
 

 

Príloha č. 2 
 

Ciele a charakteristika programov a podprogramov 
 

Program 1 „ŠPORT“ 
Podprogram 1.1  
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného 
charakteru 
Podprogram 1.2   
Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru 

Cieľ: rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových 
ihrísk. 
Charakteristika: opatrenie je zamerané na verejne prístupné športoviská pre športové vyžitie občanov 
kraja na skvalitnenie podmienok pre ich športovú činnosť, čím významne ovplyvňuje zapojenie 
verejnosti do spontánnych pohybových aktivít. 
 
Podprogram 1.3  
Usporiadanie masových telovýchovných a športových akcií typu „šport pre všetkých“ 
 
Cieľ: podporovať usporadúvanie masových telovýchovných a športových akcií typu „šport pre 
všetkých“ na území Prešovského kraja. 
Charakteristika: účelom je podporiť a iniciovať organizovanie športových akcií pre širokú verejnosť 
bez rozdielu veku. Poukázať na rôzne spôsoby športovej a pohybovej aktivity, motivovať k zapojeniu 
verejnosti do pravidelnej športovej činnosti. Integrovať zdravotne postihnutých a inak 
znevýhodnených skupín občanov v rámci voľno časových aktivít. 
 
 

Program 2 „KULTÚRA“ 
Podprogram 2.1 
Obnova, rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych pamiatok a pamätihodností  obce/mesta a ich 
vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru 
Podprogram 2.2 
Obnova a údržba pamiatok a pamätihodností obce/mesta a ich vybavenie hnuteľným majetkom 
neinvestičného charakteru 
 
Cieľ:  príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu 
kultúrnych pamiatok a pamätihodností, prezentácia a využitie kultúrnych pamiatok v súlade s ich 
pamiatkovými hodnotami. 
Charakteristika: kultúrne pamiatky a pamätihodnosti obce/mesta  sú charakterizované pamiatkovým 
zákonom. Pamätihodnosti obce/mesta sú najmä hnuteľné a nehnuteľné veci, objekty, kombinované 
diela prírody a človeka, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce, regiónu, národa, diela výtvarného 
umenia a architektúry, urbanistické kompozície, kultúrna krajina, prírodná krajina, historické parky a 
záhrady, historické cintoríny a náhrobníky. 
Podpora je zameraná tiež na zriadenie pamätných miest osobností a historických udalostí obce/mesta, 
regiónu, štátu. 
 
Podprogram 2.3.  
Nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra – usporiadanie kultúrnych akcií/vydanie publikácií 
 
Cieľ: podpora prezentácie živej kultúry a kultúrno-osvetových činností, vrátane podpory obstarania 
základných prostriedkov pre túto činnosť. 
Charakteristika: podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane gastronómie, 
tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojovanie tradičných zručností, 
podpora vydávania publikácií.  


