
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 2015 
 

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 neposkytnutia finančných 

prostriedkov 

1. Bratislava NKP Slavín – Pamätník a cintorín 

sovietskej armády - 2. sv. vojna 

Umelecko-reštaurátorská obnova 121 920,- 10 000,-  

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. Bernolákovo Pamätník padlých v 1. sv. vojne Celková oprava pamätníka 3 872,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

4. Láb Pamätník padlým vojakom  v 1. sv. 

vojne 

Celková obnova pamätníka 1 440,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

5. 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   

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

vojne 

Očistenie, konzervovanie hydrofobizačnými  

a spevňovacími nátermi, špárovanie 

2 400,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

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

sv. vojne 

Očistenie, konzervovanie hydrofobizačnými  

a spevňovacími nátermi, špárovanie 

2 640,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

8. Závod Pamätník na počesť a pamiatku 

padlých vojakov 1. a 2. sv. vojny 

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

  

Spolu: 

   

267 456,- 

 

10 000,- 

 

 

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 neposkytnutia finančných 

prostriedkov 

1. Lošonec Vojnový hrob z 1. sv. vojny - 

pomník 

Celková rekonštrukcia 400,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

  

Spolu: 

   

400,- 

 

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 neposkytnutia finančných 

prostriedkov 

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. Dolné Vestenice Skupinový hrob s pamätníkom 

trom padlým občanom obce v SNP  

Celková rekonštrukcia 1 200,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

3. 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,- 2 500,-  

4. Košariská Pamätník obetiam bojov 

v Lopušnej doline v 2. sv. vojne 

Celková obnova pamätníka a hlavne oporného 

múru – posun pôdy 

5 200,-   

5. Lehota pod 

Vtáčnikom 

Pomník SNP na Námestí SNP v 

obci 

Celková rekonštrukcia – výmena mramorových 

dosiek na celom pomníku a v jeho okolí 

8 000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

 

 
 

Spolu: 

   

23 850,- 

 

2 500,- 

 

 

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 neposkytnutia finančných 

prostriedkov 

  

Spolu: 

   

0,- 

 

0,- 

 

 

 

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 neposkytnutia finančných 

prostriedkov 

  

Spolu: 

   

0,- 

 

0,- 

 

 

 

 

 



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 neposkytnutia finančných 

prostriedkov 

 1. Trnavá Hora Pamätník SNP  

v miestnej časti Kľačany 

 

Celková rekonštrukcia – obnova betónových 

ohrád, múrikov, oplotenia, pamätných tabúľ 

a krížov, dlažby, náter kovových častí pamätníka 

1160,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

  2.  Banská Bystrica Socha Partizána Odstránenie poškodenia na soche – ružová fasádna 

farba - vandalstvo 

5540,- 1 000,-  

  

Spolu: 

   

6 700,- 

 

1 000,- 

 

 

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 neposkytnutia finančných 

prostriedkov 

1. Bardejov Pamätník padlých a 23 vojnových 

hrobov z 1. sv. vojny na mestskom 

cintoríne  

Celková obnova 23 hrobov a pamätníka 7 236,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

2. Bardejov 

 

Pamätník Vďaky venovaný SNP na 

námestí SNP 

Rekonštrukcia spevnených plôch a sadových 

úprav 

55 984,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

3. Becherov Pamätník padlých v 2. sv. vojne Úprava okolia obnoveného pamätníka   3 577,60  0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

4. Bretejovce Pamätník 2. sv. vojny Obnova okolia pamätníka bez ceny 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

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

vojne 

Celková obnova pamätníka 2 520,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

6. Bukovce Vojnové hroby z 1. sv. vojny Celková obnova vojnových hrobov na pohrebisku  16 400,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

7. 

 

Čabiny Vojnový cintorín z 1. sv. vojny 

(pochovaných 880 vojakov ruskej 

armády v štyroch  šachtách) 

Oplotenie vojnového cintorína v extraviláne obce, 

celková obnova vojnového cintorína 

22 840,- 5000,-  

8. 

 

Čabiny Pomník z 2. sv. vojny Celková rekonštrukcia 19 840,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

9. 

 

Ďurková Pamätná tabuľa z 2. sv. vojny Celková obnova prasknutej tabule 400,- 313,96  

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

tabule 

10 400,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

11. Hažlín Verejné pohrebisko s vojnovými 

hrobmi padlých v 1. sv. vojne 

Celková rekonštrukcia a obnova vojnových 

hrobov 

8 012,- 2000,-  

12. 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 

.....  

7 495,20 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   



13. Humenné Pamätný cintorín Padlí sovietskej 

armády a Pamätník 

Celková rekonštrukcia – 2. etapa 16 500,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

14. Chmeľová Vojnový cintorín z 1. sv. vojny Celková obnova  400,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

15. Kalinov Vojnový cintorín z 1. a 2. sv. vojny Celková obnova cintorína a vojnových hrobov 1 200,- 800,-  

16. Košarovce Vojnový spoločný hrob z 2. sv. 

vojny – pamätník štyroch Nemcami 

upálených obyvateľov  

Celková rekonštrukcia 2 243,20 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

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

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

19. Krížovany Pamätník osloboditeľom obce  

– 2. sv. vojna 

Výstavba pamätníka osloboditeľom obce 

a premiestnenie pamätnej tabule na tento pamätník 

2 360,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

20. Krížovany Náhrobný kríž obetiam 1. sv. vojny 

 

Osadenie kríža s tabuľou 720,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

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

príjazdovej cesty, výroba informačných tabúľ 

8 800,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

22. Levoča Vojnový cintorín z 1. sv. vojny Obnova poškodených múrikov vojnových hrobov  19 520,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

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

24. Malý Slavkov Pamätník padlých účastníkov 1. 

a 2. sv. vojny 

Celková rekonštrukcia 440,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

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

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

vojne na miestnom cintoríne, 

pamätná tabula a 2 vojenské tanky  

Celková obnova vojnových hrobov, oprava tabule  

a zakonzervovanie dvoch vojenských tankov 

1 040,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

27. Nová Kelča Vojnový cintorín z 1. sv. vojny, 

pamätná tabuľa k oslobodeniu ČA  

Rekonštrukcia 50 ks antikorových hviezdic 

a pamätnej tabule 

9 360,- 

z toho na tabulu 

 1 360  

0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

28. Ňagov Vojnový cintorín z 1. sv. vojny Celková obnova cintorína 1 524,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

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

30. Papín Hrob vojaka Vojtecha Pejtiho z 2. 

sv. vojny na obecnom cintoríne 

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

31. Roztoky Vojnové hroby z 1. sv. vojny 

a pamätná tabuľa 

Celková obnova 3 vojnových hrobov (2 000,- €), 

osadenie pamätnej tabule (2 000,- €), 

realizácia prístupovej cesty (4 000,- €) 

Spolu 8 000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

32. Runina Pomník padlých v 1. sv. vojne 

a pamätná tabuľa v 2. sv. vojne 

Celková obnova pomníka a písma na pamätnej 

tabuli 

256,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

33. Runina Vojnový cintorín z 1. sv. vojny Celková obnova cintorína a 67 vojnových hrobov 720,- 500,-  

34. Spišské Podhradie Kamenný pomník cisárskych 

vojakov a slovenských 

dobrovoľníkov – boje v r. 1849  

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

35.  Stropkov  Vojnový cintorín z 1. sv. vojny 

80 jednotlivých a 16 skup. hrobov 

Celková rekonštrukcia areálu cintorína 67.200,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

36. Sukov Vojnové hroby z 1. sv. vojny Celková oprava 720,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

37. Údol Pamätná tabuľa z 2. sv. vojny Oprava pamätnej tabule bez ceny 0,- Nedostatok finančných prostriedkov 

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

vojne 

Pamätné miesto SNP Vernár – 

Tiesnina 

Celková obnova 

 

Rekonštrukcia drevenej plastiky, oprava múrika, 

obnova tabule s nápisom 

Spolu   4 000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   



Vojnový hrob z 2. sv. vojny na 

obec. cintoríne 

Drevená plastika – pamiatka na 

SNP (pri štátnej ceste)  

Obnova betónovej obruby a písma 

 

Obnova drevenej plastiky 

39. Víťaz Vojnový pamätník z 1. sv. vojny Rekonštrukcia kaplnky s pietou Sedembolestnej 

a pamätnej tabule venovanej padlým v 1. sv. vojne 

1 281,87 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

40. Vranov nad 

Topľou 

Pamätník padlých hrdinov 

a bojovníkov proti fašizmu  

z 2. sv. vojny 

Celková obnova 21 760,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

41. Závada Vojnový cintorín z 1. sv. vojny  Rekonštrukcia chodníkov medzi hrobmi 5 811,20 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

42. Zborov Vojnový cintorín z 1. sv. vojny 3. etapa rekonštrukcie – oplotenie cintorína 15 783,43 6000,-  

  

Spolu: 

   

375 704,50 

 

14 613,96 

 

 

 

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 neposkytnutia finančných 

prostriedkov 

1. Dobšiná Pamätník SNP Nám. Tri ruže Prebrúsenie pamätníka 120,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

2. Dobšiná Pamätná tabuľa k výročiu 

oslobodenia mesta na budove MsÚ 

Prebrúsenie tabule, doplnenie textu tabule 

a obnova písma 

240,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

3. Dobšiná Pamätná tabuľa padlým 

železničiarom na budove železnice 

Obnova písma 56,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

4. Dobšiná Pamätná tabuľa k 10. výročiu SNP Prebrúsenie tabule a obnova písma 160,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

5. Dobšiná Pamätník civilným obetiam 

Dobšinej zavraždeným v Přerove 

Prebrúsenie pomníka a dlažby 120,- 120,-  

6. Drahňov Obelisk s pamätnými tabuľami k 1. 

a 2. sv. vojne v parku 

Kompletná rekonštrukcia kamenného obelisku 

spolu s pamätnými tabuľami  

6 150,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

7. Kalša  Pamätník padlých v 2. sv. vojne  

Pamätná tabuľa - oslobodenie obce  

Celková obnova  týchto vojnových hrobov 192,-                                                                  0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

8. Kaluža Pamätník k oslobodeniu obce 

sovietskou armádou 

Celková obnova  3 038,- 1000,-  

9. Kojšov Hrob Michala Mackovjaka 2. sv. v. Obnovenie obruby hrobu a písma na kamennej 

tabuli 

280,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

10. Krompachy Vojnový hrob Ľudovíta Olejára - 

príslušníka ozbrojených síl 2. sv. v.  

Celková rekonštrukcia vojnového hrobu na 

mestskom cintoríne 

Cena z roku 2013 

1 324,- 

0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

11. Kysak Spoločný hrob z 1. sv. vojny a 

Pamätník českým legionárom  

Obnova 20 ks krížov 

Obnova ohrady pomníka 

1 200,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

12. Kysta Pamätná tabuľa z 2. sv. vojny Zhotovenie novej pamätnej tabule na pamiatku 

obyvateľov obce, ktorí zahynuli na neznámom 

mieste a domov sa už nevrátili 

600,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

13. Priekopa Pomník dvom padlým partizánom 

zo zoskupenia „Veža“ 

Celková rekonštrukcia 1 160,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   



14. Rudník 

 

17 vojnových hrobov neznámych 

vojakov z 1. a 2. sv. vojny 

Obloženie hrobov kamenným obkladom  

a osadenie pamätnej informačnej tabule 

500,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

15. Slatvina Pamätná tabuľa k oslobodeniu obce 

sovietskou armádou a hrob Ondreja 

Kandrika – zastrelený  

v 2. sv. vojne 

Celková obnova, hlavne obnova písma 240,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

16. Slavkovce Pamätník padlých partizánov a 

Pamätná tabuľa oslobodenia obce 

Celková obnova poškodených častí, vyčistenie  

a obnova písma 

480,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

17. Slovinky Pamätník padlých vojakov v 1. sv. 

vojne a pamätník padlých vojakov 

v 2. sv. vojne 

Celkové očistenie pamätníkov a obnova obloženia 

pamätníkov 

800,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

18. Spišská Nová Ves Vojnové hroby obetí, ktoré 

zahynuli v koncentračných 

táboroch počas 2. sv. vojny 

Rekonštrukcia hrobov na židovskom cintoríne 2 600,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

19. 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   

20. Strážske  Pomník padlým v 1. sv. vojne Celková rekonštrukcia pomníka 15 664,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

21. Trstené pri 

Hornáde 

Pamätná tabuľa oslobodenia obce 

sovietskou armádou 

Celková obnova 480,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

22. Veľká Ida Dva hroby a dva pomníky z 1. a 2. 

sv. vojny v obci 

Celková oprava vojnových hrobov a pomníkov 

  

344,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

23. 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   

24. Veľký Horeš Pamätník padlých z 1. sv. vojny Celková rekonštrukcia jednotlivých častí 

pamätníka a postavenie na nový betónový 

podstavec 

1 490,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov   

 

 
 

Spolu: 

   

40 838,- 

 

1120,- 

 

 

 

 

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 neposkytnutia finančných 

prostriedkov 

 1. Honty o.z., Svidník Vojnový cintorín vojakov Ruskej 

armády z 1. sv. vojny v lokalite 

Popiv Verch v obci Dubová 

Celková rekonštrukcia 3 skupinových 

a 2 jednotlivých hrobov, osadenie 

pamätnej dosky 

3 573,60  Nedostatok finančných prostriedkov 

 

2. 

 

Spoločnosť starostlivosti 

o nemecké vojnové hroby na 

Slovensku – OZ Prešov 

Vojnový cintorín z 1. sv. vojny 

Sterkovce - Čabalovce 

Celková rekonštrukcia so zámerom 

záchrany vojnového cintorína  

1914 - 1918 

6 994,- 4 900,-  

 

 Spolu:   10 567,60 4 900,-  

 


