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Piano vám dnes dáva prístup k 38 novým článkom
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Návštevu cintorína nahrádza klik na webe
Etnologička vraví, že na Dušičky nie je dôležitá návšteva hrobu, ale spomínanie na blízkych.
BRATISLAVA. Fotografie či spomienky na zosnulých možno od stredy zverejňovať na portáli virtuálnych
cintorínov.
Služby rozširujú aj pre rastúci záujem ľudí. Doteraz sa dali virtuálne iba zapaľovať sviečky a ukladať vence.
Psychologička Romana Váleková tvrdí, že tradícia chodenia na hroby ustupuje.
„Ľudia vyhľadávajú cintoríny na webe aj preto, že spohodlneli. Je pre nich jednoduchšie prísť k počítaču.
Keď zakliknú kvety so sviečkou, tak sa uspokoja, že si splnili povinnosť spojenú s Dušičkami,“ hodnotí
psychologička Romana Váleková.
Novú aplikáciu spustil portál cintoriny.sk. Údaje sa dajú priradiť k hrobu nebožtíka zo skutočného cintorína.
Firma už zamerala niekoľko stoviek hrobov pre obce a mestá a previedla ich do digitálnej mapy.

Z cudziny
„Požiadal som rodičov spísať životopis starých rodičov, aby som ho

Cintoriny.sk

mohol dať na web, a dozvedel som sa veľa zaujímavostí, o ktorých
som netušil,“ vraví majiteľ portálu Ján Vlček, prečo umožnil pridávať k

Ako nájsť hrob

nafoteným hrobom informácie o zosnulých.
Rodiny si takto môžu podľa Vlčka vytvárať kroniky, ktoré sa zachovajú

stačí poznať, o ktorý
cintorín ide a meno a
priezvisko zosnulého;

pre ďalšie generácie.

mapa vás dovedie k
hrobu;

„Predpokladám, že informácie ocení aj vzdialená rodina a známi

využite GPS, a QR kód;

zomretých.“

na portáli nájdete
sektor a číslo hrobu;

Virtuálne cintoríny silnejú aj v zahraničí, napríklad v Spojených

kliknutím zapálite
sviečku;

štátoch, kde ľuďom komplikujú návštevu hrobov veľké vzdialenosti.
Vence tam kladú na hroby na diaľku.

zdigitalizované sú aj
viaceré menšie
cintoríny.

Varšavský portál zasa pýta za to, že 30 dní bude horieť na hrobe
virtuálna sviečka, deväť eur.
Portál cintoriny.sk zatiaľ služby nespoplatňuje, funguje vďaka samosprávam, ktoré firme platia za
geodetické zameranie a elektronizáciu cintorínov.

Tisíce kytíc
Zapaľovanie sviečok a kladenie vencov stránka oficiálne sprístupnila v roku 2008. Odvtedy zaznamenala
takmer 150-tisíc zapálených sviečok a 58-tisíc kytíc.
Na virtuálnom hrobe digitálnej mapy sa zobrazujú na 48 hodín po zakliknutí.
Navoliť sa dajú jednoducho, vo vyhľadávači stačí zadať meno zosnulého, potom sa zobrazí karta jeho
hrobu, kde sa dá sviečka či veniec vybrať. Možno aj zanechať odkaz a meno prispievateľa.
Odkazy sú aj pri známych osobnostiach, napríklad Júliusovi Satinskému napísali „S vami nás bavil svet“.
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Kedysi ľudia na hroby chodili iba minimálne, keď boli cirkevné sviatky. FOTO: SME - JÁN KROŠLÁK

Cintoríny nenavštevovali
Etnologička Viera Féglová upozorňuje, že počas sviatkov je dôležité si na blízkych spomenúť. „Je to
podstatnejšie ako priniesť materiálno na hroby.“
Kedysi podľa Féglovej ľudia na hroby chodili iba minimálne, keď boli cirkevné sviatky.
„Pomníky ničím nezdobili. Nosenie kvetov a pálenie sviečok sa objavilo vo vidieckom prostredí až v 20.
storočí.“
V rímskokatolíckej cirkvi zaviedli deň venovaný pamiatke mŕtvych v 10. storočí, v evanjelickej začali
zapaľovať sviečky v prvej polovici minulého storočia. Zapaľovanie sviečok má symbolizovať vieru vo večný
život.

K hrobu privedie mapa
Hrobové miesta sú zakreslené. Len treba vedieť, koho sa opýtať.
BRATISLAVA. Niektoré slovenské cintoríny sú veľkými bludiskami. Už pár dní pred Pamiatkou
zosnulých sa zapĺňajú množstvom ľudí.
Viacerí sú na cintoríne iba raz v roku, často tam cestujú z iného mesta. Pri hľadaní hrobu so zosnulým
niekedy nestačí spoliehať sa na pamäť.
Stratení pozostalí boli aj v utorok na 14-hektárovom Ružinovskom cintoríne v Bratislave. „Hrob som
nenašla, idem domov,“ sťažovala sa do telefónu staršia pani, ktorá hľadanie vzdala.
Správcovia cintorínov pritom tvrdia, že špeciálne na Dušičky sa pripravili. Na každom väčšom
bratislavskom cintoríne je po celý rok zriadenec, ktorý poradí, ako sa k hrobu dostať.

Ružinovský cintorín na mape. FOTO: SME

Na menších cintorínoch je takýto človek aspoň na Pamiatku zosnulých. Polohu hrobu ukáže podľa
mena zosnulého.
Umiestnenie hrobu je aj na internete. Na portáli virtuálnych cintorínov cintoriny.sk zistíte presnú
polohu hrobu na mapách cintorínov väčšiny slovenských miest a obcí.
Zdigitalizované sú bratislavské aj košické cintoríny, virtuálnu mapu majú dokonca aj viaceré malé
mestá a dedinky. Pri informácii o hrobe nájdete aj fotografiu náhrobku a GPS súradnice.
Správca portálu tvrdí, že bratislavské údaje aktualizujú každých 24 až 48 hodín.
Napriek tomu, že na webe je aj celý Ružinovský cintorín, priamo na mieste v počítači zriadenca celú
virtuálnu mapu nemali.
Chýbal práve sektor, v ktorom sme hľadali hrob. Informátor tak vytiahol starý vyblednutý nákres, na
ktorom ukázal presné miesto hrobu.
(ln, dug)
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Páči sa mi to
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14 ľuďom sa to páči.
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reklama ETARGET

Čistenie hrobov parou
Odstránime machy, mastnotu, vosk, iné nečistoty. Rýchlo a dôkladne. Okolie BA

Parodontóza. Mám zápal ďasien?
5 krokov k zhodnoteniu stavu Vašich ďasien. Ako sa prejavuje?

Ako schudli doktori
Doktor celebrít odhalí svoj trik, ako rýchlo schudnúť. Pokračujte v čítaní...

TOP ponuka Prenájmov
Banskobystrickom kraji - *sureality.sk* Prenájom Byto a Domov !

Si majster v posteli?
Prekvap svoju partnerku! Zvyšovanie erekcie (majstrovská úroveň)
Ďalšie odkazy

Čítať celú diskusiu: počet reakcií: 15

Najnovšie príspevky:
31.10.2012 9:48 - však chce byť moderný
31.10.2012 8:40 - 1) GPS hrobov teda už máme,
31.10.2012 8:36 - super napad
31.10.2012 8:30 - co my s tym mame?
31.10.2012 8:30 - Oraet
+ Pridať reakciu

Reálnych plamienkov môže čoskoro na cintorínoch
ubudnúť.
Foto: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ
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@denniksme: Vo funkciách už nemáme ľudí bez titulov ako v minulosti, ale „len“ bez vedomostí (Ľuboš
Lopatka) Čítajte viac

Ďalšie weby skupiny:
Vydavateľstvo

Inzercia

Új Szó

Slovak Spectator

Návštevnosť webu

Vii.sk

Predajnosť tlače

Petit Academy

© Copyright 1997-2012 Petit Press, a.s.

31. 10. 2012 11:28

