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Číslo: PUSR-2021/1811-1/5100/JAN 
Bratislava 20. 01. 2021                                                                     

 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 44 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, 

d o r u č u j e   V E R E J N O U   V Y H L Á Š K O U 

oznámenie o zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  
podľa § 22, ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,  

v znení neskorších predpisov. 

 
Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PUSR-2020/17140-4/85715/JAN zo dňa  
20. 10. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 11. 2020, bol do registra nehnuteľných kultúr-
nych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu zapísaný ďalší objekt nehnuteľnej kultúr-
nej pamiatky: 
 
1. Názov pamiatky:    Cintorín vojnový 
2. Číslo v registri zápisov Ústredného zoznamu: 12229/1 

  
    Adresa     
    Obec:     Svidník Miestna časť:  - 
    Ulica:   - Por. číslo: -         Súp. číslo:  - 
    Okres:    Svidník Kraj:  Prešovský 
3. Katastrálne územie:  Svidník 

Parcelné čísla:  reg. KN C 1025 
4. Správca:   Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 
5. Dôvod pamiatkovej ochrany: 
Cintorín vojnový v meste Svidník je cenným dokladom bojov, odohrávajúcich sa počas I. svetovej 
vojny v rámci karpatskej časti východného frontu na území svidníckeho okresu v období od novem-
bra 1914 do mája 1915. Rozlohou (1196 m2), počtom hrobových miest (115) a počtom pochovaných 
vojakov (437) patrí medzi najväčšie vojnové cintoríny v okrese Svidník. Z architektonického hľadiska 
ide o unikátne a jedinečné architektonické dielo neznámeho architekta. Význam cintorína spočíva aj 
v tom, že na jeho ploche sa nachádza historická zeleň priamo súvisiaca s jeho výstavbou, resp. údrž-
bou v medzivojnovom období. Cintorín je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt: 
Historická a spoločenská hodnota: Vojnový cintorín v meste Svidník je významným a historickým 
nehnuteľným dokumentom (symbolom, mementom), nachádzajúcim sa v katastri mesta, pripomína-
júcim vojnové operácie z I. svetovej vojny, vrátane ich ničivých dôsledkov (vojnové obete), prebieha-
júce v jej okolí na prelome rokov 1914 – 1915.  Historická hodnota tunajšieho vojnového cintorína 
spočíva tiež v tom, že je cenným dokladom rôznych spôsobov starostlivosti o toto piestne miesto od 
jeho založenia po súčasnosť. 
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Cintorín predstavuje pietne miesto tam pochovaných padlých vojakov. Vojnové cintoríny z I. svetovej 
vojny majú storočnú tradíciu. Jedná sa o prvé cintoríny svojho druhu na našom území, venované 
pamiatke globálneho vojenského konfliktu.  
Architektonická hodnota: Po architektonickej stránke cintoríny z I. svetovej vojny predstavujú 
unikátne a jedinečné diela s vlastným architektonickým výrazom, t.j. neexistujú dva identické 
cintoríny, každý jeden je originálom. Štruktúra areálu vojnového cintorína, rozmiestnenie hrobových 
polí, situovanie centrálneho pietneho miesta na ploche cintorína i samotný výber miesta pre jeho 
zriadenia  sú odrazom premysleného architektonického zámeru. Vojnový cintorín v meste Svidník je 
výsledkom diela neznámeho architekta. 
Urbanistická hodnota: Vojnový cintorín v meste Svidník bol v rámci urbanistickej štruktúry sídla, 
ktorého je súčasťou, t.j. niekdajšej obce Nižný Svidník, zriaďovaný s úmyslom, aby nebol obyčajným 
vojnovým pohrebiskom, ale aby spĺňal umelecko-estetické a kultúrne aspekty, aby predstavoval 
dominantu obce a aby do jej urbanistickej štruktúry (predovšetkým z hľadiska materiálu, použitého 
pri jeho výstavne – drevo, kameň, betón, zeleň) vhodne zapadol a nijako ju nenarušil. Štruktúra 
areálu vojnového cintorína, rozmiestnenie hrobových polí, situovanie centrálneho pietneho miesta 
na ploche cintorína i samotný výber miesta pre jeho zriadenia v rámci urbanistickej štruktúry sídla sú 
odrazom premysleného urbanistického zámeru. Z urbanistického hľadiska má vojnový cintorín vo 
vzťahu k mestu výnimočné a nezastupiteľné miesto, je významnou, neodmysliteľnou a neoddeliteľ-
nou súčasťou jej zástavby už vyše 100 rokov (do r. 1943 obce Nižný Svidník, od r. 1943 mesta Svid-
ník), samostatne predstavuje jednu z jeho architektonických dominánt a spolu s vojnovým cintorí-
nom Svidník II. (Vyšný Svidník) predstavuje súčasť unikátneho mestského komplexu vojnových cinto-
rínov. 
 
 

 
 
 
Mgr. Slavomír Katkin 

                     námestník generálneho riaditeľa 
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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

 
 

Oznámenie o zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu-  
Cintorín vojnový v meste Svidník, okres Svidník, parc. č. reg. KN C 1025, k. ú. Svidník. Číslo v registri 
zápisov Ústredného zoznamu: 12228/1. V zmysle § 26 správneho poriadku doručuje verejnou vy-
hláškou, ktorá sa vyvesí (zverejní) po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej adrese správneho 
orgánu – Pamiatkového úradu SR, na úradnej tabuli Mestského úradu Svidník a na centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Pätnásty deň 
vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.  
Po zvesení verejnej vyhlášky (po uplynutí vyššie spomínanej lehoty 15 dní) Vás žiadame o jej potvr-
denie a spätné zaslanie na Pamiatkový úrad SR (Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava). 
 
 
 
 
 Vyvesené  dňa: ................................ Zvesené dňa: .................................. 
 
 Potvrdené dňa: ................................ Pečiatka a podpis: .......................... 

  

 


