
Zápisnica 

 

Členská schôdza Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb  

vo Zvolene, dňa 02.03.2017 

 

 

Členskej schôdze sa zúčastnilo ... členov asociácie pohrebných a kremačných služieb, viď 

prezenčná listina. 

 

Program schôdze: 

1. Zahájenie schôdze a schválenie programu 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľa 

3. Správa o činnosti asociácie za rok 2016 

4. Hospodárenie asociácie 

5. Diskusia o zmena pohrebného zákona a jeho dopady na pohrebné služby 

6. Záver 

 

 

1. bod programu: 

Schôdzu zahájil predseda SAPaKS, pán Ecker, privítal prítomných, uviedol program schôdze 

a odovzdal slovo predsedovi Ladislavovi Strížovi. 

2. bod programu: 

Prebehla voľba zapisovateľa a overovateľa. Ako zapisovateľ bol zvolený Pavel Ondera, ako 

overovateľ pán Kicoš a pán Ecker. 

3. bod programu: 

Predseda Stríž zhodnotil rok 2016, za mílniky považuje prijatie SAPaKS do FIAT-IFTA, ďalej 

vyzdvihol úspešný dopad Slovak Funeral 2016 a význam súťaže vo výkope hrobov. 

V septembri sa zástupcovia asociácie zúčastnili Konferencie štátov V4 v Bratislave, témou 

bolo zavedenie evidencie vojnových hrobov v rámci štátov V4. Ďalej uviedol podrobnosti 

spojené s aktivitami asociácie pri riešení podnetov od občanov a vznik Slovak Funeral TV. 

4. bod programu: 

Hospodárenie asociácie zhodnotil ako oprávnené, účelové a transparentné. Príjmy 

z členských príspevkov a reklamy pokrývajú výdavky spojené s vydávaním časopisu 

Slovenské pohrebníctvo. Služobné cesty a náklady spojené s prípravou konferencií, výstavy 

a iných aktivít sú hradené zo súkromných zdrojov členov predstavenstva tak aby 

hospodárenie asociácie vyrovnané. 



 

 

 

5. bod programu: 

V rámci plánovaných zmien na poli pohrebníctva je potrebné, aby sa ku zmenám vyjadrili aj 

členovia asociácie. Počas troch hodín sa prebrali otázky spojené s ochranným pásmom 

cintorínov, členovia poukázali na neplnenie si zákonných povinností ÚDZS, na zmluvy na 

zvoz zosnulých, ktoré svojim obsahom sú v rozpore so Zákonom č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve, ďalej na konkrétne problémy spojené s činnosťou pracovísk ÚDZS pri 

odovzdávaní a preberaní tiel zosnulých v nemocničných zariadeniach. Poukázali na chaos 

v činnosti obhliadajúcich lekárov a nedodržiavanie ich povinností v rámci administratívnych 

úkonov. Na záver sa členovia dohodli na zriadení osobitnej mailovej adresy, kde svoje 

návrhy a riešenia zašlú, aby ich predstavenstvo pri svojej činnosti mohlo zapracovať do 

pripomienok k zákonu. 

 

6. bod programu: 

V záverečnej reči predseda poďakoval všetkým prítomným za ich účasť i aktivitu počas 

schôdze a ukončil rokovanie. 

 

Vo Zvolene, 02. 03. 2017 

 

 

.......................................................                               .................................................... 

Zapisovateľ       Overovateľ 

 

                                                      .................................................... 

        Overovateľ 


