Skupinové a individuálne vlastnosti 

Skúmanie stôp - individualizácia  

 

RECOGNITION 

IDENTIFICATION 

INDIVIDUALIZATION 

RECONSTRUCTION 

 

 

 

 

 

 

vek 35 – 40 rokov  

 

 výška nad 180 

 zubný kaz 

 zelené oči 

 

 

 



 

 

Kriminalistická stopa 
Skupinové a individuálne vlastnosti 

Skúmanie stôp - individualizácia  

 

RECOGNITION 

IDENTIFICATION 

INDIVIDUALIZATION 

RECONSTRUCTION 

 

 

 

 

 

 

vek 35 – 40 rokov  

 

 výška nad 180 

 zubný kaz 

 zelené oči 

 video analýza 



 

 

Kriminalistická stopa 
Palná zbraň - TYP 

RECOGNITION 

IDENTIFICATION 

INDIVIDUALIZATION 

RECONSTRUCTION 

 

 

 

 

 

 

neštandardná 

konštrukcia  
 

 kaliber .9 

 malý rozmer 

 

opotrebovanie 

Skúmanie stôp - individualizácia  

 



 

 

Kriminalistická stopa 
BALISTIKA 

RECOGNITION 

IDENTIFICATION 

INDIVIDUALIZATION 

RECONSTRUCTION 

 

 

 

 

 

 

neštandardná 

konštrukcia  
 

 kaliber .9 

 malý rozmer 

 

opotrebovanie 

 strelbyschopnosť 

 markanty strely 

Skúmanie stôp - individualizácia  

 



 

 

Kriminalistická stopa 
CHÉMIA/DAKTYLOSKOPIA 

RECOGNITION 

IDENTIFICATION 

INDIVIDUALIZATION 

RECONSTRUCTION 

 

 

 

 

 

 

neštandardná 

konštrukcia  
 

 kaliber .9 

 malý rozmer 

 

opotrebovanie 

povýstrelové  

splodiny 

 odtlačky 

Skúmanie stôp - individualizácia  

 



 

 

Kriminalistická stopa 
Mikrosatelity 

RECOGNITION 

IDENTIFICATION 

INDIVIDUALIZATION 

RECONSTRUCTION 

 

 

 

 

 

 

TH01 9,9.3 
  

 vWA 16,17 

TPOX 8,11 

D16S539 

5,8 

 

 

Skúmanie stôp - individualizácia  

 



 

 

Kriminalistická stopa 
GENETICKÁ ANALÝZA 

RECOGNITION 

IDENTIFICATION 

INDIVIDUALIZATION 

RECONSTRUCTION 

 

 

 

 

 

 

TH01 9,9.3 
  

 vWA 16,17 

TPOX 8,11 

D16S539 

5,8 

Skúmanie stôp - individualizácia  

 

genetická  

analýza 



 

 

Forenzná genetická analýza 

 Ľudský genóm je medzi jednotlivcami z 99,7 % PODOBNÝ 

ODLIŠNOSŤ medzi jednotlivcami – 0,3 % (10 mil. nukleotidov) 

 DNA 

 

Základná báza DNA fingerprintingu: žiadny dvaja jedinci nemajú identickú 

DNA (okrem jednovaječných dvojčiat) 

 

DNA POLYMORFIZMY: pozície, v ktorých nukleotidová sekvencia nie je 

rovnaká u každého jednotlivca populácie 

Genetická analýza 

 



 

 

Forenzná genetická analýza 

r. 1985: 

Sir Alec Jeffreys 

 

Forenzná aplikácia DNA fingerprintingu  

 

Jeffreys AJ, Wilson V, Thein SL: Hypervariable minisatellite 

regions in human DNA.  

Nature 1985, 314: 67 – 73.  

RFLP 
Restriction fragment lenght polymorphism 

v rovnakom roku - 1. verzia Windows na svete (Microsoft) 

priemerná operačná rýchlosť počítačov: 25Mhz  

Genetická analýza 

 



 

 

Forenzná genetická analýza 

  DNA 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

+ 

- 

Jedinci sa líšia v počte štiepacich miest (RESTRICTION SITES) a vo vzdialenosti medzi nimi 

Genetická analýza 

 

RFLP 
Restriction fragment lenght polymorphism 



 

 

Forenzná genetická analýza 

RFLP 
SINGLE LOCUS/MULTILOCUS 

- sledujeme 1/viac znakov (lokusov) 

 

obeť znásilnenia 

 

podozrivý 1 

 

podozrivý 2 

porovnávacie vzorky pošvový výter 

 
 

podozrivý 2 

Pri 5-ich sledovaných RFLP lokusoch pravdepodobnosť zhody ~ 1 : 109 

Genetická analýza 

 



 

 

CE mikročipy Nanočipy 

Kam kráča budúcnosť... 

miniaturizácia, automatizácia, zrýchlenie, prenosnosť



 

 

EXKURZIA 

Kriminalistický a 
expertízny ústav 

Policajného zboru 
Oddelenie biológie a genetickej 

analýzy 



 

 

 
Obhliadka stôp 

Obhliadací stôl 



 

 

Vizualizácia stôp 



 

 

Vizualizácia stôp 



 

 

Orientačné skúšky 

Orientačná skúška na krv 



 

 

     C         T 

    

      C        T 

   

Pozitívny výsledok = prítomnosť ľudského hemoglobínu v 
skúmanej stope 

Negatívny výsledok = absencia ľudského hemoglobínu v 
skúmanej stope 

Špecifické skúšky 

 

HemDirect 
špecifická 
skúška na 
krv 



Špecializované testy 

Bioanalyzer 2100 Agilent, identifikácia mRNA, cDNA, DNA, 
mtDNA, proteínov 

Analýza telesných tekutín 



Špecializované testy 

Dôkaz prítomnosti viacerých biologických materiálov v jednej stope 
(krv, sperma, vaginálne sekréty) 



 

 

The expert is one who knows more and more about 

less and less until they know absolutely everything 

about nothing... 
(First part by Nicholas Butler, Bartlett`s 585:10) 


