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Skutočný stav pohrebníctva
Alarmujúci stav - absencia voľných pochovávacích miest
- 40 rokov bez nových cintorínov
- 40 rokov minimálne financovanie

- nepripravenosť na nové trendy pochovávania
(ročne 3000 spopolnení a 900 pochovaní do hrobov)
Absencia vízie a dlhodobého rozvojového plánu – štvor ročné funkčné obdobia
magistrátu. Mesto si nemôže dovoliť stratiť ďalšie dva roky bez rozvoja, aj keď
krátkodobé plánovanie je často len plátanie najvypuklejších problémov a nie
rozvojom.

Vychádzajúc zo skutočného stavu predkladám ciele
rozvojovej vízie:
1. Spokojnosť občanov s organizáciou
2. Pomenovanie priorít pohrebnćtva
3. Aktivizácia ľudských zdrojov organizácie
4. Vybudovanie moderného a ekologického
pohrebníctva

1. Spokojnosť občanov s organizáciou
▪ skvalitnenie poskytovaných služieb
▪ zlepšiť údržbu a prevádzku cintorínov
▪ zvýšenie informovanosti na internete

▪ digitalizácia cintorínov, aplikácie pre prístup, vyhľadávanie hrobov, čistenie a
úpravy hrobov, kvetinová výzdoba
▪ urgentným riešením požiadaviek, podnetov a námetov

▪ novelizácia VZN č.17/2012 a cenníka služieb-lacnejšie varianty
▪ zvýšiť možnosť a druhovosť eko pochovávania
▪ vytvárať oddychové a relaxačné zóny, verejné parky

2. Pomenovanie priorít pohrebníctva
▪ vybudovanie 3. spaľovacej pece
- zníženie rizika možnosti spaľovania – generálne opravy
- úspora pri budovaní nových chladiarenských zariadení

- najekonomickejšie riešenie – predpríprava
▪ vybudovanie nového ekologického cintorína s rôznymi spôsobmi pochovávaniarozptyl, ku koreňom, popol do zeme, objímanie stromov…
- požiadavky občanov a envirorezortu

- návrat k prírode, tvorba parkov a oddychových zón
- finančne najdostupnejšie riešenie pre ekonomicky slabších
▪ vybudovanie 2-3 mól s možnosťou pochovávania do rieky Dunaj

- úspora miest na všetkých cintorínoch
- úsporný a ekologický spôsob pre občanov
- bonus pre spoluobčanov Bratislavy

▪ kapacity cintorínov zvyšovať budovaním ďalších urnových stien a hrobov
▪ opätovné zavedenie pochovávania na historických cintorínoch (debata o 2.
národnom cintoríne) – VIP pochovávanie

▪ výmena starých kontajnerov za ekologické - polozapustené

3. Aktivizácia ľudských zdrojov
organizácie
▪ zapájanie pracovníkov – stretávanie, počúvanie, podpora ich návrhov
▪ odmeňovanie nie podľa účasti
▪ zaškolovaním zvyšovať odbornosť a úroveň služieb

▪ zavedenie benefitov (víkendové relaxačné pobyty, odpracované roky)
▪ zabezpečenie zvýšených dodávok ochranných prostriedkov
▪ zavedenie nosenia firemného oblečenia pre pracovníkov v priamom styku

4. Vybudovanie moderného a
ekologického pohrebníctva
▪ zvýšenie kapacít cintorínov
▪ opravy domov smútku (zateplenie, nové tech. zariadenia)
▪ nové formy a možnosti eko pochovávania

▪ nové formy oddychu na cintorínoch – oddychové zóny a parky
▪ enviromentálny prístup pri zbere odpadu – polozapustené kontajnery
▪ digitalizácia projektov a ich archivácia – prehľad, možnosť opakovania
technických riešení
▪ zvýšenie konkurencie schopnosti – lacnejšie a ekologickejšie služby
▪ zvýšenie hrdosti spoluobčanov – dokončením Slavína

Zdroje financovania
❖ hlavné zdroje z rozpočtu mesta Bratislava
❖ dotácie z Ministerstva kultúry SR – historické cintoríny a NKP
❖ dotácie z Ministerstva vnútra SR – pamätníky a vojnové hroby

❖ vlastné zdroje podnikateľskej činnosti – finančné zdroje vypísaných grantov
❖ presadzovaním a odsúhlasením nového ekologického pochovávania by bolo
možné otvoriť cestu spolupráce s MŽP SR. Táto spolupráca by nám umožnila
pri ekologických investičných projektoch čerpanie finančných prostriedkov z
grantov a fondov EÚ.

Záver
Vážení účastníci pohovoru
Chcel by som sa vám ospravedlniť za to, že som Vás zahltil veľkým množstvom
problémov a pritom som ich riešil, len okrajovo. Žiaľ 15 min. limit mi viac
nedovoľuje. Predkladaný rozvojový plán na roky 2021-2023 Príspevkovej
organizácie Marianum pohrebníctvo mesta Bratislava bez spolupráce s
Magistrátom hlavného mesta Bratislava nie je možné splniť ani pri najväčšej
snahe pracovníkov organizácie Marianum. Preto mi dovoľte, aby som vás
poprosil o spoluprácu, aby sa rozvoj Bratislavy uberal správnym smerom pre
úžitok a radosť všetkých občanov hlavného mesta SR Bratislavy.

