PLNENIE OPATRENÍ STRATEGICKÝCH CIEĽOV PHSR MESTA MICHALOVCE
za obdobie rokov 2007 - 2015
Ekonomický rozvoj:
Strategický cieľ
Zvýšenie dynamiky ekonomického rozvoja mesta
Špecifický cieľ 1
Zlepšiť využívanie existujúcich možností a vytvoriť nové príležitosti pre posilnenie a rozvoj cestovného ruchu
Opatrenia:
1.1 Zefektívniť regionálnu a nadregionálnu spoluprácu subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu
a vplývajúcich na jeho rozvoj na základe spoločnej stratégie rozvoja CR
Významnú úlohu v oblasti regionálnej a nadregionálnej spolupráce subjektov podnikajúcich v cestovnom
ruchu plnilo Regionálne združenie turizmu Zemplín (RZTZ), ktoré vzniklo v roku 2001. Jeho členmi boli mestá
a obce v regióne, podnikateľské subjekty a záujmové subjekty. Sú to mestá Michalovce, Sobrance a Veľké
Kapušany, obce Hažín, Hnojné, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Kusín, Lúčky, Remetské Hámre, Vinné, Zalužice
a Závadka, združenie Fórum podnikateľov a priateľov Zemplínskej šíravy, Info-Zemplín, Europenzión Salaš,
Hotel Eurobus, penzión Slniečko, 1.michalovský klub slovenských turistov a Regionálna rozvojová agentúra
Šírava. Svojím vznikom sa RZTZ významnou mierou podieľa na rozvoji CR. Bola iniciátorom vypracovania
projektov. V rokoch 2006 – 2007 bol realizovaný projekt Cezhraničná spolupráca v oblasti turistického ruchu
Slovensko – Ukrajina. Bol vydaný propagačný materiál Turistický sprievodca Dolným Zemplínom
a Zakarpatskou Ukrajinou v multi-jazykovom vydaní, konali sa rôzne konferencie, workshopy, turistické
výstavy.
V roku 2010 na základe zadania Košického samosprávneho kraja RZTZ vypracovalo Stratégiu rozvoja
cestovného ruchu na Dolnom Zemplíne, ktorá bola schválená v orgánoch KSK. Jej obsahom je ďalší vývoj
cestovného ruchu na Dolnom Zemplíne. Táto stratégia bola vyhodnotená ako najlepšia stratégia v rámci KSK.
Vláda SR schválila novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá priniesla zmeny na základe zákona č.
386/2011 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu s účinnosťou od 1.
decembra 2011. Novela upravuje možnosť obcí a podnikateľských subjektov združovať sa do oblastných
organizácii cestovného ruchu. Možnosť využiť zákon o podpore cestovného ruchu využili aj samosprávy
a podnikatelia na Dolnom Zemplíne. RZTZ tým nezaniklo, obmedzilo však svoje aktivity a hlavnú úlohu v tomto
smere začal plniť nový subjekt, ktorého existencia je v súlade s uvedenou právnou normou.
Na základe splnenia podmienok bola dňa 2. marca 2012 na ustanovujúcom valnom zhromaždení založená
Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu (ZOOCR), ktorá v súčasnosti združuje 8 samospráv - mesto
Michalovce, mesto Veľké Kapušany, mesto Sobrance, obce Vinné, Kaluža, Klokočov, Suché, Trnava pri Laborci
a 13 podnikateľských subjektov – Markos Slovakia s. r. o., Palinský & Co, spol. s r. o., Glamour Slovakia a. s.,
živnostníci Pavol Ihnát, Jaroslav Kudroč, Ján Brecko, Horezza, a.s., Hotel Granit, V a V, s. r. o., Kybernetika, s. r.
o. a TRR centrum Kaluža, s. r. o., Vinnay, s.r.o., Wellness Hotel Vinnay, Lesy Servis, s.r.o., Lesné turistické
rekreačné centrum a Penzión Rybárik, Zemplín veterán club Michalovce a E. T. S., s. r. o.
Na ustanovujúcom valnom zhromaždení zakladajúci členovia schválili zakladateľskú zmluvu, voľbu členov
predstavenstva, dozornej rady a výkonného riaditeľa, stanovy, výšku členských príspevkov, plán aktivít
a rozpočet. Predsedom predstavenstva sa stal primátor MsÚ Michalovce Viliam Zahorčák, za podpredsedu
predstavenstva bol zvolený Ing. Ján Palinský, predsedom dozornej rady sa stal Peter Čuchráč a podpredsedom
dozornej rady je Ing. Ján Čuchran. Za výkonného riaditeľa bol jednohlasne zvolený Ing. Ján Ďurovčík.
Dňa 8. marca 2012 bola Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu zaregistrovaná na Ministerstve
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V súčasnosti o členstvo v tejto organizácii prejavili ďalšie
samosprávy a ďalšie iné právnické osoby.
1

Dňa 25. júna 2012 bolo v zastupiteľstve KSK schválené založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu
Košický kraj. Zakladajúcimi členmi bola Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, SPIŠ a Košický
samosprávny kraj.
Hlavná činnosť KOCR KK pozostáva:
















podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu v kraji,
podpora činnosti svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu v kraji,
tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
presadzovanie spoločných záujmov svojich členov,
spolupráca s orgánmi Košického samosprávneho kraja,
podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho
dedičstva,
organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom,
presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo
životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva,
spolupráca pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu,
v spolupráci s orgánmi Košického samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu
aktivít krajskej organizácie,
vypracúvanie a schvaľovanie rozpočtu krajskej organizácie,
iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu,
zostavovanie výročnej správy, ktorú zverejňuje na svojej internetovej stránke,
zriaďovanie alebo zakladanie turisticko-informačných kancelárií, vedenie evidencie turistickoinformačných kancelárií.

V súčasnosti združuje týchto členov – Košice – Turizmus, Oblastná organizácia cestovného ruchu Spiš,
Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, Košický samosprávny kraj, Slovenský raj.
Uvedenými krokmi očakávame zefektívnenie regionálnej a nadregionálnej spolupráce
podnikajúcich v cestovnom ruchu a samotný rozvoj cestovného ruchu v regióne.

subjektov

Veľmi dôležitou súčasťou cestovného ruchu v našom regióne je aj jeho prezentácia účasťou na výstavách CR.
Propagácia mesta a okolia nadobudla široký rozsah na rôznych výstavách, veľtrhoch a workshopoch
medzinárodného záujmu. V mesiaci januári sa v Bratislave každoročne koná veľtrh cestovného ruchu
Slovakiatour Bratislava, na ktorej sa Mesto Michalovce pravidelne zúčastňuje najprv spoločne s Regionálnym
združením turizmu Zemplín (RZTZ), mestami, obcami a podnikateľmi pôsobiacimi v CR na dolnom Zemplíne
a v súčasnosti v spoločnom stánku Košického samosprávneho kraja. Účasť na tejto výstave prináša komplexný
pohľad na dovolenky a cestovanie prostredníctvom zúčastnených CK, domácich a zahraničných regiónov,
zahraničných turistických centrál a subjektov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu. Mesto Michalovce,
predtým Regionálne združenie turizmu Zemplín a dnes ZOOCR patria medzi aktívnych účastníkov veľtrhu v
spoločnom stánku KSK. Účasťou na tejto výstave využívame všetky dostupné možnosti na zviditeľnenie
prírodného, historického a kultúrneho potenciálu nášho mesta a regiónu a prispievame k zvýšeniu ich
návštevnosti.
Okrem uvedenej výstavy sa mesto Michalovce spolu s podnikateľskými subjektmi, predtým s RZTZ, dnes so
ZOOCR, KSK a SACR zúčastňuje pravidelne na tradičnej výstave cestovného ruchu v družobnom meste
Užhorod v mesiaci september. Prezentácia dolného Zemplína sa taktiež každoročne realizovala v poľských
mestách Varšava a Krakow v spoločnom stánku s družobným mestom Jaroslaw a v Brne na výstave Regiontour
v spoločnom stánku s partnerským mestom Vyškov. Tento spôsob propagácie regiónu prispieva k lepšej
informovanosti a ponuky rôznych produktov v cestovnom ruchu na Slovensku i v zahraničí.
Záver: Na základe uvedeného možno konštatovať, že uvedené opatrenie bolo v celom rozsahu naplnené.
1.2 Zvýšiť investície do rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu
Vo vyspelých krajinách a dnes už aj na Slovensku sú dôležitou súčasťou vybavenosti miest turistické
kancelárie. TIK v Michalovciach, ktorá vznikla 16. októbra 2006, od svojho vzniku zabezpečuje zber,
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aktualizáciu a bezplatné poskytovanie informácií v oblasti CR. Tvorí komplexnú a stále aktuálnu ponuky CR
v oblasti vlastného pôsobenia, stala sa vstupnou bránou v meste a na Zemplínsku šíravu. Je ideálnym
miestom, ktoré ponúka zorientovať sa klientovi, návštevníkovi a v podstatnej miere ovplyvňuje niekedy
rozhodovanie účastníkov CR o pobytových miestach. Na základe hodnotenia a kontroly činnosti SACR a AICS,
patrí TIK Michalovce medzi popredné kancelárie Slovenska s veľmi dobrými dosahovanými výsledkami.
Mesto prispelo k rozvoju CR aj investičnými aktivitami: V rámci rekonštrukcie Námestia slobody bol
inštalovaný informačný kiosk, ktorý poskytuje 24 hodín informácie prostredníctvom povolených web aplikácii.
Boli vytvorené orientačné mapy, ktoré boli osadené aj v troch citylight–och na Námestí osloboditeľov najmä
pre potreby turistov a návštevníkov mesta. Bol vytvorený dizajn manuál mesta Michalovce a štúdia osadenia
informačných a smerových tabúľ v oblasti turisticky atraktívnych miest oblasti cestovného ruchu, z ktorých
väčšina je už osadená na príslušných miestach.
V troch častiach mesta boli na jestvujúcich komunikáciách vytvorené prvé úseky mestských cyklotrás, a to na
uliciach Humenská, Štefánikova, Hollého, Čajkovského, Jilemnického, F. Kráľa, Užhorodská, ktoré nadväzujúce
na cyklotrasu v centrálnej mestskej zóne.
Záver: Opatrenie je splnené čiastočne.
1.3 Zefektívniť spoločný marketing regiónu v oblasti CR
Významnú úlohu v spoločnom marketingu regiónu v oblasti CR do roku 2011 plnilo Regionálne združenie
turizmu Zemplín (RZTZ) v súčasnosti ju plní Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu (ZOOCR)
v úzkej súčinnosti s KOCR Košický kraj.
RZTZ vzniklo v roku 2001 a od tejto doby sa významnou mierou podieľa na rozvoji CR. Jeho členmi sú mesta
a obce v regióne ale a podnikateľské subjekty a záujmové subjekty. RZTZ bolo iniciátorom vypracovania
viacerých projektov. V rokoch 2006 – 2007 bol realizovaný projekt Cezhraničná spolupráca v oblasti
turistického ruchu Slovensko – Ukrajina. Bol vydaný propagačný materiál Turistický sprievodca Dolným
Zemplínom a Zakarpatskou Ukrajinou v multijazyčnom vydaní, konali sa rôzne konferencie, workshopy,
turistické výstavy.
V roku 2010 na základe zadania Košického samosprávneho kraja RZTZ vypracovalo Stratégiu rozvoja
cestovného ruchu na Dolnom Zemplíne, ktorá bola schválená v orgánoch KSK. Jej obsahom je ďalší vývoj
cestovného ruchu na Dolnom Zemplíne. Táto stratégia bola vyhodnotená ako najlepšia stratégia v rámci KSK.
V roku 2012 vznikla ZOOCR, ktorá odvtedy plní hlavnú úlohu aj v marketingu CR v regióne.
Veľmi dôležitou úlohou je podporovať cestovný ruch v našom regióne účasťou na výstavách CR. Preto
propagácia mesta nadobudla široký rozsah práve na rôznych výstavách, veľtrhoch a workshopoch
medzinárodného záujmu. V mesiaci januári sa v Bratislave každoročne koná veľtrh cestovného ruchu
Slovakiatour Bratislava, na ktorej sa Mesto Michalovce pravidelne zúčastňuje spoločne so ZOOCR,
mestami, obcami a podnikateľmi pôsobiacimi v CR na dolnom Zemplíne v spoločnom stánku Krajskej
organizácie cestovného ruchu Košický kraj (KOCR KK). Účasť na tejto výstave prináša komplexný pohľad na
dovolenky a cestovanie prostredníctvom zúčastnených CK, domácich a zahraničných regiónov, zahraničných
turistických centrál a subjektov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu. Mesto Michalovce a ZOOCR patria
medzi aktívnych účastníkov veľtrhu v stánku KOCR KK. Účasťou na tejto výstave využívame všetky dostupné
možnosti na zviditeľnenie prírodného, historického a kultúrneho potenciálu nášho mesta a regiónu a
prispievame k zvýšeniu ich návštevnosti.
Okrem uvedenej výstavy sa mesto Michalovce spolu s podnikateľskými subjektmi, ZOOCR, RZTZ, KSK a SACR
zúčastňuje na tradičnej výstave cestovného ruchu v družobnom meste Užhorod v mesiaci september.
Prezentácia dolného Zemplína sa taktiež realizovala v poľských mestách Varšava a Krakow v spoločnom
stánku s družobným mestom Jaroslaw a v Brne na výstave Regiontour v spoločnom stánku s partnerským
mestom Vyškov. Tento spôsob propagácie regiónu prispieva k lepšej informovanosti a ponuky rôznych
produktov v cestovnom ruchu na našom území.
K propagácii mesta na Slovensku i v zahraničí prispievajú aj športové aktivity, ktoré v meste sú. Známymi
súťažami sú Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón, Michalovský in-line maratón, na ktorých sa
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zúčastňujú pretekári nielen z celého Slovenska ale aj z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Ukrajiny ba aj z
Afriky. V novom športovom stánku na futbalovom štadióne sa konajú ligové aj neligové zápasy slovenských i
zahraničných mužstiev. Usporadúva sa tu azda najprestížnejší futbalový turnaj dorastencov, na ktorom už boli
aj také svetoznáme kluby ako Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turín, FC Valencia, FC Villareal, Šachťar
Doneck, Légia Varšava a iní.
Memoriál T. Jakubču je prehliadkou popredných ženských európskych klubov a ženských hádzanárskych
hviezd. Koná sa vždy v auguste s účasťou takých klubov ako je napr. Hypo Niederösterreich Viedeň (Rakúsko),
HK Rostov na Done (Rusko), HCM Baia Mare (Rumunsko) Astrachanočka Astrachaň (Rusko), RK Podravka
Koprivnica (Chorvátsko), DVSC-Forum Debrecen (Maďarsko), MKS Selgros Lublin (Poľsko), Karpaty
Užhorod(Ukrajina) a takých hádzanárskych osobností, akými sú: Alexandra Nascimento – brazílčanka,
najlepšia hádzanárka sveta za rok 2012, Allison Pineau – francúzska, najlepšia hádzanárka sveta za rok 2009
a mnoho iných reprezentantiek svojich krajín
Príchodom športovcov do Michaloviec, poznávaním nášho mesta, možností využitia voľného času,
poznávaním histórie či využívaním ubytovacích a gastronomických služieb sa Michalovce výrazne zviditeľňujú,
čo prispieva k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu.
Prostredníctvom projektu „Michalovce – vstupná brána Zemplína“, financovaného z fondov EÚ boli v r. 2012
a 2013 vytvorené a vytlačené propagačné materiály – brožúra pozostávajúca zo 6 častí (Historické pamiatky
Michaloviec, Dolný Zemplín a vidiecky turizmus, Relax pri vode, Prírodné krásy a zaujímavosti, Ubytovanie
a reštaurácie, Vínna cesta a vinárstvo), trhacie a orientačné mapy, brožúrka Potuliek po meste Michalovce,
prezentačné DVD mesta Michalovce - nosiče s 24 minútovým filmovým dokumentom o Michalovciach a okolí
a kalendáre kultúrnych aktivít pre roky 2012, 2013 a 2014. Orientačné mapy boli osadené aj v troch citylight–
och na Námestí osloboditeľov najmä pre potreby turistov a návštevníkom mesta. Bol vytvorený dizajn manuál
mesta Michalovce a štúdia osadenia informačných a smerových tabúľ v oblasti turisticky atraktívnych miest
oblasti cestovného ruchu. Nosným vzniknutým produktom projektu bol portál turizmu a cestovného ruchu
dolného Zemplína s doménovou adresou www.dolnyzemplin.sk, ktorý si získava čoraz viac priaznivcov a jeho
návštevnosť sa každým dňom zvyšuje. V júni 2013 sa uskutočnila konferencia, na ktorej boli predstavené
všetky produkty CR, ktoré vznikli v rámci spomínaného projektu.
V roku 2011 bolo schválené a uvedené do života nové logo mesta, ktoré dodáva mestu Michalovce nový
rozmer a nové možnosti prezentácie, dochádza k zmene imidžu, ktorý pozitívne vplýva na rozvoj CR. Naďalej
platí, že mesto Michalovce – srdce Zemplína je vstupnou bránou na Zemplínsku šíravu, ktorá má
medzinárodný význam a zabezpečuje udržateľný rozvoj CR. Logo mesta je súčasťou dizajn manuálu, ktorý slúži
ako zjednocujúci prvok dizajnu dokumentácie Mesta.
Úspešným projektom bola aj Galéria v exteriéri, ktorá na Námestí osloboditeľov prezentovala 24 víťazných
fotografií z mesta a okolia umiestnených na štylizovaných drevených stojanoch, ktorých autormi boli
obyvatelia mesta. Fotografie boli zasielané elektronicky vo vyhlásenej súťaži na stránke mesta, víťazné
fotografie boli vybraté odbornou porotou. Do súťaže sa zapojilo viac ako 180 účastníkov a bolo zaslaných
celkom 289 fotografií. Galéria sa stretla s veľkým pozitívnym ohlasom obyvateľov a návštevníkov mesta,
preto mesto v r. 2014 zabezpečilo výstavu historických fotografií umiestnených na stojanoch na Námestí
osloboditeľov pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Vďaka kladnému ohlasu bude
mesto s prípravou galérie pod nebom pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
Vo februári 2015 bola schválená Marketingová stratégia mesta. Hlavným cieľom marketingovej stratégie je
zvýšenie konkurencieschopnosti a imidžu mesta. Jej úlohou je úspešne „predať“ mesto, odlíšiť mesto od
konkurencie, využiť konkurenčnú výhodu a dosiahnuť spokojnosť cieľových skupín.
Záver: Opatrenie je splnené.
Záver k špecifickému cieľu: Podstatná časť špecifického cieľa je splnená. Vo viacerých aktivitách je
potrebné naďalej pokračovať a ešte väčšiu pozornosť je potrebné venovať rozvoju cyklotrás v meste
s prepojením na ostatné časti regiónu, osobitne na Zemplínsku šíravu.
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Špecifický cieľ 2
Zvýšiť prílev zahraničného a domáceho kapitálu
Opatrenia:
2.1 Pripraviť systém podpory flexibilnej rekvalifikácie disponibilných ľudských zdrojov podľa potrieb investorov
V rokoch 2007 – 2015 Mesto spolupracovalo s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach,
Košickým samosprávnym krajom a vedením podnikov na území mesta na príprave študijných odborov
stredných škôl, ktorých absolventi budú mať uplatnenie v uvedených podnikoch. Každoročne sa uskutočňovali
burzy informácií pre žiakov základných škôl v mestskej športovej hale, v hale Gymnázia P.Horova a na
jednotlivých stredných odborných školách s praktickými ukážkami žiakov týchto škôl a tiež dni otvorených
dverí na týchto školách. V roku 2008 podnik BSH v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a SOŠ
technickou zriadil stredisko praktického vzdelávania, kde žiaci mimo vyučovania absolvujú aj prax, dostávajú
štipendium a majú zaručené zamestnanie. Košický samosprávny kraj vytvoril centrá odborného vzdelávania
v dvoch michalovských stredných školách, v Strednej odbornej škole technickej a v Strednej odbornej škole
obchodu a služieb. SOŠ obchodu a služieb k zatraktívneniu povolania umožňuje žiakom počas štúdia prax
v reštauračných zariadeniach v Česku, Poľsku, Nemecku, Grécku, Taliansku a v Anglicku, kde naberú
skúsenosti a rozhľad vo svojom odbore. Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl každoročne
upravuje zameranie a počet odborov na stredných školách podľa požiadaviek trhu práce. Výchovní poradcovia
v michalovských základných a stredných školách usmerňujú žiakov a ich rodičov k štúdiu odborov, o ktoré je
na trhu práce záujem.
Mesto za zvýhodnených podmienok poskytovalo svoje nebytové priestory subjektom zabezpečujúcim
rekvalifikáciu nezamestnaných, predovšetkým priestory škôl, a zároveň ponúkalo pre novo začínajúcich
podnikateľov svoje nebytové priestory za účelom umožnenia podnikania. Takými boli napr. Občianske
združenie Prameň Zemplína, zaoberajúce sa základným sociálnym poradenstvom a sprostredkovaním
osobnej asistencie, pracovná agentúra Trenkwalder, OZ Nová cesta, zaoberajúce sa poskytovaním
poradenstva a informácií vybraným cieľovým skupinám v oblasti sociálnoprávnej, vzdelávania, bývania
a zamestnanosti, ale aj iné poskytujúce podobné služby v rámci aktivít projektov financovaných z fondov EÚ.
Mesto má uzatvorených 162 nájomných zmlúv z čoho 11 je pre drobné a 6 pre ostatné služby obyvateľstvu.
Záver: Opatrenie je v tejto fáze splnené.
2.2 Vytvoriť územno-technické podmienky pre realizáciu nových investícií
V r. 2006 začalo mesto Michalovce obstarávanie nového Územného plánu mesta Michalovce. Obstaranie bolo
spolufinancované z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, Opatrenie 3. 3.
Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky.
Nový územný plán mesta Michalovce bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 160, zo dňa
26. 02. 2008 schválený.
V r. 2010 mesto zabezpečilo obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Michalovce, pre 3
vybraté lokality, ktoré boli uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 440, zo dňa 27. 04. 2010
schválené. V roku 2011 začal odbor V, ŽP a MR obstarávanie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Michalovce pre
7 vybraných lokalít. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Michalovce boli uznesením Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach č. 151, zo dňa 24. 04. 2012 schválené. Uvedené územnoplánovacie
dokumentácie vytvárajú vhodné územno-technické podmienky pre realizáciu nových investícií na území
mesta.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 308, zo dňa 3. 09. 2013 bolo schválené obstaranie
Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Michalovce. Zmeny sa týkali 7 lokalít. Uznesením Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach č. 370, boli dňa 29. 04. 2014 tieto zmeny schválené.
Záväzné časti všetkých aktualizácií boli doplnené a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavený zákon) vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č. 107/2008 o záväznej
časti Územného plánu mesta Michalovce. Uvedené aktualizácie Územného plánu mesta Michalovce vytvorili
na území mesta vhodné podmienky pre investičné zámery občanov a podnikateľov, navrhli vhodné funkčné
využitie riešených lokalít s dôrazom na zosúladenie všetkých vzťahov v území, vytvorenie optimálneho
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priestorového usporiadania a funkčného využívania územia mesta a vytvorenia predpokladu pre zvýšenie
pracovných príležitostí v meste.
Mesto Michalovce spolupracuje s občanmi mesta i podnikateľmi pri vytváraní vhodných podmienok pre
realizáciu ich investičných zámerov. Mesto tak vytvára podmienky pre individuálne potreby občanov a firiem
pri vydávaní stanovísk k investičných zámerom, ktoré vedú k zlepšeniu bývania občanov, rozširujú možnosti
podnikania, čím sa vytvárajú podmienky aj pre nové pracovné príležitosti.
Mesto. Okrem toho, naďalej podáva informácie o možnostiach realizácie investičných zámerov v zmysle
schváleného Územného plánu mesta Michalovce a jeho zmien, ako aj vydáva stanoviská k investičným
zámerom, k projektovým dokumentáciám, k využitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely,
čím sa vytvára proporcionálny rozvoj mesta zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám jeho obyvateľov pri
rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.
Záver: Opatrenie je v tejto fáze splnené.
2.3 Zlepšiť zdravotné, sociálne, kultúrne a športové podmienky tak, aby zodpovedali požadovaným štandardom
investorov
Mesto každoročne finančne podporovalo materiálno – technické vybavenie NsP Š. Kukuru (v období, keď bolo
jedným z akcionárov nemocnice). Príspevok jedného milióna Sk ročne sa pravidelne používal na nákup
zdravotníckej techniky. Aj vďaka tomu získala nemocnica špičkový anestéziologický aparát pre oddelenie
akútnej a intenzívnej medicíny, systém monitorov vitálnych funkcií pre obe interné oddelenia, či usg prístroj.
V roku 2012 Mesto poskytlo jednorazovú finančnú čiastku za prenájom jednej akcie vo výške viac ako 600.000
€ na nákup lineárneho urýchľovača pre onkologické oddelenie, čo je prístroj špičkovej kvality, ktorý podstatne
zlepšil možnosti radiačnej liečby pre pacienta. Mesto sa v rámci svojich možností a kompetencií podieľa na
výstavbe nového objektu Nemocnice novej generácie.
V roku 2008 mesto vybudovalo bezbariérový vstup do MsKS ako aj bezbariérový prístup k výťahu. V roku 2009
boli zrekonštruované hygienické zriadenia na I. podzemnom podlaží, II. až V. nadzemnom podlaží v objekte
súčasnej polikliniky.
Mesto ústretovo ponúkalo svoje nebytové priestory pre potreby odborných lekárov, lekárov prvého kontaktu
a iných poskytovateľov zdravotníckych služieb. V súčasnosti je takto využívaných 67 nebytových priestorov, z
toho 61 ambulancií, 3 výdajne zdravotníckych potrieb a 3 lekárne.
V oblasti infraštruktúry kultúry sa výrazne zlepšili podmienky v priestoroch MsKS, kde bola osadená nová
vzduchotechnická jednotka pre vetranie veľkej sály, zrealizoval sa bezbariérový vstup do objektu vrátane
osadenia nových vstupných dverí , vymenili sa okná, podlahová krytina, sedadlá – zvýšila sa aj kapacita veľkej
sály z 350 miest na 432 miest, vymenilo sa núdzové osvetlenie, vybudoval sa druhý vstup na javisko
a kompletné zázemie – šatne so sociálnym zariadením pre účinkujúcich, sociálne zariadenie pre verejnosť aj
pre imobilných občanov a zriadená bola nová kancelária kina.
Kinosála kina Centrum v Michalovciach bola vybavená digitálnou technológiou obrazu, ktorá vyhovuje
štandardu DCI, ku kompletnej zvukovej technike so štandardom Dolby Digital Surround EX tak pribudol
digitálny obraz v 2D a 3D kvalite.
Upravila sa tribúna na Námestí osloboditeľov, čim sa tam vytvorili lepšie podmienky pre prezentáciu
miestnych i hosťujúcich umelcov.
Mesto od roku 2007 prispelo k zlepšeniu podmienok v športovej oblasti, a to rekonštrukciou a modernizáciou
športových zariadení – futbalový štadión, zimný štadión, mestská športová hala, plaváreň a vybudovaním
a rekonštrukciou športových areálov pri základných školách ( II.ZŠ, IV.ZŠ, VI.ZŠ, VII.ZŠ) tak aj zapájaním sa čo
najviac mladých ľudí ale aj dospelých a seniorov do športu organizovaním rôznych športových podujatí, akými
sú napr. Mestská športová olympiáda materských škôl, Liga materských škôl o pohár primátora mesta
v pohybovej zdatnosti, Mestská športová olympiáda základných škôl, mestské športové ligy a športové súťaže
o pohár primátora mesta, a to v atletike, viacbojoch všestrannosti, basketbale, malom futbale, hádzanej,
florbale, in-line korčuľovaní, plávaní, vybíjanej, volejbale, stolom tenise a šachu, Letný michalovský streetbal,
Olympiáda seniorov, Futbalové majstrovstvá hráčov nad 50 rokov a pod. Každoročne taktiež finančnými
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dotáciami podporuje činnosť mládežníckych športových klubov hlavne v kolektívnych športoch.
Mesto finančne podporuje činnosť športových klubov v meste, aj vďaka čomu mládežnícke tímy viacerých
z nich účinkujú, resp. účinkovali v najvyšších republikových súťažiach a najvyšších týchto súťažiach sú
v súčasnosti hádzanárky Iuventy Michalovce, futbalisti MFK Zemplín Michalovce a florbalistky Eastern Wings
Michalovce.
Záver: Opatrenie je v tejto fáze splnené.
2.4 Zlepšiť propagáciu mesta a regiónu, vrátane prehľadu o možnostiach investovania
Oficiálna stránka mesta Michalovce – www.michalovce.sk bola nanovo navrhnutá, vypracovaná,
programovaná na báze CMS – Content managment system, bola vytvorená nová štruktúra portálu v piatich
sekciách - Mesto, Samospráva, Firmy a podnikatelia, Turizmus, Kultúra a šport. Súčasťou portálu je databáza
podnikateľských subjektov, kde sa môže bezplatne registrovať ľubovoľný podnikateľský subjekt v regióne.
V novinkách portálu pravidelne prinášame aktuálne informácie v spolupráci s podnikateľskými subjektmi ale
aj so štátnymi organizáciami, v spolupráci s ktorými prinášame dôležité informácie práve pre podnikateľské
subjekty. Na portáli sa nachádza mnoho ďalších služieb, ktoré využívajú aj podnikateľské subjekty –
geografický informačný systém web-gis, s mapovými údajmi a vrstvami katastrálnej mapy kategorizovaných aj
podľa vlastníka, s vrstvami ortofotomáp z rokov 2001, 2009 a 2013, vrstvy súpisných a orientačných čísel,
vrstvy verejného osvetlenia, zelene, parkovania, výkopových prác, volebných obvodov, ako aj ďalšie
informačné vrstvy.
Súčasťou sekcie Firmy a podnikatelia je aj bezplatný register firiem a podnikateľských subjektov okresu
Michalovce a propagačné informačné elektronické brožúry v slovenskom a anglickom jazyku. Možnosti pre
bezplatnú propagáciu podnikateľských aktivít, podujatí a zariadení v oblasti cestovného ruchu ponúka portál
www.dolnyzemplin.sk ktorý taktiež prevádzkuje mesto. Sekcia Turizmus je prepojená na uvedený portál, ktorý
vznikol v rámci projektu „Michalovce – vstupná brána turizmu Zemplína“. Na tomto portáli je ponúkaná
možnosť registrácie prevádzok, ktoré podnikajú v oblasti ubytovania a reštauračných služieb v rámci regiónu
dolný Zemplín. Portály mesta www.michalovce.sk a www.dolnyzemplin.sk sa denne niekoľko krát
aktualizujú, svojim obsahom a rozsahom poskytujú úplné informácie o živote mesta a okolia. Súčasne má
mesto vytvorené aj stránky dolného Zemplína na sociálnej sieti Facebook, kde zverejňuje všetky podujatia
a aktivity, ktoré sa konajú v meste Michalovce a okolí a taktiež stránku na uvedenej sociálnej sieti pod názvom
Michalovce – srdce Zemplína.
Mesto zabezpečuje propagáciu prostredníctvom vlastných médií, jednak mestskou televíziou TV Mistral,
printovým médiom dvojtýždenník Michalovčan, web stránkou www.michalovce.sk, FB stránkou Michalovce –
srdce Zemplína, ale aj formou spolupráce s regionálnymi médiami. Televízia Mistral úzko spolupracuje s
regionálnou televíziou Východ a tiež s TV Zemplín na báze recipročnej výmeny vysielaných materiálov.
Stabilná a pravidelná je spolupráca v oblasti propagácie mesta aj s Košickým samosprávnym krajom. Mesto
zabezpečuje aktívnu propagáciu prostredníctvom tlačových správ a tlačových besied s regionálnymi
printovými médiami - denník Korzár, ktorý vydáva v utorok samostatnú prílohu Zemplínske noviny, týždenník
Slovenský východ, Nový čas, Naše novinky, Obecné noviny, tlačové agentúry SITA a TASR. Pri propagácii mesta
spolupracujeme aj s portálmi michalovce.dnes24.sk, novinyzemplina.sk, nazempline.sk, a regionálnymi
reportérmi celoslovenských televíznych a rozhlasových médií.
Záver: Opatrenie je splnené
2.5 Vytvoriť odborné zázemie pre komunikáciu a jednanie s investormi
Na jednotlivých odboroch Mestského úradu v Michalovciach sú odborní pracovníci, ktorí s možnými
investormi spolupracujú v oblastiach prenájmu, resp. kúpy nehnuteľností, zmien a doplnkoch územného
plánu, územného a stavebného konania, v oblasti spolupráce získavania prostriedkov z externých zdrojov,
propagácie a turizmu a spolupráce v oblasti kultúrnych aktivít. Súčasťou novej marketingovej stratégie mesta
Michalovce je personálna politika, ktorá jednoznačne vymedzuje úlohy manažmentu marketingu mesta,
zahŕňa proces implementácie marketingu aj v oblasti komunikácie so súčasnými a budúcimi investormi.
Záver: Opatrenie je splnené.
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2.6 Rozvinúť obchodné kontakty s cezhraničnými regiónmi
Mesto Michalovce má podpísané zmluvy s 8 partnerskými mestami v Európe. Sú to mestá: Jaroslaw – Poľsko,
Vyškov – Česká republika, Sátoraljáujhély – Maďarsko, Kavarna – Bulharsko, Vila Real – Španielsko, Užhorod –
Ukrajina, Pančevom v Srbsku. Najmladším partnerským mestom je francúzske mesto Cognac, s ktorým bola
zmluva o partnerstve podpísaná 17.4.2015. Tieto partnerstvá prispievajú k vzájomnej výmene skúseností v
oblasti kultúrnej, humanitárnej, športovej i v oblasti cestovného ruchu.
Každoročne Mesto Michalovce organizuje medzinárodný turnaj partnerských miest vo futbale, na ktorom sa
pravidelne zúčastňujú mužstvá z Vyškova, Jaroslawi, Užhorodu a Sátorílaújhely.
V jednom z troch miest, a to v Michalovciach, Vyškove a Jaroslawi sa každoročne konajú medzinárodné
priateľské turnaje vo volejbale.
Pravidelne pozývame delegácie z družobných miest na Zemplínsky jarmok a Zemplínske slávnosti, kde majú
možnosť spoznať naše mesto, kultúru, tradície, športový život v meste aj okolí a oboznámiť sa aj s priemyslom
či zamestnanosťou v našom meste. Zároveň je to príležitosť oboznámiť sa s prácou v našej samospráve a
vzájomne si vymeniť skúsenosti.
Naše umelecké telesá sa zúčastňujú festivalov v partnerských mestách a naopak, my sme hostiteľmi
umeleckých telies z iných miest.
Mesto Michalovce sa spolu s partnerským mestami Jaroslaw, Vyškov a Užhorod zúčastňuje na výstavách
cestovného ruchu – Slovakiatour v Bratislave, v družobnom meste Užhorod, v poľskom meste Krakow v
spoločnom stánku s družobným mestom Jaroslaw a v Brne na výstave Regiontour v spoločnom stánku s
partnerským mestom Vyškov.
Vďaka týmto kontaktom dochádzalo a dochádza aj k stretnutiam podnikateľských subjektov, z ktorých
niektoré prerástli aj do obchodných vzťahov.
Záver: Opatrenie je v tejto fáze splnené.
Záver k špecifickému cieľu 2: Vzhľadom k tomu, že za obdobie rokov 2006 až 2015 rozšírili v Michalovciach,
a to aj napriek hospodárskej kríze, výrobu tu etablované zahraničné spoločnosti Michatek, BSH Drivers an
Pumps, syráreň Bel a Convatec, nový závod tu postavila spoločnosť Yazaki, možno tento špecifický cieľ
považovať v tejto fáze za splnený.
Špecifický cieľ 3
Zlepšiť získavanie a využívanie externých zdrojov na rozvoj mesta
Opatrenia:
3.1 Vytvoriť odborné kapacity pre získavanie informácií o možnostiach financovania
projektových zámerov, vypracovanie a realizáciu projektov, vyhľadávanie partnerov a pod.
V r. 2007 bol v rámci zmien v organizačnej štruktúre mesta vytvorený odbor Informatizácie a grantov, ktorého
náplňou je príprava a implementácia projektov, ktoré sú financované zo zdrojov EÚ a dotačných politík. Na
získavanie informácií o možnostiach financovania sa využívajú internetové zdroje.
Mesto spolupracovalo aj s viacerými externými partnermi na príprave a implementácii jednotlivých projektov.
Záver: Opatrenie je splnené.
3.2 Intenzívnejšie presadzovať rozvojové priority mesta na regionálnej a národnej úrovni
V programovom období 2004 – 2006 bolo vypracovaných celkom 8 projektov, z ktorých boli úspešné 2
projekty s celkovou výškou NFP 211 950 €, mesto bolo v úlohe partnera v ďalších 2 projektoch.
V programovom období 2007-2013 na odbore Informatizácie a grantov bolo k 31.12.2015 vypracovaných
a podaných celkom 146 projektov, z ktorých celkovo 77 projektov bolo schválených (70 už ukončených,
3 odstúpené a 4 v procese realizácie). Úspešnosť projektov je k uvedenému stavu - 52,7 %. Celková výška
schválených NFP je 19 561 986,31 € z toho 17 969 962,17 € zo ŠF, výška spolufinancovania mesta –
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1 330 965,40 € z toho spolufinancovanie projektov zo ŠF – 1 101 402,91 €.
Medzi projekty s vyšším finančným objemom patria komplexné rekonštrukcie 4 škôl (VI. ZŠ na Ul. okružnej, I.
ZŠ na Ul. T. J. Moussona, II. ZŠ na Ul. J. Švermu a III.ZŠ na ulici Moskovskej). Ich realizáciou - výmenou okien,
dverí a zateplením striech a fasád dochádza k vysokej úspore energií a prevádzkových nákladov škôl,
rekonštrukciou interiérových priestorov a hygienických zariadení sa povýšilo prostredie škôl na európsky
štandard, ušetrené finančné prostriedky sa mohli použiť do vybavenia škôl a na nákup školských pomôcok.
Spokojnosť obyvateľov a návštevníkov mesta priniesol projekt Regenerácia centrálnej mestskej zóny na
Námestí slobody a Štefánikovej ulici ako aj Regenerácia satelitov centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce –
ulice Pasáž, Sama Chalupku a Duklianska úplnou revitalizáciou ich priestorov. Zvýšila sa ňou atraktivita mesta,
jeho estetika, bezpečnosť uvedených priestorov a občanov mesta.
V roku 2013 sa v ZpS stavebne ukončila investičná akcia realizovaná z fondu ERDF a štátneho rozpočtu
Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov a v 6/2013 bola slávnostne odovzdaná do užívania.
Realizáciou tejto stavebnej aktivity sa podstatne rozšírili možnosti poskytovania doplnkových služieb:
kuchyňa, jedáleň, rehabilitácia, zdravotné stredisko, služby holiča, spoločenská a kultúrna miestnosť,
miestnosť pre cirkevné obrady. Bolo vytvorených nových 10 lôžok pre imobilných klientov a vozičkárov
s bezbariérovým vstupom. Rekonštrukciou zariadenia bola vyriešená bezbariérovosť prístupu do budovy,
zabezpečilo sa skvalitnenie prevádzkových podmienok, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi
priestormi potrebnými na plnenie úloh spojených s kvalitou sociálnych služieb, svetelná i tepelná pohoda
bývania výstavbou vlastnej tepelnej kotolne. ZpS poskytuje klientom celkovo 188 lôžok. V roku 2011 sa začala
rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby na Borovicovej ulici, ktoré však v roku 2012 bola na základe
rozhodnutia riadiaceho orgánu zastavená. V roku 2015 mesto získalo od Ministerstva pôdohospodárstva
dotáciu na pokračovanie tejto rekonštrukcie.
V oblasti podpory a ochrany životného prostredia mesto realizovalo tri projekty - Uzavretie a rekultivácia
skládky nie nebezpečných odpadov Lastomír, ktorý riešil uzavretie a rekultiváciu skládky tuhého komunálneho
odpadu situovanej v obci Lastomír, projekt Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky
odpadov, ktorým sa zakúpila nová triediaca linka, zberové vozidlo, vysokozdvižný vozík, nádoby na komunálny
odpad a kompostéry, rekonštruovala sa triediaca hala a projekt Centrum pre spracovanie biologicky
rozložiteľného odpadu, ktorý riešil opláštenie skeletu haly na spracovanie kompostu, vybudovanie spevnených
plôch a celý rad technologických a strojných zariadení na zber a spracovanie biologicky rozložiteľného
odpadu. Všetky tri projekty boli financované z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu.
Verejné osvetlenie v meste bolo taktiež čiastočne rekonštruované z externých zdrojov. Využili sme Nórsky
finančný mechanizmus a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na získanie financií na
rekonštrukciu verejného osvetlenia na Sídlisku Východ a Stráňany prostredníctvom projektov Svietime
úsporne a spoľahlivo a Modernizácia a budovanie verejného osvetlenia mestských aglomerácií
v Michalovciach.
Z dotačných politík Úradu vlády SR sa vybudovali nové multifunkčné ihriská projektmi na VII. ZŠ na Krymskej
ulici, na II. ZŠ na Ulici J. Švermu. Rekonštruovali sme z cudzích prostriedkov aj dopravné ihriská, 6 detských
ihrísk, vybavili sme tri školy so športovými triedami športovým náčiním a pomôckami. V r. 2011 sa realizovala
výstavba multifunkčného ihriska na Mlynskej ulici v rámci projektu „Športuj a nefetuj“ využiteľné pre futbal,
volejbal, nohejbal, basketbal či iné pohybové aktivity a v roku 2015 boli získané finančná prostriedky na
výstavbu multifunkčného ihriska na V. ZŠ, Ul. školská. Z dotácie ÚV SR v roku 2013 a 2014 prebiehala
rekonštrukcia 6 materských škôl, dotýkajúca sa najmä výmeny a rekonštrukcie všetkých otvorových
konštrukcií (okná a dvere) v budovách materských škôl, vo výške 426 000 €. Výmena okien sa tiež realizovala
na Základnej umeleckej škole na Ul. Štefánikovej, Materskej škole na Ul. S. H. Vajanského a Materskej škole na
ul. F. Kráľa z vlastných zdrojov a finančných prostriedkov grantu BSH s.r.o.
Z dotačných a grantových zdrojov boli vybudované aj prvky spomalenia premávky na Ulici okružnej, cyklistické
trasy na Ul. Štefánikovej s prepojením na Ul. humenskú a Petra Jilemnického s prepojením na sídlisko Východ,
osvetlenie priechodov pre chodcov na Ulici Masarykovej a Ulici Okružnej, výmena chladiaceho zariadenia
zimného štadióna, boli upravené a revitalizované verejné priestranstva pri jazierku Baňa. Mesto nezanedbáva
ani preventívne programy v oblasti protidrogových aktivít, prevencie kriminality a prevencie obchodovania s
ľuďmi. Z externých zdrojov bolo v meste nainštalovaných šesť IP kamier a bolo vybavené monitorovacie
oddelenie mestskej polície s cieľom zvyšovania bezpečnosti a predchádzania rôznym formám vandalizmu.
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Zrealizovali sme šesť projektov v oblasti situačnej prevencie kriminality a tri projekty v oblasti viktimačnej
prevencie. Most dôvery, Spájame mosty, Mosty medzi nami – sú protidrogové projekty, ktoré podporili
inovatívne prístupy v práci s deťmi a mládežou s využitím masovokomunikačných prostriedkov a informačných
technológií, vytvorili sme miesto prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia. V každom roku mesto
realizovalo projekty v rámci prevencie kriminality s cieľom rozširovať kamerový monitorovací systém v meste
– MZKS disponuje s 11 analógovými kamerami a 20 digitálnymi IP kamerami, z projektov bolo vybavené aj
monitorovacie oddelenie MsP.
V meste pred rokom 2007 absentovala práca s marginalizovanou časťou obyvateľstva. Projektom MLIN –
Marginalize Locality – Inclusion sme naštartovali terénnu sociálnu prácu na Ulici mlynskej, vytvorili sme
funkčnú sieť terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov pre realizáciu služieb starostlivosti vo všetkých
kritických oblastiach života rómskej komunity. Projektom MLIN II pokračovala práca terénnych pracovníkov
v lokalite ulice Mlynská, od r. 2013 sme sa zapojili do národného projektu sociálnej práce. Mesto súčasne
malo schválenú Lokálnu stratégiu komplexného prístupu pre oblasť vzdelávania, sociálnej práce a 5
projektových zámerov firiem s cieľom zvýšenia zamestnanosti rómskeho etnika, v rámci LSKxP bolo
realizovaných 5 úspešných projektov.
V oblasti podpory kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania a práce s deťmi využívame aj minimálne príležitosti,
ktoré sa ponúkajú – štrukturálne fondy, dotácie Ministerstva kultúry SR, Vyšegrádsky fond, nadačné fondy.
Projektmi Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium v Michalovciach a Tvoríme pre všetkých sme
finančne podporili maliarske a sochárske plenéry. Z dotácie bol revitalizovaný Gaštanový park, do ktorého boli
o.i. umiestnené aj 3 tarvertínové sochy, ktoré vznikli na sochárskom sympóziu. Veľký ohlas mal projekt Galéria
v exteriéri, výstavy obrazov na Námestí osloboditeľov sme prevádzkovali 3 roky po sebe s obsahom na
aktuálnu tému. Organizovanie medzinárodných detských táborov a vzdelávanie rómskych detí boli možné aj
vďaka projektom Detský letný tábor bez jazykových bariér - Mlynské deti po slovensky, Sme tu pre naše deti
a mládež. Z ERDF fondu bol financovaný neinvestičný projekt Michalovce – vstupná brána turizmu Zemplína,
ktorý veľkou mierou prispel k rozvoju turizmu mesta a okolia.
Mesto využilo externé finančné prostriedky aj na vzdelávanie vlastných pracovníkov s cieľom zvýšiť kvalitu
poskytovaných služieb pracovníkmi mestského úradu projektom INEDU-GOV z Nórskeho finančného
mechanizmu, ale taktiež vzdelávanie seniorov z externých zdrojov z ESF a štátneho rozpočtu. Externé finančné
prostriedky z ESF fondu sme využili aj na vzdelávanie seniorov, v projekte bolo vyškolených viac ako 700
seniorov v 7 učebných moduloch, školenia v module Práca s počítačom a IKT pokračovala ďalším projektom,
v ktorom bolo vyškolených ďalších 60 seniorov.
V neposlednom rade Michalovčanov a nielen ich určite potešila realizácia projektu Digitalizácia obrazu kina
Centrum Michalovce, prostredníctvom ktorého bola vybavená kinosála kina Centrum v Michalovciach 2D a 3D
digitálnou technológiou obrazu.
Záver: Opatrenie je v tejto fáze splnené.
Záver k špecifickému cieľu 3: V tejto fáze je tento špecifický cieľ splnený.
Špecifický cieľ 4
Podporiť malé a stredné podnikanie v meste
Opatrenia:
4.1 Podporovať podnikateľské aktivity s vyššou pridanou hodnotou
Mesto podporuje malé a stredné podnikanie rôznymi formami. Jednou z foriem je vytvorenie podmienok pre
prezentáciu firiem a podnikateľských subjektov na portáli mesta v budovanej databáze s bezplatnou
registráciou podnikateľských subjektov. Súčasne sme oslovili malých a stredných podnikateľov pre zapojenie
sa do Lokálnej stratégie komplexného prístupu v rámci výzvy programu KaHR, do ktorej sa prihlásilo 5
podnikateľských subjektov s prevádzkou na území mesta Michalovce. Investičné aktivity sú mestom
podporované pri riešení napojenia na existujúce inžinierske siete. Využíva sa možnosť realizovať toto
napojenie cez pozemky vo vlastníctve Mesta. Malé podnikanie v oblasti služieb je podporované aj vytváraním
podmienok v nebytových priestoroch Mesta na základe prijatých všeobecne záväzných opatrení mesta.
Podnikateľské subjekty podnikajúce v oblasti cestovného ruchu pozývame na stretnutia s ponukou služieb
v projekte Michalovce – vstupná brána turizmu Zemplína. Súčasne mesto zvoláva podnikateľské subjekty
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s cieľom rozvoja spolupráce a možností vzájomnej spolupráce pri rozvoji kultúrneho, spoločenského
a športového využitia centrálnej mestskej zóny obyvateľmi aj návštevníkmi nášho mesta.
Záver: Opatrenie je v tejto fáze splnené.
4.2 Podporovať rozvoj informačných technológií
Mesto pracuje na informatizácii mesta a úradu, na vybudovaní Front Office služieb pre obyvateľov, úrady
a podnikateľov. V súčasnosti poskytuje služby WEB - GIS geografického informačného systému s mapovými
údajmi a vrstvami katastrálnej mapy kategorizovaných aj podľa vlastníka, s vrstvami ortofotomáp z rokov
2001, 2009 a 2013, vrstvy súpisných a orientačných čísel, vrstvy verejného osvetlenia, zelene, parkovania,
výkopových prác, volebných obvodov, ako aj ďalšie informačné vrstvy.
Mesto podporuje aktivity subjektov, ktorých činnosťou je budovanie sietí a šírenie informácií umožňovaním
rozkopávok. Mesto zároveň vytvára ukladaním HDPE chráničiek do týchto výkopov predpoklady pre
budovanie vlastnej optickej siete, ktorú súčasne postupne aj vytvára.
Záver: Opatrenie je v tejto fáze splnené.
4.3 Zlepšiť kvalitu a dostupnosť poradensko-informačných služieb pre malých a stredných podnikateľov.
Mesto plne podporuje činnosť Centra prvého kontaktu Michalovce, ktoré v sledovanom období zrealizovalo
pre podporu malého a stredného podnikania dva projekty a to „Podpora malého a stredného podnikania
naprieč hraniciam Slovenska a Ukrajiny“, ktorého sa počas realizácie zúčastnilo cca 100 subjektov z oboch
krajín. Druhý projekt „Obchodné tréningy a konzultácie: Vytváranie nových hraničných príležitostí pre malé
a stredné podniky – tento projekt ešte nebol ukončený.
Mesto zároveň informuje podnikateľov o svojich voľných nebytových priestoroch vhodných na podnikanie
prostredníctvom novín Michalovčan a novo zriadenej sekcii Prenájom majetku Mesta, umiestnenej na
internetovej stránke Mesta. Mesto disponuje 190 nebytovými priestormi vhodnými na podnikanie, z ktorých
je priemerne 25 ihneď možných na prenajatie.
Záver: Opatrenie je v tejto fáze splnené.
Záver k špecifickému cieľu 4: Cieľ je v tejto fáze splnený.
Záver k strategickému cieľu: Cieľ je v tejto fáze splnený čiastočne.
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Sociálna starostlivosť:
Strategický cieľ
Zlepšenie sociálnej situácie obyvateľov mesta
Špecifický cieľ 1
Zvýšiť ponuku a zlepšiť kvalitu služieb sociálnej starostlivosti pre občanov mesta
Opatrenia:
1.1 Posilniť (personálne a finančne) sieť opatrovateľských služieb
V súlade s koncepčnou sociálnou politikou mesta a v súlade so strategickými materiálmi mesta má rozvoj
opatrovateľskej služby, ktorá je výraznou mierou zameraná na konkrétne individuálne potreby klientov, veľký
význam. Opatrovateľská služba je v meste Michalovce poskytovaná v domácom prostredí a taktiež
v zariadeniach sociálnych služieb. Hlavnou prioritou Mesta v oblasti poskytovania sociálnych služieb bol rozvoj
terénnej opatrovateľskej služby, ktorá je zameraná na pomoc prijímateľovi sociálnej služby v domácom
prostredí. Táto služba je z dlhodobého hľadiska k životu klienta najšetrnejšia, nevytrháva občanov z ich
prirodzeného prostredia a umožňuje širšiu spoluprácu s rodinou a kontakt s komunitou. Opatrovateľská
služba bola zabezpečovaná prostredníctvom zamestnancov Mesta – opatrovateľov:
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

opatrovatelia

103

96

94

93

87

82

89

92

Opatrovaní

120

111

102

110

101

102

113

119

Vzhľadom na skutočnosť, že záujem občanov o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby (DOS) neustále
narastal, finančné výdavky mesta na túto sociálnu službu každoročne vzrastali:
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sk

€

€

€

€

€

€

€

321827

331806

331337

340519

349587

403135

Skutočnosť 9797859

436811

nákladov
na DOS
Mesto Michalovce poskytlo finančný príspevok na domácu opatrovateľskú službu v rokoch 2008 až 2012 aj pre
Slovenský červený kríž územný spolok Michalovce, kde sa táto sociálna služba naplnila v nasledovných
ukazovateľoch:
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

opatrovatelia

7

7

8

8

7

Opatrovaní

7

7

8

8

7

V rokoch 2008 až 2012 sa jednalo vo všetkých rokoch o rovnaký finančný príspevok na opatrovateľskú službu
pre SČK – územný spolok Michalovce, a to vo výške 19 916 €. Po roku 2012 už SČK Michalovce túto službu
neposkytoval.
Opatrovateľská služba poskytovaná pobytovou formou v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), Masarykova
21, Michalovce a v Zariadení pre seniorov (ZpS) na Hollého ulici bola určená pre občanov mesta, ktorí nemôžu
zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov zotrvať v ich prirodzenom prostredí. V roku 2013 sa v ZpS
stavebne ukončila investičná akcia „Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov“ a v 6/2013 bola
slávnostne odovzdaná do užívania. Realizáciou tejto stavebnej aktivity sa podstatne rozšírili možnosti
poskytovania doplnkových služieb: kuchyňa, jedáleň, rehabilitácia, zdravotné stredisko, služby holiča,
spoločenská a kultúrna miestnosť, miestnosť pre cirkevné obrady. Bolo vytvorených 10 nových lôžok pre
imobilných klientov a vozičkárov s bezbariérovým vstupom. Rekonštrukciou zariadenia bola vyriešená
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bezbariérovosť prístupu do budovy, zabezpečilo sa skvalitnenie prevádzkových podmienok, materiálne
vybavenie, vybavenosť sociálnymi priestormi potrebnými na plnenie úloh spojených s kvalitou sociálnych
služieb, svetelná i tepelná pohoda bývania výstavbou vlastnej tepelnej kotolne. ZpS poskytuje klientom
celkovo 188 lôžok. Stavebná rekonštrukcia zariadenia a zvýšenie počtu ponúkaných služieb si vyžiadalo aj
zvýšenie počtu kvalifikovaných zamestnancov, ktorý v roku 2015 predstavuje 102 osôb.
Vzhľadom na mimoriadne nepriaznivý stav objektu ZOS na Masarykovej ulici a prerušenie stavebných prác na
výstavbe novej budovy ZOS na Borovicovej ulici bez konkrétneho časového obmedzenia, Mesto zrealizovalo
presťahovanie ZOS od 1.10.2013 do objektu, v ktorom sídli ZpS na Ul. J. Hollého č. 9, na jeho 8. poschodie.
Presťahovaním ZOS do nových priestorov, ktoré sa nachádzajú v zrekonštruovanej hlavnej budove ZpS, sa
okrem získania kvalitatívne lepších ubytovacích a spoločenských priestorov získala pre klientov tohto
zariadenia možnosť užívať všetky novovybudované doplnkové služby. Lôžková kapacita ZOS ostala zachovaná
t. j. 25 lôžok.
Opatrovateľská služba v kombinácii s pobytom v zariadeniach výrazne prispela ku skvalitneniu
seniorov.

života

Okrem opatrovateľskej služby Mesto Michalovce ponúka pre svojich zdravotne postihnutých občanov
a seniorov s trvalým pobytom na území mesta aj ambulantnú sociálnu službu: denné centrá (bývalé kluby
dôchodcov).
Na činnosť denných centier pre seniorov, ktorých máme na území mesta už 8 (od 1.9.2015 pôsobí v časti
mesta Močarany novozaložené denné centrum) s počtom cca 700 členov, poskytlo Mesto finančné
prostriedky na vykrytie prevádzkových nákladov a nákladov na kultúrne a spoločenské podujatia.
V jednotlivých rokoch boli pre potreby denných centier použité finančné prostriedky Mesta vo výške:
v roku 2011 – skutočnosť
v roku 2012 – skutočnosť
v roku 2013 – skutočnosť
v roku 2014 – skutočnosť

15 628 €
20 433 €
23 050 €
25 000 €

Mesto Michalovce poskytuje finančne zvýhodnené stravovanie pre seniorov a občanov zdravotne
postihnutých vo svojej jedálni v MMB, na IV. ZŠ, Komenského ul. a VII. ZŠ Ul. krymská. Na základe požiadavky
občanov v roku 2012 Mesto Michalovce rozšírilo poskytovanie stravovania v školskej jedálni na V. ZŠ, na Ul.
školskej. Zatiaľ poslednou jedálňou, ktorá začala poskytovať cenovo zvýhodnenú stravu pre seniorov od
1.10.2013, je kuchyňa v prístavbe ZpS na Hollého ulici.
Seniori mesta a zdravotne postihnutí občania s trvalým pobytom v meste Michalovce každoročne prejavujú
zvýšený záujem o finančne zvýhodnené stravovanie. Kým v roku 2012 bolo evidovaných 321 stravníkov, tak v
roku 2014 evidoval odbor sociálnych vecí 480 stravníkov a v roku 2015 využívalo tento benefit mesta už 730
klientov.
Pre seniorov Mesto zabezpečilo služby práčovne a strediska osobnej hygieny, ktoré boli zabezpečované do
30.9.2013 prevádzkou sociálnych služieb v objekte malometrážnych bytov (MMB) na Ul. obrancov mieru. Od
1.10.2013 v tejto oblasti došlo k organizačným zmenám. S cieľom zoptimalizovať a zefektívniť činnosť
prevádzky nachádzajúcej sa v objekte MMB a vzhľadom na novovytvorené podmienky predmetných činností
v zrekonštruovanej budove ZpS sa k 30.9.2013 prestali poskytovať služby pedikúry, prania a žehlenia v objekte
MMB a tieto činnosti od 1.10.2013 poskytuje Zariadenie pre seniorov na Hollého ulici v úplne nových
priestoroch, ktoré sú na tento účel prislúchajúco stavebne a technologicky pripravené. Mesto Michalovce
vyšlo v ústrety aj požiadavkám občanov bývajúcich v objekte MMB a zabezpečilo poskytovanie pedikúry a zber
a výdaj bielizne v MMB jedenkrát týždenne.
Záver: Opatrenie je splnené.
1.2 Zlepšiť informovanosť občanov o službách sociálnej starostlivosti a podmienkach poskytovania opatrovateľskej
služby
Zamestnanci odboru sociálnych vecí v rámci sociálneho poradenstva individuálne informujú klientov
o možnostiach a výhodách tej ktorej sociálnej služby resp. o možných spôsoboch riešenia ťažkých, krízových
životných situácií.
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Mesto Michalovce organizuje pre svojich občanov rôzne akcie, na ktorých sú informovaní aj o možnostiach
využívania sociálnych služieb, ktoré mesto ponúka.
V uplynulých rokoch vedenie mesta veľmi úzko spolupracovalo s poradnými orgánmi primátora mesta: Radou
seniorov, Radou cirkví, Radou Rómov a od roku 2015 aj s novozaloženou Radou občanov so zdravotným
postihnutím tak, aby boli nápomocné primátorovi a vedeniu mesta pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa
zlepšovania sociálnej situácie a života občanov v meste.
V období 05/2013 až 11/2013 boli v dvojtýždenníku Michalovčan zverejnené články – sociálne okienka –
prostredníctvom ktorých boli občania mesta informovaní o jednotlivých sociálnych službách poskytovaných
mestom a zároveň boli oboznámení ako postupovať pri vybavovaní žiadostí o predmetné služby.
Denné centrá seniorov v rámci zvýšenia informovanosti verejnosti o náplni svojej činnosti a v rámci
propagácie vykonávaných aktivít zverejnili v novinách Michalovčan v období 07/2014 až 10/2014 sériu
článkov, kde predstavili a opísali miesta svojho pôsobenia a činnosti.
Seniori, ktorí nezvládajú svoju finančnú situáciu – nedokážu zabezpečovať svoje základné životné potreby,
môžu požiadať o jednorazovú sociálnu dávku. Dávka je poskytovaná formou finančnej pomoci sociálne
odkázaným občanom alebo občanom, ktorí sú v hmotnej núdzi, a môže byť poskytnutá jedenkrát do roka.
Tieto informácie sú zverejnené na internetovej stránke Mesta.
V roku 2009 bol zorganizovaný počítačový kurz, v ktorom sa seniori učili pracovať s počítačom, hlavne
využívať internet, dôležitý zdroj informácií z každej oblasti života.
Veľký vzdelávací a informačný projekt pre seniorov mesta od 50 rokov veku zrealizovalo mesto v období
08/2013 až 01/2015 v rámci Operačného programu vzdelávanie. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu života
seniorov prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania, rozvíjať kľúčové kompetencie neformálnym vzdelávaním.
V rámci tohto projektu sa občania mesta mohli zúčastniť výučby v rámci 7 učebných programov: základy práce
s počítačom, ekonomické minimum, právne minimum, tvorivé dielne, zdravoveda a základy prvej pomoci,
psychológia životnej cesty, pohybové aktivity Pilates.
Mesto Michalovce s cieľom získať informácie o miere spokojnosti s poskytovaním domácej opatrovateľskej
služby pre seniorov a zdravotné postihnuté osoby s trvalým pobytom v Meste uskutočnilo v mesiacoch apríl až
jún 2013 Prieskum terénnej opatrovateľskej služby – až 51 % respondentov vyslovilo vysokú spokojnosť
s poskytovaním opatrovateľskej služby.
Život seniorov v Meste monitorujú, usmerňujú a propagujú aj miestne média (TV Mistrál, TV Zemplín, noviny
Michalovčan), ktoré poskytujú tejto skupine občanov príslušné informácie o existujúcich možnostiach z oblasti
poskytovania sociálnych služieb v meste.
Dôležitým nástrojom informácii pre seniorov sú prednášky SČK, ktoré sú zamerané na predchádzanie chorôb
a úrazov. Prednášky sa konajú v denných centrách pre seniorov. Lektormi sú odborníci z oblasti zdravotníctva
(internisti, ortopédi, chirurgovia) a týkajú sa životosprávy a úrazovosti tejto klientely.
Záver: Opatrenie je splnené.
1.3
Vytvoriť podmienky bezbariérového pohybu telesne postihnutým osobám v meste, najmä takto
sprístupniť objekty občianskej vybavenosti
Podmienky bezbariérového pohybu telesne postihnutých osôb sa zlepšujú v meste postupne podľa finančných
možností a to úpravou chodníkov, schádzanie na prechod pre chodcov, zvuková signalizácia na semaforoch,
označovanie parkovacích miest, vonkajšie vstupy do škôl, kultúrnych a športových zariadení, obchodných
centier, úprava výťahov a pod. TaZS zrealizovali bezbariérové úpravy chodníkov pre chodcov na
Ul. Masarykovej a Ul. prof. Hlaváča.
Školy a školské zariadenia majú bezbariérové vstupy do budov, ktoré postupne upravujú podľa stanovených
noriem aj esteticky, nakoľko sú v prevažnej miere pri vstupnom schodišti. Bezbariérové vstupy podľa platných
noriem a výťahy na schodišti boli zrealizované v 3 zrekonštruovaných základných školách – ZŠ, Ul. okružná, ZŠ,
Ul. Švermu a , ZŠ T. J. Moussona, Ul. Moussona. Opravené vstupné schodište s bezbariérovým vstupom bolo
na ZŠ, Ul. Krymská, na ZŠ, Ul. Moskovská a ZŠ P. Horova, Ul. Kpt. Nálepku. Všetky chodníky, ktorých
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rekonštrukcia sa realizovala v rámci revitalizácie sídliskových plôch a stavebných úprav miestnych komunikácií
a chodníkov, majú bezbariérovú úpravu.
V Zariadení pre seniorov na Hollého ulici sa z externých zdrojov vytvorilo 7 bezbariérových bytových jednotiek
a z vlastných zdrojov mesta sa uskutočnila bezbariérová úprava 12 bytových jednotiek na 8. poschodí,
pôvodná budova ako aj prístavba má vybudované bezbariérové vstupy, výťahy, čím sa stal celý objekt
prístupný pre hendikepované osoby. Bezbariérový prístup bol vybudovaný taktiež v objekte DCS č. 2 – ul. Nad
Laborcom.
Výťahom a bezbariérovým vstupom boli vybavené aj objekty MsÚ- budova B a budova MsKS.
Záver: Opatrenie je splnené čiastočne.
1.4 Vytvoriť podmienky pre starostlivosť o postihnuté deti predškolského veku v MŠ
Mesto na pomoc rodičom v starostlivosti o svoje zdravotne postihnuté deti zriadilo v roku 2007 špeciálnu
triedu pre tieto deti na XXI. MŠ, Ul. Vajanského. Deti sú umiestňované do tejto triedy na základe odporúčania
odborného lekára, majú špeciálne učebné pomôcky a venujú sa im špeciálni pedagógovia. U rodičov má
zriadenie tejto triedy pozitívny ohlas a je záujem zo strany rodičov o umiestnenie detí aj z blízkeho okolia
mesta. Deti s ľahším zdravotným postihom sú na základe odporúčania odborníkov začleňované do bežných
tried kde sa im venujú učiteľky, ktoré majú ukončenú špeciálnu pedagogiku.
Záver: Opatrenie je v tejto fáze splnené.
Záver k špecifickému cieľu 1: Cieľ je v tejto fáze splnený čiastočne.
Špecifický cieľ 2
Zvýšiť ponuku a zlepšiť kvalitu bývania
Opatrenia:
2.1 Vybudovať na území mesta byty pre občanov v hmotnej núdzi (byty s nižším hygienickým štandardom)
V roku 2010 mesto odovzdalo do užívania 2 bytové domy so 40 nájomnými bytmi nižšieho štandardu na
Mlynskej ulici. Tieto bytové domy boli odovzdané do prenájmu občanom dovtedy žijúcim v nepriaznivých
podmienkach a ľuďom nachádzajúcim sa v hmotnej núdzi. Podmienkou prenájmu bol súhlas občana so
zavedením inštitútu osobitného príjemcu, aby bolo zabezpečené splácanie nájomného a TKO a tiež
udržiavanie bytu v pôvodnom stave. Tieto nájomné byty nižšieho štandardu ukázali svoju opodstatnenosť
a nevyhnutnosť aj vzhľadom na snahu mesta starať sa o občanov nachádzajúcich sa v sociálnej a hmotnej
núdzi. Mesto prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR nadobudlo dňa 21.10.2013 do svojho vlastníctva 60 nájomných bytov v
novo postavenom bytovom dome na Ulici okružnej, ktoré pri zohľadňovaní potrieb bývania sociálne
odkázaných skupín, prednostne prenajíma mladým rodinám s deťmi.
Záver: Opatrenie je v tejto fáze splnené.
2.2 Podporiť estetizáciu bytových domov a medziblokových priestorov na sídliskách
V roku 2007 bola ukončená estetizácia medziblokových priestorov na ulici Kuzmányho. V rokoch 2008 a 2009
bola zrealizovaná estetizácia medziblokových priestorov sídliska Východ – I. etapa (Hollého – Okružná –
Jilemnického – Čajkovského). V rokoch 2009 až 2012 bola zrealizovaná II. a III. etapa estetizácia
medziblokových priestorov sídliska Východ (Sobranecká cesta – Užhorodská – Jána Hollého). Od roku 2012
prebieha estetizácia medziblokových priestorov sídliska Juh.
Záver: Opatrenie je v tejto fáze splnené.
2.3 Zefektívniť spoluprácu spoločenstiev bytových domov pre skvalitnenie bývania
Zefektívnením spolupráce spoločenstiev bytových domov a správcov bytových domov spol. Domspráv a OSBD
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dochádza k postupnému riešeniu problémov distribúcie pitnej vody druhým tlakovým pásmom. Taktiež, v
rámci rekonštrukcie sídlisk je spoločne riešená problematika kanalizácie, osvetlenia a ostatnej infraštruktúry
pre skvalitnenie bývania.
Súčasne mesto je ústretové pri realizácii investičných zámerov, rekonštrukcii sídlisk, všetky projektové
dokumentácie - situačné výkresy sú zverejňované na portáli mesta, na základe ktorých dochádza ku
konfrontácii a spolupráci s jednotlivcami aj spoločenstvami a prijímajú sa spoločné riešenia.
Prijatím VZN Mesta Michalovce č. 169/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva v Meste Michalovce zo
dňa 07.11.2014 sa znížila sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby a stavebné úpravy
všetkého druhu pri zatepľovaní bytových domov desaťnásobne zo sumy 1 €/m²/deň užívania na sumu 0,10
€/m²/deň užívania verejného priestranstva , čím sme prispeli s zníženiu výslednej ceny práce pri zatepľovaní
bytových domov.
Záver: Opatrenie je v tejto fáze splnené.
Záver k špecifickému cieľu 2: Cieľ je v tejto fáze splnený.
Špecifický cieľ 3
Vytvoriť podmienky pre znižovanie počtu sociálne neprispôsobivých občanov
Opatrenia:
3.1 Podporiť vznik a činnosť partnerstva na odstraňovanie príčin a znižovanie počtu neprispôsobivých občanov
Od roku 2005 je mesto Michalovce členom PSI Zemplín / Partnerstvo sociálnej inklúzie /. Toto združenie
tvoria obce, mestá, rôzne inštitúcie a občianske združenia okresov Michalovce a Sobrance. Jeho cieľom je
realizovať a podporovať konkrétne projekty a programy Fondu sociálneho rozvoja, ktoré sú zamerané na
zlepšenie sociálnej inklúzie, rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zlepšenie životných podmienok v regióne
najmä tých skupín, ktoré sú dlhodobo vystavené sociálnemu vylúčeniu a znevýhodnené nerovnakou
možnosťou pri vstupe na trh práce, zlepšenia možnosti zamestnávania skupín osobitne ohrozených sociálnym
vylúčením a vytvorenie vhodných podmienok pre zaradenie týchto skupín do spoločenského a pracovného
procesu a rozšírenia sociálnych služieb v dotknutom regióne. Mesto Michalovce sa aktívne podieľa na činnosti
tohto združenia, či už v spoločných projektoch, alebo projektoch samostatných.
Mesto Michalovce sa podieľalo na riešení nepriaznivej situácie občanov odkázaných na sociálnu službu na
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, nakoľko si neboli
schopní svoje základné životné potreby uspokojovať sami. V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom ,
Mesto Michalovce pomohlo riešiť sociálnu situáciu viacerým odkázaným občanom mesta.
Záver: Opatrenie je splnené.
3.2 Podporiť budovanie a aktivity otvorených komunitných centier
V meste pred rokom 2007 absentovala práca s marginalizovanou časťou obyvateľstva, neexistovalo
komunitné centrum v problémovej lokalite Ulice mlynská. Projektmi MLIN – Marginalize Locality – Inclusion
a MLIN II sa naštartovala a posilnila terénna sociálna práca na Ulici mlynskej, vytvorila sa funkčnú sieť
terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov pre realizáciu služieb starostlivosti vo všetkých kritických
oblastiach života rómskej komunity. Mesto od roku 2008 zabezpečuje starostlivosť o marginalizované skupiny
zamestnávaním 7 terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov pôsobiacich priamo v komunite. Mesto
súčasne má schválenú Lokálnu stratégiu komplexného prístupu pre oblasť vzdelávania a sociálnej práce,
a zamestnanosti rómskeho etnika.
Konkrétne výsledky, ktoré sa dosiahli sústavným pôsobením TSP a ATSP v lokalite Angi mlyn:
-

získala sa prehľadná evidencia o obyvateľoch lokality
skompletizovala sa evidencia nájomných zmlúv u obyvateľov Ul. mlynskej
zlepšil sa výber nájomného
znížila sa miera devastácie bytov
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-

zlepšilo sa životné prostredie v lokalite aj v okolí
zmiernilo sa sociálne napätie
zaviedli sa rómske hliadky, ktoré dohliadajú na poriadok v lokalite a udržiavanie občianskeho
spolunažívania
- znížila sa kriminalita (aj vplyvom rómskych hliadok)
- zvýšila sa miera aktivity a zainteresovanosti na riešení vlastných problémov
- výstavbou multifunkčného ihriska sa vytvorili podmienky na športové aktivity týchto obyvateľov a tým aj
alternatíva k ich doterajšiemu tráveniu voľného času
- na základe iniciatívy primátora mesta vznikla Rada rómskych zástupcov, ako poradný orgán primátora
- zrealizoval sa proces identifikácie rodín v starých bytových domoch na Angi mlyne, ktoré môžu rozšíriť
okruh osôb, u ktorých sa uplatní inštitút osobitného príjemcu pri platení nájomného
Ako základný východiskový dokument pre komunitnú prácu slúži „Komunitný plán“, ktorý bol prvýkrát
schválený Mestským zastupiteľstvom v roku 2008. Obsahuje okrem iného súhrn opatrení a krokov, ktorých
cieľom je starostlivosť o jednotlivé komunity obyvateľstva žijúce na území mesta Michalovce. V roku 2012
odbor sociálnych vecí vypracoval Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste na roky 2013 – 2017,
ktorý bol schválený v mestskom zastupiteľstve s platnosťou od 1.1.2013. Cieľom komunitnej práce v obci je
motivovať obyvateľov obce a inštitúcie k hľadaniu a formulovaniu spoločných cieľov, ako aj foriem
spolupráce. Hlavný význam komunitného plánu spočíva v stanovení priorít v práci s jednotlivými komunitami
a časových intervalov na dosiahnutie požadovaných cieľov.
Priority, ktoré boli vytýčené aktuálne platným Komunitným plánom na roky 2013 - 2017:
1. Starostlivosť o klienta v prirodzenom prostredí prostredníctvom terénnych sociálnych služieb.
V súčasnosti sa to realizuje vďaka vyššie uvedenému projektu. Mesto od roku 2008 zabezpečuje
starostlivosť o marginalizované skupiny zamestnávaním 7 terénnych sociálnych pracovníkov a ich
asistentov pôsobiacich priamo v komunite.
2. Zvýšenie kvality poskytovaných soc. služieb prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie zariadení
sociálnych služieb.
V rokoch 2011 až 2012 Mesto realizovalo prístavbu a rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov v Michalovciach.
Výška schváleného nenávratného príspevku na projekt financovaný z Regionálneho operačného programu
bola vo výške 3 142 096,44 € a výška spolufinancovania Mesta - 165 373,50 €. Cieľom projektu bolo zlepšenie
kvality a rozsahu poskytovaných sociálnych služieb pre klientov zariadenia, zvýšiť jeho kapacitu a znížiť
energetickú náročnosť budovy. V rámci stavebných prác bolo zrealizované zateplenie existujúcej budovy ZpS,
rekonštrukcia prízemia – bývalých kancelárskych priestorov, vytvorenie bytových jednotiek s bezbariérovými
vlastnosťami a navýšenie tak kapacity zariadenia o 10 miest, ďalej bola vybudovaná samostatná kotolňa pre
ZpS. Súčasne bola zrealizovaná prístavba s priestormi pre jedáleň, vývarovňu, priestory pre pranie, žehlenie,
sušenie, sklady, priestory pre spoločenské a kultúrne vyžitie, knižnicu, hobby miestnosť, miestnosti
a zariadenia pre poskytovanie rehabilitačných služieb a miestnosti pre ambulanciu lekára. Súčasne bolo
zariadenie čiastočne vybavené z NFP zariadeniami pre služby stravovania, rehabilitácie, komunikačnými
rozvodmi. Následne boli zo zdrojov mesta vybudované vnútroareálové komunikácie a osvetlenie, urobené
sadové a terénne úpravy, drobná architektúra a kamerový systém. Celková cena skolaudovaného diela je
3 780 000 Eur.
V roku 2015 boli v ZpS zrekonštruované ďalšie 3 kúpeľne z dotácie MPSVaR SR.
3. Starostlivosť o marginalizované skupiny obyvateľov mesta.
Priamo v lokalite Angi mlyn sa vybudovali dva nové bytové domy so 40 bytmi. Vybudovalo sa tam nenáročné
športové ihrisko. Opravil sa prístupový chodník. Zabezpečilo sa osvetlenie priestoru pri škole. V súčasnosti je
pred dokončením prestavba a prístavba objektu školy, ktorý bude slúžiť aj pre potreby komunitnej práce
v tejto lokalite. MsP v rámci výkonu služby v tejto lokalite vykonáva dozor nad dodržiavaním verejného
poriadku. V problémových rodinách poskytujú asistenciu terénnym pracovníkov pri výkone ich činnosti.
V marci 2012 bola v lokalite Mlynskej ulice zriadená hliadka verejného poriadku, ktorú tvorili 6 občania
rómskeho pôvodu. Hliadky verejného poriadku svoju činnosť ukončili koncom roku 2014 z dôvodu
protiprávneho konania niektorých jej členov. V spolupráci s terénnymi pracovníkmi boli vytipované ďalšie
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osoby, s ktorými bol vykonaný pohovor. Nakoľko z ich strany nebol záujem, tak táto činnosť bola ukončená.
Sociálne dávky sú za asistencie MsP vyplácané občanom tam bývajúcim priamo v lokalite Angi mlyn, kde bolo
aj kvôli tomu vytvorené prechodné pracovisko.
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.
Cieľom úlohy je zabezpečiť profesionálny výkon sociálnych služieb prostredníctvom vzdelávania
zamestnancov pôsobiacich v týchto službách. Dôraz mesto kládlo najmä na vzdelávanie opatrovateliek
pôsobiacich v domácej opatrovateľskej službe, tak aby splnili kvalifikačné predpoklady ustanovené zákonom
o sociálnych službách. V predmetnej oblasti sa cieľ podarilo splniť, keďže všetci zamestnanci opatrovateľskej
služby spĺňajú kvalifikačné požiadavky na výkon tejto práce.
Uskutočňuje sa aj vzdelávanie zamestnancov v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), v Zariadení pre
seniorov (ZpS) a na MsÚ Michalovce – odbor sociálnych vecí. Dve zdravotné sestry ZOS si doplnili vzdelanie
v špecializovanom odbore Ošetrovateľská starostlivosť v komunite v priebehu rokov 2013 až 2014.
V uplynulom roku 2015 štyria zamestnanci ZOS absolvovali kurzy: „Kognitívna rehabilitácia pre seniorov
s demenciou“ a „Individuálny plán rozvoja osobností“. V ZpS kládlo vedenie organizácie dôraz na skupinovú
supervíziu zamestnancov, ktorú uskutočnili v 4 cykloch: 24.6.2015 – 27 zamestnancov, 25.8.2015 – 49
zamestnancov, 19.10.2015 – 32 zamestnancov a 24.11.2015 – 32 zamestnancov.
Zamestnanci odboru sociálnych vecí úspešne absolvovali vzdelávanie na tému: „Podmienky kvality
poskytovanej sociálnej služby“ s tým, že získali aj príslušnú akreditáciu o absolvovaní tohto vzdelávania.
Záver: Opatrenie je splnené čiastočne.
3.3 Vytvárať podmienky pre zamestnávanie nízko kvalifikovanej pracovnej sily vo verejnom záujme (sociálna
ekonomika)
Okrem aktívnej politiky na trhu práce je jednou z možností, zamestnávať nízko kvalifikovanú pracovnú silu
formou aktivačných prác. Mesto Michalovce túto formu maximálne využíva a zamestnáva vo veľkej miere
obyvateľov lokality na Ul. mlynskej. Umožňuje im týmto okrem pozdvihnutia ich sociálno-ekonomickej
situácie aj obnovenie a udržanie pracovných návykov a v budúcnosti lepšie uplatnenie na trhu práce.
V roku 2011 zamestnávalo Mesto Michalovce v rámci aktivačných prác a malých obecných služieb 107 ľudí
a v tomto trende pokračuje aj v roku 2012 s počtom 116 osôb, v roku 2013 s počtom 114 osôb, v roku 2014
s počtom 147 osôb a v roku 2015 s počtom 143 osôb.
V TaZS bolo len počas roka 2015 zamestnaných 52 pracovníkov z radov tzv. nízko kvalifikovanej sily.
Záver: Opatrenie je v tejto fáze splnené.
Záver k špecifickému cieľu 3: Cieľ je splnený čiastočne.
Záver k strategickému cieľu: Cieľ je splnený čiastočne.

Zdravie a zdravotná starostlivosť:
Strategický cieľ
Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov mesta
Špecifický cieľ 1
Zvýšiť zdravotné uvedomenie občanov mesta a zlepšiť prevenciu
Opatrenia:
1.1 Zlepšiť osvetovú a propagačnú činnosť
Odbor sociálnych vecí Mestského úradu v spolupráci s MUDr. Petrom Potockým organizuje „ Akadémiu
tretieho veku“, ktorej sa pravidelne zúčastňuje niekoľko desiatok seniorov , členov denných centier.
Prednášky sú okrem iného zamerané aj na osvetovú a preventívnu činnosť v oblasti zdravia seniorov
prostredníctvom lektorov z lekárskeho prostredia.
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Mestská televízia Mistral v spolupráci s Nemocnicou Š. Kukuru v Michalovciach, pripravili cyklus relácií
zameraných na eliminovanie rizikových faktorov, ktoré ohrozujú zdravie obyvateľov a prevenciu pred
chorobami a úrazmi. Relácie odvysielala TV Mistral opakovane v rôznych vysielacích časoch.
Rovnako dvojtýždenník Michalovčan pravidelne uverejňuje príspevky Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, Zväzu zdravotne postihnutých, Zväzu diabetikov Slovenska aj Nemocnice Š. Kukuru k aktuálnym
témam súvisiacim s ochranou zdravia a zlepšením zdravotného stavu obyvateľov mesta.
Na www portáli mesta v aktualitách sa pravidelne zverejňujú aktivity a podujatia v oblasti osvety
a zdravotného uvedomenia v spolupráci s RÚVZ, MsKS, ZKGZ a podobne.
Mestské kultúrne stredisko je kultúrno – spoločenským zariadením mesta, ktorého účelom je uspokojovanie
rozvíjanie kultúrnych a vzdelávacích záujmov, aktivít, poskytovanie služieb informačných, poradenských,
sprostredkovateľských a propagačných. Plán hlavných úloh MsKS každoročne zahŕňa aj osvetovú činnosť
nielen pre žiakov, študentov, ale aj pre širokú verejnosť. Výsledkom osvetovej činnosti sú prednášky z oblasti
sociálnej práce, ekológie, zdravotníctva, prevencie kriminality, hudobno – výchovné koncerty a cykly
prednášok spojené s prezentáciami.
Mesto Michalovce finančne, materiálovo, propagačne a priestorovo podporilo a podporuje činnosť organizácií
združujúcich ľudí so zdravotným, telesným a duševným postihnutím, ich podujatia preventívneho,
vzdelávacieho, kultúrneho a športového charakteru. Mesto dlhodobo poskytuje finančnú podporu formou
finančných dotácií, ktoré sú schvaľované v príslušných Komisiách pracujúcich pri MsZ Michalovce, aj na
aktivity podporujúce činnosť organizácií združujúcich ľudí so zdravotným, telesným a duševným postihnutím,
na podujatia preventívneho, vzdelávacieho, kultúrneho a športového charakteru. Ide o nasledujúce združenia
a akcie: OZ Pomoc rodine využilo dotáciu na technické dovybavenie poradenského centra, Slovenský zväz
telesne postihnutých investoval získané prostriedky na usporiadanie športových podujatí pre telesne
postihnutých občanov, Slovenský zväz zdravotne postihnutých zabezpečil pre svojich členov kultúrne
a športové aktivity, Onko klub Venuša rozšíril paletu sociálnych aktivít pre svojich členov o atraktívnu
arteterapiu, Slovenský zväz zdravotne postihnutých- základná organizácia pôsobiaca v Meste Michalovce už
štvrtý rok organizuje športovú olympiádu zdravotne postihnutých, Integra, o.z. využíva dotáciu na obnovu
psychického zdravia ľudí s duševným ochorením prostredníctvom rehabilitačno – rekondičného pobytu, Zväz
diabetikov Slovenska je tiež dlhodobo finančne podporovaný Mestom, čím skvalitňuje život tunajších občanov
- diabetikov, Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska využíva finančnú dotáciu na organizovanie
športových podujatí pre seniorov, Ilko klub stomikov vďaka dotácii mesta vydáva Spravodaj Ilko klubu
Michalovce, Združenie vojnových poškodencov- invalidov umožňuje účasť svojim členom na relaxačnom
pobyte v slovenských termálnych kúpaliskách, členom Zemplínskej abstinujúcej spoločnosti je umožnené
zúčastniť sa na Celoslovenských športových hrách abstinentov, Slovenský červený kríž – územný spolok
Michalovce vďaka získaným mestským finančným prostriedkom organizuje slávnostné koncoročné mikulášske
stretnutie.
Mesto poskytuje priestorovú pomoc prostredníctvom finančne zvýhodneného užívania mestských nebytových
priestorov pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých – základnú organizáciu, Mestskú organizáciu- Jednota
dôchodcov Slovenska a Jednotu dôchodcov Slovenska – okresnú organizáciu.
Záver: Opatrenie je splnené.
1.2 Podporiť vytváranie podmienok pre zdravý životný štýl občanov mesta
Mesto Michalovce v súčinnosti so zodpovednými subjektmi (školstvo, zdravotníctvo, MsKS, úrad verejného
zdravotníctva, atď.) dlhodobo aktívne presadzuje propagáciu podmienok podporujúcich rozvoj zdravého
životného štýlu občanov mesta rôznymi aktivitami vzdelávacieho, kultúrneho aj investičného charakteru,
osobitne však organizovaním a podporou športových aktivít
V rámci mestom organizovaných a financovaných denných centier seniorov sa tejto skupine obyvateľstva
vytvárajú dôstojné podmienky na zmysluplné vyžívanie voľného času, a to aj v oblasti kultúry a športu,
napríklad stolný tenis, alebo turistika.
V spolupráci s Jednotou dôchodcov mesto každoročne organizuje „Športovú olympiádu dôchodcov“, v rámci
ktorej si merajú sily seniori mesta v klasických i zábavných športových disciplínach.
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Mesto v rámci vytvárania podmienok pre zdravie svojich obyvateľov prispelo k zlepšeniu podmienok aj
v športovej oblasti ako rekonštrukciou a modernizáciou športových zariadení tak aj zapájaním sa čo najviac
mladých ľudí ale aj dospelých a seniorov do športu organizovaním rôznych športových podujatí ako napr.
Mestská športová olympiáda materských škôl, Liga materských škôl o pohár primátora mesta v pohybovej
zdatnosti, Mestská športová olympiáda základných škôl, mestské športové ligy a športové súťaže o pohár
primátora mesta pre základné a stredné školy a to v atletike, viacbojoch všestrannosti, basketbale, malom
futbale, hádzanej, florbale, in-line korčuľovaní, plávaní, vybíjanej, volejbale, stolom tenise a šachu, Letný
michalovský streetbal, Olympiáda seniorov, Futbalové majstrovstvá hráčov nad 50 rokov a pod. Každoročne
taktiež podporuje činnosť mládežníckych športových klubov hlavne v kolektívnych športoch finančnými
dotáciami vo výške cca 70 000 €. Vybudovali sa športové viacúčelové ihriská v areáloch II.ZŠ, VI.ZŠ, VII.ZŠ
a zrekonštruovala sa atletická dráha v areáli IV.ZŠ. V roku 2015 boli získané finančné prostriedky na
vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli V.ZŠ, na Ul. školskej. Školské športové areály slúžia tak žiakom
ako aj verejnosti na sídliskách.
Záver: Opatrenie je splnené.
Záver k špecifickému cieľu 1: Cieľ je splnený.
Špecifický cieľ 2
Zlepšiť zdravotnú starostlivosť
Opatrenia:
2.1 Dobudovať potrebnú zdravotnícku infraštruktúru
Chýbajúca zdravotnícka infraštruktúra sa dopĺňa aj za finančnej podpory mesta:
Každoročný finančný príspevok jedného milióna Sk ročne sa pravidelne používal na nákup zdravotníckej
techniky – takto získala nemocnica špičkový anestéziologický aparát pre oddelenie akútnej a intenzívnej
medicíny, systém monitorov vitálnych funkcií pre obe interné oddelenia, či ultrasonografický prístroj format
2D na vyšetrenie novorodencov a preventívne vyšetrenie vrodených vývojových porúch.
V roku 2012 Mesto poskytlo jednorazovú finančnú čiastku za prenájom jednej akcie vo výške viac ako
600 000 € na nákup lineárneho urýchľovača pre onkologické oddelenie – ide o prístroj špičkovej kvality, ktorý
podstatne zlepší možnosti radiačnej liečby pre pacienta.
Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a s mestom
Michalovce predstavili štúdiu nemocnice novej generácie v Michalovciach, s ktorej výstavbou sa začalo v r.
2015. Svojím konceptom, flexibilnou organizáciou a komfortom pre pacienta by mala vytvoriť nový
kvalitatívny štandard poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Celý projekt vychádza z najnovších
skúseností a trendov uplatňovaných pri prevádzke nemocníc vo vyspelých krajinách. Pacienti sa tak môžu tešiť
na vysoký počet jednolôžkových izieb, harmonické liečivé prostredie s dostatkom denného svetla a na
moderné technologické vybavenie. V nemocnici sa počíta aj s novým centrálnym urgentným príjmom.
Predpokladaná výška celkovej investície dosiahne 34 miliónov eur. Plánované spustenie novej prevádzky je na
začiatku roka 2018.
Rekonštrukciou prešli, prechádzajú a mali by prejsť aj ďalšie objekty v areáli nemocnice, napr. detské
oddelenie, onkologické oddelenie, infekčný pavilón. Priestory pre zdravotníkov poskytlo aj Mesto Michalovce.
V súčasnosti je takto využívaných 67 nebytových priestorov, z toho 61 ambulancií, 3 výdajne zdravotníckych
potrieb a 3 lekárne. Mesto na vlastné náklady pritom zrealizovalo opravu strechy a opravu fasády na objekte
polikliniky a opravu strechy a spoločných priestorov v objekte na Ul. J. A. Komenského.
Procesom významnej rekonštrukcie z ich vlastných zdrojov prešli aj objekty Psychiatrickej nemocnice. V roku
2009 boli budovy hospodárskeho bloku prekryté novou sedlovou strechou. V roku 2010 sa zrealizovala
výstavba krytého zadného vchodu do nemocnice pre sanitky, rekonštrukcia príjazdovej komunikácie a
chodníkov k novému zadnému vchodu, komplexná výmena a zateplenie strechy nad vyšetrovacím krídlom a
výmena veľkého a malého osobného výťahu. V roku 2011 sa zrealizovala rekonštrukcia a modernizácia
prízemia a prvého poschodia monobloku nemocnice. Cieľom stavebných úprav bolo usporiadať nemocnicu
tak, aby sa zefektívnili procesy v organizácii. Komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou prízemia a prvého
poschodia monobloku nemocnice sa hlavný vstup do nemocnice vrátil do pôvodne projektovaných priestorov,
do prevádzky sa uviedla zadná príjazdová komunikácia a novovytvorený vstup pre sanitky. Na prvom poschodí
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sa zrekonštruovali a zmodernizovali priestory pre administratívno-technický úsek nemocnice. Vytvorili a
zmodernizovali sa priestory ambulantnej psychiatrickej a psychologickej starostlivosti na jednom mieste.
V roku 2012 sa zrealizovala zásadná rekonštrukcia a modernizácia najvyššieho nadzemného podlažia
monobloku nemocnice, ktoré bolo po zatečení podstatne znehodnotené. Rekonštrukciou piateho poschodia
(Jednotky GP1, Jednotky GP2 a Jednotky Z) sa vytvoril priestor pre tri samostatne fungujúce a oddelené
ošetrovacie jednotky s vlastným zázemím, vymenil nábytok izieb pacientov, ošetrovní a vyšetrovní, upravili sa
povrchy podláh, stien a stropov, zrekonštruovala sa elektropožiarna signalizácia, rozvody vody a prvky
počítačovej siete a klimatizovala sa Jednotka GP1. Ďalšou významnou investičnou aktivitou v roku 2012 boli
rekonštrukcie striech (po veternej smršti). Zateplilo a prekrylo sa vyše 5 500 m2 plochých striech na hlavnej
päťposchodovej budove a na prízemných v pavilónoch nájomcov. Treťou finančne a konštrukčne
najnáročnejšou rekonštrukciou v roku 2012 bola modernizácia priestorov vodoliečby na Fyziatrickorehabilitačnom oddelení. V roku 2013 sa zrealizovala komplexná rekonštrukcia a modernizácia druhého
poschodia monobloku nemocnice, na ktorom sa nachádzajú Jednotka B, Jednotka C a priestory pre
zdravotníckych zamestnancov Akútneho psychiatrického oddelenia 1. Pri rekonštrukcii boli zohľadnené nároky
na usporiadanie ošetrovacích jednotiek tak, aby spĺňala požiadavky z pohľadu povahy prevádzky a činností
oddelenia. Ďalšou významnou investičnou aktivitou v roku 2013 bola rekonštrukcia strechy spoločenského
krídla. Zateplilo a prekrylo sa vyše 1 500 m2 plochej strechy spoločenského krídla. V roku 2014 sa zrealizovala
komplexná rekonštrukcia a modernizácia štvrtého poschodia monobloku nemocnice, na ktorom sa nachádza
Domov sociálnych služieb a Jednotka RO Akútneho psychiatrického oddelenia 2 s priestormi pre
zdravotníckych zamestnancov. Zateplenie a prekrytie ešte nezrekonštruovanej strechy hospodárskeho bloku
(časť práčovňa) a budovy starej kotolne. V roku 2015 sa zrealizovala komplexná rekonštrukcia a modernizácia
tretieho poschodia monobloku nemocnice, na ktorom sa nachádza Akútne detské psychiatrické oddelenie a
Jednotka D Akútneho psychiatrického oddelenia 1.
Záver: Opatrenie je splnené čiastočne.
2.2 Skvalitniť zdravotnícke služby
Mesto je informované o situácií v zdravotníctve a snaží sa ju ovplyvňovať viacerými spôsobmi:
- Predovšetkým prítomnosťou lekárov – poslancov v zastupiteľskom zbore, ich účasťou v príslušných
komisiách, účasťou svojich zástupcov v orgánoch akciovej spoločnosti NsP Štefana Kukuru Michalovce
i novo vymenovaným posudkovým lekárom pri sociálnom odbore Mestského úradu.
Mesto v snahe skvalitniť poskytovanú zdravotnícku starostlivosť vyvíjalo niektoré aktivity, časť z nich
pravidelne, z ktorých je potrebné spomenúť výhodné prenájmy pre poskytovateľov zdravotníckych služieb
v budove Polikliniky či iných priestoroch patriacich Mestu.
-

Pod záštitou primátora sa konalo niekoľko vedeckých podujatí (Celoslovenská konferencia
sestier pracujúcich v chirurgických odboroch, Nadregionálna konferencia pediatrov v rámci Getlíkových
dní, Krajská konferencia anestéziológov), ktorých cieľom bola aj propagácia zdravotníctva v michalovskom
regióne.

-

V Michalovciach sa konalo zasadnutie Krajskej zdravotnej komisie zriadenej pri Košickom samosprávnom
kraji

-

Vstupom strategického partnera do NsP je snaha docieliť dlhodobé skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.
Aj pri dočasnom prevedení akcií na spoločnosť Svet zdravia, a.s. si mesto ponecháva zastúpenie
v Dozornej rade i Predstavenstve a.s., čím chce vplývať predovšetkým na tento proces.

Záver: Opatrenie je splnené čiastočne.
Záver k špecifickému cieľu 2: Cieľ je splnený čiastočne.
Záver k strategickému cieľu: Cieľ je splnený čiastočne.
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Bezpečnosť občanov:
Strategický cieľ
Zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta
Špecifický cieľ 1
Zlepšiť podmienky práce mestskej polície
Opatrenia
1.1 Rozšíriť a modernizovať technické zabezpečenie Mestskej polície pre ochranu majetku a bezpečnosť občanov
a návštevníkov mesta
MsP sa presťahovala do zrekonštruovaných priestorov budovy na Námestí osloboditeľov. Finančné náklady na
tieto stavebné úpravy predstavovali čiastku 179 890,93 €. Nové priestory spĺňajú podmienky ako po stránke
bezpečnostnej, priestorovej tak aj po hygienickej. Bolo zriadené moderné pracovisko stálej služby ktoré je
prepojené s miestnosťou kamerového systému. Sklad zbraní spĺňa všetky potrebné bezpečnostné podmienky.
K dispozícii je veľká priestranná denná miestnosť pre policajtov, ktorá je vybavená tromi PC zostavami. V roku
2013 bolo zakúpené nové vozidlo Dacia Duster, 4 bicykle a fotopasca. Mimo tejto techniky s ktorou
disponujeme v roku 2014 bolo zakúpená trojkolka na elektrický pohon. Táto sa využíva výlučné v pešej zóne
na zrýchlený presun pri komunikácii s kamerovým systémom pri riešení dodržiavania verejného poriadku.
V rámci zlepšovania pracovných podmienok príslušníkom MsP bola svojpomocné zriadená posilňovňa, ktorá
slúži na udržiavanie a zvyšovanie kondícii policajtov.
K 30.10.2015 je v meste inštalovaných celkom 33 bezpečnostných kamier. Z uvedeného počtu je 13 kamier
v CMZ a ostatné sú umiestnené v rizikových lokalitách mesta. MsP je taktiež vybavená technickými
prostriedkami ako sú digitálna videokamera, 2 ks minikamery, ďalekohľad na nočné videnie, nahrávacie
zariadenie telefónnych volaní na linku 159. V marci 2012 bola v lokalite Mlynskej ulice zriadená hliadka
verejného poriadku, ktorú tvoria 6 občania rómskeho pôvodu. Hliadky verejného poriadku svoju činnosť
ukončili koncom roku 2014 z dôvodu protiprávneho konania niektorých jej členov. V spolupráci s terénnymi
pracovníkmi boli vytipované ďalšie osoby, s ktorými bol vykonaný pohovor. Nakoľko z ich strany nebol
záujem, tak táto činnosť bola ukončená.
MsP okrem iných činnosti zabezpečuje aj ochranu majetku občanov prostredníctvom pultu centralizovanej
ochrany. V súčasnosti je na pult pripojených 40 objektov. Z uvedeného počtu je 16 objektov v správe mesta,
7 súkromných a 14 komerčných. V roku 2014 doposiaľ boli pripojené 4 nové objekty. Keďže kapacita PCO
umožňuje pripojenie ešte ďalších objektov MsP túto možnosť ponúka osobným kontaktom a prostredníctvom
regionálnych médií. Všetkých osem materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta sú napojené na pult
centralizovanej ochrany k lepšiemu zabezpečeniu majetku. Zo základných škôl sú napojené tri školy. Po
presťahovaní sa do nových priestorov bude možné pripojiť aj ďalšie objekty vo vlastníctve mesta ale aj ďalšie
PO a FO.
Záver: Opatrenie je v tejto fáze splnené.
1.2 Posilniť efektivitu a účinnosť výkonu práce Mestskej polície
Pracovná doba príslušníkov MsP Michalovce je od 1.7.2008 nepretržitá t.j. 7 dní v týždni 24 hodín denne.
Uznesením č. 391/2009 zo dňa 27.10.2009 bolo MsZ v Michalovciach rozhodnuté o zriadení služby kynológie
na MsP. Služobný pes je jedným z donucovacích prostriedkov príslušníkmi obecných polícii a využíva sa
predovšetkým pri hliadkovacej činnosti pri bežnom výkone služby, pri dodržiavaní verejného poriadku na
kultúrnych a športových podujatiach a pri zabezpečení ochrany objektov napojených na PCO.
Za účelom efektívnosti výkonu služby MsP pristúpila k zmene systému výkonu služby v tom smere, že mesto je
rozdelené do 6 služobných obvodov, pričom do týchto obvodov sú pridelení konkrétni policajti. Taktiež bola
zriadená funkcia spracovateľ priestupkov, čo v značnej miere zlepšilo kvalitu vybavovania priestupkov. Za
účelom zintenzívnenia riešenia priestupkov na úseku životného prostredia bola zriadená tzv. ekologická
hliadka, ktorá sa výlučne venuje tejto problematike. Na úseku prevencie je zaradený jeden policajt, ktorý sa
venuje problematike delikvencie a kriminalite mládeže na ZŠ a SŠ.
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Z dôvodu efektívnosti a zlepšenia výkonu práce MsP a prispievania k ochrane životného prostredia bola od
júna 2012 po prvýkrát na MsP zriadená cyklohliadka MsP Michalovce, ktorá bude využívaná od jari až do
neskorej jesene.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
Záver k špecifickému cieľu 1: Cieľ je v tejto etape splnený.
Špecifický cieľ 2
Zlepšenie spolupráce občanov mesta s orgánmi polície
Opatrenia:
2.1 Zvýšiť právne vedomie občanov
V rámci prevencie delikvencie a kriminality policajt zaradený na tomto úseku pravidelne vykonáva besedy
a prednášky realizované najmä v priestoroch MsKS, Denných centrách (bývalých kluboch dôchodcov), na
základných a materských školách. Prednášky a besedy sa vykonávajú na ZŠ a SŠ ako aj v kluboch dôchodcov.
Projekty: Prevencia kriminality nie je fráza, ale nevyhnutnosť“. Neinvestičné: ,,Most dôvery“, Quo vadis
človek“, ,,Spájame mosty“, „Mosty medzi nami“.
Taktiež policajti zaradení v jednotlivých služobných obvodoch vykonávajú preventívnu činnosť a to osobným
kontaktom s občanmi mesta. V r. 2015 sa v priestoroch vedľa MsP vytvorilo Centrum pomoci - kontaktné
miesto pred odchodom do zahraničia, ktoré taktiež prispieva k prevencii obchodovania s ľuďmi.
Mesto vytvorilo podmienky vzdelávania pre seniorov nad 50 rokov - zapojiť sa do projektu vzdelávania
v module Právne minimum.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
2.2 Zlepšiť informovanosť a komunikáciu s verejnosťou v tejto oblasti
Prostredníctvom web stránky mesta, dvojtýždenníka Michalovčan, televízie Mistrál ako iných komerčných
masmédií MsP Michalovce pravidelne informuje občanov o svojej činnosti. MsP Michalovce zriadila
v dvojtýždenníku Michalovčan rubriku ,,MsP informuje“, kde pravidelne informuje občanov mesta o svojej
činnosti.
Záver: Opatrenie je splnené.
Záver k špecifickému cieľu 2: Cieľ je v tejto fáze splnený.
Záver k strategickému cieľu: Cieľ je v tejto fáze splnený.
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Vzdelávanie a školstvo:
Strategický cieľ
Zvýšenie úrovne vzdelávania
Špecifický cieľ 1
Skvalitniť výchovno-vzdelávacie podmienky na školách
Opatrenia:
1.1 Zlepšiť využívanie vnútorného potenciálu škôl na rozvoj škôl
Vedenia škôl vypracovávajú každoročne a aktuálne vnútorné predpisy v súlade s platnou legislatívou MŠVVaŠ
SR. Predpisy zohľadňujú potreby a špecifiká jednotlivých škôl. Dôraz je kladený na vypracovanie školského
vzdelávacieho programu školy, vzdelávanie pedagógov a vyhodnocovanie dosiahnutých výsledkov školy –
úspešnosť žiakov vo vedomostných a športových súťažiach a olympiádach. V poslednom období žiaci škôl
dosahujú popredné umiestnenia na olympiádach a súťažiach krajského, celoslovenského a medzinárodného
charakteru.
Na všetkých školách je bohatá záujmová činnosť. Materské školy pripravovali množstvo nadštandardných
aktivít, ktoré podporovali záujmy detí ale i rozvoj talentov. Zriadili vo svojich priestoroch malé telocvične na
podporu športových aktivít a pohybovej prípravy (MŠ, Ul. Školská, MŠ, Ul . Komenského, MŠ, Ul. okružná, MŠ,
UL. Vajanského, MŠ, Ul. Švermu), ďalej to bola výučba anglického jazyka, základy práce s počítačom,
pripravenosť detí na primárne vzdelávanie v spolupráci s Centrom psychologicko – pedagogického
poradenstva a prevencie, logopedická starostlivosť, starostlivosť o vtáčiky v zime, spevácke krúžky, tanečné
krúžky, výtvarné krúžky, dramatické krúžky, keramické krúžky, návšteva hvezdárne, návšteva múzea, návštevy
divadelných predstavení, korčuliarska gramotnosť, záchranári deťom s ukážkami zásahov záchranných zložiek,
Školy organizovali aktivity aj v spolupráci s rodičmi, základnými školami, inštitúciami i verejnosťou: Deň
zdravia, Európsky deň rodičov a školy, Otvorené hodiny pre rodičov, Deň rodiny, Deň športu, Svetový deň
zdravej výživy, Deň mlieka, Deň narcisov, Deň matiek, Deň otcov, Deň sv. Floriána, Deň otvorených dverí v
kasárňach, Európsky týždeň mobility, Školy v prírode, vianočné vystúpenia, karnevaly, športové olympiády,
Deň Zeme, Deň múzeí. MŠ sa zapojili do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zameraného
na digitalizáciu materských škôl a získali po dve interaktívne tabule, notebook a tlačiareň.
Pod záštitou mesta sa zapájali do aktivít, a to do súťaže v speve Slávici v škôlke, Športovej olympiády
materských škôl a Ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti aj za účasti detí z cirkevných materských škôl.
Každý rok tieto súťaže organizuje iná MŠ. Všetky tieto súťaže boli veľmi úspešné a deti prichádzali podporiť na
vystúpenie aj rodičia.
S podporou Mesta Michalovce realizovali materské školy aj rôzne projekty:
Školské ovocie; Školský mliečny program; Veselé zúbky; Želkova škôlka - dopravná výchova, Aká si mi krásna –
náš región; škola realizuje Klub zdravia- revitalizačné cvičenia a prednášky o zdravom životnom štýle pre
rodičov, Zelená škola, Kamarátstvo bez hraníc- ide o medzinárodnú spoluprácu s Detským sadom Lastovička v
Užhorode; Poznaj a chráň – Senné – rybníky, Čarovná hračka; Kamarátka Fit lopta; Dopraváčik; Ja a počítač,
Malý ochranár, Potulky zeleným chodníčkom -projekt Nadácie BEL, Sauna v našej škôlke – Nadácia Nafta,
Evička a deti, Adamko hravo – zdravo, Šťastné deti; Záhrada hier a radosti; Počítač môj kamarát; Deti prírode a
príroda deťom; V čarovnom lese -environmentálny projekt, Hravo zdravo v prírode, Cestovateľský kufrík rozvoj komunikatívnych kompetencií, predčitateľskej a literárnej gramotnosti, Deti v pohybe, Zdravé zúbky,
Stôl plný zdravia, Motýlia záhrada, Topánkové kráľovstvo; Tajomstvo zrniečka; Vráťme knihy do škôl, EKOmódna prehliadka; Kto sa hrá nehnevá, Rozprávková záhrada pod starým topoľom, My sa už nebojíme, lebo
sa to naučíme; Turnaj v pexese na tému prevencia kriminality, Logopedická starostlivosť v materskej škole,
Baby basketbal, Vláčik separačík – triedenie odpadu; Objavujeme, chránime a šetríme prírodu, Modrý gombík
– zbierka pomoci.
Vyučovací proces na základných školách bol obohacovaný ďalšími aktivitami podporujúcimi vzdelanie a
výchovu mimo vyučovania. Základné školy realizovali školy v prírode, plavecké výcviky, lyžiarske kurzy,
Európsky deň rodiny a školy, Svetový deň výživy, Deň narcisov, Deň Zeme, Deň Slnka, Svetový deň mlieka,
Mesiac úcty k starším, Európsky týždeň boja proti drogám, Beh Terryho Foxa, Svetový deň vody, Biela
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pastelka, Deň obetí holokaustu a rasového násilia, Deň boja za slobodu a demokraciu, Deň bez áut, Deň
nenakupovania, Festival kultúrno-umeleckej činnosti žiakov michalovských škôl, zúčastňujú sa Ligy proti
rakovine, ďalej sú to aktivity zamerané na zvyky a tradície predkov, dopravnú výchovu formou súťaží,
návštevy divadelných predstavení v Košiciach a Prešove, besedy na tému Zdravý životný štýl, vydávanie
školských časopisov, vystúpenia pre dôchodcov, slávnostné zápisy prvákov, využívanie školského rozhlasu pri
príležitosti pamätných dní, štátnych sviatkov a spomienke na významné osobnosti, spolupráca s ďalšími
inštitúciami podporujúcimi vzdelávanie – hvezdáreň, knižnica, múzeum, vojenský útvar, požiarny zbor,
Slovenský červený kríž, polícia.
Základné školy boli zapojené aj do viacerých projektov MŠVVaŠ SR kde získali značné objemy finančných
prostriedkov na modernizáciu škôl. Bola to ZŠ T. J. Moussona, Ul. T. J. Moussona v projekte „Brána poznania
otvorená“ získala v rokoch 2012-2014 157 173,95 € a v projekte „Eco sapiens Eco schol-ESinES v rokoch 20142015 to bolo 39 197,32 €. ZŠ, Ul. Komenského v projekte „Brána poznania otvorená“ získala v rokoch 20122014 143 142,00 € a v programe cezhraničnej spolupráce ENPI – Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina
sumu 81 361,00 €. ZŠ, Ul. Okružná v projekte „Brána poznania otvorená“ získala v rokoch 2012-2014 sumu
157 173,95 €.
ZŠ P. Horova, Ul. Kpt. Nálepku získala v projekte „Brána poznania otvorená“ získala v rokoch
2012-2014 157 173,95 €. ZŠ P. Horova, Ul. Kpt. Nálepku získala v projekte „Integrované tematické vyučovanie,
inovácia metód a didaktických prostriedkov s dôrazom na využívanie IKT v ZŠ P. Horova“ získala v rokoch
2009-2011 166 902,03 € a v projekte „Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov s dôrazom na anglický
jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P. Horova“ v rokoch 1012-2014 sumu 287 422,55 €.
V rámci menších projektov na výstavbu detských ihrísk, úpravu oddychových zón, dopravných akcií,
ekologických aktivít, počítačové vybavenie a podobne boli získané od nadácií SPP, Orange, U.S.Steel a firiem
Bel, Coop Jednota finančné prostriedky v sume cca 100 000,00 €.
Pri základných školách boli zriadené CVČ, ktoré v rámci pravidelnej záujmovej činnosti navštevovalo CVČ
približne 1000 detí na 7 základných školách, ktoré pracovali v útvaroch, s umeleckým a so športovým
zameraním hlavne na futbal, hokej, hádzanú, basketbal, plávanie, florbal, džudo, atletiku. V školských rokoch
2013/2014 a 2014/2015 to bolo 55 záujmových útvarov, z toho 51 so športovým a 4 s umeleckým zameraním.
Počas letných prázdnin organizovali školy denné letné tábory v týždenných turnusoch, každý turnus na inej
škole s bohatým programom, ktorých sa zúčastňovalo do 100 detí. Ďalšou aktivitou bol uličný turnaj v malom
futbale po sídliskách, ktorý sa organizoval v mesiaci júli. V auguste to bol streetbal v spolupráci s 1.BK, ktorý
má z roka na rok väčší úspech.
V závere školského roka sa každoročne konala Mestská športová olympiáda žiakov michalovských základných
škôl (zúčastňovali sa jej aj žiaci CZŠ a OGY) v atletike a v kolektívnych športoch a to v basketbale, hádzanej a
volejbale. V školskom roku 2014/2015 sa konal už jej 33. ročník s počtom 600 účastníkov, na úrovni
materských škôl to bol už 14.ročník mestskej športovej olympiády štvorčlenných družstiev chlapcov a dievčat.
Tieto športové olympiády sa konajú aj v rámci Olympijských festivalov Slovenska (OFS), vyhlasovateľom
ktorých je Slovenský olympijský výbor spolu so svojimi partnermi a to Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky, Združením miest a obcí Slovenska, Slovenskou asociáciou športu na školách a
samosprávnymi krajmi Slovenska.
Počas letných prázdnin sa organizovali denné letné tábory v týždenných turnusoch, každý turnus na inej škole
s bohatým programom.
Základné umelecké školy majú z hľadiska umeleckého vzdelávania a výchovy mladých ľudí v meste
nezastupiteľné miesto. Svoju odbornú a umeleckú úroveň prezentujú žiaci so svojimi pedagógmi v bohatej
mimoškolskej činnosti a veľkým počtom verejných vystúpení pri rôznych príležitostiach. Práca vedení a
pedagógov sa prejavuje aj v počte žiakov, ktorí majú záujem o štúdium, ten je veľký, neprejavuje sa tu
demografický vývoj populácie / pokles žiakov v MŠ a ZŠ /. ZUŠ, UL. Štefánikova 20, ktorá je v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, poskytuje vzdelávanie v štyroch odboroch – hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárnodramatickom pre 1 100 žiakov. Okrem tradičnej výučby ponúka nové predmety – v posledných rokoch okrem
tradičných pribudla digitálna fotografia, počítačová grafika, drevorezba, bicie nástroje, dychové nástroje – hra
na saxofón. Pripravuje žiakov na štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania. Škola
úspešne realizovala projekty zamerané na medziodborovú spoluprácu a prezentáciu školy v rámci Slovenska a
v zahraničí. V posledných piatich rokov to boli úspechy speváckeho zboru Pro Musica na svetových súťažiach v
zborovom speve vo Fínsku, Francúzsku, Turecku, Anglicku a naposledy v USA. Tanečný odbor v spolupráci s
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ďalšími odbormi sa predstavil tanečnými predstaveniami – Snívam si svoj sen, Herkules – Statočné srdce. Na
prezentáciu výtvarnej tvorby žiakov sa usporadúvali samostatné výstavy výtvarných prác v galérii ZUŠ.
Hudobný odbor sa prezentoval samostatnými akadémiami, vystúpeniami na kultúrnych a spoločenských
akciách mesta, ale aj organizovaním súťaží ako je Zemplín POP – prehliadka pop -rockových skupín s
celoslovenskou účasťou.
Získané úspechy žiakov a učiteľov každoročne oceňoval primátor mesta prijatím pri príležitosti Dňa učiteľov
v marci a Dňa študentstva v novembri. Vedenia škôl a úspešní učitelia boli mimo prijatia finančne odmeňovaní
dvakrát ročne.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
1.2 Zvýšiť motiváciu a zručnosti manažmentu škôl pre rozvoj škôl
Vo vedení škôl pracujú dlhoroční a skúsení pedagógovia, ktorí majú ukončené najvyššie formy odborného
kvalifikačného vzdelania, funkčné vzdelávanie a zúčastňujú sa odborných inovačných školení organizovaných
Metodicko-pedagogickým centrom v Košiciach alebo Prešove. K získaniu zručnosti v manažovaní škôl sa
zúčastňujú odborných seminárov s rôznym zameraním.
Riaditelia základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zúčastnili v rámci projektu
INEDU-GOV, ktorý realizovalo Mesto Michalovce, kurzu ECDL a kurzu komunikačné a manažérske zručnosti.
Mesto oceňuje prácu pedagógov každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov, primátor prijíma o oceňuje
najlepších žiakov a študentov, ktorí boli úspešní vo vedomostných a športových súťažiach a týmto spôsobom
reprezentovali mesto.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
1.3 Zvýšiť odborný a osobnostný potenciál pedagogických a výchovných pracovníkov škôl
Na školách je zabezpečené vzdelávanie žiakov kvalifikovanými pedagogickými pracovníkmi, predmety vyučujú
kvalifikovaní pedagógovia a v posledných rokoch sa kvalifikovane vyučujú aj cudzie jazyky. Od roku 2010 si
pedagogickí zamestnanci zvyšujú odborný a osobnostný potenciál účasťou na rôznych formách kontinuálneho
vzdelávania v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch, kde po ich ukončení získavajú
osvedčenia k priznaniu kreditov a následne kreditových príplatkov. Ide o vzdelávanie zväčša dlhodobejšieho
charakteru. V roku 2014 a 2015 ukončilo 20 pedagogických zamestnancov materských škôl 1. atestáciu
a kreditový príplatok bol priznaný 42 učiteľkám. U základných škôl malo v školskom roku 2014/2015 kreditový
príplatok priznaných 200 pedagógov, I. atestáciu a II. atestáciu 210 pedagógov.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
1.4 Modernizovať a zlepšiť vybavenosť škôl
Základné školy a materské školy si každoročne dopĺňajú svoje vybavenie z rôznych zdrojov ako z MŠVVaV SR,
z vlastného rozpočtu no najviac z projektov, a to hlavne výpočtovú techniku nielen do počítačových učební ale
aj do odborných učební na jazyky a prírodovedné predmety s programovým vybavením k učebným osnovám.
Výpočtová technika bola modernizovaná aj z externých zdrojov v rámci rekonštrukcie škôl z Regionálneho
operačného programu. Postupne školy realizujú výmenu školského nábytku – školských lavíc, stoličiek a tabúľ,
náradia a náčinia na telesnú výchovu, opravu podláh v triedach a pod. Od roku 2007 vynaložilo Mesto pre
materské a základné školy na vybavenie a modernizáciu finančné prostriedky vo výške 2 488 000 €.
K modernizácii vybavenosti škôl prispel aj prístup k internetu, ktorí majú všetci žiaci a pedagogickí
zamestnanci na základných školách a od roku 2010 je internet aj na materských školách kde majú
zabezpečený prístup učiteľky materských škôl a rodičovská verejnosť. Každá materská a základná škola má
svoju web stránku, na ktorej poskytuje informácie pre rodičovskú verejnosť. V súčasnosti má každá základná
škola vybavenú aspoň jednu jazykovú učebňu, po dve počítačové učebne a školy s vyšším počtom žiakov aj
odborné učebne.
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Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
Záver k špecifickému cieľu 1: Cieľ je v tejto etape splnený.
Špecifický cieľ 2
Zlepšiť technický stav objektov škôl a školských zariadení
Opatrenia:
2.1 Zlepšiť údržbu objektov, vrátane zavedenia systému preventívnych opatrení
V roku 2011 bola ukončená komplexná rekonštrukcia objektov I.ZŠ, Ul. Moussona a II.ZŠ, Ul. J. Švermu
z fondov EU. Mesto zrealizovalo opravu hygienických zariadení pri triedach na všetkých MŠ a na ZŠ zostáva
opraviť spolu 5 hygienických zariadení pre žiakov a to na III. ZŠ, Ul. Moskovská, IV. ZŠ, Ul. Komenského a V. ZŠ,
Ul. Školská. Zrealizovala sa výmena okien a dverí na 7 materských školách z finančných prostriedkov ÚV SR
a v 2 triedach na MŠ, Ul. Vajanského. Na základných školách v učebňových pavilónoch na ZŠ P. Horova
a v telocvičniach ZŠ, Ul. Moskovská, ZŠ, Ul. Komenského a ZŠ, Ul. Školská. Z finančných prostriedkov
Ministerstva školstva SR na havarijné stavy základných škôl bola realizovaná výmena okien a dverí na IV. ZŠ,
Ul. Komenského vo výške 175 000 € a na VII. ZŠ, Ul. Krymská vo výške 180 000 €. V roku 2015 sa zrealizovala
rekonštrukcia a prístavba tried na III. ZŠ, Ul. Moskovská z ROP vo výške 1 420 105,60 €. Išlo o opravu strechy
a výmenu okien v budove na Ul. Moskovskej a prístavbu 4 tried ZŠ, 1 triedy MŠ a školskej výdajne na Ul.
mlynskej. Na II. ZŠ, Ul. Švermu sa zrealizovala oprava strechy a výmena okien na spojovacej chodbe medzi
hlavnou budovou a telocvičňou a oprava spevnenej plochy v areáli školy. Na VIII. ZŠ P. Horova sa v roku 2014
realizovala oprava hygienických zariadení a šatní pri telocvični a v roku 2014-2015 to bola rekonštrukcia
hygienických zariadení a montáž vzduchotechniky pri školskej jedálni v celkovej výške 120 000 €. Ďalšou
oblasťou je oprava a rekonštrukcia osvetlenia v triedach a priestoroch škôl. Uvedené opravy Mesto
realizovalo z vlastných zdrojov kompletnú výmenu na ZŠ, Ul. Švermu a MŠ, Ul. Leningradská a na ostatných
školách sa táto výmena realizuje postupne. Nevyhnutné sú aj opravy podláh v triedach a na chodbách škôl,
ktoré sa realizujú postupne podľa finančných možností z rozpočtu škôl a Mesta. Ďalšie finančné prostriedky sú
žiadané z projektov vyhlásených k úspore energií z MH SR, SPP a podobne. Priebežne sa riešila po jednotlivých
školských stravovniach výmena veľkokuchynských zariadení, kde za obdobie rokov 2006 – 2015 sa zrealizovala
výmena za 198 017 €. Aj vďaka tomu sa údržba na všetkých školách zlepšila.
V rámci zavedenia systému preventívnych opatrení boli objekty 7 materských škôl, 3 základných škôl
napojené na mestský centrálny pult ochrany, ostatné školy majú napojenie na štátnu políciu. Kamerovým
systémom v rámci mesta sú monitorované objekty a areály na Sídlisku juh – ZŠ na Komenského ulici, ZŠ, Ulica
okružná a MŠ, Ulica Okružná a na Sídlisku západ ZŠ a MŠ na Ulici J. Švermu.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
2.2 Prioritizovať a etapizovať rekonštrukcie škôl v meste pri postupnom znižovaní modernizačného dlhu
Z externých zdrojov boli rekonštruované školy: I. ZŠ na ulici T.J. Moussona, II. ZŠ na ulici J. Švermu, VI. ZŠ na
ulici Okružnej. Na rekonštrukciu bolo celkom preinvestovaných zo zdrojov ERDF, štátneho rozpočtu
a vlastných zdrojov 3,9 milióna Eur. V roku 2015 sa zrealizovala rekonštrukcia a prístavba tried na III. ZŠ, Ul.
Moskovská z ROP vo výške 1 420 105,60 €. Išlo o opravu strechy a výmenu okien v budove na Ul. Moskovskej
a prístavbu tried ZŠ, triedy MŠ a školskej výdajne na Ul. Mlynskej.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
2.3 Zvýšiť kvalifikáciu prevádzkových zamestnancov škôl
Prevádzkoví zamestnanci škôl majú kvalifikáciu zodpovedajúcu výkonu práce v zmysle zákona 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme. Odborné vedomosti si každoročne dopĺňajú účasťou na odborných
seminároch resp. vykonaním príslušných skúšok ukončených osvedčením.
Záver: Opatrenie je splnené.
Záver k špecifickému cieľu 2: Cieľ je v tejto etape splnený.
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Špecifický cieľ 3
Zvýšiť využívanie internetu
Opatrenia:
3.1 Zlepšiť osvetu v súvislosti s možnosťami využitia internetu
Prístup k internetu majú všetci žiaci a pedagogickí zamestnanci na základných školách a od roku 2010 majú
zabezpečený prístup aj učiteľky materských škôl ako aj rodičovská verejnosť.
Záver: Opatrenie je splnené.
3.2 Zlepšiť kvalitu vzdelávania širokej verejnosti v tejto oblasti
K zlepšeniu šírenia možnosti využitia internetu pre verejnosť prispievajú v meste rôzne organizácie
poskytovaním internetových kurzov. Stredné školy zabezpečujú kurzy pre dospelých cez rôzne projekty, kde
je zaznamenaný záujem hlavne zo strany zamestnaných občanov mesta a okolia. Školy polupracujú aj
s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny kde zabezpečujú kurzy v rámci rekvalifikačnej činnosti. V meste sú
podnikateľmi zriadené internetové kaviarne a prístup k internetu pre verejnosť poskytuje tiež Zemplínska
knižnica G. Zvonického.
Mesto pripravilo pre seniorov nad 50 rokov projekt vzdelávania, na realizáciu ktorého mesto získalo
nenávratný finančný príspevok vo výške 94 000 € z fondu ESF v rámci Operačného programu Vzdelávanie.
V projekte bolo vytvorených 1920 miest pre všetkých záujemcov o vzdelávanie nad 50 rokov v oblasti Práce
s počítačom a informačno – komunikačnými prostriedkami, v oblasti Právneho a Ekonomického minima,
v oblasti Zdravovedy, Psychológie životnej cesty, v oblasti Pohybových aktivít - Pilates a Tvorivých dielní.
Záver: Opatrenie je splnené.
3.3 Umožniť a podporovať prístup verejnosti k Internetu
V rokoch 2009 a 2010 sa na piatich základných školách v meste v desiatich turnusoch zrealizovali počítačové
kurzy pre starších občanov kde záverečné hodiny patrili práci s internetom. Zúčastnilo sa ich cca 100 občanov
a boli pozitívne hodnotené.
V rámci projektu vzdelávania seniorov bola v r. 2014 vytvorená počítačová učebňa v novovybudovaných
priestoroch Zariadenia pre seniorov, kde boli realizované kurzy IKT vo viacerých etapách aj v rámci projektu
financovaného z ESF ako aj projektu podporeného z nadácie Nafta a.s. Bolo vyškolených spolu 280 seniorov,
pričom učebňa s pripojením do siete internet je prístupná pre ľubovoľných záujemcov z radov seniorov.
Mesto zároveň umožňuje na svojich pozemkoch výstavbu telekomunikačných sietí všetkým poskytovateľom
týchto služieb, ktorí budujú siete pre verejno-prospešné účely.
Záver: Opatrenie je splnené.
Záver k špecifickému cieľu 3: Cieľ je splnený.
Špecifický cieľ 4
Podporiť rozvoj rôznych foriem celoživotného vzdelávania.
Opatrenia:
4.1 Zvýšiť flexibilitu škôl (stredných a vysokých) v súvislosti s požiadavkami trhu práce
Na základných školách dôležitú úlohu plnia v tomto smere výchovní poradcovia, ktorí vhodnou formou
oboznamujú žiakov s odbormi na stredných školách. V spolupráci so strednými školami sa usporadúvajú
každoročne otvorené dni pre rodičov a žiakov ZŠ. Od roku 2011 boli zorganizované akcie zo strany Košického
samosprávneho kraja a ÚPSVaR pre riaditeľov a výchovných poradcov základných škôl regiónu a stredných
škôl a zástupcami najväčších podnikov v meste Michalovce na SOŠ technickej, SOŠ obchodu a služieb a GPH
k hľadaniu východísk ako vhodnou formou získať žiakov na učebné odbory, s ktorými by mali uplatnenie
v týchto podnikoch.
Stredné školy v okrese Michalovce umožňujú všeobecné i odborné vzdelanie. Študijné a učebné odbory boli
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prispôsobené potrebe trhu práce a štruktúre hospodárskeho zamerania okresu. Po racionalizácii stredného
školstva v okrese majú sídla školy:
-

-

-

-

Stredná odborná škola obchodu a služieb Michalovce, zameranie: hotelová akadémia, odevný dizajn,
kozmetická a vizážistka, služby v cestovnom ruchu, manažment regionálneho cestovného ruchu, čašník;
učebné odbory: hostinský, kaderník; pri škole bolo zriadené Centrum odborného vzdelávania
gastronómie s cieľom skvalitnenia odbornej prípravy.
Stredná odborná škola technická Michalovce, zameranie: študijné odbory elektrotechnické, ekonomické
zameranie, učebné a študijné odbory stavebného a ekonomického, strojárskeho, poľnohospodárskeho,
dopravného zamerania; pri škole bolo zriadené Centrum odborného vzdelávania pre elektrotechniku,
automatizáciu a informatiku pre zabezpečenie praktického vyučovania žiakov.
Stredná zdravotnícka škola Michalovce, študijné odbory farmaceutický laborant, zdravotnícky asistent.
Stredná odborná škola Veľké Kapušany – študijné odbory mechanik elektrotechnik, a mechanik strojov
a zariadení, učebné odbory: mechanik opravár, hostinský, mechanik meracích strojov a zariadení,
elektromechanik.
Stredná odborná škola Strážske, študijné odbory prevádzka a ekonomika dopravy, škola podnikania,
hutníctvo, komerčný pracovník v doprave.
Obchodná akadémia Michalovce.
2 Gymnáziá v Michalovciach.
Gymnázium Veľké Kapušany.

Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
4.2 Podporiť vzdelávacie programy pre zníženie podielu disponibilnej pracovnej sily so základným vzdelaním
V základných školách sú učebné osnovy spracované formou, ktorá obsahuje aj metódy výučby žiakov so
sociálne znevýhodneného prostredia alebo so zdravotným postihom, čo má prispieť k ukončeniu základného
vzdelania a postupu na strednú školu. Mesto v spolupráci s ÚPSVaR podporuje vzdelávacie programy, ktoré
vedú k ukončeniu základného vzdelania. V predchádzajúcom období realizovala IV.ZŠ, Ul. Komenského.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
4.3

Zlepšiť kooperáciu vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov pre zvyšovanie adaptability pracovnej sily
v meste
V rokoch 2008 – 2010 sa zástupcovia Mesta zúčastňovali a spolupracovali pri obdobných akciách s ÚPSVaR.
Podnik BSH v spolupráci s košickým samosprávnym krajom a SOŠ technickou zriadil stredisko praktického
vzdelávania kde žiaci mimo vyučovania absolvujú aj prax, dostávajú štipendium a majú zaručené zamestnanie.
Školy spolupracujú s ÚPSVaR pri umiestňovaní absolventov stredných i vysokých škôl formou absolventskej
praxe, aktivačných prác a pod. Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl sa snaží každoročne
upraviť zameranie a počet odborov podľa požiadaviek trhu práce, no je problém so získaním žiakov.
Pri 10 stredných školách v rámci Košického kraja sú zriadené Centrá odborného vzdelávania (COV) ponúkajúce
nadštandardné materiálno-technické vybavenie na vzdelávanie pre profesie potrebné pre trh práce. Centrá
zabezpečujú vzdelávanie v rámci školských vzdelávacích programov, ale aj pre celoživotné vzdelávanie
v akreditovaných kurzoch pre zamestnávateľov (možnosť preškolenia na požiadanie zamestnávateľa, úradu
práce, atď.).
V Michalovciach sú COV pri 2 stredných odborných školách s nasledujúcimi zameraniami:
1. COV pre oblasť hotelierstva, obchodu a služieb pri SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce ponuka
pre:
- žiakov a učiteľov odborných predmetov: získavanie nových poznatkov, rozvíjanie nových zručností,
nových technológií prípravy jedál,
- skvalitnenie odbornej prípravy učiteľov a majstrov odborného výcviku,
- preškoľovanie učiteľov a majstrov odborného výcviku za účelom zvýšenia ich kvalifikácie,
- zamestnávateľov – zaškoľovanie a preškoľovanie zamestnancov,
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- rekvalifikačné služby pre verejnosť,
- školy a zamestnávateľov odborné poradenstvo.
Spolupracuje s firmami: hotel Jalta Michalovce, hotel Družba Michalovce, hotel Odborár Vysoké Tatry,
reštaurácia Idea Michalovce, hotel Nowy Dwor Rzeszow (Poľsko), hotel Zlatá Štika Pardubice (Česko), hotel
Horizont Pec pod Snĕžkou (Česko), hotel Fis Štrbské Pleso, hotely Nemecko, Taliansko, Grécko, Anglicko.
2. COV informatiky, automatizácie a elektrotechniky pri SOŠ technickej, Partizánska 1, Michalovce ponuka
v jednotlivých častiach centra:
- laboratórium informatiky – ponúka vzdelanie v oblasti počítačovej gramotnosti, interaktívnych
vzdelávacích technológií, e-learnigových vzdelávacích systémov,
- laboratórium automatizácie – ponúka vzdelanie v oblasti programovania PLC automatov a robotov,
- laboratórium sieťových technológií – ponúka vzdelanie v oblasti sieťových technológií, prípravy
odborníkov pre správu školských sietí, prípravu žiakov v programe CISCO,
- laboratórium aplikovanej matematiky a elektroniky – ponúka vzdelanie v oblasti využívanie IKT pri
vyučovaní matematiky, pri návrhu elektrotechnických schém a plošných spojov, ponúkame vzdelávanie
v oblasti elektrotechniky a elektroniky,
- nezamestnaným – rekvalifikačné kurzy,
- preškoľovanie pracovníkov pre firmy pôsobiace v regióne,
- školenia a rekvalifikácie pre jednotlivcov.
Spolupracuje s firmami: BSH s.r.o. Michalovce, Unomedical Michalovce, Bus service Slovakia Michalovce, VLM
auto Citroen Michalovce, Renault Winkler Michalovce, Autopartner Michalovce, Bildex Michalovce, TaZS
Michalovce, Blika Trebišov, Chemkostav Michalovce, Plynmont Strážske, Yazaki Michalovce, Kerx Michalovce,
BEL Slovakia Michalovce.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
Záver k špecifickému cieľu 4: Cieľ je v tejto etape splnený.
Záver k strategickému cieľu : Cieľ je v tejto etape splnený.
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Životné prostredie:
Strategický cieľ
Zlepšenie stavu životného prostredia mesta
Špecifický cieľ 1
Znížiť znečistenie vodného toku Laborca pretekajúceho mestom
Opatrenia:
1.1 Eliminovať znečistenie toku občanmi mesta najmä v lokalite Angi mlyn
Mesto cestou Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce zabezpečuje pravidelný vývoz
komunálneho odpadu z lokality Angi mlyn. Aj napriek tejto skutočnosti dochádza k znečisťovaniu samotnej
lokality a jej okolia. Aj v roku 2015 Mesto Michalovce muselo zabezpečiť vyčistenie brehov Laborca v blízkosti
lokality Angi mlyn. Zároveň sa aj s aktívnou účasťou obyvateľov predmetnej lokality uskutočňuje pravidelné
jarné čistenie vstupu do lokality a jeho okolia od komunálneho odpadu.
Vývoz komunálneho odpadu cestou technických služieb je zabezpečovaný aj z lokality ulice Gerbovej, na
ktorej bolo za asistencie mestskej polície zabezpečené jej komplexné čistenie, aby sa maximálne eliminovalo
prípadné znečistenie blízkeho vodného toku Laborca odpadom. Zároveň bolo zabezpečené vyčistenie okolia
predmetnej ulice občanmi tam bývajúcimi, nakoľko sa nachádza v blízkosti frekventovanej komunikácie
smerom k nemocnici a Sídliska nad Laborcom.
Mestská polícia priebežne uvedené lokality kontroluje, ako aj komunikuje s občanmi bývajúcimi v uvedených
lokalitách, aby sa zabránilo jednak znečisťovaniu samotných ulíc, ako aj blízkeho okolia.
V lokalite Angi mlyn sa zrekonštruovala čerpacia stanica splaškových vôd. Napriek pravidelnému čisteniu
kanalizačného systému správcom, spoločnosťou Domsprav, dochádza v lokalite k poškodzovaniu jestvujúcej
infraštruktúry, a tým aj k jeho následnému znefunkčňovaniu.
Záver: Opatrenie je splnené čiastočne.
1.2 Zefektívniť spoluprácu so správcom toku a príslušným orgánmi štátnej správy v oblasti starostlivosti o tok
Laborca a jeho okolie
Lokalita Angi mlyn, ako aj blízky tok Laborca je pravidelne monitorovaný mestskou políciou a správcom
vodného toku. Mesto Michalovce pri čistení medzi hrádzového priestoru úzko spolupracuje so Slovenským
vodohospodárskym podnikom š.p., OZ Košice, Správa povodia Laborca. Hrádze sú pravidelne kosené. Lokality
v blízkosti Laborca, kde sa ojedinele vyskytujú skládky sú pravidelné čistené. Jedná sa hlavne o lokality na Ul.
P. O. Hviezdoslava v blízkosti trafostanice a oplotenia vojenského útvaru, Hurbanovo nábrežie – priestor za
bývalými zbernými surovinami a v blízkosti mosta cez Laborec – Sobranecká cesta.
V blízkosti lokality Angi mlyn dochádza ojedinele aj k poškodzovaniu hrádze neprispôsobivými obyvateľmi, čo
je nutné opravovať a tým zamedziť rozsiahlejšiemu poškodeniu hrádze vodou a vzniku škôd na majetku. Aj
roku 2015 došlo k poškodeniu hrádze občanmi bývajúcimi v lokalite Angi mlyn. Opravu hrádze zabezpečil
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice, Správa povodia Laborca Michalovce.
Mesto Michalovce sa vedno s Mestom Strážske a ostatnými dotknutými samosprávami aktívne zapojilo do
procesu zabránenia ďalšieho znečisťovania Laborca a Zemplínskej šíravy chemickými látkami, organizovanými
štátnou správou a Košickým samosprávnym krajom. V roku 2013 Mesto Michalovce podporilo prípravu
projektu – „Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB vo vybraných lokalitách okresu
Michalovce“, ktorého realizátorom bol Úrad Košického samosprávneho kraja. Realizáciou uvedeného
projektu by sa prvýkrát detailne zmapovalo územie kontaminované látkami PCB, ktoré unikli počas výroby
v Chemku Strážske. Cieľom uvedeného projektu mal byť podrobný geologický prieskum životného prostredia
a návrh environmentálne vhodného zneškodnenia kontaminácie.
Uvedený projekt sa však nerealizoval, nakoľko súčasný vlastník areálu Chemka neudelil súhlas na vstup na
jeho pozemky za účelom vykonania prieskumu.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce pravidelne každoročne zabezpečuje laboratórne
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vyšetrenia povrchovej vody zo Zemplínskej šíravy na PCB látky (6 kongenérov) v laboratóriu RÚVZ Košice.
Výsledky nepotvrdili prekročenie ich limitnej hodnoty a preto riziko z kúpania vo vode na Zemplínskej šírave
nehrozí a to aj z dôvodu, že polychlórované bifenyly sú vo vode takmer nerozpustné.
Iná je situácia vo vzťahu ku kontaminácii sedimentov, kde Centrum výskumu rastlinnej výroby – výskumný
ústav agroekológie Michalovce vo svojej publikácii „Polychlórované bifenily a ich obsah v životnom prostredí
regiónu Zemplín“ (2009) vyhodnotil kontamináciu ako vysokú a preto platí zákaz konzumácie rýb ulovených
v Zemplínskej šírave z dôvodu nadlimitných obsahov PCB.
Záver: Opatrenie je splnené čiastočne.
Záver k špecifickému cieľu 1: Cieľ je splnený čiastočne.
Špecifický cieľ 2
Zvýšiť účinnosť manažmentu odpadového hospodárstva
Opatrenia:
2.1 Rozšíriť separovanie odpadov na celé územie mesta
V meste Michalovce je zabezpečený triedený zber cestou 1100 l farebne upravených kontajnerov pri
bytových domoch a v rámci individuálnej bytovej výstavy je triedený zber realizovaný vrecovým systémom.
Technické a záhradnícke služby Mesta Michalovce zabezpečujú zber vytriedených zložiek, ktorých cesta
pokračuje na dotrieďovaciu linku na Lastomírskej ulici v Michalovciach. Po dotriedení jednotlivých zložiek sa
tieto dávajú na materiálové zhodnotenie. V meste triedime tieto zložky: papier, sklo, plasty, kompozitné
obaly, nebezpečné zložky a čiastočne bioodpad.
Projektom Separácia odpadov a rozšírenie triediacej linky odpadov bola zakúpená nová triediaca linka,
zberové vozidlo a vysokozdvižný vozík, zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad a kompostéry do
domácností.
Na území mesta sú v prevádzke dva zberné dvory a to na Lastomírskej ulici č. 2 a Partizánskej č. 55, kde môžu
občania individuálne doviezť vytriedené zložky komunálneho odpadu.
Z technického a materiálneho hľadiska je v súčasnosti možné triedenie všetkých uvedených zložiek vo
všetkých častiach mesta
Záver: Opatrenie je splnené
2.2 Zvýšiť uvedomelosť, angažovanosť a disciplinovanosť, občanov pri separácii odpadu
Propagácia triedeného zberu sa realizuje každoročne a to jednak vydávaním zberových kalendárov na ktorých
sú mimo termínov zberu uvedené aj ďalšie informácie týkajúce sa triedeného zberu v meste. Zároveň na
propagáciu triedeného zberu sa využíva televízia Mistral a dvojtýždenník Michalovčan. Súčasne bola
realizovaná propagácia a osveta triedenia odpadov pre občanov mesta aj projektom Separácia odpadov
a rozšírenie triediacej linky odpadov. Informácie o správnom triedení odpadu v plagátovej forme boli
doručené pre materské, základné a časť stredných škôl. V spolupráci so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. boli v
materských školách realizované zábavnou formou vzdelávacie aktivity o triedenom zbere komunálneho
odpadu.
V roku 2015 bola do domácností distribuovaná brožúra, ktorá informuje občanov o správnom nakladaní
s bioodpadom. Obsahuje vysvetlenie pojmu bioodpad, postup jeho spracovania a následného využitia.
Súčasťou brožúry je aj mapa s vyznačenými miestami uloženia veľkoobjemových kontajnerov na bioodpad.
Záver: Opatrenie je splnené čiastočne.
2.3 Vytvoriť podmienky pre separovanie a spracovávanie biologického odpadu, ako aj vytváranie lepších
podmienok pre recykláciu odpadu a zneškodňovanie odpadov dostupnými progresívnymi spôsobmi
Pre vytvorenie lepších podmienok triedenia odpadu v meste bol pripravený a zrealizovaný projekt:
„Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky odpadov.“ Uvedený projekt riešil rekonštrukciu
triediacej linky, zateplenie haly na zbernom dvore na Lastomírskej ulici pre dotrieďovanie vytriedených
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zložiek komunálneho odpadu. V rámci uvedeného projektu bolo zakúpené vozidlo na zber vytriedených
zložiek komunálneho odpadu, nádoby na bioodpad v počte 2000 ks a kompostéry v počte 1000 ks. Projekt bol
realizovaný vďaka podpore z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné
prostredie.
V roku 2015 bola ukončená výstavba kompostárne, kde sa bude spracovávať biologicky rozložiteľný odpad
(BRO). Mesto získalo na realizáciu uvedeného projektu prostriedky z Kohézneho fondu Európskej únie
a štátneho rozpočtu SR v rámci operačného programu Životné prostredie vo výške 2 042 637,77 eur. Mesto
Michalovce spolufinancuje projekt čiastkou 102 131,89 eur.
Projekt zahŕňal okrem dostavby haly manipulácie s BRO a vybudovania spevnených plôch a inžinierskych sietí
na zbernom dvore na Lastomírskej ulici aj zakúpenie nových zariadení a technológií, ktoré sa budú využívať
pri triedení a zhodnocovaní bioodpadu. Vytriedený odpad sa bude spracovávať vo fermentačnej linke EWA.
Na zvoz bioodpadu bude slúžiť nové zberové vozidlo s hákovým nosičom kontajnerov. 25 ks veľkoobjemových
kontajnerov sa rozmiestni na území mesta a 2000 ks 120 l nádob bude dodaných pre domácností v rodinných
domoch. Vytriedený a zozbieraný odpad sa spracuje metódou aeróbnej fermentácie v zariadení EWA.
Priebeh fermentácie a chod fermentora je riadený priemyselným počítačom, ktorý je súčasťou zariadenia.
Automatické riadenie kompostovacieho procesu prebieha na základe viacbodového snímania teplôt
v základke a analýzy objemu kyslíka vo vnútri pracovného procesu. Zariadenie umožňuje archiváciu a export
dát dokumentujúcich priebeh kompostovania. Na uvedenej linke plánujeme spracovať ročne 1860 t BRO, čím
sa výrazne zníži podiel ukladaného zvyškového komunálneho odpadu na skládku nie nebezpečného odpadu
Žabany.
Kompostovanie má z hľadiska ochrany životného prostredia a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja
jednoznačne pozitívny vplyv a to hlavne z týchto dôvodov:
- zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku,
- kompostovaním privedieme organický materiál naspäť do biologického procesu,
- kompostovanie je prirodzený proces recyklácie,
- energiu ktorú rastliny odobrali z pôdy pre svoj rast, je privedená naspäť do pôdy,
- kompostovanie pomáha v zamedzení vzniku skládkových plynov,
- pri kompostovaní je dusík „priviazaný“ k pevným zlúčeninám, čo ma za následok zníženie jeho nebezpečia
vymývania z pôdy a tým je menšie zaťaženie spodných vôd,
- používaním kompostu je možne znižovať ťažbu rašeliny a tým zostávajú prírodne zdroje zachované.
Vyzretý kompost budú používať hlavne technické služby pri úprave verejných plôch, čím sa ušetria finančné
prostriedky za nákup takýchto komodít od dodávateľov.
Mesto získava každoročne finančné prostriedky z Recyklačného fondu, ktoré sú mestu vyplatené na základe
nárokovateľnej žiadosti mesta o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie. Za
obdobie rokov 2010 až 2014 Mesto Michalovce získalo Recyklačného fondu 100 103 €. Za uvedené finančné
zdroje boli zakúpené stojany Stabil trio v počte 40 ks (slúžia na upevnenie plastových vriec na triedený zber
zber), ktoré sú umiestnené v základných a materských školách za účelom zvýšenia vytriedených komodít
v uvedených priestoroch. Ďalej boli zakúpené 1100 l kontajnery na papier a plasty v počte 157 ks, 15 ks 1500 l
nádob na triedený zber skla, 6 ks dvojnádob pre triedený zber papiera a plastov v budove mestského úradu,
zabezpečená výmena pásov na 2 dopravníkoch v rámci linky triedeného zberu na Lastomírskej ulici, vrecia pre
triedený zber plastov, papiera, tetrapakov a skla, 9 ks vaňových kontajnerov o objeme 5 m3 , nízkozdvižný
vozík, nákup retiazkových zámkov na kontajnery na triedený zber, zabezpečená oprava vozidla AVIA, ktorá
slúži pre triedený zber, oprava oplotenia zberného dvora na Lastomírskej ulici a výmena 2 ks pásov na
pásových dopravníkoch na dotrieďovacej linke.
Mesto Michalovce má uzatvorenú zmluvu aj so spoločnosťou ENVI-PAK a.s, od ktorej sme taktiež získali
finančné zdroje za vytriedené obaly z komunálneho odpadu, ktoré boli odovzdané spracovateľom na
recykláciu. Za finančné prostriedky získane za obdobie rokov 2011 – 2014 v celkovom objeme 59 824,63 € bol
v prevažnej miere zabezpečený nákup vriec pre triedený zber plastov, papiera, kovov a tetrapakov, ako aj
nákup 2 ks profesionálnych nízkozdvižných vozíkov, 20 ks kontajnerov o objeme 1500 l na triedený zber skla,
retiazkové zámky na kontajnery na triedený zber papiera, nálepky na kontajnery na triedený zber a nákup
a montáž klimatizačného zariadenia pre priestor dotrieďovacej linky na Lastomírskej ulici.
Záver: Opatrenie je splnené.
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2.4. Rekultivovať uzavretú skládku Lastomír a pripraviť plán využitia rekultivovaného územia
Záujmové územie skládky sa nachádza v juhovýchodnom okraji obce Lastomír okres Michalovce na ľavom
brehu rieky Laborec, pričom vlastná skládka je umiestnená v starom ramene rieky Laborec. l. etapa skládky
bola uvedená do prevádzky v roku 1987. Jej prevádzka sa ukončila zaplnením priestoru skládky v roku 1992. II.
etapa skládky bola vybudovaná a prevádzkovaná od roku 1992 a prevádzka bola ukončená v roku 2002.
Skládka je naďalej monitorovaná, samotná rekultivácia esteticky začlenila skládku do okolitého prostredia.
Skládka Lastomír bola uzavretá a rekultivovaná z finančných prostriedkov z Kohézneho fondu na základe
získaného projektu a NFP vo výške 2 milióny Eur. Uvedené územie môže byť využité v minimálnej možnej
miere napr. umiestnenie solárnych panelov na výrobu el. energie a pod. Mesto však nie je vlastníkom
pozemkov pod predmetnou stavbou.
Záver: Opatrenie je splnené.
Záver k špecifickému cieľu 2: Cieľ je splnený čiastočne.
Špecifický cieľ 3
Skvalitniť stav verejnej zelene
Opatrenia:
3.1 Obnoviť sídliskovú zeleň
S obnovou mestskej zelene sa začalo v rámci projektu Michalovce – sídlisko Východ, verejné priestranstvá, I.
etapa výstavby.
Dôvodom realizácie sadových úprav na sídlisku Východ bolo vytvorenie plnohodnotného životného
prostredia obyvateľov uvedeného sídliska. Prostriedkom na zatraktívnenie bola hlavne zeleň – výsadba krov
a drevín, obnova degradovaných trávnatých plôch. Aby sa zamedzilo fádnosti prostredia a podporila jeho
dynamika a farebnosť, boli použité druhy a kultivary drevín zaujímavé najmä svojim premenlivým a výrazným
zafarbením. Oživenie priestoru bolo zabezpečené kompozíciou kontrastujúcich drevín.
Vzhľadom na mestské prostredie a s ním spojené imisné zaťaženie, teplejšia a suchšia mikroklíma, suchšia
a menej kvalitná pôda, boli vo výsadbách použité druhy drevín schopné znášať existujúce podmienky.
Vzhľadom na dnes pomerne často sa vyskytujúce alergizujúce ochorenia, boli volené druhy drevín bez
alergizujúcich účinkov, a v malej miere so slabou až stredne silnou agresivitou alergénov.
Súčasne so sadovými úpravami sa uskutočnila aj rekonštrukcia odstavných plôch, dotvorenie vnútroblokových
priestorov novými detskými ihriskami a drobnou architektúrou.
Bola uskutočnená obnova trávnatých plôch na rozlohe 30 825 m2. Vysadených bolo 157 listnatých drevín, 38
ks ihličnatých drevín, 121 krov a 2308 pôdopokryvných krov.
Ďalším projektom, ktorým sa prispelo k obnove zelene je projekt Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta
Michalovce a Regenerácia satelitov CMZ. Realizáciou projektu sa mimo iného prispelo k estetizácii
a zatraktívneniu prostredia centrálnej mestskej zóny prvkami drobnej architektúry a výsadbou novej zelene.
Bola uskutočnená obnova trávnatých plôch, ako aj realizácia nových trávnatých plôch (cca 1213 m2).
Zrealizovaná výsadba 7 ks Catalpa bignonioides nana, 1 ks liriodendron tulipifera, 7 ks Chaenomeles japonica,
19 ks Acer platanoides, 43 ks Euonymus radicans sieb., 37 ks Skimmia japonica, 23 ks Lonicera pileata, 46 ks
Vinca minor, 9 ks Cotoneaster horizontalis, 7 ks Yucca gloriosa, 7 ks Cornus alba a úprava existujúcich
stromov. V rámci rekonštrukcie celého územia bola uskutočnená aj rekonštrukcia inžinierskych sietí,
umiestnené nové prvky drobnej architektúry, fontána, cyklistická trasa, verejné osvetlenie a zrekonštruované
parkovisko.
Bol zrealizovaný projekt Michalovce – sídlisko Východ, verejné priestranstvá, II. a III. Etapa a čiastočne
revitalizácia verejných priestranstiev sídliska JUH.
Záver: Opatrenie je splnené čiastočne.
3.2 Skvalitniť odbornú údržbu zelene
Údržbu verejnej zelene na území mesta (verejné priestranstvá) vykonávajú Technické a záhradnícke služby
mesta Michalovce. Pri výkone tejto činnosti sú technické služby metodicky usmerňované Mestským úradom
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Michalovce, odborom V,ŽPaMR.
Mestský úrad Michalovce, odbor V,ŽPaMR a Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce neevidujú za
obdobie posledných štyroch rokov sťažnosti občanov na kvalitu orezávania stromov v meste. Orezávanie
drevín na území mesta, pokiaľ je vykonávaný na základe požiadavky občanov, je vykonávaný hlavne z dôvodu
nadmerného tienenia obytných priestorov, prípadne z dôvodu poškodzovania nehnuteľností. Predmetným
orezávaním sa snažia technické služby v maximálnej možnej miere zachovať ekologické a estetické funkcie
stromov.
Záver: Opatrenie je splnené.
3.3. Pripraviť podmienky a revitalizovať mestské parky
Park mieru predstavuje významný mestotvorný park v centre mesta. V roku 2006 mesto pristúpilo k jeho
obnove. Bola uskutočnená rekonštrukcia peších ťahov, obnovená zeleň, drobná architektúra a kaplnka,
obnova fontány a pitnej fontány. Súčasne mesto v parku rieši dlhodobý problém výskytu väčšieho počtu
havranov.
Pre Park študentov je spracovaná urbanistická štúdia. Park študentov je súčasťou CMZ mesta Michalovce.
Jedná sa o územie ohraničené ulicami Duklianska, Obchodná, J. Hollého a A. Sládkoviča. Hlavným cieľom
štúdie je zhodnotenie súčasného stavu a návrh optimálnych územno-technických podmienok pre dané
územie.
Mesto Michalovce získalo do svojho vlastníctva v roku 2012 národnú kultúrnu pamiatku park „KERTA.“
Predmetný park bol dlhodobo neudržiavaný a zanedbaný. V jarných mesiacoch roka 2012 sme zabezpečili
cestou technických služieb jeho vyčistenie a čiastočné vyrovnanie terénu, aby sme mohli zatiaľ tento park
kosiť a sprístupniť verejnosti. Začiatkom júna 2012 postihla mesto veterná kalamita, ktorá výrazne zasiahla aj
tento park. V rámci kalamity bolo odstránených 33 ks stromov, ktoré boli poškodené natoľko, že ich výrub bol
nutný. U ďalších 14 ks stromov bolo vykonané ošetrenie.
V prírodne – krajinárskej časti parku východne od kaštieľa bola dlhodobo vykonávaná len základná údržba
(kosenie trávnatých plôch), pričom sa nerealizovali priebežné náhradné výsadby za odumreté kostrové
dreviny, takže v parku absentuje vo väčšej miere zastúpenie hodnotných mladších vekových kategórií
stromov. Súčasný stav porastov je kvôli špecifickým pôdnym podmienkam (vysoká hladina spodnej vody)
v zhoršenom a zlom zdravotne – biologickom stave. Veľká časť kostrových drevín má hnilobné dutiny na
kmeňoch, presychajúce a chradnúce koruny. V parku po kalamite v roku 2012 boli zaznamenané vývraty aj
relatívne mladších jedincov dlhovekých druhov (lipy, duby a iné), príčinou ktorých je vyhnívanie koreňov
v dôsledku napádania hubovými ochoreniami. V mnohých prípadoch nejavili nadzemné časti týchto jedincov
výrazné poškodenia. S dôvodu výrazného úbytku kostrových drevín a zhoršenému zdravotne – biologickému
stavu súčasnej
vegetácie, je potrebné obnoviť najmä
periférny porastový veniec (od rieky
Laborec, juhovýchodnej časti parku a v západnej časti od rodinných záhrad). Vnútornú časť parku je potrebné
regenerovať porastovými skupinami, solitérmi a voľnými trávnatými plochami tak, aby bola zachovaná
vyváženosť prírodne – krajinárskej kompozície. Sortiment drevín by sa mal obnovovať v pôvodnom druhovom
zložení. Základný sortiment drevín je potrebné doplniť a spestriť aj rôznymi farebne a habituálne zaujímavými
introdukovanými drevinami.
Aj napriek tejto nepriaznivej situácii je dnes park vyčistený od polámaných konárov a stromov ohrozujúcich
bezpečnosť návštevníkov parku. Boli vyčistené hlavné trasy chodníkov, vyrovnaný terén, zabezpečené jeho
vykosenie a v blízkosti hlavných peších chodníkov boli osadené lavičky. Mesto plánuje tento park postupne
obnovovať, tak aby to bolo v súlade s jeho pôvodnou koncepciou založenia a pamiatkovými hodnotami.
Mesto disponuje spracovanou projektovou dokumentáciou – „Obnova historického parku v Michalovciach Kerta Sztárayovcov“, spracovanou v roku 2014. Mesto zatiaľ nezískalo externé zdroje na realizáciu uvedeného
projektu. Aj napriek tejto skutočnosti odbor V,ŽPaMR pri vydávaní rozhodnutí na výrub drevín na území mesta
a ukladaní náhradnej výsadby, pokiaľ je to možné ukladá žiadateľov realizovať náhradnú výsadbu v parku
„Kerta“. Zatiaľ bolo na území parku v rámci novej výsadby vysadených 11 ks líp malolistých a 6 ks javorov
horských.
V roku 2014 bol zrevitalizovaný gaštanový park na Užhorodskej ulici v rámci projektu „Premena gaštanového
parku na oázu pokoja a relaxu“. V parku boli umiestnené prvky detského ihriska, umelecké prvky (sochy),
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vysadený živý plot a nefunkčná fontána nahradená novou fontánou. Na projekte sa finančne podieľala
Nadácia SPP a Eustream. Celková investícia činili 8000 € a Mesto sa podieľalo na spolufinancovaní čiastkou
2524 €.
Záver: Opatrenie je splnené čiastočne.
Záver k špecifickému cieľu 3: Cieľ je splnený čiastočne.
Špecifický cieľ 4
Zvýšiť energetickú efektivitu mesta
Opatrenia:
4.1 Pripraviť a realizovať opatrenia pre úspory energie
V rámci projektu „Komplexné riešenie modernizácie verejného osvetlenia v meste Michalovce“ bola
zrealizovaná výmena svietidiel verejného osvetlenia na území mesta, výmena infraštruktúry t. j. stožiarov
káblových vedení a odstránenie káblových porúch, osvetlenie kritických prechodov pre chodcov a plánuje sa
montáž regulátorov osvetlenia. Komplexnou rekonštrukciou verejného osvetlenia sa výrazne znížil príkon
prepočítaný na jeden svetelný bod aj napriek zvýšeniu počtu svietidiel z 2205 (v roku 2006) na 3683 (v roku
2011, priemerná ročná spotreba klesla na 50% úrovne pred rekonštrukcie.
V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia bolo časť ulíc mesta rekonštruovaných z externých zdrojov –
z grantu Nórskeho finančného mechanizmu a Európskeho hospodárskeho priestoru ulice Partizánska, Nad
Laborcom, SNP, Fidlíkova a Hollého ulica. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bolo rekonštruované
osvetlenie na Sídlisku východ. Z dotácii MF SR boli osvetlené prechody pre chodcov na Masarykovej a
Okružnej ulici.
Značné úspory energie boli dosiahnuté zateplením budov a výmenou okenných otvorov na budovách piatich
základných škôl ( II., III., IV. VI., VII. ZŠ), šiestich materských škôl a budove Zariadení pre seniorov.
Mesto každoročne investuje do tepelného hospodárstva na rekonštrukciu teplovodov, kotolní,
výmenníkových staníc a čerpacej techniky. V roku 2009 - 73 933 €, 2010 - 789 716 €, 2011 – 495 150 €,
v roku 2012 - 336 603 €, v roku 2014 – 299 676 € v roku 2015 - 273 000 €.
Mesto Michalovce v rámci úspor tepla realizuje úpravu budov a škôl výmenou nevyhovujúcich otvorových
konštrukcií a zatepľovaním fasád. Výmena otvorových konštrukcií sa uskutočnila na všetkých materských
školách bez právnej subjektivity (z prostriedkov dotácie z ÚV SR ako aj podpory firmy BSH), na Základnej
umeleckej škole, na väčšine základných škôl prebehla komplexná výmena okien a dverí, na V.ZŠ čiastočná
výmena.
Zateplením fasády prešli budovy I., II. a VI. ZŠ, kde bola zrealizovaná komplexná rekonštrukcia budov, bol
zateplený bytový dom na Ulici Obrancov mieru.
Základná škola, a bytový dom na Ulici Obrancov mieru. Zároveň realizuje výmenu teplovodov predizolovaným
potrubím, ktorého izolačné vlastnosti šetria únik tepla. Následne sa realizuje aj výmena čerpacej techniky za
výkonnejšiu, čím dochádza znova k úspore energie. Domspráv má zrealizovaný centrálny dispečing, ktorým sú
napojené kotolne na centrálne riadenie, čím sa dá efektívnejšie využívať spúšťanie a vypínanie kúrenia a
zároveň rýchlejšie lokalizovať porucha. Po zateplení budov tak dochádza k zníženiu spotreby tepla.
Porovnaním nákladov z takto zrealizovaných domov napojených na kotolne je zrejmé, že spotreba tepla
náklady na dodávku tepla sa znižujú, a tým aj platby občanov. V súčinnosti s úpravami kotolne a teplovodov sa
táto úspora ešte znásobuje.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
4.2 Podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie
V rámci projektu Využiteľnosť geotermálnych zdrojov v meste Michalovce boli vypracované štúdie Dopadová
štúdia zužitkovania vyťažiteľnosti geotermálnych zdrojov a Štúdia zužitkovateľnosti geotermálnych zdrojov v
meste Michalovce. Realizácia prieskumných vrtov však nebola podporovaná možnosťou čerpania externých
zdrojov. Hľadáme možnosti financovania pre realizáciu projektu využiteľnosti geotermálnych zdrojov v meste
Michalovce.
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Vytváraním možností využitia alternatívnych zdrojov energie Mesto Michalovce, ako stavebný úrad povolilo
realizáciu Solárneho parku - Investor SOLARLAND MI, Čermeľská cesta 3, Košice. Ďalej to boli štyri
fotovoltaické elektrárne (FWE) povolené pre vlastnú spotrebu elektriny pre obchod a služby, v dvoch
prípadoch ide o súkromné osoby pre montáž FWE na rodinné domy.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
4.3 Zvýšiť uvedomenie občanov mesta k opatreniam na úsporu energie v domácnostiach
Mesto spolupracuje so správcami bytových domov, podporuje výmenu okien a zatepľovanie bytových domov
a nemá zásadné výhrady k prechodu na vlastné kotolne v bytových domoch. S cieľom znížiť energetickú
náročnosť vlastného bývania mnohí občania, ktorí sú vlastníkmi rodinných domov pristúpili k výmene starých
okien za nové a kvalitnejšie ale aj zateplením vonkajších obalových konštrukcií striech a fasád, výmenou
topného telesa ale aj zmenou spôsobu vykurovania výrazne prispeli k zníženiu znečistenia ovzdušia.
Rovnako aj bývajúci v bytových domoch skvalitnili pohodu vnútorného prostredia a prispeli aj k zníženiu
energetickej náročnosti svojich obytných blokov, čím znížili náklady na topné médium. Mnohé z bytových
domov využili aj spôsob financovania pomocou úveru zo ŠFRB. Pri tomto procese je im Mesto Michalovce
nápomocné v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Takto financovaných bolo 19 bytových domov.
- Okružná 36,38,40,42;
- Nad Laborcom 6, blok V3;
- Saleziánov 6, blok L3;
- Nad Laborcom 26,28,30, blok A;
- Okružná 21,23,25,27, blok E
- Saleziánov 8, blok K3
- Štefánikova 34,36,38, blok B3
- Okružná 10,12,14,16, blok H2
- Nad Laborcom 34,36,38, blok B
- Nad Laborcom 40,42,44, blok C
- Štefániková 22,24,26, blok B1
- Okružná 106,108,110, blok D3
- Obrancov mieru 4, MMB
- Martina Rázusa 1,3,5, blok Z1
- Štefániková 46,48,50,52, blok I3
- Nad Laborcom 46,48,50, blok D
- Konečná 2,4, blok I
- Jána Hollého 48,50 a Sibírska 2,4,6, blok B10
- Okružná 29,31, blok F3
Rovnako aj Mesto Michalovce využilo výhodné úverové možnosti poskytované Štátnym fondom rozvoja
bývania.
Po podaní žiadosti a splnení zákonných podmienok podľa programu U 503 Obnova bytovej budovy v apríli
2010 Mesto podpísalo zmluvu o úvere zo ŠFRB. Poskytnutý úver bol vo výške 637 231,93€ z celkového
obstarávacieho nákladu 992 429,88€ realizovaného zateplenia a opravy.
Zateplením objektu jestvujúcich malometrážnych bytov a nadstavbou podkrovia sa vylepšila
pohoda vnútorného prostredia, ktorá sa nemalou mierou podpísala pod nižšiu spotrebu vykurovacieho média
a zvýšil sa štandard bývania.
Záver: Opatrenie je splnené čiastočne.
Záver k špecifickému cieľu: Cieľ je splnený čiastočne.
Záver k strategickému cieľu: Cieľ je splnený čiastočne.
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Technická infraštruktúra:
Strategický cieľ
Skvalitnenie stavu technickej a dopravnej infraštruktúry
Špecifický cieľ 1
Zlepšiť dostupnosť mesta a stav komunikácií v meste
Opatrenia:
1.1 Presadzovať rozvojové záujmy mesta pri budovaní a rekonštrukcii ciest a dopravných zariadení, ktoré nie sú
priamo v kompetencii mesta
Mesto Michalovce dalo vypracovať projekt stavebných úprav v križovatke ciest I/18 Humenská cesta a II/582
Masarykova ulica z dôvodu odstránenia bariér pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Mesto svojím iniciatívnym prístupom prispelo k vybudovaniu okružnej križovatky na uliciach Sobranecka,
Lastomírska, Hollého, ale aj spolufinancovaním okružnej križovatky na uliciach Vinianska - Partizánska.
Zrealizovala sa rekonštrukcia nadjazdu ako aj okružná križovatka na uliciach Močarianska, Sobranecká cesta,
Humenská, Štefánikova, ktoré boli rovnako podporené aktivitou mesta.
Rekonštrukciou v roku 2012 prešla aj komunikácia I/50. Ďalej novopostavená okružná križovatka pri OC
Zemplín umožňuje plynulú premávku v smere na Zemplínsku Šíravu. V meste pribudla aj ďalšia svetelná
križovatka za mostom na uliciach Kapušianskej a Užhorodskej, o čo sa najväčším dielom pričinila firma Yazaki.
Zrealizovali sa povrchové úpravy Sobraneckej cesty vrátane cesty I/50 v katastri mesta, Humenskej ulice
vrátane cesty I/18 v katastri mesta, Masarykovej ulice a Vinianskej cesty, Kapušianskej ulice a Ulice SNP.
V spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Železnicami
Slovenskej republiky a Košickým samosprávnym krajom sa pripravuje projekt výstavby terminálu integrovanej
dopravy v meste a proces elektrifikácie železničnej trate v úseku Bánovce nad Ondavou- Humenné, vrátane
mesta Michalovce.
Na základe Rámcovej dohody bola v novembri 2013 uzavretá PRVÁ ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO (ďalej len
1.ČZoD). Predmetom 1.ČZoD je poskytnutie služby: vypracovať a dodať štúdiu realizovateľnosti (ŠR) a
projektovú dokumentáciu (PD) po stupeň DÚR. Predmetom 1.ČZoD je poskytnutie služby: vypracovať a dodať
štúdiu realizovateľnosti (ŠR) a projektovú dokumentáciu (PD) pre: "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad
Ondavou - Humenné" - projektová dokumentácia v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné
prostredie (EIA) so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR, resp. príslušného úradu životného
prostredia, dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej
expertízy MDVRR SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) s právoplatným územným rozhodnutím a
schvaľovacím rozhodnutím a súvisiace inžinierske činnosti.
Záverečné stanovisko MŽP SR číslo: OU-KE-OSZP1-2015/015994 zo dňa 17.07.2015 vypracoval príslušný orgán
(OÚ KE). Záverečné stanovisko odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti v rozsahu podľa variantu 3
(minimálny variant bez protihlukových stien). V zmysle záverečného stanoviska MŽP bola vypracovaná
dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce (DSZ) – 1.10.2015. V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o
verejných prácach v znení neskorších predpisov bola dňa 5.10.2015 predmetná DSZ predložená na MDVRR SR
za účelom zabezpečenia vykonania štátnej expertízy. Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 22/2015 na
stavebný zámer verejnej práce bol vydaný MDVRR SR dňa 21.12.2015. Prijímateľ predložil na MDVRR SR
žiadosť o zmenu zmluvy o NFP č. 2. Požadovaná zmena – úprava rozsahu hlavnej aktivity projektu zo
súčasného rozsahu (ŠR, EIA, DSZ, DÚR vrátane IČ) na upravený rozsah (ŠR, EIA, DSZ vrátane IČ) mala dopad na
ciele projektu, merateľné ukazovatele projektu a na rozpočet projektu. Po posúdení bola predložená žiadosť o
zmenu zmluvy o NFP dňa 18.12.2015 zo strany MDVRR SR akceptovaná, t.z., že požadovaná zmena na
projekte je platná. Účinnosť nadobudne po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 2 k Zmluve o NFP
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
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1.2 Skvalitniť povrchovú úprava komunikácií a chodníkov na území celého mesta, vrátane podmienok pre
bezbariérový pohyb
Od roku 2010 Mesto realizuje stavebné úpravy komunikácií vo vlastníctve mesta, a to tak vozidlových ako aj
peších včítane bezbariérových úprav. Od roku 2008 do roku 2012 sa realizovali stavebné úpravy sídliskových
plôch – Sídlisko východ I., II. a III. etapa. Od roku 2012 sa realizuje a revitalizácia verejných priestranstiev ,
existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na území mesta vrátane Sídliska juh.
Rekonštrukcie chodníkov a vozidlových komunikácií sa stali tradičnou aktivitou Mesta, ktorú schvaľuje MsR na
základe podnetov občanov ale aj príslušných poslancov. V roku 2010 mesto vyhlásilo v rámci verejného
obstarávania užšiu súťaž na „Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Michalovce“
pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 4,8 mil. € bez DPH.
Na základe výsledkov súťaže víťazný uchádzač - zhotoviteľ stavby EUROVIA Sk, a.s. v zmysle uzatvorených
zmlúv o dielo v rokoch 2010 a 2014 zrealizoval stavebné úpravy na týchto miestnych komunikácií a chodníkov:
Samuela Tešedíka, Petra Jilemnického, Ľud. Kukorelliho, Špitálska, Štefánikova, Gen. Petrova, Odbojárov,
Saleziánov, Pri sýpke, Moskovská, S. H. Vajanského, A. I. Dobrianského, Nad Laborcom, Konečná, Kapušianska,
Športová, Andreja Hrehovčíka, Laca Novomestského, Alex. Markuša, Užhorodská, Michala Bónu, Fr. Kráľa,
Lipová, Topoľová, Partizánska, Jána Hollého, P. I. Čajkopvského, Sama Chalupku, Cyrila a Metoda, Svornosti,
Juraja Jánošíka, Letná, Zemplínska, Topolianska, Ivana Krasku, Močarianska, Mirka Nešporu, Andreja Kmeťa,
Verbovčík, Školská a časť IV. a II. etapy Sídliska juh vo finančnom objeme 5 354 401,99 €.
V roku 2014 mesto vyhlásilo v rámci verejného obstarávania nadlimitnú zákazku „Revitalizácia existujúcich
komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce“ pričom predpokladaná hodnota zákazky bola
5,96 mil. € bez DPH. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola podpísaná zmluva o dielo s víťazným
uchádzačom EUROVIA Sk, a.s. na čiastku 647 958,33 € bez DPH. V decembri roku 2014 prebehlo priame
rokovacie konanie s víťazom verejnej súťaže na EUROVIA SK, a.s. na ďalšiu časť realizácie revitalizácie
existujúcich miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na území mesta Michalovce – ohraničené
ulicami Špitálska, J. Murgaša, Štefánikova, Janka Matúšku, Saleziánov.
V roku 2012 Mesto dobudovalo komunikáciu na Ulici starolaboreckej.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
1.3 Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky na území mesta
K zvýšeniu bezpečnosti premávky výrazne prispieva budovanie okružných križovatiek na území mesta. V roku
2006 boli vybudované dve okružné križovatky na Štefánikovej ulici. V roku 2007 bola zrealizovaná okružná
križovatka Hollého – Okružná – Lastomírska – Moskovská a v roku 2010 okružná križovatka Saleziánov –
Špitálska – Š. Kukuru. Mesto sa v roku 2011 podieľalo na výstavbe okružnej križovatky Partizánska – Vinianska
realizáciou komunikácií peších a verejného osvetlenia.
K zvýšeniu bezpečnosti prispel aj projekt BECEP, ktorým sa vytvorili ostrovčeky a spomaľovače formou
prechodov pre chodcov na Okružnej ulici. Mesto v rámci vyššej dopravnej bezpečnosti občanov pristúpilo
k osvetleniu priechodov pre chodcov, ďalej realizácii LED osvetlenia v zábruse ale aj nábehu priechodov.
V roku 2014 bola zrealizovaná okružná križovatka ulíc Okružná – Špitálska.
V roku 2010 sa vybudoval spomaľovací prechod pre chodcov na Hollého ulici pred OD LIDL vrátane jeho
označenia a LED osvetlenia.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
1.4 Zefektívniť koordináciu rekonštrukčných prác inžinierskych sietí
Mesto v rámci „Regenerácie centrálnej mestskej zóny – I., II., III. a IV. etapa“ umožnilo všetkým správcom
a vlastníkom inžinierskych sieti – VSE, VVS, Slovak Telekom a UPC, realizáciu svojich investícii. V roku 2007 boli
požiadaní všetci správcovia podzemných vedení pred o vyjadrenie k ich podzemným vedeniam v akom sú
technickom stave a či uvažujú s ich rekonštrukciou keďže mesto pripravovalo projektovú dokumentáciu
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a následnú realizáciu verejných priestranstiev. Na základe tejto našej žiadosti jedine Východoslovenská
energetika oznámila, že v roku 2008 plánuje rekonštrukciu NN káblových rozvodov na Sídlisku juh. Taktiež
v roku 2010 a 2013 bol všetkým správcom zaslaný plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov
s tým aby, ak majú na týchto komunikáciách a chodníkoch plánované svoje investície, aby ich realizovali pred
ich rekonštrukciou.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
1.5 Pripraviť územné a technické riešenia parkovania a garážovania v meste
Mesto Michalovce v rámci rekonštrukcie sídlisk venuje zvýšenú pozornosť riešeniu parkovania, zvýšeniu počtu
ako aj skvalitneniu jestvujúcich parkovacích miest. Zrekonštruovali sa parkovacie plochy v CMZ, kde sa
opravami a dobudovaním zrealizovalo 245 parkovacích miest. Na Sídlisku východ sa zrekonštruovalo 60 760
m2 prístupových komunikácií a parkovísk. Na Sídlisku juh sa zrekonštruovalo 36 757,42 m2 prístupových
komunikácií a parkovísk.
Nové parkovacie miesta vznikli aj vďaka privátnym investíciám (OC Zemplín). Zjednosmernením Ulice P.
Jilemnického vzniklo 35 parkovacích miest. Parkovacie a odstavné plochy vznikli v areáloch škôl v areáli
futbalového štadióna a pri Chemkostav aréne, kde Mesto Michalovce vytvorilo parkoviská vrátane
prístupových komunikácií na ploche 2 495,7 m2
V roku 2009 Mesto zabezpečilo vypracovanie Vyhľadávacej štúdie garáží na území mesta Michalovce. Štúdia
zahŕňa spolu 186 navrhovaných miest pre umiestnenie garáží na území mesta. Jedná sa o tieto lokality:
Sídlisko juh: spolu je navrhovaných 55 garážových boxov, z toho pri kotolni na Ulici J. Murgaša (16 garážových
boxov), pri obytnom bloku J1 (24 garážových boxov), pri obytnom dome H3, pri kotolni (10 garážových
boxov), a vo vnútrobloku medzi obytným blokom L2, M2 a bývalým Stavoprojektom (5 garážových boxov).
Sídlisko západ: spolu je navrhovaných 20 garážových boxov, na Ulici Martina Rázusa.
Sídlisko SNP: spolu je navrhovaných 87 garážových boxov, z toho pri bytovom dome A1 (68 garážových boxov)
a pri bytovom dome A5 (19 garážových boxov).
Sídlisko východ: spolu je navrhovaných 20 garážových boxov, na Ulici farskej a Verbovčíku.
Širšie centrum mesta: sú navrhované 4 garážové boxy vo vnútrobloku na Ulici Jána Kollára.
Mesto pripravilo priestorové ponuky pre výstavbu garáží Boli vytvorené nové garážové lokality na
Jilemnického ulici, na Sídlisku SNP na Ulici farskej, Ulici konečnej, Ulici humenskej, Ulici leningradskej, kde
Mesto na výstavbu odpredalo 22 pozemkov. V súčasnosti je pripravená nová lokalita na Ul. moskovskej ( 10
pozemkov).
Mesto usporiadalo vzťahy k pozemkom s vlastníkmi garáží v garážových v 15 garážových lokalitách. Z
celkového počtu 1 155 garáží bolo odpredaných 1 040 pozemkov zastavaných stavbou garáže,
neusporiadaných nateraz ostáva 115 zastavaných pozemkov.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
Záver k špecifickému cieľu 1: Cieľ je v tejto etape splnený?
Špecifický cieľ 2
Skvalitniť hromadnú autobusovú dopravu
Opatrenia:
2.1 Ekologizovať dopravu
Od roku 2012 je prevádzkovateľom MAD spoločnosť DZS M.K. – Trans s.r.o.
Po ukončení súťaže sa spoločnosť stala priamym nástupcom pôvodného prevádzkovateľa mestskej
autobusovej dopravy. Počas prevádzkovania jednotlivých liniek MAD bolo potrebné zabezpečiť nákup novších
vozidiel, hlavne z dôvodu zabezpečenia požadovanej kvality a komfortu pre cestujúcich. Jednou z podmienok
dopravcu je zabezpečiť, aby priemerný vek vozidiel použitých v prevádzke nepresiahol hodnotu 16 rokov.
Uvedenou vekovou hranicou sa nepriamo sprísňujú aj emisné normy vozidiel kladených na prevádzkovateľa
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liniek MAD.
Záver: Cieľ opatrenia je splnený čiastočne.
2.2 Investične pripraviť výstavbu autobusovej stanice v novej lokalite mesta
V roku 2013 bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu autobusového nástupištia na Ulici staničnej. V prvej
polovici roku 2014 bola stavba zrealizovaná a ukončená. Po ukončení školského roka t.j. 1.7.2014 došlo
k presťahovaniu pôvodnej autobusovej stanice z Kostolného námestia na Ulicu staničnú.
V rámci stavby sa vybudovalo aj parkovisko pre potreby autobusovej stanice, ako aj železničnej stanice.
Uvedenou zmenou došlo taktiež k zrušeniu pôvodnej autobusovej stanice na Kostolnom námestí.
Ďalšou etapou rozšírenia autobusovej stanice na Ulici staničnej je vybudovanie Terminálu integrovanej
dopravy Michalovce, kedy by malo dôjsť k celkovému prepojeniu a zvýšeniu kvality cestovania občanov
prostriedkami verejnej dopravy. V súčasnej dobe je vybudovanie terminálu súčasťou projektu elektrifikácie
trate Bánovce nad Ondavou – Humenné. Žiadateľom tohto projektu sú Železnice slovenskej republiky a.s.
Mesto Michalovce je vlastníkom pozemkov zabezpečujúcich prístup a príjazd k pozemkom v susedstve stanice
železničnej, ktorých vlastníkom je spoločnosť ARRRIVA, a.s. Po vybudovaní stanice pre mestskú a prímestskú
dopravu Mesto ponúklo spoločnosti ARRRIVA, a.s. odkúpenie ich pozemkov za účelom vybudovania novej
autobusovej stanice v rámci stavby Terminálu integrovanej dopravy Michalovce. Mesto riadi svoju činnosť v
uvedenej lokalite tak, aby sa jeho aktivity a aktivity prepravcov pri výstavbe autobusovej stanice vzájomne
podporovali.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
2.3 Zosúladiť grafikon MHD
Počas obdobia prevádzkovania dopravcu DZS M.K. – Trans s.r.o. došlo k rôznym zmenám cestného poriadku,
či už na základe podnetov cestujúcej verejnosti, zamestnávateľov alebo skúseností dopravcu z dôvodu
zvýšenia efektívnosti využívania vodidiel MAD.
Najväčšia zmena cestného poriadku liniek MAD nastala po presťahovaní autobusového nástupištia z
Kostolného námestia na Staničnú ulicu. Cieľom bolo zabezpečenie dostatočnej dopravnej obsluhy občanov
a zamedzenie odlivu cestujúcich z liniek MAD, ako aj prímestských liniek. Odliv cestujúcich by mal za následok
preplnenie existujúcich parkovacích plôch. Zmeny a úpravy cestovných poriadkov boli robené tak, aby
nadväzovali na diaľkové autobusové linky a vlaky.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
Záver k špecifickému cieľu 2: Cieľ je v tejto etape splnený.
Špecifický cieľ 3
Zvýšiť kvalitu technickej infraštruktúry
Opatrenia:
3.1 Pripraviť a realizovať káblové rozvody na prenos dát (TV signál, optická sieť, internet)
Mesto umožnilo poskytovateľom internetových služieb vstúpiť do pozemkov na území mesta a vybudovať
optické siete. Paralelne mesto vybudovalo sieť HDPE chráničiek v dĺžke 13,5 km pre realizáciu mestskej
optickej siete pre verejnoprospešné účely.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
3.2 Zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu rozvodov vody a tepla
Obnova tepelného hospodárstva sa realizuje v rozsahu 400 tis Eur ročne. Hlavnými oblasťami sú: výmeny
teplovodov, výmena čerpacej techniky na kotolniach pre obeh UK a teplej vody, úprava výmenníkových
staníc, výmeny kotlov. Doteraz boli kompletne zrealizované teplovody na Sídlisku Východ v časti medzi
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Ulicami Hollého a Užhorodskou, Sídlisko Profesora Hlaváča. Čiastočné rekonštrukcie boli uskutočnené na
teplovodoch sídliska Juh kotolne JUH 1 a JU2, sídliska Západ na Ulici Štefánikovej a Humenskej ceste, Východ
pre bloky A2,aA3 ako aj Sídlisku Stráňany.
V rámci regenerácie CMZ bola zrealizovaná rekonštrukcia vodovodu a kanalizačných prípojok na Námestí
slobody a rekonštrukcia verejného vodovodu a vodovodných prípojok na uliciach Pasáž, Sama Chalúpku
a Duklianska.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
3.3 Zintenzívniť kontrolnú činnosť poškodzovania TI
V rámci hliadkovej služby MsP svoju činnosť orientuje aj na ochranu TI. Počas kontrol hliadkami MsP
poškodenie TI zistené nebolo.
Mimo vizuálnych obhliadok verejného osvetlenia, kiosku a fontán sú tieto zariadenia monitorované aj
kamerovým systémom. V CMZ je kamerovým systémom monitorovaný kiosk na Nám. Slobody a fontány na
Nám. Slobody a Nám. osloboditeľov. Kiosk umiestnený vo výklenku budovy MsÚ nie je doposiaľ monitorovaný
kamerovým systémom.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
Záver k špecifickému cieľu 3: Cieľ je v tejto etape splnený.
Záver k strategickému cieľu: Cieľ je v tejto etape splnený?

Kultúra:
Strategický cieľ
Zvýšenie významu kultúry ako jedného z atribútov kvality života občanov mesta
Špecifický cieľ 1
Zvýšiť záujem o kultúru zlepšením ponuky a kvality kultúrnych aktivít v meste
Opatrenia:
1.1 Podporiť zvýšenie využitia historického a kultúrneho potenciálu pre rozvoj kultúrnych aktivít v meste
V súčasnom pretechnizovanom svete je dôležité poznať minulosť nielen svojho národa či štátu, ale aj miesta,
kde sme sa narodili alebo žijeme. Mesto Michalovce prostredníctvom MsKS organizuje rôzne akcie, ktorými
chce oživiť svoju minulosť. Cieľ týchto podujatí je jeden, atraktívnym spôsobom priblížiť obyvateľom,
rodákom či návštevníkom významné historické miľníky, udalosti, osobnosti i pamiatky , späté s ich
minulosťou. To všetko v sebe spájajú podujatia Dies pro honore civitatis - Deň na poctu mesta a Špacirky po
varošu (potulky mestom).
Dies pro honore civitatis – Deň na poctu mesta, slávnosť , ktorá divadelným spôsobom zobrazuje historické
udalosti, ktoré sa v Michalovciach skutočne stali. Súčasťou tejto slávnosti je aj Panteón historických osobností
mesta, do ktorého uvádzame osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju mesta. Do tejto slávnosti zapájame aktívne
súbory pôsobiace na území mesta napr. Zemplín, Svojina, Hnojňaňe, Slniečko, študentov stredných škôl
a ďalších jednotlivcov. Deň na poctu mesta stále zatraktívňujeme sprievodnými akciami ako sú výstavy,
remeselníkmi a rôznymi predmetmi – minca CD, kniha a ďalšie...
Historické a kultúrne pamiatky mesta zas novým a netradičným spôsobom predstavujú domácim obyvateľom
i návštevníkom podujatím Špacirki po varošu – potulky mestom. Odborní lektori obhliadkou mesta a pútavým
rozprávaním o jednotlivých kultúrnych a historických pamiatkach približujú účastníkom históriu mesta. Sú
vytvorené dva okruhy - veľký a malý. Špacirki po varošu sú pre veľký záujem od roku 2014 tematicky
zamerané. Mesto si pripomína a organizuje výročia osobností a udalostí, ktoré sa viažu k mestu.
Rok 2011 bol venovaný storočnici T.J. Moussona, ktorého sme si pripomenuli Dňom na poctu mesta
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a slávnostným uvedením do života publikácie o tomto umelcovi, ktoré sa uskutočnilo 20. decembra 2011
v hoteli Mousson.
Organizovaný futbal v Michalovciach oslávil sto rokov v roku 2012. Pri tejto príležitosti pripravil Mestský
futbalový klub Zemplín Michalovce, a.s. a Mesto Michalovce viacero podujatí. Súčasťou osláv storočnice
futbalu bol slávnostný galaprogram, ktorý sa uskutočnil 7. septembra 2012 v mestskom kultúrnom stredisku.
V tomto galaprograme boli ocenení tí, ktorí sa pričinili o rozvoj michalovského futbalu a bola otvorená sieň
slávy, do ktorej bolo uvedených šestnásť osobností michalovského futbalu. Pri tejto príležitosti bola do života
uvedená aj publikácia 100 rokov organizovaného futbalu v Michalovciach, ktorú vydalo Mesto Michalovce.
Mesto Michalovce vyhlásilo rok 2013 Rokom Gorazda Zvonického.
Pripomínali sme si sto rokov od narodenia významného básnika, prekladateľa, pedagóga, kňaza, misionára
a nášho rodáka Andreja Šándora, známeho pod umeleckým menom Gorazd Zvonický. Počas celého roka sa
uskutočňovali v Michalovciach rôzne sprievodné kultúrne podujatia. Vyvrcholením osláv bola slávnosť, ktorú
pripravilo Mesto Michalovce v spolupráci s Občianskym združením Močarany, Saleziánmi don Bosca, DMS
a Maticou slovenskou, Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického a Zemplínskym múzeom. Podujatie sa
uskutočnilo 6. júla 2013 pri Kostole Svätého Gorazda a spoločníkov na Močarianskej ulici v Michalovciach.
V tento deň bola pomenovaná ulice spomínanom kostole po Andrejovi Šándorovi, uskutočnila sa slávnostná
svätá omša, celebrovaná košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom, bola predstavená kniha Gorazd
Zvonický – básnik pravdy a krásy autora Ernesta Sirochmana, ktorú pri tejto príležitosti vydalo Mesto
Michalovce a súčasťou osláv bolo predstavenie príležitostnej poštovej známky, ktorú si záujemcovia mohli
zakúpiť priamo na mieste aj s originálnou pečiatkou.
V budove bývalej materskej školy, ktorú navštevoval aj Andrej Šándor, sme otvorili pamätnú izbu s
fragmentmi z jeho života.
V roku 2013 sa Michalovce zapojili do programu Terra incognita KSK v rámci EHMK 2013 s Top podujatím Fest
dupľa – double fest. Na tomto festivale sme získali certifikát a zápis v Slovenskej knihe rekordov o čo najväčší
počet osôb s menom Michal alebo Michaela na jednom mieste ( 413 ).
Rok 2014 bol pre naše mesto významný tým, že sme si v ňom pripomenuli hneď niekoľko významných výročí,
súvisiacich s históriou Michaloviec - 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste, 700. výročie prvej písomnej
zmienky o michalovskom Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie, 70 rokov od času, keď sa
Michalovce mohli opäť pýšiť štatútom mesta, 70. výročie oslobodenia mesta, ale i storočnice básnika Pavla
Horova. Keďže sa všetky tieto výročia spájajú s číslom sedem nazvali sme rok 2014 Rokom sedmičiek.
Rok sedmičiek sme otvorili 7. februára vysviackou a vztýčením novotvaru vlajky mesta a odhalením tabule
rytierovi Albertovi Užskému na budove Zemplínskeho múzea. Tým sa oficiálne začali podujatia, ktorých bolo
počas celého roka naozaj veľa:
-

v mestskej televízii seriál diskusií s odborníkmi o histórii mesta
medzinárodné maliarske a sochárske sympózium, ktorého témou bolo mesto Michalovce
program všetkých škôl k oslavám výročia mesta, zaujímavosťou boli veľké makety najznámejších budov
Michaloviec, ktoré pripravili študenti hotelovej akadémie
podujatie Dies pro honore civitatis – Deň na poctu mesta, ktorého súčasťou bol vojenský historický tábor,
sprievod mestom, historické remeslá aj divadelné predstavenia
koncert zboru sv. Efréma z Budapešti v bazilike minor
v lete Špacirky po varošu – netradičné poznávanie Michaloviec
vedecká konferencia pod názvom Michalovce pred prvou písomnou zmienkou, pripravená v spolupráci so
Zemplínskym múzeom

Pri príležitosti vyvrcholenia osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce sa v piatok 31.
októbra uskutočnilo v Michalovciach hneď niekoľko zaujímavých podujatí. Oslavy začali slávnostnou
bohoslužbou Tedeum - v rímskokatolíckom Kostole narodenia Panny Márie, na ktorej sa zúčastnili okrem
viacerých významných hostí aj potomkovia rodiny Sztárayovcov. Pricestovali z Budapešti a Bruselu na
pozvanie primátora mesta Viliama Zahorčáka. Slávnostnú omšu celebroval dekan Stanislav Pavúk v rúchu,
ktoré pre dvornú dámu Annu Máriu Sztáray vyšívala dcéra Márie Terézie – Mária Kristína. Na omši sa
výnimočne používal aj zlatý kalich, ktorý kostolu venoval gróf Imrich Sztáray v roku 1749.
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Neskôr sa hostia presunuli do Zemplínskeho múzea, kde sa uskutočnil slávnostný akt uvedenia publikácie Rod
Sztáray a Michalovce. Výnimočnú udalosť umocnilo výnimočné prostredie portrétnej sály kaštieľa. Tu bola
nová kniha, ktorú vydalo Mesto Michalovce v spolupráci so Zemplínskym múzeom, predstavená verejnosti.
Večer sa uskutočnil koncert – Slávni rodáci mestu, pod režisérskou taktovkou nášho rodáka, známeho
choreografa a režiséra Jána Ďurovčíka.
To boli hlavné podujatia, ktoré pripravilo Mesto, ale počas celého roka sa uskutočnilo viacero akcií, ktoré
organizovali školy, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Zemplínske múzeum, Dom Matice slovenskej,
Hvezdáreň, Zemplínske osvetové stredisko a rôzne občianske združenia.
Mesto každoročne vydáva propagačné materiály o meste Michalovce. V rokoch 2006 – 2012 bolo vydaných
viacero propagačných materiálov. Najrozsiahlejšou bola monografia Dejiny Michaloviec, ktorej úlohou je
ukázať historický vývin na našom území, politické pohyby počas rôznych dejinných etáp, bohatý hospodársky
a priemyselný vývoj a na významné udalosti v rôznych oblastiach života mesta. Ďalšími vydanými publikáciami
sú: Michalovce – srdce Zemplína r. 2007), Michalovce – srdce Zemplína r. 2009 a dotlač r. 2012 s novým
logom mesta), Publikácia Mesto Michalovce, Potulky po meste Michalovce s historikom I. a II., Michalovce –
návraty v čase, Dolný Zemplín, , Skladačky Partnerské mestá, Michalovce – srdce Zemplína – mapa, Pexeso –
Michalovce – súčasnosť, Pexeso Michalovce – minulosť, pohľadnice a pod. S veľkou kladnou odozvou v radoch
odbornej verejnosti a širokej verejnosti bolo vydanie publikácie T. J. Mousson, ktorá bola uvedená do života v
decembri 2011. V roku 2012 mesto vydalo publikáciu Sto rokov organizovaného futbalu, v roku 2013
publikáciu Gorazd Zvonický. Pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Michalovciach bola v roku
2014 vydaná publikácia Rod Sztáray a Michalovce.
Propagačné materiály plnili a plnia veľmi dôležitú úlohu pri propagácii mesta Michalovce a jeho okolia.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
1.2 Zatraktívniť ponuku kvalitných kultúrnych podujatí v meste a programov miestnych záujmových skupín
mladých a kultúrnych amatérskych súborov
Mestské kultúrne stredisko je jedným z hlavných organizátorov podujatí v meste. Dramaturgický plán
podujatí zostavuje tak, aby zahŕňal všetky vekové kategórie. Jedným z jeho cieľov je zapojiť do týchto podujatí
existujúce záujmové skupiny alebo amatérske súbory a tak zatraktívniť podujatia pripravované v meste.
Výsledkom tohto snaženia sú podujatia ako To najlepšie, čo v meste Michalovce máme, Michalovce
s Michalmi, Michalom a Michaelám, Vianočný benefičný koncert, Kultúrne leto, Na Zemplíne tak, Zemplínske
slávnosti a ďalšie...
Mesto sa podieľa na spestrení ponuky kultúrnych podujatí v meste aj formou dotácií, ktoré každoročne
udeľuje tým subjektom, ktorí podajú žiadosť o dotáciu. Každý rok dostane dotáciu viac ako 100 subjektov,
z toho je cca 30 subjektov realizujúcich kultúrne podujatia. Celkové finančné prostriedky pre dotácie v rokoch
2007 - 2015 bolo 130 000 €.
V meste Michalovce sa na kultúrnych aktivitách podieľajú aj rôzne agentúry, občianske združenia, kultúrne
inštitúcie, školy, folklórne súbory a skupiny. Agentúra Nika press zabezpečuje Reprezentačný ples mesta,
Zemplín fest – ( pivný festival ), veľké koncerty napr: Olympic, Nela Pocisková, muzikál Ôsmy svetadiel, Karel
Gott, American Divas, agentúra E.T.S. – Medzinárodný festival umenia – Zemplín, Prehliadka kultúrnych
činností žiakov ZŠ v meste s medzinárodnou účasťou – II.ZŠ. Michalovskí heligonkári v spolupráci s kultúrnymi
inštitúciami organizujú prehliadku heligonkárov z celého Slovenska pod názvom Zemplínska heligónka, ZUŠ –
celoslovenskú amatérsku súťaž hudobných skupín – Zemplín pop, My sme mi...festival hudby a zábavy, X.
ročník veterán rally, Mihaľovski deski - festival divadiel v nárečí ( ZM, MsKS, DMS, Vichodoslovenske
združenie Valal, Peace run - mesto Michalovce prijalo mierovú pochodeň. Spomienkové oslavy G. Zvonického
- (o.z. Močarany ), Deň Topoľančanov – ( o.z. Naše Topoľany ), Deň rodiny – Klub kresťanských pedagógov ),
Srdce ako dar- Slovenský zväz zdravotne postihnutých – OR, X. roč. Michalovský dia deň – Zväz diabetikov
Slovenska, ZO Diami, Slovenská únia sluchovo postihnutých a FS Mihaľovski nevesti i beťare – V. roč. festivalu
Na Zemplíne tak..., UBP – united business partners – Miss mesta Michalovce – 3. ročník., Letné kino
a koncerty, ktoré organizuje Free dom.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
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1.3 Zvýšiť uvedomenie si významu kultúry pre kvalitu života obyvateľov mesta
Mesto Michalovce ako prirodzené centrum Zemplína má na svojom území niekoľko kultúrnych zariadení,
ktoré sa starajú o kultúrne a spoločenské vyžitie nielen domácich obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta: ZM,
ZOS, ZKGZ, Hvezdáreň. Prostredníctvom MsKS zabezpečuje pre širokú verejnosť škálu podujatí, ako sú
divadelné predstavenia, koncerty vážnej hudby, koncerty populárnej hudby, umelecké prehliadky, zábavné
programy, výstavy, semináre, prednášky, ktoré napomáhajú zlepšovať kvalitu života mesta. Okrem podpory
vznikajúcim folklórnym skupinám , MsKS založilo ochotnícke divadlo Pri fontáne, ktoré združuje záujemcov
rôznych vekových kategórií, ktorým umožňuje rozvíjať dramatické umenie a zmysluplne využívať svoj voľný
čas. Výsledkom symbiózy všetkých kultúrnych inštitúcií pôsobiacich na území mesta je aj Kalendár kultúrnych
podujatí, v ktorom si určite záujemcovia nájdu, to čo hľadajú.
Výstavy organizované Free – domom, Zemplínskym múzeom, ZOS a MsKS lákajú množstvo návštevníkov.
Malá galéria MsKS poskytuje priestor výtvarníkom, sochárom, fotografom, profesionálom i amatérom
minimálne 12 krát do roka. V roku 2014 sa konal už XI. ročník Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho
sympózia, ktorého sochárske diela skrášlili revitalizovaný gaštanový parčík a výtvarné diela inštitúcie mesta.
Toto sympózium sa organizuje každé dva roky.
Kino Centrum začalo v roku 2012 premietať filmy v 3D kvalite, to prinieslo zvýšenú kvalitu obrazu, premiéry
ihneď a lepšie kultúrne i spoločenské vyžitie, to všetko prinieslo zvýšenú návštevnosť kina. Rok 2012 – 30 348
návštevníkov, 2013 – 34 296 návštevníkov, 2014 – 40 117 návštevníkov, 2015 – 43 614 návštevníkov. Kino
Centrum rozšírilo svoju ponuku aj o filmové festivaly ako Expedičná kamera, Snow film fest, filmový festival
rozprávok – Michalovské srdiečko. V roku 2015 ponúklo aj Letný bažant kinematograf a Medzinárodný festival
outdoorových filmov. Tieto festivaly majú stúpajúci počet návštevníkov.
Koncerty:
Mesto Michalovce zachováva aj tradíciu koncertov vážnej hudby. Každoročne prostredníctvom MsKS
organizuje koncerty Michalovskej hudobnej jari ( 51. ročník ), Michalovskej hudobnej jesene (41. ročník ).
Vysokú návštevnosť má Medzinárodný organový festival – Michalovský organ. V roku 2015 – IX. ročník –
doteraz sa vystriedali interpreti zo 17. krajín.
Koncerty spevákov, hudobných skupín a muzikály sa tešili veľkej priazni divákov: La Gioia, American Divas,
Nika Karch a hostia, Kandráčovci a hostia, P. Lipa, M. Varga, K. Gott, Ôsmy svetadiel, L. Filipová, Fragile a R.
Müller. O tom, že záujem občanov o kultúru je veľký, svedčí vysoká účasť na jednotlivých podujatiach. Záujem
občanov nie je len pasívny, ale aktivita rôznych súborov a skupín sa prejavuje aj na koncertoch, ktoré sami
organizujú : Mihaľovski nevesti i beťare, spevácka skupina Vánok, ktorá vydala dva CD nosiče, mužská
folklórna spevácka skupina – Hnojňaňe z Mihaľovec, folklórny súbor Zemplín, folklórna skupina Svojina,
Saleziánsky mládežnícky zbor, SZUŠ – Talentum a Jurošík.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
Záver k špecifickému cieľu 1: Cieľ je v tejto etape splnený.
Špecifický cieľ 2
Zlepšiť priestorové podmienky pre realizáciu kultúry v meste
Opatrenia:
2.1 Vybudovať viacúčelové kultúrne centrum
Od zámeru vybudovať nové viacúčelové centrum sa ustúpilo. Ak by v budúcnosti došlo k rekonštrukcii ďalších
priestorov MsKS, čím by sa vytvorili podmienky na komorné koncerty, malé javiskové formy, školenia
a zároveň by prešli prestavbou sociálne zariadenia na 1. – 3. poschodí MsKS, z MsKS by sa stalo viacúčelové
kultúrne centrum, ktoré by súčasným potrebám mesta Michalovce mohli postačovať.
Záver: Cieľ opatrenia, tak ako bol stanovený, nebol splnený.
2.2 Zlepšiť technický stav existujúcich kultúrnych zariadení
MsKS je príspevkovou organizáciou zriadenou mestom Michalovce a spĺňa všetky kritéria viacúčelového
kultúrneho centra. Mestské kultúrne stredisko prešlo prvou zásadnou zmenou v roku 1996, kedy sa
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rekonštrukciou spoločenská sála zmenila aj na divadelnú. Druhá veľká rekonštrukcia prebehla v roku 2006.
Týkala sa výmeny podlahovej krytiny, výmeny sedadiel z 350 na 432, výmeny okien, núdzového osvetlenia,
zriadenia druhého vstupu na javisko a kompletného zázemia, pozostavujúceho zo šatne pre mužov a ženy so
sociálnym zázemím a sprchami. Vo vestibule bola zriadená kancelária kina, sociálne zariadenie pre mužov
a ženy a imobilných klientov.
V roku 2007 sa kvôli novým prenájmom po stavebných úpravách premiestnila Malá galéria aj výtvarná dielňa
na opačný koniec chodby na 1. poschodí.
V roku 2008 investíciou mesta boli postavené 2 bezbariérové vstupy : jeden do budovy MsKS a druhý vo
vestibule, z prízemia k výťahu.
V roku 2010 sme v kine Centrum, ktoré je zároveň aj veľkou sálou MsKS inštalovali z vlastných zdrojov Dolby
Digital Surround zvuk, ktorý bol predprípravou pre digitalizáciu obrazu.
V roku 2012 s podporou Audiovizuálneho fondu SR a mesta Michalovce sa kino Centrum zdigitalizovalo a od
apríla 2012 sa premieta aj v 3D. To všetko prispelo k tomu, že MsKS sa stalo jedným viacúčelovým kultúrnym
zariadením v meste, ktoré disponuje veľkou sálou s divadelnou technológiou, kompletným zázemím,
digitálnym 3D kinom, Malou galériou, 2 malými sálami a učebňou slúžiacimi na semináre, prednášky a rôzne
stretnutia.
Rôzne organizácie, ale aj Mesto Michalovce prostredníctvom MsKS využíva na podujatia pešiu zónu a hlavne
tribúnu pri MsÚ. Konajú sa na nej rôzne prezentácie spojené s kultúrnym programom a MsKS ju využíva na
koncerty Kultúrneho leta, Zemplínskeho jarmoku, Zemplínskych slávností, Dňa na poctu mesta.
Súčasne sme sa projektom rekonštrukcie budovy Zlatého býka na multikultúrne centrum uchádzali o NFP
v rámci Regionálneho operačného programu, projekt však bol neúspešný. Naďalej bude potrebné sledovať
možné výzvy pre získanie externých zdrojov na rekonštrukciu spomínanej budovy a vytvorenie ďalšieho
dôstojného stánku kultúry, rovnako ako amfiteátra na Hrádku.
Zemplínske osvetové stredisko, Zemplínska knižnica G. Zvonického, Hvezdáreň a Zemplínske múzeum sú
zariadeniami Košického samosprávneho kraja. Múzeum a Hvezdáreň sa v súčasnosti rekonštruujú zo zdrojov
EÚ. Rekonštrukciami prešla aj Zemplínska knižnica G. Zvonického a čiastočne aj zemplínske osvetové
stredisko. V rámci programu Terra Incognita v roku 2012 zmenili vzhľad galéria ZOS, upravil sa vonkajší areál
Zemplínskeho múzea a doplnil sa kamerový systém vo výstavnom západnom krídle.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
2.3 Zriadiť klubové centrá mladých na sídliskách
Pre nedostatok vhodných priestorov a finančných prostriedkov zatiaľ klubové centrá nie sú zriadené. Ale
aktívne občianske združenia aj s finančným prispením mesta zriadili alternatívne kluby - v roku 2012
občianske združenie Medias res otvorilo free DOM v priestoroch Mesta Michalovce, v ktorom ponúkajú
priestor všetkým záujemcom o kultúru, vrátane alternatívnej. Pre aktivity mladých ľudí sa využívajú aj
priestory dvora tzv. starého súdu, ktorý v lete využívajú na letné kino a iné predstavenia.
Podobnú úlohu až do svojho zániku plnilo aj občianske združenie Subterén, ktoré v priestoroch suterénu tzv.
starého súdu organizovali výstavy alternatívneho výtvarného umenia a koncerty či iné vystúpenia
alternatívnych, hlavne mladých umelcov.
Záver: Cieľ opatrenia, tak ako bol stanovený, splnený nebol.
Záver k špecifickému cieľu 2: Cieľ, tak a ko bol stanovený, bol splnený čiastočne.
Záver k strategickému cieľu: Cieľ, tak ako bol stanovený, bol splnený čiastočne.
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Šport a aktívny oddych:
Strategický cieľ
Vytvorenie lepších podmienok pre aktívny šport a rozvoj pohybových aktivít občanov v meste
Špecifický cieľ 1
Zlepšiť technický stav existujúcich športovísk a vybudovať nové športové zariadenia v meste
Opatrenia:
1.1 Rekonštruovať existujúce športové zariadenia a ihriská
V roku 2009 mesto zrealizovalo III. etapu rekonštrukcie futbalového štadióna v rámci ktorej boli zrealizované
rekonštrukcia a presun hracej plochy, nové spodné časti tribún, nová tribúna č.2 vrátane zázemia pre dorast,
rekonštrukcia fasády a strechy hlavnej budovy, prípojky inžinierskych sietí, oplotenie, vstupy, parkoviská
a rekonštrukcia hracej plochy C. V roku 2011 bolo zrealizované osvetlenie hracej plochy a núdzové osvetlenie
tribún a priľahlých plôch a v roku 2015 sa zrealizovali úpravy zázemia a infraštruktúry futbalového štadióna,
pre splnenie podmienok uvedených v smernici na infraštruktúru štadiónov pre najvyššiu súťaž.
Od roku 2007 mesto postupne rekonštruovalo Mestskú (novú) športovú halu. Zrekonštruovali sa šatne,
vstupný vestibul a zázemie, malá telocvičňa, zadná vstupná časť včítane hygienických zariadení, strecha nad
hracou plochou, strechy nad rekonštruovanými časťami, nový obvodový plášť včítane výplni otvorov, nové
opláštenie zvýšenej časti a fasáda nad zníženou časťou.
V roku 2007 bola zrekonštruovaná strecha na zimnom štadióne. Postupne od roku 2009 bola na zimnom
štadióne zrekonštruovaná strojovňa chladenia, kotolňa, realizovali sa stavebné úpravy šatní na tribúne A,
vybrúsila hracia plocha, rekonštruovalo sa osvetlenie a boli osadené nové mantinely vrátane plexiskla. Na
zimnom štadióne je nainštalovaný vnútorný kamerový systém.
K športoviskám a športovým zariadeniam patria aj telocvične na základných školách a ich areály.
V hodnotenom období sa zrealizovali opravy, rekonštrukcie telocviční a vybudovali sa aj nové ihriská
v areáloch škôl. V telocvični na ZŠ, Ul. Švermu boli vymenené okná, radiátory a v roku 2015 sa zrealizovala aj
oprava palubovky telocvične. V areáli školy bolo postavené viacúčelové ihrisko zo zdrojov ÚV SR, ktoré slúži
pre žiakov i verejnosť na sídlisku Západ. Na ZŠ, ul. Moskovská bola zrealizovaná rekonštrukcia telocvične boli
odstránené statické poruchy, vymenené okná, opravené hygienické zariadenia pre chlapcov a dievčatá
a zateplenie objektu. Na ZŠ, Ul. Komenského bola opravená strecha, vymenené okná a opravili sa hygienické
zariadenia. Na telocvični ZŠ, ul. Školská sa zrealizovala výmena okien na telocvični, oprava strechy, fasády,
palubovky a hygienických zariadení. V roku 2015 bolo Mesto úspešné v projekte podporujúcom šport a boli
mu poskytnuté finančné prostriedky na výstavbu viacúčelového ihriska na tejto škole. Telocvičňa ZŠ, Ul.
okružná je po komplexnej rekonštrukcii a v areáli školy je atletická dráha a tri ihriská – futbalové s umelým
trávnikom, multifunkčné a plážové. Na ZŠ, Ul. krymská bola zrealizovaná výstavba multifunkčného ihriska v
školskom športovom areáli a doplnenie basketbalových košov v telocvični. V telocvični na ZŠ P. Horova, Ul.
Kpt. Nálepku bola realizovaná výmena okien, oprava strechy, palubovky, šatní a hygienických zariadení. Aj
materské školy pre tých najmenších si zriadili telocvične a v areáloch škôl vybudovali nenáročné ihriská. (MŠ,
Ul. Školská, MŠ, Ul. Komenského, MŠ, Ul. okružná, MŠ, UL. Vajanského, MŠ, Ul. Švermu). Rekonštruovala sa aj
časť mestskej plavárne. Zrealizovali sme v nej rekonštrukciu spŕch, toaliet, výmenu dlažby na spojovacích
chodbách, pripravili sme priestor na umiestnenie infra sáun v počte 3 ks, výmenu drevených obkladov
a drevených lavíc na sedenie v suchej saune, výmenu hlavného čerpadla bazénu, úspornejšieho o 50% a
výmenu osvetlenia bazéna za osvetlenie úspornejšie.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
1.2 Vybudovať nové viacúčelové športové zariadenia na území mesta
Nové viacúčelové ihriská z externých zdrojov boli vybudované pri II.ZŠ na ulici Švermovej, IV. ZŠ na ulici
Komenského, VI. ZŠ na ulici Okružnej, VII. ZŠ na ulici Krymskej a V. ZŠ na ulici Školskej. Pri MŠ na ulici
Švermovej a na ulici Školskej boli vybudované dopravné ihrisko. Z dotácie ÚV SR splnomocnenca pre MRK
bolo vybudované aj ihrisko na Ulici mlynskej.
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Spoločnosť Chemkostav vybudovala novú športovú halu. Košický samosprávny kraj vybudoval halu Gymnázia
P. Horova. Halu pre bojové športy – Workout fitness Zemplín, pri hoteli Družba na Hollého ulici prebudovaním
starej a nevyužitej kotolne privátny investor vytvoril Školu bojových umení. Privátne spoločnosti v meste
vytvorili doteraz 6 posilňovní.
Ihriská s umelým povrchom na futbal a basketbal boli vybudované na Sídlisku východ.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
1.3 Zlepšiť kvalitu manažmentu športových zariadení a ihrísk
Mesto zabezpečuje správu športových zariadení a ihrísk rôznymi formami – zimný štadión spravuje hokejový
klub na základe zmluvy o výkone správy, plaváreň, mestskú športovú halu a futbalový štadión spravujú
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, telocvične a športové areály v školách spravujú príslušné
školy. K zlepšeniu kvality manažmentu prispieva ich účasť na odborných seminároch a absolvovanie
odborných skúšok s osvedčením. Pri prijímaní nových zamestnancov sa venuje pozornosť ich odbornosti
a aktivite.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
1.4 Zvýšiť ochranu športových objektov pred poškodzovaním
Pri rozširovaní monitorovacieho kamerového systému boli umiestnené kamery v interiéroch objektov
futbalového štadióna a Zimného štadióna. Významným prínosom pre zabezpečenie ochrany počas športových
podujatí bolo zriadenie vonkajšieho pevného kamerového systému futbalového štadióna spĺňajúceho
najvyššie štandardy futbalových súťaží. Na umiestnenie kamier pre monitoring vonkajších priestorov ďalších
športovísk bude Mesto opakovane žiadať finančné prostriedky od Úradu vlády SR v rámci projektu prevencie
kriminality, keďže tieto priestory sú neustále poškodzované vandalmi.
Záver: Opatrenie je v tejto etape splnené.
1.5 Zvýšiť využitie športových ihrísk a zariadení vrátane školských areálov
Školské areály sú sprístupnené verejnosti po celý rok v čase keď nie sú využívané žiakmi vo vyučovacom
procese, teda v poobedňajších hodinách. V areáloch škôl sú umiestnené informačné tabule, ktoré poskytujú
základné informácie pre verejnosť. Využívajú ich mladí ľudia hlavne v lete a na kolektívne športy.
Záver: Opatrenie je splnené.
Záver k špecifickému cieľu 1: Cieľ je v tejto etape splnený.
Špecifický cieľ 2
Zriadiť nové a zvýšiť štandard existujúcich oddychových zón
Opatrenia:
2.1 Revitalizovať nábrežie rieky Laborca pre vybudovanie oddychovej zóny
Mesto má spracovanú štúdiu na revitalizáciu nábrežia rieky Laborec a vybudovanie oddychovej zóny, súčasne
sme sa projektom uchádzali o získanie fin. prostriedkov na jej realizáciu v rámci Švajčiarskeho finančného
mechanizmu.
Záver: Cieľ opatrenia splnený nebol.
2.2 Zlepšiť správu a údržbu existujúcich oddychových zón
Správu a údržbu verejných priestranstiev a teda aj oddychových zón pravidelne zabezpečuje mestská
organizácia Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce. Správa a údržba verejnej zelene zahŕňa
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komplexnú starostlivosť o zeleň v meste. Sú to hlavne tieto činnosti: kosenie trávnatých plôch, rez a výrub
stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, terénne úpravy trávnatých plôch po prekopávkach, výsadba
a údržba kvetinových záhonov. Do tejto činnosti spadá taktiež údržba detských ihrísk a pieskovísk, ako aj
starostlivosť o mobilnú zeleň a mobiliár. Súčasťou mobiliára sú aj lavičky, ktoré sú rozmiestnené
v medziblokových priestoroch, v centrálnej mestskej zóne a v parkoch. Vplyvom poveternostných podmienok
je údržba lavičiek zameraná na pravidelnú opravu a výmenu poškodených dosák a ich náterov.
Štandard oddychových zón v rámci jednotlivých sídlisk je postupne zabezpečovaný ich celkovou revitalizáciou.
Ukončená je revitalizácia Sídliska východ I. a II. etapa a v súčasnosti prebieha III. etapa, ukončená je
revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce – Námestie slobody a ulice S. Chalúpku, Duklianska
a Pasáž.
Mesto získalo v roku 2012 do vlastníctva park „KERTA,“ kde predchádzajúci vlastník dostatočne
nezabezpečoval jeho údržbu, čo sa odzrkadlilo na jeho stave. Mesto Michalovce po jeho prevzatí zabezpečilo
cestou TaZS v jarnom období úpravu terénu, čiastočný zdravotné orezanie drevín a pripravilo park na
pravidelné kosenie, aby sa postupne zvýšila jeho estetická hodnota.
V roku 2014 bol zrealizovaný projekt „Premena gaštanového parku na oázu pokoja a relaxu“. Projekt bol
zrealizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream. Schválená dotácia bola vo výške 8000 €
a spolufinancovanie Mesta bolo 2524 €. Zámerom Mesta bola revitalizácia gaštanového parku, záchrana
pagaštanov konských, odstránenie nefunkčných a zastaraných prvkov v parku, umiestnenie umeleckých
prvkov a prvku detského ihriska, zvýšenie podielu zelene výsadbou živého plota a tým vytvorenie miesta
pokoja a oddychu a zelenej oázy uprostred sídliská. Celý park bol oddelený od rušnej premávky priľahlých ulíc
Užhorodská, Verbovčík, a Ľ. Štúra výsadbou živého plota v celkovej dĺžke 150 m. Nefunkčná stará fontána
bola nahradená fontánou od akademickej sochárky M. Bartuszovej, pričom bola inštalovaná nová záchytná
vodná nádrž a čerpadlo. Namiesto zdevastovaného pieskoviska bola inštalovaná lanová pyramídová
preliezačka v tvare štvorbokého ihlana určená najmä pre deti od 3 do 8 rokov, ktorá je zatiaľ v meste
jedinečná. Do parku boli inštalované travertínové sochy, ktoré vznikli počas týždňa Maliarskeho sympózia
v máji 2014. Pri fontáne sa nachádza „Strážca parku“ od akademického sochára L. Staňa, pri pyramíde je
„Motýľ“ od akademického sochára M. Hrnčiarika a treťou sochou je „sekera“ od akademického sochára M.
Jánoša. Aj touto malou rekonštrukciou Mesto prispelo k zlepšeniu prostredia pre obyvateľov mesta, či
návštevníkov parku.
Občianske združenie TELEKIA v roku 2015 zrealizovalo vďaka podpore grantového programu Šanca pre váš
región 2015 Nadácie Orange – Mestský ornitologický chodník „Sýkorka“. Projekt zrealizovalo občianske
združenie TELEKIA v spolupráci s SOS BirdLife Slovensko, pobočka Michalovce, Mestom Michalovce a Štátnou
ochranou prírody, Správou CHKO Vihorlat. Cieľom projektu bolo upraviť oddychovú zónu pri Laborci nazývanú
Hurbanovo nábrežie a vytvoriť mestský ornitologický chodník pre obyvateľom mesta. Na nábreží sa osadili
nové drevené lavičky, ošetrili niektoré stromy, opravili sa hojdačky a pieskovisko, vysadili stromy v blízkosti
nábrežia. Na vybraných miestach boli inštalované panely popisujúce zaujímavosti z vtáčieho sveta – dravce
a sovy v našom meste, vtáčie druhy v meste Michalovce, dažďovník tmavý – najtajomnejší obyvateľ mesta,
vtáčie hodiny v meste Michalovce.
Záver: Opatrenie v tejto etape je splnené čiastočne.
Záver k špecifickému cieľu 2: Cieľ je v tejto etape splnený čiastočne.
Záver k strategickému cieľu: Cieľ je v tejto etape splnený čiastočne.
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