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Základné údaje o obci

• Obec Vyšný Klátov je zakliesnená do lesoparku 
Košíc a od okraja mesta je vzdialená 9km 

• Počet obyvateľov:  435

• Rozloha:  1784ha z toho 1330ha lesa

• Prvá písomná zmienka:  1332

• Nadmorská výška: 507 – 1050 m.n.m.

• prvá žiadosť podaná v roku 1999

• celkový počet podaných žiadostí: 22

• počet úspešných: 7 (30% úspešnosť)

Zapájanie obce do POD

Projekt a časť realizácie - Po náučnom chodníku k 
meteoritu 

2012

Projekt „Tak še u nas zabavalo, tak še u nas
špevalo“ vydanie CD

2010

Projekt NEBO – zber, separácia a likvidácia 
nebezpečných odpadov

2009

Projektová dokumentácia – výstavba športového 
areálu

2007

Úprava priestranstva priečelí múzea2006

Minimúzeum – úprava vnútorných priestorov2002

Spracovanie CO doložky do ÚPNZ obce2000

Predmet dotácieRok

Zoznam schválených POD

CO doložka obsahuje 

• zhodnotenie súčasného stavu ukrytia

• hlavné zásady riešenia ukrytia

• návrh ukrytia

• situačný výkres ukrytia

Spracovanie CO doložky do ÚPNZ obce (2000)



• úprava vnútorných priestorov a architektonické
riešenie

• jednotlivé miestnosti obecnej budovy boli 
upravené podľa daného projektu tak, aby 
prezentovali život obyvateľov minulých generácií
našej obce  

Minimúzeum (2002)



• súčasťou minimúzea je jeho okolie. Kamenný múr 
so schodami je privádzačom z jednotlivých ulíc do 
nádvoria múzea

• celé priestranstvo je osvetlené a vybavené
lavičkami

• mladí ľudia tento areál zakrátko pomenovali 
„park lásky“ a kamenný múr dostal názov „múr 
nárekov“

Verejné priestranstvá (2006)



Projekt rieši:

•architektonicko – stavebnú časť

•celkovú situáciu stavby – vymedzenie riešených 
priestorov

• elektrickú prípojku

•vnútroareálový elektrický rozvod

•vodovodnú prípojku

Projektová dokumentácia – výstavba 
športového areálu (2007)



Skratka NEBO znamená nebezpečný odpad.

• projekt „Nebo“ riešil uskladnenie nebezpečného 
odpadu prostredníctvom uzamykateľného 
veľkokapacitného kontajnera pre zber, separáciu a 
likvidáciu nebezpečných odpadov

• do kontajnera sa uskladňuje elektronika, biela 
technika, akumulátory a batérie, farby, laky, 
pneumatiky a iné

• kontajner prevádzkuje zazmluvnený odvozca
odpadov

Projekt NEBO (2009)

Projekt „Tak še u nas zabavalo, tak še u nas 
špevalo“ (2010)

Prostredníctvom nahratých ľudových piesní a 
zvyklostí rieši projekt kultúrne vyžitie obyvateľov 
obce v 50-tych rokoch minulého storočia

• DVD nosič obsahuje videonahrávky, ktoré
prezentujú občianske a cirkevné obrady v minulosti 
(svadba, krst, páranie peria, turíce, atď.) 

• pôvodné piesne v dobovom kroji prezentujú
obyvatelia obce





• projekt rieši výstavbu náučného chodníka k meteoritu, 
ktorý do katastra obce padol 28.2. 2010 o 23 hodine

• východiskovým bodom náučného chodníka je začiatok 
obce. K samotnému miestu dopadu meteoritu vedie 
niekoľko miestnych komunikácií zakreslených v projekte

• 8 náučných tabúľ podľa projektu je rozmiestnených tak, 
aby návštevník mohol dôjsť ku miestu dopadu. Tri z nich sú
už osadené

• tabule podrobne popisujú v slovenskom a anglickom 
jazyku hviezdnu sústavu a presné údaje o páde Klátovského
meteoritu

Projekt a časť realizácie - Po náučnom 
chodníku k meteoritu (2012)

Zaujímavosti o meteorite

• na území Slovenskej republiky boli počas viac ako 
dvoch storočí zaznamenané 3 pády a 3 nálezy 
meteoritov. Štyri z nich patria k obyčajným 
chondritom. Dva sú meteorické železa.

• prvým známym meteoritom je železo nájdené v októbri 
1814 v blízkosti východoslovenskej dediny Lenartov 
západne od Bardejova

• posledný je pád z 28. februára 2010 v širšom okolí
Košíc, ktorého súčasťou sú aj Klátovské meteority

• pri vstupe do atmosféry malo pôvodné teleso veľkosť
1,2 m a hmotnosť 3,5 t. V atmosfére sa prevažná
väčšina rozpadla na prach

• vďaka vysokej rýchlosti pri vstupe do zemskej 
atmosféry (11,2 až 72,8 km za sekundu) sa povrch 
meteoroidu silne zahrieva. Vo výškach 120 – 80 km nad 
zemou ho môžeme pozorovať ako jasné žiarivé svetlo

Pohľad na jednu z náučných tabúľ



Divadielko Meteorit

• na počesť tejto udalosti obec v spolupráci s 
klubom dôchodcov založila divadielko Meteorit, v 
ktorom  účinkuje niekoľko desiatok dôchodcov a 
mladých folkloristov

• Klátovskí umelci svoje umenie už prezentovali aj 
mimo svojho bydliska

Veselohra „Áno, pane!“

Klátovské mažoretky Veselohra „Cigánky“



Kačky z Klátova Skupina Lojzo

Veselohra z dedinkého prostredia Superstar so Šepcom

Ďakujem za pozornosť


