
Vážení priatelia,

Akosi si na Slovensku nevieme odvyknúť od starých zaužívaných 
praktík. Keď mne zdochne kôň, nech susedovi dvaja. Keď mne vykypí 
z hrnca, nech aj konkurencii a najlepšie, keď ešte z toho najväčšieho. 

Obchod, podnikanie, má svoje pravidlá, ktoré sa zakladajú na dopyte 
a ponuke, na podmienkach nastavených štátom, v ktorom podni-
káme a na možnostiach, ako vieme ísť s dobou. Nie inak je tomu  
i v oblasti pohrebníctva. Ako všade inde, aj tu sa nájdu „podnika-
telia“, ktorí si svoje podnikanie predstavujú ako činnosť, ktorá im 
a ich rodinám má zabezpečiť superrýchly zisk, bez ohľadu na iných. 
Vidia len položku „má dať“ (od zákazníka) a vynechávajú „dal“ (od 
seba). Preto sa v redakcii dozvedáme o jednotlivcoch, pre ktorých nie 
je problém nedať štátu to, čo mu náleží, ale, a to je pre nás v brandži 
horšie, neváhajú sa sebecky chovať i voči svojím dodávateľom, bez 
ktorých by nemohli podnikať. Podrážajú svojich kolegov, ktorí sa 
snažia konať si svoju prácu poctivo. V neposlednom rade tak škodia 
všetkým nám, pretože na ich chamtivosť dopláca zákazník. Ten ne-
raz dostane služby na podpriemernej úrovni, nebojím sa povedať, na 
úrovni rozvojových krajín. Ako príklad môžem uviesť situáciu, kedy 
sa pozostalí sťažovali, že istá pohrebná služba chcela zahádzať uloženú 
truhlu skalami, pretože vykopaná zemina sa akosi stratila... Inokedy 
sa stretnú pozostalí s nosičmi v montérkach, s hrobom, do ktorého 
sa nedá uložiť truhla, pretože je priúzky. Neraz je rakva poškodená, 
dodaný typ je lacnejší, zaplatené vence sú v úbohom stave. Toto všet-
ko prichádza vo forme sťažností k nám na Asociáciu alebo redakciu 
magazínu. Aj keď sa to takmer nikdy netýka našich členov, ani u nás 
nie sme bez poškvrny.

Na jedného z našich členov prišli oprávnené ponosy. Hovorím  
o oprávnenosti po tom, ako sme celú vec preverili. Dlh tohto pod-
nikateľa už narástol voči jeho dodávateľom do výšky 6 000 € a stále 
rastie. Tu by som apeloval na trocha väčšiu súdržnosť poskytovateľov 
a výrobcov tovaru, či už ide o rakvy alebo o urnové schránky a dopln-
ky, aby sa navzájom informovali o takýchto podnikavcoch. Správna 
informácia tak ušetrí starosti kolegovi, ktorý o ničom nevie. Druhý 
raz sa role môžu vymeniť. Treba predísť tomu, aby takýto podnika-
teľský subjekt svojou vyslovene špekulatívnou činnosťou poškodzoval 
dobré meno Asociácie.
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Ladislava Stríža

Ladislav Stríž

Počas 7 mesiacov naša firma vyvinula nový mo-
del truhly úplne odlišný od modelov, ktoré sú 
bežne dostupné na trhu. Na vývoji firma spo-
lupracovala s belgickou dizajnérkou. Hlavnou 
ideou celého vývoja bolo vyrobiť truhlu z čisto 
prírodných materiálov bez použitia chemických 
látok a bez cudzích kovových spojov. Na výro-
bu sa používa drevo vysokej kvality /lipa, topoľ, 
dub/, nakoľko truhla nie je povrchovo upravo-
vaná nanášaním náterových hmôt. Na lepenie 
materiálu sa používajú len ekologické lepidlá. 
Technologický proces nezaťažuje životné pro-
stredie.

Model prekvapuje aj svojim moderným oblým 
vzhľadom. Predná a zadná časť spodnej časti 
truhly sa skladá z 24 lamiel. Vďaka sofistiko-
vanému modernému strojovému parku vieme 
pripraviť na montáž každý jeden diel truhly  
s maximálnou presnosťou. Montáž je mimoria-
dne náročná na zručnosť pracovníkov, nakoľko 
nie je použitý klasický spôsob spájania kovový-
mi sponami a jointami. Jednotlivé diely sa spá-
jajú drevenými kolíkmi. 

Truhla sa vyrába v šiestich rozmeroch, od ma-
ličkej 60 cm až po najväčšiu 210 cm. 

Ekologické a unikátne spracovanie truhly po-
zitívne oslovilo klientov v západných krajinách 
EÚ. Naša obchodná partnerka úspešne prezen-
tuje tento model na medzinárodných výsta-
vách. Nový „eko model“ je chránený ochran-
nou známkou.

Kamil Kubik, Hradiská 23, Sučany
 

tel.: 043/429 36 59
 

 e-mail: kamilkubik@stonline.sk

www.kubik-truhly.sk

Ekologická novinka
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