
Zápisnica

členská schôdza Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb
vo Zvolene, dňa 02.06.2021

Clenskej  schôdze  sa  zúčastnilo  11   členov  Slovenskej  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  PS počas pandémie Koronavírusu
4.    Vyhliadky do nadchádzajúceho obdobia
5.    Diskusia

6.    Záver

1.     bodprogramu:

Schôdzu zahájil  predseda SApaKS,  pán  Ecker,  privítal  prítomných,  uviedol  program schôdze
a odovzdal slovo  predsedovi  Ladislavovi  Strížovi.

2.     bod programu:

Prebehla  vol'ba  zapisovateľa  a  overovateľa.  Ako zapisovateľ  bol  zvolený  Pavel  Ondera,  ako
overovateľ pán Vladimír Ecker a  pán  Michal  Katreniak.

3.     bod pľogramu:

Predseda  Ladislav Stríž zhodnotil rok 2020-21,  prezentoval činnosť asociácie  počas obdobia

pandémie.  Zvlášt'  vyzdvihol  spoluprácu  s krízovým  štábom,   Ministerstvom  vnútra  a tiež  sa
nevyhol  kritike,  ktorá  sa  týkala  zdĺhavého  rozhodovania  ÚVZ  SR  pri  nastavovaní  pravidiel
činnosti  pohrebných  služieb,  zvlášť pri  manipulácii  so zosnulými  na  Covid  19 a  pri  styku  s jch

príbuznými.   Poďakoval   všetkým   pohrebným   službám   aj   zástupcom   krematórií,   ktorĺ   boli
zvlášt' počas tohto obdobia vyťaženĺ.



4.     bod programu:

Ako  naznačujú  odborníci  z oboru  epidemiológie  a ako  môžeme  vidieť situáciu  vo  svete,  kde
tento   vírus   mutuje   do   rôznych   variant,    pravdepodobne   sa   nevyhneme   aj   ďalšej   vlne

pandémie.  Očakávať  ju  môžeme  na  jeseň  a treba  na  ňu  byť  dobre  pripravení.  Predseda
upozornil  na  predzásobenie  sa  ochrannými  prostriedkami,  na  využitie  zaočkovania  všetkých
zamestnancov a na dodržiavanie zvýšených hygienických opatrení

Predseda  otvoril  otázku  nastavenia  výšky  členského  príspevku.  Vysvetlil  potrebu  vyberania

príspevkov   s poukazom   na   činnosť   asociácie   za   posledné   roky,   kedy   neboli   príspevky
vyberané.  Prítomní sa zhodli  na opätovnom vyberaní v pÔvodnej výške 300,.€ na rok.

Počas  pandémie bol  na  asociáciu  vyvíjaný enormný tlak so žiadosťami  o informácie a to ako
zo  strany  členov  tak  i  nečlenov.   Prítomní  sa  dohodli   na  zavedení  systému   poskytovania
informácií   len   pre  členov  a preto   bude   každému   Členovi,   ktorý  uhradil   členský  príspevok

poskytnutý jedinečný kód,  ktorý uvedie vždy,  keď bude potrebovať radu,  pomoc,  konzultáciu.

5.    bod programu:

V rámci diskusie vystúpilo viacero členov,  ktorí prezentovali  problémy vo svojich  pÔsobiskách
a navrhovali  najmä  užšiu  spoluprácu s  Regionálnymi  úradmi verejného zdravotníctva.

Miroslav  Mičo  z Prievidze  upozornil  na  činnosť  správ  cir:torĺnov  (obcí  a  miest)  v súvislosti
s ich  právami  a tiež povinnosťami,  ktoré sa týkali  aj  prenájmov chladiacich zariadenĺ.  Taktiež
navrhol   kontrolu   u nových   kandidátov   a členov,    čo   sa   týka   vybavenosti   atechnického
zabezpečenia ich pohrebných služieb.

Pán  Botev  z Brezna  navrhol  aby  v rámci  udeľovania  odbornej  spôsobilosti  akreditovanými
školiacimi  strediskami   boli   pri   preskúšaní  prĺtomní  aj   Členovia   asociácie,   čím   by  sa  zvýšil

kredit   Slovenskej   asociácie   pohrebných   a kremačných   služieb   a tiež   by   sa   tak   predišlo
udeľovaniu    certifikátov    tzv.    za    úplatu.    Ktéme    sa    vyjadrili    všetci    prítomní,    na    záver

podpredseda    Vladimír    Ecker    vysvetlil    prítomným    ako    vsúčasnosti    prebieha    školenie
v strediskách  i  ako  prebiehajú skúšky pred  udelením  odbornej  spôsobilosti.

Pán  Paciga zo Spišskej  Belej  otvoril otázku chladiacich zariadení s poukazom  na skutočnosť,
že   vo   vel'a   prípadoch   je  jedno   chladiace   zariadenie   prenajímané   viacerým   pohrebným
službám.   V následnej   diskusii   do   ktorej   sa   zapojili   všetci   prítomnĺ   skonštatovali,   že   táto
situácia je  dlhodobo  neriešená  a na  Slovensku  pretrváva  roky.  Východiskom  by  bolo,  keby
každá  pohrebná  služba  mala  minimálne jedno  chladiace  zariadenie vlastné  a to  umiestnené
na vlastnom  pozemku spolu s miestnosťou  na úpravu zosnulých.



6.     bod programu:

Vzáverečnej   reči   predseda   poďakoval   všetkým   prítomným   za   ich   účasť  i aktivitu   počas
schôdze a ukončil  rokovanie.

Vo Zvolene,  02.06.2021
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