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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  – žiadosti na rok 2016 

 

 

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 108 120,- 3 220,-  

2. Bratislava Pomník SNP – 2. sv. vojna 

Námestie SNP 

Celková rekonštrukcia – očistenie a konzervácia 3 

bronzových sôch a mramorových obkladov, 

výmena kamennej dlažby a oprava schodov, 

doplnenie písma .....  

132 144,- 3 240,-  

3. Bernolákovo Pamätník padlým v 1. sv. vojne Celková obnova pamätníka 6 943,20  Nedostatok finančných prostriedkov 

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

vojne 

Očistenie, konzervovanie hydrofobizačnými a 

spevňovacími nátermi, špárovanie 

3 500,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

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

sv. vojne 

Očistenie, konzervovanie hydrofobizačnými a 

spevňovacími nátermi, špárovanie 

3 800,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

6. Závod Pamätný pomník na pamiatku 

padlých vojakov 1. a 2. sv. vojny 

Celková rekonštrukcia a zdvihnutie pamätníka 1 000,- 700,-  

7. Zohor Obnova pomníka vojakom ČA Zhotovenie bronzového artefaktu s konzolami na 

pripevnenie vencov – 1. etapa 

4 870,- 2 000,-  

 Spolu:   260 377,20 9 160,-  

 

 

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. Radimov Pomník padlých vojakov za 1. a 2. 

sv. vojny 

Oprava oporného múrika pri pomníku 1 600,- 1 000,-  

 Spolu:   1 600,- 1 000,-  
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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 

 

 

 Spolu:   0,-  Nedali žiadnu žiadosť na rok 2016                                                      

 

 

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. Nové Zámky Vojnový hrob obetí I. svetovej 

vojny a pohraničného konfliktu 

medzi Československom 

a Maďarskom v roku 1919 na 

cintoríne Sv. Jozefa 

Úprava a vrátenie hrobu do pôvodnej podoby, 

zhotovenie súsošia, mramorových tabúľ so 

zoznamom obetí a podstavca 

10 000,- 10 000,-  

2. Štúrovo Cintorín Červenej armády Zriadenie pamätných tabúľ 12 000,- 7 500,-  

 Spolu:   22 000,- 17 500,-  

 

 

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. Sklabiňa Vojnové hroby a pamätníky na 

cintoríne 

Obnova a rekonštrukcia vojnových hrobov 

a pamätníka obetí popráv počas 2. sv. vojny - 

oprava a výmena obkladov, prepísmenovanie, 

výmena fotografií, výmeny dlažby, výmena 

a oprava oplotenia, nátery... 

15 791,54 € 7 000,-  

2. Stráňavy Pamätník víťazstva 1. 

Československého armádneho 

zboru na vrchu Javoriny 

Rozsiahla oprava dlažby, schodov a vonkajšieho 

obloženia a vybudovanie zábrany okolo pamätníka 

20 000 € 9 000,-  

3. Turčianske 

Teplice 

3 hroby padlých vojakov na 

cintoríne v mestskej časti Diviaky 

rekonštrukcia hrobov - oprava náhrobných 

kameňov, hrobových obrúb a obnovenie písmen 

zlatou farbou  

856,32 €  Nedostatok finančných prostriedkov 

 Spolu:   36 647,86 16 000,-  
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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 Skupinový hrob (časť Majer) Obnova zaniknutého vojnového cintorína z 1. sv. 

vojny v časti Majer – vytvorenie pietneho miesta 

a obnova časti hrobov 

21 600,- 12 000,-  

2. Trnavá Hora Pamätník SNP  

v miestnej časti Kľačany 

 

Celková rekonštrukcia – obnova betónových 

ohrád, múrikov, oplotenia, pamätných tabúľ 

a krížov, dlažby, náter kovových častí pamätníka 

1 450,- 

 

 Nedostatok finančných prostriedkov 

 Spolu:   23 050,- 12 000,-  

 

 

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 23 vojnových hrobov z 1. sv. 

vojny na mestskom cintoríne  

Celková obnova 23 hrobov 6 276,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

2. Bardejov 

 

Pamätník Vďaky venovaný SNP 

na námestí SNP 

Technické úpravy 50 960,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

3. Becherov Pamätník padlých v 2. sv. vojne Úprava okolia pamätníka   3 577,60   Nedostatok finančných prostriedkov 

4. Brutovce Pamätník padlých v 1. a 2. sv. 

vojne 

Oprava oplotenia – výmena poškodených stĺpikov, 

vyčistenie kameňov a pamätníka a náter oplotenia 

2 520,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

5. Bukovce Vojnové hroby z 1. sv. vojny Oprava príjazdovej cesty 11 200,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

6. Čabiny Vojnový cintorín 2. etapa rekonštrukčných prác 14 635,- 3 200,-  

7. 

 

Habura Vojnové hroby z 1. sv. vojny Celková rekonštrukcia 10 896,- 5 000,-  

8. Havranec Vojnové hroby z 1. sv. vojny Celková rekonštrukcia 10 400,- 4 000,-  

9. Hažlín Vojnový cintorín z 1. sv. vojny Celková rekonštrukcia  8 012,- 5 183,17  

10. Humenné Pamätný cintorín Padlí sovietskej 

armády  v Humennom 

Dofinancovanie celovej obnovy 3 568,- 3 500,-  

11. Krajná Bystrá Vojnové hroby z 1. sv. vojny  Celková rekonštrukcia 3 576,-   Nedostatok finančných prostriedkov 

12. Krajná Porúbka Vojnové hroby z 1. sv. vojny Očistenie pamätných tabúľ, celková úprava 3 200,-  Nedostatok finančných prostriedkov 
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vojnových hrobov 

13. Kružlová Vojnový cintorín z 1. sv. vojny  Výstavba spevneného chodníka, rekonštrukcia 

príjazdovej cesty, výroba a osadenie smerových 

informačných tabúľ 

8 800,- 6 814.28  

14. Levoča Vojnové hroby z 1. sv. vojny Obnova poškodených múrikov vojnových hrobov  16 417,60 4 700,-  

15. Mlynárovce Vojnové hroby z 1. sv. vojny Celková rekonštrukcia 18 400,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

16. Nižná Sitnica Vojnové hroby z 2. sv. vojny  Celková rekonštrukcia 1 600,- 1 000,-  

17. Nová Kelča Vojnové hroby z 1. sv. vojny  Celková rekonštrukcia  63 692,41  Nedostatok finančných prostriedkov 

18. Orlov Pamätník Oprava pamätníka a oplotenia 

 

80,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

19. Papín Vojnové hroby  z 1. a 2. sv. vojny Obnova a uvedenie do pôvodného stavu 3 360,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

20. Pčoliné Delo s podstavcom z 2. sv. vojny  Celková rekonštrukcia  2 400,- 1 500,-  

21. Podolínec Pamätník padlých v 2. sv. vojne Celková obnova  3 198,40  Nedostatok finančných prostriedkov 

22. Rovné Vojnové hroby z 1. sv. vojny Oplotenie, prístupová cesta a osadenie 

informačných tabúľ 

16 000,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

23. Runina Pomník padlých v 1. sv. vojne  Celková obnova pomníka a písma na pamätnej 

tabuli 

6 000,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

24. Runina Vojnový cintorín z 1. Sv. vojny Celková obnova cintorína a 67 vojnových hrobov 20 800,- 10 000,-  

25. Stropkov Vojenský cintorín z 1. sv. vojny Celková rekonštrukcia 60 000,- 16 000,-  

26. Topoľa Vojnový cintorín a hroby z 1. sv. 

vojny 

Obnova hrobov, výroba centrálneho kríža 

a oplotenia cintorína 

5 780,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

27. Vernár Pamätné miesto SNP Vernár – 

Tiesnina 

Skupinový vojnový hrob z 2. sv. 

vojny na obec. cintoríne 

Drevená plastika – pamiatka na 

SNP (pri štátnej ceste)  

Rekonštrukcia drevenej plastiky, oprava múrika, 

výmena tabule s nápisom 

Obnova betónovej obruby a písma 

 

Výmena drevenej plastiky za novú 

Spolu   4 000,- 1 340,-  

28. Zbudská Belá Vojnový cintorín z 1. sv. vojny Obnova hrobov, výstavba oplotenia a vstupnej 

brány, výroba a montáž drevených krížov, 

identifikačných štítkov na hroby a informačnej 

tabule 

1 000,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

 Spolu:   360 349,01 62 237,45  
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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 Oprava tabuľe s nápisom, rekonštrukcia betónového 

podstavca, obloženie podstavca dlaždicami, úprava 

terénu 

4000,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

 

2. Bohdanovce Pamätník padlých v 1.a 2. sv. 

vojne 

Zriadenie pamätníka 1000,- 900,-   

3. Dobšiná Pamätné tabule a pamätník 

venovaný civilným obyvateľom 

Dobšinej zavraždeným v Přerove 

Prebrúsenie pamätných tabúľ a pomníka 

a obnovenie písmen 

840,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

4. Drahňov Obelisk s pamätnými tabuľami 

k 1. a 2. sv. vojne v parku 

Kompletná rekonštrukcia kamenného obelisku  6 140,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

5. Hrašovík  Pamätná tabuľka na pamiatku 

hrašovským mužom odvlečeným 

počas 2. sv. vojny do Nemecka na 

nútené práca 

Zriadenie a osadenie pamätnej tabule na miestnom 

cintoríne 

1000,- 700,-  

6. Ižkovce Pamätník obetiam 2. sv. vojny Celková rekonštrukcia pamätníka 1600,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

7. Krompachy Vojnový hrob Ľudovíta Olejára - 

príslušníka ozbrojených síl 2. sv. 

v.  

Celková rekonštrukcia vojnového hrobu na 

mestskom cintoríne 

1480,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

8. Margecany Pamätník padlých v 1. a 2. sv. 

vojne 

Terénne práce a nová dlažba a obrubníky pred 

pamätníkom 

6300,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

9. Michalovce Cintorín ČA na Hrádku obnova 15 000,- 14 500,-  

10. Moldava nad 

Bodvou 

Pamätná tabuľa k oslobodeniu 

mesta v roku 1945 

Rekonštrukcia kamennej dosky a osadenie novej 

bronzovej plastiky a písmen podľa originálu 

800,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

11. Pača Pamätník padlým vojakom 2. sv. 

vojny 

Oprava pamätných tabúľ, osadenie osvetlenia a 

novej dlažby 

1000,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

12. Priekopa Pomník dvom padlým partizánom 

zo zoskupenia „Veža“ 

Celková rekonštrukcia 788,- 672,65  

13. Rejdová Pamätník SNP Výmena dlažby, oprava bočných strán pamätníka, 

schodišťa a obnova pamätnej tabule 

2400,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

14. Rožňava 7 hrobov vojnových obetí Výroba a montáž pomníkovej zostavy 2800,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

15. Rudník 

 

17 vojnových hrobov neznámych 

vojakov z 1. a 2. sv. vojny 

Obloženie hrobov kamenným obkladom  a osadenie 

pamätnej informačnej tabule 

500,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

16. Slavošovce Spoločný hrob, 1 individuálny Obnova povrchového náteru, obnova písma, 800,-  Nedostatok finančných prostriedkov 
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hrob a pamätník padlých pri 

výbuchu 22.10.1944,  

Pamätná tabuľa padlým v 1. sv. 

vojne 

Pamätník SNP 

čistenie kameňa a zakrytie individuálneho hrobu, 

úprava zelene 

Spevnenie a oprava spodného rámu tabule 

 

Oprava prístupovej cesty a úprava zelene 

17. Slovinky Pamätník padlým vojakom v 1. 

sv. vojne a pamätník padlým 

vojakom v 2. sv. vojne 

Oprava a obloženie podstavca 800,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

18. Spišské Vlachy Vojnový pamätník SNP Renovácia a výmena poškodených častí pamätníka 

a terénu, výsadba nových drevín a kríkov 

4000,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

19. Strážske  Pomník padlým v 1. sv. vojne Obklad stĺpa, výroba slovenského znaku, výmena 

pamätných tabúľ, obnova písma, čistenie a opravy 

vrchnej plochy 

5 600,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

20. Streda nad 

Bodrogom 

Pamätník obyvateľov obce 

padlých v 1. sv vojne 

Očistenie pamätníka, vyhradenie z parku a prístup 

z chodníka, položenie zámkovej dlažby 

2400,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

21. Veľká Ida Dva vojnové hroby ruských 

vojakov  

Oprava alebo výmena obrubníka hrobov a kríža 400,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

22. Veľký Horeš Pamätník padlým v 1. sv. vojny Celková rekonštrukcia jednotlivých častí pamätníka 

a postavenie na nový betónový podstavec 

1 490,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

23. Vinné Pamätník padlým partizánom v 2. 

sv. vojne 

Oprava poškodených mramorových častí, nová 

základová doska, výmena dlažby, terénne úpravy 

1200,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

24. Žakarovce Pomník padlých v 1. a 2. sv. vojne Demontáž oplotenia, nadbetonovanie obruby 

pomníka, osadenie plotu, maľovanie, úprava terénu 

1300,-  Nedostatok finančných prostriedkov 

 Spolu:   63 638,- 16 772,65  
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Občianske združenia 
 

 OZ 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. Spoločnosť 

starostlivosti 

o nemecké 

vojnové hroby na 

Slovensku 

Vojenský cintorín z 1. sv. vojny v 

obci Čabalovce 

Celková rekonštrukcia  7 000,- 6 600,-  

2. Asociácia 

medzinárodnej 

vojnovo-

pamiatkovej 

spolupráce 

„Vojennye 

Memorialy“ 

Pamätník slovenským vojakom v 

Krasnogorsku 

Celková obnova  3 983,07  

3. Asociácia 

medzinárodnej 

vojnovo-

pamiatkovej 

spolupráce 

„Vojennye 

Memorialy“ 

Ústredný masový cintorín v meste 

Apšeronsk 

Prepochovacie práce príslušníkov Slovenského 

vojska 
 12 140,11  

4. Associazione 

nazionale Alpini 

Pamätná tabuľa Slovákom, ktorí 

zahynuli v 1. sv. vojne  

Zriadenie pamätnej tabule  1 700,-  

 Spolu:    24 423,18  

 

 


