


Členovia Slovenskej asociácie 
pohrebných a kremačných služieb 

• poskytujú služby na tej najvyššej, v súčasnosti možnej úrovni 

• disponujú moderným technickým vybavením 

• kompletný servis, parte, vence, kvetiny, rozlúčka, matrika 

• prezentujú sa na vlastných webových stránkach 

• svoje služby poskytujú 24 hodín denne 

• pracujú na území celej Európskej únie 

• sledujú trendy a novinky doma i v zahraničí a zavádzajú ich do 
praxe 

• pracovníci prejavujú spolupatričnosť voči pozostalým 

• spokojnosť klienta je u nich vždy na prvom mieste 

 



Konferencia vo Varšave 2009 



Konferencia vo Varšave 2009 



História, činnosť a cieľe pohrebníctva na Slovensku 

Slovenské pohrebníctvo začalo písať svoju históriu pri vzniku 
samostatného Slovenského štátu – republiky 23. júla 1939, následného 
usporiadania po skončení II. Svetovej vojny a po vzniku Slovenskej 
republiky 1. januára 1993. 
 
V našej krajine boli hlboko zakorenené kresťanské zvyklosti, ktoré 
zasahovali a zasahujú i do oblasti pohrebníctva. Na začiatkoch sa smútok  
i rozlúčky odohrávali v prostrediach rodín za účasti nielen priamych 
príbuzných, ale aj celej komunity v ktorej nebohý žil. Tomu predchádzalo  
i umieranie v domáckom prostredí, odhliadnuc od výnimočných prípadov, 
kedy člověk zomieral mimo domova (vojna, úrazy, vo väčších mestách - 
v nemocniciach). Rozlúčky tak ešte na začiatku minulého storočia takmer 
bez výnimky prebiehali doma a pod taktovkou náboženských rituálov. 



Výročná členská schôdza – Banská Bystrica, Kremnička 



Evidenciu narodených a zosnulých spočiatku viedli iba miestne 

farnosti približne od polovice 17. storočia. V roku 1894 boli 

zavedené štátne matriky. Zoštátnením matrík, cirkevné matriky 

síce stratili charakter úradných kníh a viedli sa už len pre 

vnútornú potrebu cirkvi, ale ponechala sa im hodnovernosť a 

dôkazná sila. Zriadili sa matričné obvody. Občania mali 

oznamovaciu povinnosť hlásiť narodenie, sobáše alebo úmrtie. Až 

v roku 1950 sa zaviedol jednotný systém vedenia štátnych matrík. 

Domnievam sa, že v okolitých štátoch bola situácia podobná.  



Primátor mesta Šurany spolu s predsedom asociácie Ladislavom Strížom otvára novú prevádzku 



Legislatíva sa venovala otázke pohrebníctva v rôznych zákonoch 
a vyhláškach. Za prelomové môžeme uviesť zavedenie predpisu 
č. 8/1955 - Nariadenie ministra zdravotníctva o pohrebníctve,  
ďalej § 82 zákona, predpis č. 20/1966 Zb., ďalej Vyhlášku 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri 
úmrtí a o pohrebníctve, konkrétne predpis č.46/1985 Zb. Po 
páde železnej opony prichádza Zákon 455/1991 Zb. a tento 
zákon konečne nahrádza Zákon č. 470/2005 Z.z. SR, ktorý však 
stále nie je adekvátny k zmenám, ktoré nastali po páde vlády 
jednej strany. Túto skutočnosť si uvedomovali všetci podnikatelia 
v oblasti pohrebníctva. Nastal čas, aby vznikla Asociácia 
pohrebných a kremačných služieb, ktorá by sa zasadila 
o nápravu, aby veci našli svoje miesto a situácia sa 
v pohrebníctve konsolidovala. 



O činnosť asociácie bol na výstave Slovak Funeral 2012 veľký záujem 



Približné štatistické údaje: 
 
• Na Slovensku umiera cca 52 000 ľudí ročne 

 
• Počet cintorínov vo väčších mestách od 8 do 15 

 
• Počet cintorínov v Hlavnom meste 27 

 
• Počet pohrebných služieb na Slovensku 350 

 
• Počet podnikateľov a výrobcov v oblasti pohrebníctva (väčších) 110 
•   
• Počet regionálnych úradov verejného zdravotníctva 36 

 
• Počet patologickoanatomických a súdnolekárskych pracovísk ÚDZS – 11 

 
• Počet autopsií (pitiev) vykonaných na týchto pracoviskách rok 2013 - 7 248 

 
• Počet sto a viacročných občanov rok 2013 – 222 
 



Pozornosť médií na výstave Slovak Funeral 2012 pútala lafeta  



Domnievame sa, že situácia v pohrebníctve sa na Slovensku 
stabilizovala a väčšina pohrebných služieb môže konkurovať 
zahraničným. Je to hlavne zásluhou spolupráce Asociácie 
pohrebných a kremačných služieb so zástupcami štátu a všetkými 
podnikateľmi v tejto oblasti, vrátane výrobcov. Dôkazom je 
nespočet osobných stretnutí a pracovných ciest. Asociácia vydáva 
od roku 2011 svoj vlastný magazín, ktorý distribuuje zdarma 
všetkým podnikateľom i záujemcom z radov občanom a štátnym 
inštitúciám zdarma v celkovom náklade takmer 2000 kusov. 
Asociácia bola organizátorom historicky prvej Medzinárodnej 
výstavy Slovak Funeral 2012 a v súčasnosti pripravuje jej druhý 
ročník Slovak Funeral 2014 v Trenčíne. Asociácia nadviazala styky 
v európskych štruktúrach, je členom Európskej federácie 
pohrebných služieb EFFS a úzko spolupracuje i s celosvetovou 
pohrebnou federáciou FIAT-IFTA, posledné stretnutie prebehlo  
v dňoch 28. – 30. mája sa v nemeckom Düsseldorfe. 



ROLLS-ROYCE PHANTOM pohrebné vozidlo za 500.000 €, výstava Bologna 2012 



Pohrebníctvo v našich krajinách, priznajme si to, je ešte stále 
pozadu za vyspelými európskymi štátmi, kde je kult života úzko 
spätý s kultom smrti. Na rozdiel od týchto krajín, v našich sa smrť 
a dianie okolo nej považuje stále za čosi tajomné, tabuizované. Čo 
viac, ľudia si smrť, pochovávanie a rozlúčky stále spájajú s čímsi, čo 
treba zo svojich životov vytesniť až niekde za okraj. Niet sa potom 
čo čudovať, ak pozostalí trpia syndrómom potláčaného smútku, 
ktorý môže mať za následok ťažké psychické ujmy a neraz (volá sa to 
syndróm zlomeného srdca), môže zapríčiniť aj smrť. Niet sa čo 
čudovať, že verejnosť hľadá na pohrebných službách a oblasti 
pohrebníctva len to negatívne a zlé. Potvrdzujú to i médiá, ktoré 
ešte doposiaľ nikdy nevyzdvihli našu náročnú prácu, keď sa rozlúčka 
vykoná tým najdôstojnejším spôsobom, ale vždy skočia po všetkom, 
čím nás môžu zhodiť a obviniť, neraz bez pádnych dôkazov. Osveta, 
otvorenie sa spoločnosti je podľa nás jediným východiskom ako 
priniesť do oblasti pohrebníctva rozvoj, ako sa dostať na úroveň 
iných krajín. Naša konferencia by mala byť jedným zo spôsobov, ako 
na túto cestu úspešne vykročiť. 



Výročná členská schôdza 2012 



Keďže bez zainteresovania spoločnosti, ktorú dnes na tomto 
stretnutí reprezentujú zástupcovia štátu by to nešlo, musíme sa 
dotknúť aj legislatívnych otázok, ako je napr.: 
 
• Otvorenie a novelizácia pohrebného zákona  
 
• uzatvorenie medzivládnych dohôd, ktoré by garantovali nielen 

bezproblémovú spoluprácu medzi podnikateľmi, či už pri 
prevozoch zosnulých, alebo pri akceptovaní lekárskych správ bez 
nutnosti repitiev 

 
• súčinnosť pri postupe a prevoze predčasne exhumovaných 

ostatkov  
 



Víťazná snímka súťaže SAPaKS o najlepšiu fotografiu DUŠIČKY 2012 



Preto sme sa rozhodli, uskutočniť ďalší krok a zorganizovať túto 

medzinárodnú konferenciu, ktorá by načrtla témy, prijala závery na 

ktorých sa dá stavať pri uskutočňovaní nášho cieľa, pozdvihnúť 

úroveň pohrebníctva v našich krajinách.  

 

Názov konferencie Právo na ľudskú dôstojnosť hovorí sám za 

seba. V západnej časti Európy je bežné, že jedinec požíva právo na 

dôstojnosť už ako plod a aj po smrti. Východné krajiny v ktorých 

pretrvali niektoré formulácie paragrafov zo socialistickej minulosti 

však toto právo človeku odopierajú. To sa musí zmeniť. 



Prípravné stretnutie organizácie konferencie  „Právo na ľudskú dôstojnosť“ 



Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave tejto konferencie 

podieľali, všetkým, ktorým záleží na zlepšení situácie v 

pohrebníctve, či už ide o podnikateľov, alebo zástupcov 

jednotlivých štátov a ich inštitúcií. Veríme, že sa nám spoločne 

podarí nájsť riešenie, aby sme sa stali plnohodnotnými 

partnermi podobným inštitúciám v Európe. Komisia, ktorá dnes 

vznikne, musí nielen reprezentovať všetky štyri krajiny, ale aj 

dohliadať na plnenie záverov rezolúcie, ku ktorej sa môže každý 

prítomný už o chvíľu vyjadriť.  



Prípravné stretnutie organizácie konferencie  „Právo na ľudskú dôstojnosť“ 



Ďakujem za vašu pozornosť 



Prípravné stretnutie organizácie konferencie  „Právo na ľudskú dôstojnosť“ 


