
Vážení priatelia,

prvé číslo v tomto roku, ktoré sa vám dostáva do rúk, vo veľkej miere 
reaguje na požiadavky čitateľov, ktorí nám zasielajú otázky, pripo-
mienky a podnety. Tie smerujú na redakciu magazínu i na Slovenskú 
asociáciu pohrebných a kremačných služieb. Napokon sa stretnú na 
našom redakčnom stole. Práve takéto reakcie zo strany našich čita-
teľov sú pre nás prioritou, podobne ako trápenia, bezvýchodisko-
vé situácie občanov, podnikateľov a samospráv, jednoducho otázky 
všetkých, ktorí sa na nás s dôverou obracajú. Snažili sme sa na ne  
v tomto čísle odpovedať v širšom meradle, a tak v magazíne nájdete 
články o tom, ako sa v pohrebníctve chrániť pred aktuálnym víru-
som, čo všetko vás čaká, ak sa rozhodnete pre prestavbu vozidla, čo 
priniesli zmeny v zákonoch v súvislosti s prácou na dohodu, ako 
postupovať pri zmene majiteľa pohrebného miesta a veľa ďalších od-
povedí odborníkov.

V poslednom čase akoby sa vrece roztrhlo so sťažnosťami na ne-
profesionálny prístup pracovníkov zdravotníckych zariadení, ktorí 
svojím konaním nahrávajú konkrétnym pohrebným službám, ale-
bo z pohodlnosti či z nevedomosti nerešpektujú platné Zákony SR  
a komplikujú tým prácu pohrebných služieb. 

Aby sme nehovorili do vetra, sťažnosti prišli na nižší zdravotnícky 
personál, lekárov ale i na vedenia nemocničných zariadení. Jedni 
sa snažia presvedčiť pozostalých o tom, že musia použiť konkrétnu 
pohrebnú službu (a v tomto sú neraz veľmi úspešní), druhí tak isto 
porušujú Zákon 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a listy o prehliadke 
mŕtveho nevystavujú na mieste. V ďalších prípadoch ide o vede-
nia ústavov, ktoré po oznámeniach týchto skutočností zatvárajú oči  
a nekonajú, nevyvodzujú závery a dôsledky. 

Keďže asociácia má v rukách konkrétne podnety, obracia sa v týchto 
dňoch na kompetentné orgány ako sú Slovenská lekárska komora, 
Regionálne úrady verejného zdravotníctva i na samotné Minister-
stvo zdravotníctva SR. Ich vyjadrenia vám prinesieme v budúcom 
čísle, prípadne ihneď po odozve ich nájdete aj na našom portáli 
www.pohrebnictvo.sk. 

Asociácia, vydavateľ vášho obľúbeného magazínu, tak napreduje vo 
svojom poslaní. Dbať o etiku, združovať len tých najlepších, pou-
kazovať na chyby a navrhovať východiská, v prípade porušovania 
Zákonov SR nemlčať. Veríme, že i s vašou podporou tak, ako ju vní-
mame doteraz, sa nám bude dariť všetky tieto plány a ciele napĺňať.
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