Rekviem – pohrebné, cintorínske a kremačné služby s.r.o.
Rastislavova 83, 04001 Košice

Dušičky 2011
V záujme zachovania bezpečnosti návštevníkov cintorína, pre plynulé zaistenie
priebehu pohrebov, obradov, pobožností a chodu cintorína, nerušeného zberu a likvidácie
odpadu bude počas dušičiek na cintorínoch platiť zmenený prevádzkový režim týkajúci sa
dopravy, otváracej doby cintorínov a prevádzkovej doby v kanceláriách.

1. Vstupy s autom
Piatok 28.10.2011 a Sobota 29.10.2011
Pre držiteľov preukazu ZŤP zdarma od 7:00 do 9:00 hodiny. Do 9:00 musia všetky vozidlá
opustiť priestory cintorína. Pre autá, ktoré včas neopustia cintorín bude privolaná
odťahová služba. Pre občanov so zdravotnými ťažkosťami bez preukazu ZŤP je možná
preprava autom prevádzkovateľa pohrebiska za poplatok 4,05 € tiež do 9:00 hod.
V záujme bezpečnosti návštevníkov cintorína sa doba vstupov s autami môže operatívne
skrátiť v závislosti od miestnych pomerov a momentálnej situácie.
Nedeľa 30.10.2011
Vstup so súkromnými autami je zakázaný. Pre občanov so zdravotnými ťažkosťami bez
preukazu ZŤP aj s preukazom ZŤP je možná preprava autom prevádzkovateľa pohrebiska
za poplatok 4,05 € tiež do 9:00 hod. v závislosti od miestnych pomerov a momentálnej
situácie.
Pondelok 31.10.2011
Pre držiteľov preukazu ZŤP zdarma od 7:00 do 9:00 hodiny. Do 9:00 musia všetky vozidlá
opustiť priestory cintorína. Pre autá, ktoré včas neopustia cintorín bude privolaná
odťahová služba. Pre občanov so zdravotnými ťažkosťami bez preukazu ZŤP je možná
preprava autom prevádzkovateľa pohrebiska za poplatok 4,05 € tiež do 9:00 hod.
V záujme bezpečnosti návštevníkov cintorína sa doba vstupov s autami môže operatívne
skrátiť v závislosti od miestnych pomerov a momentálnej situácie.
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Utorok 1.11.2011
Vstup so súkromnými autami je zakázaný. Pre občanov so zdravotnými ťažkosťami bez
preukazu ZŤP aj s preukazom ZŤP je možná preprava autom prevádzkovateľa pohrebiska
za poplatok 4,05 € do 9:00 hod. v závislosti od miestnych pomerov a momentálnej situácie.
Streda 2.11.2011
Pre držiteľov preukazu ZŤP zdarma od 7:00 do 9:00 hodiny. Do 9:00 musia všetky vozidlá
opustiť priestory cintorína. Pre autá, ktoré včas neopustia cintorín bude privolaná
odťahová služba. Pre občanov so zdravotnými ťažkosťami bez preukazu ZŤP je možná
preprava autom prevádzkovateľa pohrebiska za poplatok 4,05 € tiež do 9:00 hod.
V záujme bezpečnosti návštevníkov cintorína sa doba vstupov s autami môže operatívne
skrátiť v závislosti od miestnych pomerov a momentálnej situácie.

2. Otváracia doba cintorínov
Verejný cintorín, Krematórium, cintorín sv. Rozálie: v dňoch od soboty 29.10.2011 do
stredy 2.11.2011 budú otvorené až do 22:00 hod. Do 8.11.2011 budú cintoríny otvorené do
20:00. Od 9.11.2011 sa prechádza na zimný režim od 7:00 do 17:00 hod.

3. Prevádzková doba pre poskytovanie informácií a pre evidenciu
hrobových miest
Verejný cintorín na Rastislavovej ulici:
Streda: 26.10.2011 od 7:00 do 17:00
Štvrtok: 27.10.2011 od 7:00 do 17:00
Piatok: 28.10.2011 od 7:00 do 17:00
Sobota: 29.10.2011 od 8:00 do 17:00
Nedeľa: 30.10.2011 od 8:00 do 17:00
Pondelok: 31.10.2011 od 7:00 do 17:00
Utorok: 1.11.2011 od 8:00 do 17:00
Streda: 2.11.2011 od 7:00 do 17:00

Dušičky 2011

www.rekviem.sk

Krematórium na Zelenom Dvore:
Streda: 26.10.2011 od 8:00 do 15:00
Štvrtok: 27.10.2011 od 8:00 do 15:00
Piatok: 28.10.2011 od 8:00 do 15:00
Sobota: 29.10.2011 od 9:00 do 14:30
Nedeľa: 30.10.2011 od 9:00 do 14:30
Pondelok: 31.10.2011 od 8:00 do 15:00
Utorok: 1.11.2011 od 9:00 do 15:30
Streda: 2.11.2011 od 8:00 do 15:00

4. Pobožnosti počas dušičiek
1.11.2011 o 14:00 rim. kat. pobožnosť na Krematóriu v obradnej sieni
1.11.2011 o 14:00 gr. kat. pobožnosť Parastas na Verejnom cintoríne v obradnej
sieni
1.11.2011 o 15:00 rim. kat. sv. omša na cintoríne sv. Rozálie
2.11.2011 o 15:00 rim. kat. sv. omša na Verejnom cintoríne

5. Odpad
V záujme skvalitnenia služieb a zabezpečenia čistoty na cintorínoch je dobré mať čo
najviac odpadkových košov. Len na Verejnom cintoríne je v súčasnosti 92 pletivových košov
s celkovým obsahom viac ako 92.000 litrov. Výrobu odpadových košov si prevádzkovateľ
pohrebiska zabezpečuje vo vlastnej réžii. Okrem toho je k dispozícii 24 ks kontajnerov typu
„BOBOR“ s celkovým obsahom vyše 24.000 litrov a jeden veľkokapacitný kontajner
s obsahom až 8.000 litrov. Dohromady je len na Verejnom cintoríne k dispozícii až 117
odpadových nádob s celkovým obsahom cca 127.000 litrov. Tento objem poskytuje
relatívne uspokojenie potrieb hlavne počas dušičkového obdobia, kedy sa všetky nádoby
musia 1x denne vyprázdňovať počas 2 – 3 týždňov. Ďalšou podmienkou skvalitnenia
služieb je efektívne rozmiestnenie odpadových nádob. Po skúsenostiach z minulých období
sa nádoby rozmiestnili všade tam, kde najčastejšie vznikali divoké skládky odpadu.
Správnosť tohto rozhodnutia sa potvrdila hlavne počas dušičiek a počet divokých skládok
každoročne rapídne klesá.
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6. Čo je nové?
a) Od minulých dušičiek sa vymenil asfaltový koberec za nový na ceste medzi parcelou 17
a 15 a tiež sa zrekonštruovali trativody, aby voda nestála na ceste. Niekto nám už ukradol
kovové mreže nad trativodmi.
b) Na parcele 1 a 9 sme urobili trativody pri výtokových ventiloch, aby nevznikalo blato.
c) Na parcele 9 sme zrekonštruovali schody do parcely a zlepšili sme tým komunikačné
možnosti hlavne pre seniorov.
d) Na verejnom cintoríne už nie sú vhodné plochy na stavbu urnového hája. Preto na južnej
strane cintorína vedľa obradnej siene na Rastislavovej ulici sme rozšírili možnosti na
pochovávanie urien v novom Urnovom háji. Momentálne máme pripravených cca 500
okienok kolumbária pre cca 2000 urien a 68 urnových hrobov pre cca 612 urien. Hrobové
miesta sa budú podľa potreby stavať až do zaplnenia kapacity tejto plochy.
e) Od sídliska Železníky sme štrkom posypali a spevnili prístupovú komunikáciu v parcele
19. Ak dostaneme súhlas Mesta Košice, v budúcom roku plánujeme na tomto mieste
uloženie nového asfaltového koberca.
f) Pred budovou krematória bola pri výstavbe uložená čadičová dlažba, ktorá ladila s
architektúrou budovy. Dlažobné kocky sa však v zime nedali ošetrovať od snehu a ľadu,
preto niekto z kompetentných rozhodol, na existujúcu dlažbu nalepiť žulovú leštenú
dlažbu.
Nevýhodou leštenej žuly je to, že za vlhka je nebezpečne klzká. Z bezpečnostnopreventívnych dôvodov sa v zime posýpala ostrým pieskom, ktorý sa však na topánkach
pozostalých prenášal do obradných siení, škrípal pod topánkami, znečisťoval interiér a celé
to nepôsobilo dôstojne, ako sa na poslednú rozlúčku patrí. Skúmaním rozličných možností
sme sa rozhodli časť dlažby zakryť umelým trávnatým kobercom. Už po prvom pohrebnom
obrade sme získali veľmi pozitívnu spätnú väzbu od pozostalých. Výhodou tohto riešenia je
aj bezproblémová údržba.
Pozri: http://www.rekviem.sk/20110118_2.html
g) Prevádzkovateľ pohrebiska v marci 2011 zahájil práce na opravách a likvidácii
vybraných plechových kolumbárií. Cieľom zámeru je likvidácia nebezpečne naklonených
kolumbáriových stien, ktoré o. i. ohrozujú ďalšie stavby i návštevníkov cintorína a oprava
kolumbárií, ktoré výrazne poznačil zub času. Okrem toho sa zrekonštruovali všetky
plechové kolumbáriá do užívaniaschopného stavu.
Pozri: http://www.rekviem.sk/20110325.html
h) Náhradná výsadba stromov na Verejnom cintoríne: Stromy, ktoré správa pohrebiska
počas vegetačného pokoja z rozličných dôvodov musí odstrániť, sa každoročne v jarných
mesiacoch nahrádzajú novými rastlinami. Neraz sa stane, že v dôsledku suchého počasia
dochádza k vysychaniu porastov, alebo v inom prípade k jeho odcudzeniu. Ošetrovanie
náhradnej výsadby a jeho dopestovanie do primeranej veľkosti býva veľmi zdĺhavé a
nesmierne náročné. Skladba náhradnej vegetácie by mala byť čo najviac podobná tej
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vyrúbanej. Z toho dôvodu aj teraz na jar pokračuje výsadba nových stromov. Toho roku má
správa pohrebiska v pláne vysadiť celkom 130 kusov nových stromov:
- 50 kusov Borovice čiernej
- 50 kusov Jedle Duglas
- 10 kusov Javora mliečneho
- 10 kusov Lipy
- 10 kusov Jaseňa
Úspešnosť dopestovania náhradnej výsadby je okolo 50%, čo odborníci považujú za úspech.
Nám sa v jednom roku podarilo zachrániť až 80% vysadených Borovíc.
Pozri: http://www.rekviem.sk/20110426.html
i) Starostlivosť o vojnové hroby: S príchodom jari sa začala každoročná pravidelná
obhliadka stavu vojnových hrobov a realizácia krokov spojených s ich údržbou. Túto prácu
vykonávame spravidla paralelne s prvou jarnou kosbou trávy.
Pozri: http://www.rekviem.sk/20110511_3.html
j) Na cintoríne sv. Rozálie sme zrekonštruovali asfaltový koberec pri hlavnom vstupe do
cintorína.
Pozri: http://www.rekviem.sk/album/110810/index.html

7. Hrobové miesta, nájomné zmluvy, nájomné
Na verejnom cintoríne evidujeme cca 30.000 hrobových miest, z toho je len asi
17.000 so zaplateným nájomným. Zvyšných asi 13.000 miest je neplatných. Napriek tomu
sa cintorín musí ošetrovať, upratovať v celku a nie je možné neplatné miesta obchádzať.
Z toho vyplýva, že náklady na údržbu cintorína sa už z nájomného nedajú pokryť.

Mgr. Karol Kačmáry
konateľ Rekviem - pohrebné, cintorínske a kremačné služby s.r.o.
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