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Abstract :  

The authors of the article dealing with issues of incorrect exchanging the term of criminalistic 

identification with the concept of biometric verification. They point out that for biometric 

features of the person can be considered only those biometric features people who are for the 

individual unique and unmistakable ever, verifiable and inimitable with another person 
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Pojem biometria sa v poslednom období veľmi často používa až zneužíva v rôznych 

súvislostiach. Napríklad v súvislosti so zabezpečením priestorov proti vniknutiu 

nepovolaných osôb, odomykaním rôznych databáz, evidenciou osôb, ochranou finančných 

účtov, elektronickou formou listiny a pod. Nie vždy sú však za biometrické údaje vybrané 

znaky, ktoré sú skutočne biometrickými. V bezpečnostnej praxi potom dochádza k tomu, že 

tieto údaje sú ľahko falšovateľné a následne zneužiteľné. Kriminalistická expertíza je potom 

voči týmto prípadom bezmocná, a to z dôvodu nesprávneho výberu ochranného prvku. Častou 

príčinou tohto stavu je príliš povrchné posudzovanie významu kriminalistiky a výber ochrany 

je neraz podmienený len komerčnými záujmami.  

 

V tomto príspevku chceme poukázať na omyly, ktorých sa dopúšťame pri nesprávnej 

interpretácii poznatkov o kriminalistických stopách, kriminalistickej identifikácii a najmä 

kriminalistických metódach ich skúmania. 

 

Kriminalistika je interdisciplinárna veda, a to nielen tým, že pri skúmaní kriminalistických 

stôp využíva metódy iných vied, ale aj tým, že vlastné metódy kriminalistiky poskytuje iným 

vedám. Poznatky kriminalistiky je možné využiť v rôznych oblastiach života spoločnosti. V 

bežnom živote sme si ani neuvedomovali, že podpis – taká jednoduchá operácia pre 

potvrdenie aj veľmi významných aktov – je vlastne využitie poznatkov kriminalistiky o 

pisárskom prejave osoby, o znakoch ručného písma, podpisu.  Používanie pečiatok vychádza z 

poznatkov kriminalistiky o nenapodobiteľnosti mechanicky zhotoveného reliéfu na 

mikroúrovni znakov, používanie fotografií ako identifikačného prostriedku rôznych 

preukazov, ktoré vychádza z poznatkov kriminalistiky o jedinečnosti fotografického portrétu 

osoby, opisu osoby a pod. Rôzne druhy evidencií vychádzajú taktiež z poznatkov 

kriminalistiky o individuálnosti, relatívnej stálosti a nenapodobiteľnosti kriminalistických 

stôp. (Tu je potrebné osobitne zdôrazniť, že kriminalistickými stopami sú aj stopy pamäťové, 

ktoré väčšinou zaraďujeme v existujúcom systéme kriminalistiky do kriminalistickej taktiky). 

 

V poslednom období sa aj v Slovenskej republike začali využívať vo väčšej miere poznatky 

kriminalistiky o identifikácii osoby, a to pre rôzne účely – väčšinou pre zabezpečenie 

objektov rôzneho druhu. Všeobecne sú známe systémy zabezpečenia osobných počítačov 

proti zneužitiu dát na základe hlasu a odtlačku papilárnych línií niektorého prsta, 

zabezpečenie, otváranie a zatváranie brán a uzáverov, ale aj zabezpečenie listín a rôznych 

dokladov. V  ostatnom čase diskutovanou témou je aj elektronická forma listiny, problém 

zaručenia bezpečnej konverzie listinných dokumentov na elektronické dokumenty vykonaním 
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vizuálnej kontroly dokumentu a následného slovného opisu všetkých viditeľných 

bezpečnostných prvkov, zavedenie  zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou, 

ale najmä možnosti využitia vlastnoručného podpisu vyhotoveného pomocou dotykového 

tabletu a špeciálneho pera, ktorý do svojej praxe zaviedli  niektoré banky, mobilní operátori a 

pod. Tento druh podpisu je masívne propagovaný v porovnaní so zaručeným elektronickým 

podpisom (EP alebo ZEP) ako lacnejší, dostupnejší, ba dokonca aj ako bezpečnejší! 1 

 

Mimoriadne rýchlo a so širokým záberom sa začali používať rôzne druhy informačných 

technológií pre účely zabezpečenia, či zjednodušenia a zefektívnenia rôznych – väčšinou 

administratívnych – činností. Tieto technológie sa opierajú o rôzne znaky, danosti a vlastnosti 

osôb, ktoré súhrne nazývame biometrické údaje –  biometrické znaky. Pojem biometria tu 

vlastne vyjadruje znaky „živej" osoby dané jej biologickou prirodzenosťou. Zdôrazňuje sa 

pritom fakt, že akákoľvek zmena týchto znakov je buď fakticky nemožná, alebo by si 

vyžadovala taký zásah do integrity osoby, že je veľmi nepravdepodobné, že by takýto zásah 

osoba podstúpila, alebo že by našla zariadenie, ktoré by takúto zmenu legálnym spôsobom 

bolo schopné a ochotné urobiť. 

 

Pojem „biometrický údaj" si „nenápadne" a priam automaticky podriadil pojem 

„kriminalistická stopa". Opiera sa o to, že je raz a navždy daný a o jeho individuálnosti nie je 

pochýb vzhľadom na to, že ho využíva kriminalistika pre účely individualizácie. Nie je to 

však také jednoduché a priame. Znak osoby, ktorý vytvára kriminalistickú stopu, alebo priamo 

kriminalistickou stopou je, môže byť zároveň biometrickým údajom. Avšak, nie každý znak 

osoby, ktorý môže byť kriminalistickou stopou,  je v skutočnosti aj  biometrickým údajom.  

 

Je nevyhnutné zaoberať sa pojmom „biometria". Ak si priestor pre tento pojem vymedzíme 

živou osobou, tak je potrebné zdôrazniť, že biometrické údaje sú tie, ktoré možno zodpovedne 

využiť na individualizáciu osoby. To sú však (ak sa pridržiavame zásady vedeckosti) 

kriminalistickou praxou overené a uznávané znaky – časti ľudského tela, ktoré vytvárajú 

kriminalistické stopy. Rozhodne medzi ne nepatri podpis, ani hlas osoby, ani pach osoby. To 

znamená také údaje, ktoré síce tvoria kriminalistické stopy, ale stopy funkčných a 

dynamických vlastností, ktorých kriminalistické skúmanie je principiálne odlišné. 

Principiálna odlišnosť je v tom, že pri skúmaní takýchto kriminalistických stôp je potrebné 

prirodzené odlišnosti a nepresnosti vyhodnotiť a vysvetliť a aj napriek tomu môžu viesť k 

individualizácii osoby (napr. mechanické odlišnosti v ručnom písme, podpise). Naopak, ak sa 

tieto stopy podobajú, alebo dokonca prekrývajú – nemusí to viesť k individualizácii osoby. 

Podpis, ktorý sa na prvý pohľad podobá, dokonca je s ďalším podpisom zhodný, vôbec 

nemusí byť výsledkom pisárskeho prejavu totožnej osoby. Vyhodnotenie vonkajších znakov 

je podstatne jednoduchšie, ale nie jednoduché. Možno tu využiť informačno-technologické  

prostriedky, ktoré však v žiadnom prípade „nedokážu" posúdiť individuálnosť, čo nevylučuje, 

že môžu byť dobrými pomocníkmi, ktoré toto skúmanie zjednodušia, uľahčia, ale nenahradia.  

 

Toto odôvodnenie má aj praktické dôsledky. Takéto biometrické znaky nie je možné 

vyhodnotiť bez osobitnej prípravy a vyžaduje si to niekoľkoročnú systematickú prípravu. 

 

Nezodpovedanou otázkou ostáva, čo je skutočný individuálny biometrický údaj, či je ním tvar 

sietnice oka, tvar žíl na rukách či nohách, reliéf nechtov na rukách i nohách.... Sú to otázky, 

ktoré kriminalistika ešte nevyhodnotila ako stopy kriminalistické, a to aj vzhľadom na fakt, že 

                                                        
1 Krajníková, M., Zelenková, M., Jabconová, A., Dugovičová, T.:  Porovnanie vlastnosti biometrického podpisu  

   klasického a digitalného, Konferencia informačná bezpečnosť 2014 
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nie sú to také znaky, ktoré by často tvorili kriminalistické stopy. Svojimi vlastnosťami – ak  

zostávajú relatívne stále, individuálne a nemenné – by mohli byť biometrickými údajmi.  

 

Stopy funkčných a dynamických vlastností však biometrickými údajmi nie sú. Teda ručné 

písmo, podpis, hlas osoby, chôdza, pach osoby nie sú biometrické údaje osoby! 

 

Aký je vzťah medzi biometrickým znakom,  biometrickým údajom, osobným údajom. V § 4 

ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov tvorca slovenského zákona vymedzuje osobné údaje ako „údaje určenej alebo 

určiteľnej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, 

najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých 

charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, 

ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. 2  Podľa Metodického usmernenia Úradu na 

ochranu osobných údajov SR č. 6/2013 zo dňa 28.11.2013 úrad definuje biometrický údaj 

nasledovne: Biometrickým údajom je „osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú 

alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne 

a nezameniteľne určiteľná; biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta, odtlačok dlane, 

analýza deoxyribonukleovej kyseliny (DNA). 3  V ďalšom odseku toho istého metodického 

usmernenia sa výpočet biometrických údajov rozširuje o  „biometrický podpis, chôdzu  

a pod.“, s  čím nie je možné z pohľadu kriminalistiky, kriminalistickej identifikácie súhlasiť. 

Pod skratkou „a pod.“ nie je špecifikované, čo má tvorca metodického usmernenia na mysli, 

ale prax dokladá, že ako biometrický údaj sa napríklad v bankovom sektore popri podpise 

vyhotovenom na dotykovom tablete a špeciálnym perom využíva ľudský hlas. Tvorca 

metodického usmernenia konštatuje, že „hodnota biometrického údaju je založená na 

príslušnom univerzálnom biometrickom prvku, resp. vzorke, ktorá predpokladá jedinečnosť 

(odlíšenie jednotlivca od ostatných), stálosť (jednotlivec si tento prvok zachováva v priebehu 

života) a merateľnosť (charakteristika/vlastnosť je porovnateľná  a kvantifikovaná).4 

 

Je podpis osoby osobným, biometrickým údajom? Podpis je výsledkom pisárskeho prejavu  

človeka (bio) a má aj svoje merateľné (metrické) znaky. Metrickými znakmi podpisu sú:  

sklon písmen, písmových ťahov, celková veľkosť podpisu, pomery výšok, šírok písmen, 

písmových tvarov. To znamená, že sú to tie znaky, ktoré sú merateľné. Skúmanie 

merateľných znakov podpisu však nestačí na kriminalistickú identifikáciu jeho pisateľa, lebo 

tieto znaky sa môžu vyskytovať ako podobné, zhodné aj u dvoch rozdielnych pisateľov 

súčasne a na strane druhej – v podpisoch totožného pisateľa môžu byť rozdielne. Pri 

kriminalistickej identifikácii pisateľa podpisu majú podstatný význam morfologické znaky 

podpisu. Zo žiadneho podpisu, ktorý má nečitateľný tvar (je nacvičeným podpisom alebo 

výrazne skráteným nacvičeným podpisom – tzn. parafou), nie je možné sa dozvedieť znenie 

mena, priezviska osoby. Preto žiadny podpis ako izolovaný jav nemôže byť osobným údajom 

a podľa vyššie uvedeného celkom logicky nemôže byť ani biometrickým údajom. 

V kriminalistickom skúmaní podpisu platia niektoré základné axiómy: 

• Žiadne dva pravé podpisy totožného pisateľa nie sú a ani nemôžu byť absolútne zhodné.  

Zhoda, zhodnoť má svoj špecifický výklad a zúžiť ju na zhodu metrických znakov je 

nepochopením kriminalistického skúmania, kriminalistickej identifikácie. 

• Dva pravé podpisy totožného pisateľa vykazujú podobné, zhodné, rozdielne znaky.  

                                                        
2 Zákon č.122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
3  Metodického usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 6/2013 zo dňa 28.11.2013 

4 Metodického usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 6/2013 zo dňa 28.11.2013 
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• Rozdielne znaky v dvoch a viacerých pravých podpisoch sú vyjadrením prirodzenej 

variability pisárskeho prejavu totožného pisateľa.  

• Variabilita pisárskeho prejavu je sama o sebe identifikačne hodnotným znakom. 

• Každý jeden podpis, ktorý je predmetom kriminalistického skúmania, môže byť pravým 

podpisom pisateľa, úmyselne, neúmyselne meneným podpisom, napodobneným 

podpisom, celkom vymysleným podpisom, vyhotoveným pomocou niektorej metódy 

technického alebo mechanického falšovania.  

• Na kriminalistickú identifikáciu pisateľa jedného podpisu sa vyžaduje vzorka 

porovnávacích podpisov (cca 15-20 ukážok podpisov), ktoré musia pochádzať 

z objektívneho zdroja a z časovo porovnateľného obdobia. Len za týchto podmienok je 

možné skúmať variabilitu pisárskeho prejavu. Obrazne vyjadrené: Vzájomne je možné 

porovnávať jablko s jablkami v dostatočnom množstve, z toho istého stromu a z jednej 

úrody. 

• Podpisy sa časom menia. Ich znaky ovplyvňuje nielen čas (vek pisateľa), ale aj kvalita 

podložky, druh a kvalita použitého písacieho prostriedku, psychický, zdravotný stav 

pisateľa v konkrétnom čase. 

• Jeden pisateľ môže používať viac druhov, typov podpisov, ktoré pri vzájomnom 

porovnaní  vykazujú rozdielne znaky. 

 

            
 

Obr. č. 1 Podpisy jedného a toho istého pisateľa vykazujúce rozdielne znaky 

 

 

V súčasnosti pisatelia, ale aj napr. banky pri vyžadovaní podpisového vzoru, venujú čoraz 

menšiu pozornosť podpisu. Oficiálne (zákonom alebo nejakým záväzným predpisom, 

nariadením) nie je stanovené, akú podobu by mal podpis  mať („koľko“ a kvalitatívne 

„akých“ znakov by mal obsahovať), a tak je vlastne pisateľom umožnené, aby namiesto 

textového alebo nacvičeného podpisu použili aj výrazne skrátený podpis (parafu), ktorý často 

tvorí jedno jednoduché písmeno, vlnovka – a ak to preženieme – tri krížiky. Takéto podpisy 

sú veľmi jednoduché, neobsahujú dostatočný počet identifikačne hodnotných znakov, a tak  

sú ľahko zneužiteľné (ľahko napodobniteľné). Ak podpis je používaný len príležitostne – 

napr. z dôvodu, že pisateľ nepracuje, vo svojej praxi uprednostňuje elektronickú formu 

komunikácie – potom jeho vlastnoručný podpis často nemá ustálenú (dostatočne nacvičenú) 

podobu. 
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Obr. č. 2  Príklady jednoduchých – ľahko  napodobniteľných podpisov štyroch pisateľov 

 

 

 

     
 

Obr. č. 3 Príklad neustálených  podpisov toho istého pisateľa 

 

 

Za biometrické údaje môžeme považovať obrazce papilárnych línií, tvar ciev sietnice oka, 

tvar žíl na niektorých častiach tela, reliéf nechtov a pod. – znaky, ktorých tvar je relatívne 

stály a ktoré ako kriminalistické stopy patria medzi znaky vonkajších tvarov. Ich skúmanie je 

možné porovnávaním, ktoré je realizované technickými prostriedkami, pomerne ľahko 

uskutočniť. 

 

Okrem mnohých iných definícií biometrie nás zaujala tá, ktorá definuje biometriu ako 

aplikáciu bioštatistiky na identifikáciu osôb. Práve toto konštatovanie sa nám zdá vhodné pre 

argumentáciu so zdvihnutým prstom. Štatistické hodnotenie nemožno použiť na identifikáciu 

objektov. Teda tu je potrebné stanoviť presný pojem, ktorý z daného problému vyplýva, že 

hovoríme o identifikácii kriminalistickej. 

 

Všetky doterajšie biometrické metódy nezaručujú ani teoreticky ani prakticky systémové 

zlyhanie a aplikujú sa (pre istotu) len tam, kde „nejde o život", ale „ide o peniaze“.   

 

Takýto prístup si však kriminalistika „nemôže dovoliť". Nemôže odobriť metódy, ktorých 

presnosť je na úrovni 60-70 %. Priznávame, že aj kriminalistické metódy nie sú vo vedeckom 

zmysle slova 100 %-tné. A ani nemôžu byť, ak ich považujeme za metódy vedecké, lebo 

vedecké je len to, o čom možno pochybovať. Aj o výsledkoch kriminalistických skúmaní 

môžeme pochybovať, ale ich „presnosť", alebo presnejšie povedané správnosť identifikácie je 

na úrovni 99 %. Hovoríme samozrejme o identifikácii individuálnej (5), kedy na základe 

kriminalistického skúmania individualizujeme objekt na hore uvedenej „štatistickej úrovni". 

Áno, aj kriminalistika využíva a pracuje so štatistikou –  ale na jej základe nerobí závery o 

individualizácii objektov. V tom je kriminalistika nie celkom „dokonalá", nie celkom vedecky 

– matematicky  presná. Svoje závery opiera o vlastné metódy a postupy, ktoré však 

predstavujú tak zložité vzťahy, ktoré  nie sú „zatiaľ" matematicky ani štatisticky dostatočne 

presne riešiteľné. 

 

                                                        
5 Krajník, V. a kol.: Kriminalistika, Bratislava: Akadémia PZ, 2005. ISBN 80-8054-356-9 
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Základným problémom, ktorým sa súčasné snahy o využitie biometrie nevyhli je fakt, že 

stavajú svoje metódy na konštatovaní určitých vlastnosti – najmä vlastnosti ľudského tela, ale 

tieto vlastnosti dostatočne nespreskúmali. Inak by sa nemohli opierať o tvar očnej štrbiny, 

očné pozadie, výšku, osoby, črty tváre...  pri individualizácii osoby.  

 

Kriminalistika nie je vedou preto, že poukazuje na rôzne druhy vlastností objektov, ale preto, 

že má a vytvára metódy na skúmanie týchto objektov a ich vlastnosti tak, aby bolo možné 

tieto objekty individualizovať. 

 

Metódy (vedy) sú rozhodujúcim atribútom vedy, nie vlastností objektov. Je mnoho vlastností, 

ktoré kriminalistika odmieta skúmať pre potreby individualizácie osoby len preto, že nie sú 

dostatočne vedecky preskúmané –  cheiloskopia, pôroskopia, tvar nechtov, reč tela, mimika 

tváre a celého tela...  

 

 

Záver 

 

V súčasnosti sa čoraz viac objavujú snahy interpretovať poznatky kriminalistiky v rôznych 

oblastiach života. Možno celkom smelo povedať, že s rozvojom informatiky sú 

kriminalistické metódy stále viac predmetom poznania širokým spektrom užívateľov. Je 

celom pochopiteľné, že tieto poznatky sa mnohí snažia využiť pre vlastné potreby a ciele. 

Najčastejšie skloňovanou oblasťou sú poznatky o individualizácii osoby. Je to pochopiteľné, 

lebo osoba je veľmi často zdrojom kriminalistických stôp v najzávažnejších trestných činoch. 

Ako taká vytvára tri druhy kriminalistických stôp - stopy vonkajších znakov, stopy funkčných 

a dynamických vlastností a stopy biochemického zloženia a fyzikálnochemickej štruktúry. V 

prípade osoby by sme mohli stopy vonkajších znakov osoby nazvať aj stopy biometrické - 

lebo predstavujú také znaky, ktoré sú vlastné jednotlivým častiam tela osoby. Pri využívaní 

poznatkov kriminalistiky laickou verejnosťou dochádza k nesprávnemu rozšíreniu tohto 

pojmu a zahŕňajú sa tam aj znaky, ktoré nie sú stále a nie sú preskúmané z hľadiska 

kriminalistickej identifikácie. To znamená, že vonkajšie znaky osoby ako kriminalistické 

stopy sú (môžu byť) biometrickými znakmi. Avšak nie všetky vonkajšie znaky osoby sú 

biometrické. 
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