
Najväčší výrobca truhiel na Slovensku

•  Čestné uznanie za estetický prínos Slovak Funeral 2012

•  Prvé miesto za najkrajšiu expozíciu Slovak Funeral 2012
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Vážení priatelia,

v tomto vydaní sa budeme viac zaoberať tým, čo pre nás znamenala 
udalosť roka, a to je výstava s pohrebnou tematikou Slovak Funeral 
2012, ktorá sa konala na Trenčianskom výstavisku. Ak niečo robíte 
alebo organizujete prvýkrát, nikdy to nie je pre vás jednoduché, ne-
hovoriac o množstve úloh, ktoré bolo treba zvládnuť v rekordne krát-
kom čase. Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí boli ochotní toto 
riziko podstúpiť a ukázali, že aj na Slovensku sa dajú robiť projekty 
na vysokej úrovni. Účasť zahraničných partnerov a následná kladná 
reakcia z domáceho i zahraničného prostredia naznačujú, že aj keď 
bola latka postavená vysoko, projekt sa podaril a zožal úspech, ktorý 
bude treba brať na zreteľ i v budúcnosti, pri organizovaní ďalšieho 
ročníka. Čo je bežné v zahraničí, nebolo bežné, až do tejto výstavy,  
u nás na Slovensku. Podnikatelia z oblasti pohrebníctva dnes musia 
konečne zobrať do úvahy fakt, že Slovensko nie je oddelenou krajinou 
od Európy, ale jej súčasťou, preto nemožno stáť bokom, hrať sa na 
svojom pieskovisku a ignorovať dianie za jeho pomyselnou hranicou.

Súčasťou programu boli sprievodné prednášky a záujem o ne ukázal, 
že takéto odborné prednášky bude potrebné organizovať i mimo ak-
cií výstav, jednak pre členov našej Asociácie a na druhej strane pre 
záujemcov z radov verejnosti, podnikateľov a pracovníkov samospráv 
miest a obcí.

Počas troch dní konania výstavy, kedy sa v rámci rozhovorov a ob-
chodných rokovaní preberalo i dianie v jednotlivých regiónoch kde 
zúčastnení pôsobia, prišiel na pretras aj jeden závažný problém, vo 
všetkých krajoch a okresoch rovnaký. Týka sa získavania odbornej 
spôsobilosti na prevádzku pohrebných služieb. Stáva sa preto, že zo 
dňa na deň vznikne nová pohrebná služba, ktorá o skutočnej odbor-
nej spôsobilosti a vykonávaní tejto služby v praxi nemá ani potuchy. 
Vysvetlenie sa natíska jediné, a to, že oprávnenie získala bez riad-
neho priebehu školenia, nejakým nečistým, pokútnym spôsobom. 
Informácie o takýchto „podnikateľoch“, ktorí sa neštítia v honbe za 
ziskom nečestným spôsobom zhodiť konkurenciu, ktorá v regióne už 
pôsobí roky, sa objavujú vo všetkých krajoch Slovenska. Ako pred-
seda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb chcem 
ubezpečiť, že o tomto probléme vieme a snažíme sa podniknúť prís-
lušné opatrenia, aby sme vzniku takýchto služieb zamedzili právnym 
a legálnym spôsobom. O ďalšom postupe, návrhoch a riešeniach vás 
budeme informovať i prostredníctvom nášho magazínu.

Dovoľte mi pri tejto príležitosti popriať vám všetkým, čitateľom, 
podnikateľom, spolupracovníkom i verejnosti, pokojné prežitie via-
nočných sviatkov a veľa pevného zdravia do roku 2013.
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VIP pohrebisko v centre Prahy 
Primátor Trnavy o pohrebníctve 

Tajuplný cintorín v podzemí Bratislavy
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pohrebných  
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služieb

Člen EFFS European Federation of Funeral Services

Prevádzky našich členov 
nájdete po celom 

Slovensku - kvalita 
na európskej úrovni

Poskytujeme komplexné 
služby na jednom mieste

-
Individuálny prístup ku 
každému zákazníkovi

Zoznam našich členov 
nájdete

www.sapaks.sk

Vyše pol roka mali naši čitatelia možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepšiu a najzaujímavejšiu fotografiu súvisiacu 
s témou pohrebníctva. Súťaž prebiehala od 1. 4. 2012 do 15. 11. 2012. Za ten čas prišlo do redakcie množstvo 
fotografií od 47 súťažiacich. Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme. Priebežne sme ich zaraďovali medzi bezplat-
ných odberateľov nášho magazínu.

Pravdou je, že redakcia nemala ľahkú úlohu napriek tomu, že časť fotografií bola vyradená hneď v prvom kole 
kvôli vyslovene nevhodným technickým parametrom, ako prepálené miesta, rušivé momenty v záberoch, nesúvi-
siaca téma a obsah. Podmienkou súťaže bolo zaslanie minimálne jednej fotografie, ale ich počet bol neobmedze-
ný. Redakcia dostala najviac fotografií od pani Evy Malej z Čiernych Kľačian, ktorá ich zaslala jedenásť. 

Prvé miesto získala fotografia gotického dreveného kostolíka s cintorínom od Juraja Kuboša z obce Tvrdošín  
s názvom „Zapadajúce slnko života“. Ako píše autor, ide o panoramatický pohľad zložený zo štyroch fotografií. 
Porota ocenila kompozíciu, impakt a technické spracovanie objektu foteného v protisvetle. Náročnosť takéhoto 
záberu naviac zdôrazňujú tiene a svetlá vo fotografii, ktoré podčiarkujú objekty dôležité na scéne a potláčajú de-
tailné nedokonalosti, ktoré ani sneh nedokázal zakryť. Správne zvolený filter a vyváženie bielej nerobí fotografiu 
úplne studenou, napriek tomu z nej cítiť atmosféru zimy, konca ľudských životov a večný spánok v milosrdnom 
pokoji. Prvé miesto jej právom patrí.

Druhé miesto si právom zaslúžila Lujza Marečková zo Senice so svojou fotografiou nazvanou „Zádumčivosť“. 
Pochádza z okolia obce Zázrivá. Porota na nej ocenila výpovednú hodnotu kolobehu života. Celému snímku do-
minuje miesto posledného odpočinku v kontraste s políčkom a domácim statkom poskytujúcim obživu. V diaľke 
týčiace sa vrchy len dokresľujú celkovú atmosféru, ktorú autorka svojim názvom presne vystihla.

Tretie miesto obsadil Rastislav Blaško z Bratislavy so snímkou  
z Čiernej Hory. Porotu na nej zaujala jednoduchosť, kompo-
zícia i tajomnosť daného miesta. Osamotený hrob pôsobí ako 
memento, ktoré na tomto mieste pretrváva desaťročia. Holé  
a obnažené kopce bez stromov, tak charakteristický ráz Čiernej 
Hory len dáva vyniknúť tomuto miestu posledného odpočinku.
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