
Finančné príspevky na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa § 4 ods. 2 zákona  č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch 

v znení neskorších predpisov  – žiadosť na rok 2014 

 

Bratislavský kraj 
 

 Obec Vojnový hrob, na ktorý sa finančný 

príspevok žiada  

Stručné zdôvodnenie  žiadosti na poskytnutie 

finančného príspevku 

Požadovaná výška 

finančného 

príspevku v €  

Schválená 

výška 

finančného 

príspevku v €  

Dôvod nepriznania finančného príspevku  

 1. Bratislava NKP Slavín – Pamätník a cintorín 

sovietskej armády - 2. sv. vojna 

Umelecko-reštaurátorská obnova 121 920,- 13 800,-  

 2. Bratislava Pomník SNP – 2. sv. vojna 

Námestie SNP 

Celková rekonštrukcia – očistenie 3 bronzových 

sôch a mramorových obkladov, výmena kamennej 

dlažby a oprava schodov, doplnenie písma .....  

132 144,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 3. Láb Pamätný pomník 1. sv. vojny Obnova pamätníka z r. 1929 1 440,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 4. Modra Pamätná tabuľa padlých v 1. sv. 

vojne – na zadnej časti kostola na 

cintoríne 

Očistenie, domodelovanie poškodených častí na 

soche, retuš písma, farebný náter omietky, 

doplnenie chýbajúcich keramických fotografií 

2 800,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 5. Modra - Kráľová Pamätný pomník padlým v 1. sv. 

vojne 

Očistenie, konzervovanie hydrofobizačnými  

a spevňovacími nátermi, špárovanie 

2 400,- 1 000,-  

 6. Modra - Kráľová Pamätný pomník padlým v 1. a 2. 

sv. vojne 

Očistenie, konzervovanie hydrofobizačnými  

a spevňovacími nátermi, špárovanie 

2 640,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 7. Plavecký Mikuláš Spoločný hrob padlých občanov 

v 2. sv. vojne 

Celková rekonštrukcia  7 440,- 3 000,-  

 8. Závod Pamätník na počesť a pamiatku 

padlých vojakov 1. a 2. sv. vojny 

Čiastočná rekonštrukcia pamätníka 240,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 Spolu:   271 024,- 17 800,-  

 

 

Trnavský kraj 
 

 Obec Vojnový hrob, na ktorý sa finančný 

príspevok žiada  

Stručné zdôvodnenie  žiadosti na poskytnutie 

finančného príspevku 

Požadovaná výška 

finančného 

príspevku v €  

Schválená výška 

finančného 

príspevku v €  

Dôvod nepriznania finančného príspevku  

 1. Dunajská Streda Verejné pohrebisko s vojnovými 

hrobmi z 1. sv. vojny 

Celková obnova, úprava a rekonštrukcia verejného 

pohrebiska s vojnovými hrobmi 

51 224,80 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 2. Drahovce Pamätníky v obci a verejné 

pohrebisko v centre obce 

Čiastočná oprava vojnových hrobov - vyspravenie 

prasklín, penetračných a fasádnych náterov, 

obnova písma, obnova oplotenia a schodov 

3 320,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 3.  Šelpice Pamätník padlým vojakom  

v 1. sv. vojne 

Celková rekonštrukcia, mechanické a chemické 

očistenie celého pamätníka, vytmelenie, 

hydrofobizácia 

4 736,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 Spolu:   59 280,80 0,-  



 

 

Trenčiansky kraj 
 

 Obec Vojnový hrob, na ktorý sa finančný 

príspevok žiada  

Stručné zdôvodnenie  žiadosti na poskytnutie 

finančného príspevku 

Požadovaná výška 

finančného 

príspevku v €  

Schválená výška 

finančného 

príspevku v €  

Dôvod nepriznania finančného príspevku  

 1. Bystričany Pamätník s pamätnou tabuľou 

obetiam 1. a 2. sv. vojny 

Celková rekonštrukcia a zakonzervovanie povrchu 

pamätníka 

4 650,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 2. Košariská Pamätník obetiam 1. sv. vojny  (pri 

rodnom dome M.R.Štefánika)  

Pamätník padlých v 1. sv. vojne – venovaný 

rodákovi M. R. Štefánikovi a padlým rodákom 

z Košarísk a z Priepasného – celková obnova 

podstavca – hrozí zrútenie a poškodenie sochy 

4 800,- 4 000,-  

 3. Košariská Pamätník obetiam bojov 

v Lopušnej doline v 2. sv. vojne 

Celková obnova pamätníka a hlavne oporného 

múru – posun pôdy 

4 710,98 3 000,-  

 4. Lehota pod 

Vtáčnikom 

Pomník SNP na Námestí SNP v 

obci 

Celková rekonštrukcia – výmena mramorových 

dosiek na celom pomníku a v jeho okolí 

8 000,- 3 000,-  

 5. Miezgovce Pamätník padlých v SNP  Celková obnova - úprava povrchu pamätníka, 

obnova písma, obnovenie náterov ohrady a 

stožiarov 

1 056,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 6. Miezgovce Pamätná tabuľa na budove 

kultúrneho domu 

Kompletná rekonštrukcia pamätnej tabule 

(výmena starej za novú), náter ohrady, zeleň 

760,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 7. Temeš 

– časť Klin 

Pomník padlým obetiam 

v 2. sv. vojne 

Pomník je v lese – vypíliť dreviny, odstrániť mach 

z pomníka, obnoviť písmo 

400,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 8. Temeš  

– časť Lazina 

Pomník padlým obetiam 

v 2. sv. vojne 

Očistenie schodov a pomníka od machu, obnova 

písma, oprava schodov, zeleň 

400,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 9. Tuchyňa Hrob sovietskeho partizána  Celková obnova hrobu na miestnom cintoríne 508,80 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

10. 

 

 

Uhrovec Pamätník 2. sv. vojny a SNP  

na Jankovom Vŕšku – symbolický 

cintorín a kamenné míľniky - 

plastiky  

Celková rekonštrukcia areálu na Jankovom Vršku 

- druhá etapa 

3 728,48 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 Spolu:   29 014,26 10 000,-  

 

 

 

Nitriansky kraj 
 

 Obec Vojnový hrob, na ktorý sa finančný 

príspevok žiada  

Stručné zdôvodnenie  žiadosti na poskytnutie 

finančného príspevku 

Požadovaná výška 

finančného 

príspevku v €  

Schválená výška 

finančného 

príspevku v €  

Dôvod nepriznania finančného príspevku  

 1. Šahy Pamätník padlých vojakov ČA  

v 2. sv. vojne 

Celková rekonštrukcia tejto historickej pamiatky 37 548,- 8 000,-  

 Spolu:   37 548,- 8 000,-  

 

 



Žilinský kraj 
 

 Obec Vojnový hrob, na ktorý sa finančný 

príspevok žiada  

Stručné zdôvodnenie  žiadosti na poskytnutie 

finančného príspevku 

Požadovaná výška 

finančného 

príspevku 

v €  

Schválená 

výška 

finančného 

príspevku 

v €  

Dôvod nepriznania finančného príspevku  

 1. Kolárovice Vojnový hrob – pamätné miesto 

civilnej obeti vojny (O. Hronec) 

Rekonštrukcia betónového podstavca, obnova 

písma, oprava betón. múrika s oplotením 

800,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 2. Kunerad Vojnové hroby a pamätné tabule Celková oprava a údržba vojnových hrobov v obci 4 000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 3. Strečno Pamätník francúzskych partizánov  Celková obnova - sanácia balustrády pieskovaním 

a tlakovou vodou, impregnácia, vyčistenie dlažby 

7 600,- 3 000,-  

 4. Trstená Pomník padlým v 1. sv. vojne 

a decénia ČSR v lokalite Pod 

Hálečkovou 

Celková obnova pomníka, hlavne jeho okolia a 

schodiska 

16 750,- 0,- 

 

Nedostatok finančných prostriedkov 

 Spolu:   29 150,- 3 000,-  

 

 

 

 

 

Banskobystrický kraj 
 

 Obec Vojnový hrob, na ktorý sa finančný 

príspevok žiada  

Stručné zdôvodnenie  žiadosti na poskytnutie 

finančného príspevku 

Požadovaná výška 

finančného 

príspevku 

v €  

Schválená výška 

finančného 

príspevku 

v €  

Dôvod nepriznania finančného príspevku  

 1. Banská Bystrica Areál pomníka československých 

legionárov v Majeri – 1. sv. vojna 

(48 neznámych + 12 známych) 

Celková rekonštrukcia pamätníka a jeho okolia – 

1.etapa (otočenie pamätníka, osadenie náhrobných 

kameňov symbolických hrobov v počte 13 ks , 

terénne a sadové úpravy) 

6 710,- 5 000,-  

 2. Horné Hámre 4 vojnové hroby v obci  – 

Pamätník Mor Ho, Pamätník 

obetiam 1. sv. vojny, Pamätník 

obetiam 2. sv. vojny a Guľometné 

hniezdo 

 

Celková obnova týchto vojnových hrobov  

4 520,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 3. Chyžné Skupinový hrob na cintoríne, 

pomník padlým v SNP, pamätná 

doska k oslobodeniu obce 

 

Celková obnova týchto vojnových hrobov 

156,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 4. Krupina Pamätník obetiam na Švábe – 

partizánom z part. brig. pplk. 

Karasiova-Stepanova 

 

Obnova rozpadávajúcej sa ohrady pamätníka 

1 040,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 5. Nová Baňa Pamätník na počesť padlých v 2. 

sv. vojne – na Námestí slobody 

Reštaurovanie pamätníka 3 441,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 6. Poltár Pamätník padlým 

v 1. a 2. sv. vojne 

Celková rekonštrukcia pamätníka 20 000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 



 7. Revúca 6 vojnových hrobov padlých 

vojakov v 1. a 2. sv. vojne na 

cintoríne 

 

Celková obnova týchto vojnových hrobov 

856,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 8. Trnavá Hora Jednotlivý hrob v k.ú. Trnavá Hora 

(za materskou školou) 

Oprava betónového múrika, obnovenie náterov, 

úprava povrchu hrobu drobným kamenivom 

52,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 9. Trnavá Hora Jednotlivý hrob v k.ú. Trnavá Hora 

(pri železničnom nadjazde) 

Oprava betónového kríža, úprava povrchu hrobu 

drobným kamenivom, zeleňou, platňou 

280,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

10. Trnavá Hora Skupinový hrob v k.ú.Kľačany 

(cintorín Kľačany) 

Oprava ohrady, obnovenie náterov, osadenie 

pamätnej tabule, úprava povrchu hrobu 

228,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

11. Trnavá Hora Pamätník SNP v k.ú. Kľačany Osadenie dlažby, oprava schodiska, celková úprava 564,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

12. Trnavá Hora Jednotlivý hrob mimo cintorína 

v k.ú. Trnavá Hora – osada Ladno 

Odborné prečistenie, obnova písma, oprava 

stojanov na kvety 

20,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

13. Trnavá Hora Jednotlivý hrob – cintorín Kľačany Oprava betónovej ohrady, náter dreveného kríža 28,- 0-, Nedostatok finančných prostriedkov 

 Spolu:   37 895,- 5 000,-  

 

 

 

 

 

Prešovský kraj 
 

 Obec Vojnový hrob, na ktorý sa finančný 

príspevok žiada  

Stručné zdôvodnenie  žiadosti na poskytnutie 

finančného príspevku 

Požadovaná výška 

finančného 

príspevku 

v €  

Schválená výška 

finančného 

príspevku 

v €  

Dôvod nepriznania finančného príspevku  

 1. Bardejov Pamätník padlých a 23 vojnových 

hrobov z 1. sv. vojny na mestskom 

cintoríne  

Celková obnova 23 hrobov a pamätníka 6 704,- 2 000,-  

 2. Bardejov Pamätník Vďaky venovaný SNP na 

námestí SNP 

Rekonštrukcia spevnených plôch a sadových úprav 49 280,- 5 000,-  

 3. Brutovce Pamätník padlým v 1. a 2. sv. 

vojne 

Rekonštrukcia - vyčistenie pamätníka, obnova 

písma, osadenie nových stĺpov oplotenia 

2 520,-  0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 4. Bukovce Vojnové hroby z 1. sv. vojny Celková obnova vojnových hrobov na pohrebisku  16 400,- 3 000,-  

 5. Havranec 9 vojnových hrobov z 1. sv. vojny Celková obnova hrobov a osadenie pamätnej 

tabule 

10 400,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 6. Hažlín Verejné pohrebisko s vojnovými 

hrobmi padlých v 1. sv. vojne 

Celková rekonštrukcia a obnova vojnových hrobov 

 

 8 012,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 7. Hostovice Vojnový cintorín z 1. sv. vojny v 

obci  

Celková rekonštrukcia – úprava hrobových polí, 

vydláždenie chodníkov, obnova drevených krížov, 

ceduliek s menami vojakov, informačnej tabule .....  

7 495,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 8. Humenné Pamätný cintorín Padlí sovietskej 

armády a Pamätník 

Celková rekonštrukcia – 2. etapa 27 000,- 13 000,-  

 9. Kalinov Vojnový cintorín z 1. sv. vojny Celková obnova cintorína a vojnových hrobov 2 936,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

10. Kamienka Hrob príslušníka ozbrojených síl 

ČA Ignáca Tursa a 1 neznámeho 

vojaka -  Na stráni   

Premiestnenie vojnového hrobu na miestny 

cintorín 

17 628,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 



11. Kamienka Pamätná tabuľa SNP Celková obnova pamätnej tabule na budove 

Kultúrneho domu k 70. výročiu SNP 

1 670,40 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

12. Kamienka Prístupový chodník ku kanónu Vybudovanie chodníka  15 948,80 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

13. Kolbovce Vojnový cintorín z 1. sv. vojny 

(69 jednot. hrobov a 2 skupinové) 

Vybudovanie pomníka s pamätnou tabuľou 2 880,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

14. Korejovce Vojnový cintorín z 1. sv. vojny 

(5 rakúsko-uhorských vojakov) 

Úprava chodníka, vybudovanie lavičiek 

a informačnej tabule 

800,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

15. Krajná Porúbka Pamätná tabuľa Chemické očistenie pamätnej tabule 160,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

16. Krajná Porúbka Vojnové hroby z 1. sv. vojny Celková úprava vojnových hrobov 4 800,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

17. Kružlová Vojnové hroby z 1. sv. vojny  Výstavba spevneného chodníka, rekonštrukcia 

príjazdovej cesty, výroba informačných tabúľ 

8 800,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

18. Lúčka Vojnový hrob z 2. sv. vojny Obnova obruby, úprava terénu a prístup. chodníka 240,-  0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

19. Ľubica Pomník padlým v 1. a 2. sv. vojne Celková rekonštrukcia pomníka, sochy a tabule 16 162,10 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

20. Malý Slavkov Pamätník padlých účastníkov 1. 

a 2. sv. vojny 

Celková rekonštrukcia 440,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

21. Medzilaborce Vojnový cintorín z 1. sv. vojny – 

časť Vydraň 

Celková obnova 10 skupinových a 24 jednotlivých 

vojnových hrobov 

860,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

22.  Medzilaborce Centrálny pamätník „DELO“  

z 1. sv. vojny 

Celková rekonštrukcia pamätníka na vojnovom  

cintoríne 

10 080,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

23. Mlynárovce Vojnový cintorín z 1. sv. vojny Obnova vojnových hrobov , krížov a oplotenia 18 400,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

24. Nižná Písaná Vojnové hroby padlých v 1. sv. 

vojne na miestnom cintoríne  

Celková obnova vojnových hrobov 1 040,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

25. Ňagov Vojnový cintorín z 1. sv. vojny Celková obnova cintorína 1 076,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

26. Ňagov Pamätná tabuľa k 2. sv. vojne Celková rekonštrukcia pamätnej tabule 640,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

27. Papín Vojnový cintorín z 1. sv. vojny Celková rekonštrukcia cintorína 4 000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

28. Papín Hrob vojaka Vojtecha Pejtiho z 2. 

sv. vojny na obecnom cintoríne 

Celková obnova hrobu 400,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

29. Prešov Pietna stena padlých slovenských 

vojakov v zajatí 

Doplnenie pietnej steny o mená padlých v zajatí 

v Ruskej federácii a na Ukrajine 

14 721,83 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

30. Rokytovce Vojnový cintorín z 1. sv. vojny Celková obnova 8 skupinových a 2 jednotlivých 

hrobov (celkovo 90 obetí) 

26 160,- 5 000,-  

31. Roškovce Vojnový cintorín  z 1. sv. vojny 

 

Oplotenie zrekonštruovaného cintorína, osadenie 

informačnej a elektronickej tabule, pútače  

6 440,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

32. Rovné Vojnový cintorín z 1. sv. vojny Oplotenie, prístupová cesta, informačné tabule 

k zrekonštruovanému vojnovému cintorínu 

12 124,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

33. Roztoky Vojnové hroby z 1. sv. vojny Celková obnova 3 vojnových hrobov 8 000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

34. Runina Pomník padlých vojakov v 1. sv. 

vojne 

Celková obnova pomníka 1 600,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

35. Runina Vojnový cintorín z 1. sv. vojny Celková obnova cintorína a vojnových hrobov 1 136,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

36. Spišské 

Podhradie 

Kamenný pamätník HONVÉD z 1. 

sv. vojny na miestnom cintoríne  

Celková rekonštrukcia pamätníka 3 360,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

37. Stakčín Vojnové cintoríny a hroby 

prevažne z 1. sv. vojny 

Obnova centrálnych krížov na cintorínoch – 4 ks, 

krížov na jednotlivé vojnové hroby – 447 ks, 

obnova štítkov  s menami vojakov – 378 ks 

18 060,80 5 000,-  

38. Sukov Vojnové hroby z 1. sv. vojny Celková oprava 840,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

39. Šambron Pamätná tabuľa oslobodenia obce 

sovietskou armádou – 2.sv. vojna 

Celková obnova pamätnej tabule – vyčistenia, 

natretie, obnova písma 

400,- 400,-  



40. Veľkrop Vojnový cintorín z 1. sv. vojny Celková obnova cintorína a vojnových hrobov – 

ďalšia etapa obnovy  

9 600,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

41. Vernár Pamätník padlých v 1. a 2. sv. 

vojne 

Pamätné miesto SNP Vernár – 

Tiesnina 

Vojnový hrob na obec. cintoríne 

Drevená plastika – pamiatka na 

SNP (pri štátnej ceste)  

Celková obnova 

 

Rekonštrukcia drevenej plastiky, oprava múrika, 

obnova tabule s nápisom 

Obnova obruby a písma 

Obnova drevenej plastiky 

Spolu   4 000,- 2 000,-  

42. Závada Vojnový cintorín z 1. sv. vojny 

a pamätník padlých v 2. sv. vojne 

Rekonštrukcia chodníka a schodišťa k cintorínu a 

pamätníku 

8 533,55 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

43. Zborov Vojnový cintorín z 1. sv. vojny 3. etapa rekonštrukcie – oplotenie cintorína 12 199,58 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 Spolu:   363 948,06 35 400,-  

 

 

Košický kraj 
 

 Obec Vojnový hrob, na ktorý sa finančný 

príspevok žiada  

Stručné zdôvodnenie  žiadosti na poskytnutie 

finančného príspevku 

Požadovaná výška 

finančného 

príspevku 

 

v €  

Schválená výška 

finančného 

príspevku 

 

v €  

Dôvod nepriznania finančného príspevku  

 1. Bidovce Pamätník obetiam 2. sv. vojny Celková rekonštrukcia pamätníka 4 000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 2. Dobšiná Skupinový hrob – pamiatka 

zosnulým v SNP 

Kompletná rekonštrukcia skupinového hrobu 360,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 3. Dobšiná Pamätná tabuľa k výročiu 

oslobodenia mesta na budove MsÚ 

Prebrúsenie tabule, doplnenie textu tabule 

a obnova písma 

240,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 4. Dobšiná Pamätná tabuľa K. Adlerovi na 

budove pošty  

Prebrúsenie tabule a obnova písma 136,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 5. Dobšiná Pamätná tabuľa padlým 

železničiarom na budove železnice 

Obnova písma 56,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 6. Dobšiná Pamätná tabuľa k 10. výročiu SNP Prebrúsenie tabule a obnova písma 136,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 7. Dobšiná Pamätník venovaný civilným 

obyvateľom Dobšinej 

zavraždených v Přerove 

 

Prebrúsenie povrchu pamätníka a bronzovej tabule 

56,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 8. Drahňov Obelisk s pamätnými tabuľami k 1. 

a 2. sv. vojne v parku 

Kompletná rekonštrukcia kamenného obelisku 

spolu s pamätnými tabuľami – kultúrna pamiatka 

6 010,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 9. Henckovce Pamätník padlých na Pališove 

– na počesť SNP 

Celková obnova pamätníka 4 000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

10. Hrabušice 2 vojnové skupinové hroby z 1. 

a 2. sv. vojny  

Celková  obnova hrobov 160,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

11. Hrušov Pamätník padlých občanov v 1. a 2. 

sv. vojne, 3 hroby pri zajačej bráne 

Vyčistenie bronzovej tabule a celková obnova 

pamätníka, obnova krížov na troch hroboch 

400,- 300,-  

12. Kalša  Pamätník padlých v 2. sv. vojne  

Pamätná tabuľa na pamiatku 

oslobodenia obce ČA 

 

Celková obnova  týchto vojnových hrobov 

192,-                                                                  0,- Nedostatok finančných prostriedkov 



13. Krompachy Vojnový hrob príslušníka 

ozbrojených síl z 2. sv. vojny  

Celková rekonštrukcia vojnového hrobu na 

mestskom cintoríne 

1 324,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

14. Medzev 21 vojnových hrobov a 1 pamätník 

českých legionárov – 1. sv. vojna 

Celková obnova hrobov a pamätníka 540,- 500,-   

15. Michalovce Pamätník a skupinové hroby z 1. 

sv. vojny 

Rekonštrukcia pamätníka a oprava hrobov 28 000,- 5 000,-  

16. Michalovce Pamätník ČA na mestskom 

cintoríne 

Celková obnova pamätníka 20 000,- 5 000,-  

17. Moldava nad 

Bodvou 

Hrob 7 neznámych vojakov Celková obnova skupinového hrobu 2 419,20 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

18. Pača Pamätné tabule na budove 

Kultúrneho domu k oslobodeniu 

obce a k SNP 

Celková obnova pamätných tabúľ a prístupového 

chodníka 

1 200,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

19. Rožňava Pamätník obetiam  1. a 2. sv. vojny Celková obnova pamätníka a doplnenie zoznamu 

46 mien padlých vojakov 

14 840,- 5 000,-  

20. Rudník 17 vojnových hrobov neznámych 

vojakov z 1. a 2. sv. vojny  

Celková rekonštrukcia náhrobkov 

  

400,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

21. Spišská Nová Ves Vojnové hroby obetí, ktoré 

zahynuli v koncentračných 

táboroch počas 2. sv. vojny 

Rekonštrukcia hrobov na židovskom cintoríne 2 272,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

22. Spišská Nová Ves 6 vojnových hrobov z 1. sv. vojny 

v časti Novoveská Huta v lesíku 

Úprava vojnových hrobov a vyhotovenie pamätnej 

tabule 

3 900,- 0,- 

 

Nedostatok finančných prostriedkov 

23. Spišské Vlachy Vojnový hrob padlých vojakov  

v 1. a 2. sv. vojne – pri hlavnom  

vchode do cintorína 

Celková obnova vojnového hrobu 1 600,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

24. Stankovce Tank a pamätník obetiam 2. sv. 

vojny  v miestnom parku 

Celková oprava podstavcov, obnova pamätnej 

tabule na pamätníku 

960,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

25. Strážske  Pomník padlým v 1. sv. vojne Celková rekonštrukcia pomníka 15 664,- 5 000,-  

26. Veľká Ida Hroby a pomníky v intraviláne 

obce, židovské hroby v extraviláne 

obce 

Celková oprava vojnových hrobov z 1. aj 2. sv. 

vojny v obci 

160,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

27. Veľký Folkmar  Pamätník obetiam 2. sv. vojny, 

pamätná tabuľa – oslobodenie 

obce, pamätník SNP - Folkmarská 

skala  

Celková rekonštrukcia vojnových hrobov 2 000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

28. Vlachovo Pamätník SNP a padlých v 1. sv. 

vojne, pamätná tabuľa na budove 

obecného úradu 

Rekonštrukcia týchto vojnových hrobov 2 162,22 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

29. Vyšná Slaná Pamätník „Kameň vďaky“  

- 2. sv. vojna 

Celková rekonštrukcia pamätníka 1 920,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 Spolu:   115 107,42 20 800,-  

 

 

 

 

 

 



Občianske združenia 
 

 Občianske 

združenie 

  

Vojnový hrob, na ktorý sa finančný 

príspevok žiada  

(kraj) 

Stručné zdôvodnenie  žiadosti na 

poskytnutie finančného príspevku 

Požadovaná výška 

finančného 

príspevku 

v €  

Schválená výška 

finančného 

príspevku 

v €  

Dôvod nepriznania finančného príspevku  

 1. Česká a slovenská obec 

delostrelecká –  

- OZ Bratislava 

Pamätná doska obetiam 1. sv. vojny 

umiestnenej na stene kostola na 

cintoríne, Modra 

Rekonštrukcia pamätnej dosky 

venovanej 34 padlým vojakom v 1. sv. 

vojne 

1 280,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

2. 

 

Spoločnosť starostlivosti 

o nemecké vojnové hroby na 

Slovensku – OZ Prešov 

Pietna stena padlých vojakov 

slovenského vojska na cintoríne v 

Preove 

 

Doplnenie zoznamu o 250 mien 

vojakov, ktorí zahynuli v zajateckých 

táboroch v Rusku a na Ukrajine 

10 843,48 

 

0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

 Spolu:   1 280,-   

 

 


