
Vážení priatelia,

V čase, keď začal vychádzať tento magazín, si jeden vtipný estrádny 
umelec zobral na paškál editoriál, ktorý vraj vtipne začínal vetou: 
„Letné dni sú už za nami a prichádza jeseň.“ Zdalo sa mu to výstiž-
né pre obsah magazínu, ktorý vzápätí vtipne glosoval. Dnes by som 
mohol začať vetou: „Dlhú, sychravú zimu a nevľúdnu jar už máme za 
sebou a prichádza leto.“ 

Z reakcie vtedajšieho estrádneho umelca i z počiatočných ohlasov a 
odoziev, ktoré prichádzali zo strany nezainteresovaných ľudí, vtedy 
vysvitla skutočnosť, že slovenskí občania ešte nie sú pripravení na 
otvorenosť v tejto oblasti. Najradšej by ju vymazali zo svojich životov. 
Neviem, či náš národ je tak konzervatívne až detsky nevinne zalo-
žený, keď sa domnieva, že ak pred niečím bude zatvárať oči, tak to  
v skutočnosti nebude existovať a jeho sa to nikdy nedotkne. Na roz-
diel od okolitých štátov Európy, kde je téma smrti bežnou súčasťou 
života a kultúra vzťahu k posledným veciam človeka na tom prvom 
mieste, kde ešte môže občan, rodinný príslušník vzdať hold za lásku  
a prežitý život zosnulému, sa naši spoluobčania správajú v tomto 
smere ako tie tri povestné postavičky opičiek. Jedna si zakrýva oči, 
druhá ústa a tretia si zapcháva uši. Paradoxne, cintoríny sú denno-
denne navštevované, hroby udržiavané, stavajú sa nové náhrobky, 
rozmáhajú sa kolumbária. Z tejto strany je všetko v poriadku. Ak 
však ide o informácie o poskytovaní služieb, o postupoch a trendoch 
v pohrebníctve, zdá sa, že väčšina ešte nepochopila.

Náš webový portál www.pohrebnictvo.sk však svojimi štatistikami 
dokazuje, že záujem zo strany verejnosti i občana tu je. Chápeme, že 
ide o vysoko intímnu oblasť jednotlivca. Preto i anonymné pátranie 
po informáciách je pre neho prijateľnejší spôsob ako, si uchovať svoju 
nedotknuteľnosť. Pýtam sa však: „Je smrť intímne nedotknuteľnou 
skutočnosťou v spoločnosti?“

Nie, nechcem lobovať za spopularizovanie a tým bagatelizovanie ta-
kej udalosti, akou je odchod človeka na večnosť. Ide o to, aby sme 
prehodnotili svoj postoj k téme pohrebníctvo ako takej. Aby sme sa 
priblížili, keď už nie dostihli ostatné štáty v Európe. Aby sme si uve-
domili, že tento kult – kult života a smrti tu vždy bol a vždy bude. 
Netreba pred ním zatvárať oči a už vôbec neostávať na zaužívaných 
praktikách zo storočí, ktoré sú definitívne za nami.
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SAPaKS reprezentoval  

na veľtrhu

FUNERMOSTRA  

vo Valencii

V Španielsku sa v dňoch 22. - 24. mája konal 
12. Medzinárodný veľtrh pohrebníctva a po-
hrebných služieb pod názvom Funermostra. 

Výstavisko Feria Valencia privítalo v týchto 
dňoch zástupcov odbornej verejnosti z Portu-
galska, Talianska, Francúzska, Belgicka, Bra-
zílie, Argentíny, Číny, Ruska, Malty, Holand-
ska, Kolumbie, Peru, USA, Poľska, Dánska, 
Česka, Anglicka a samozrejme po prvý raz 
i zástupcov zo Slovenska.

Bohatý sprievodný program otvorila ukážka 
zásahu jednotiek v boji proti rozmáhajúcemu 
sa terorizmu. Neočakávaná a neohlásená ak-
cia zapôsobila na návštevníkov výstaviska tak 
reálnym dojmom, že poniektorí sa skutočne 
obrátili na španielsku políciu a záchranárov.

Veľtrh Funermostra je unikátny práve tým, 
že je jedinou výstavou svojho druhu vo veľ-
kom Španielsku a zároveň patrí medzi naj-
významnejšie veľtrhy pohrebníctva a pohreb-
ných služieb v Európe.


