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Mesto Michalovce uspelo v programe Cezhraničná spolupráca Maďarsko — Slovensko — 

Rumunsko — Ukrajina 2014 — 2020 a v rámci neho sa podieľalo na realizácii projektu 

s názvom Cezhraničná zelená transportná sieť (Cross-border green transport network). 

Prostredníctvom projektu bola v rokoch 2019 až 2020 vytvorená „zelená sieť“ elektronabíjacích 

staníc a naše mesto bolo jej súčasťou. 

Projekt Cezhraničná zelená transportná sieť sme pripravovali v spolupráci s hlavným 

partnerom, ukrajinským mestom lvano-Frankivsk, v roku 2017. Okrem nášho mesta boli do 

projektu zapojení aj ďalší partneri z Ukrajiny, Maďarska a Rumunska. Spolu na ňom 

participovalo päť partnerov a vytvorená zelená cesta vedie cez 13 miest. Projekt bol podporený 

z prostriedkov Európskej únie a národných rozpočtov v celkovej výške 252 725 eur, pričom pre 

Mesto Michalovce bolo určených 38 235 eur. 

Ako sme už spomenuli, cieľom projektu bolo vytvorenie siete nabíjacích staníc pre elektrické 

vozidlá a tým následne rozvoj infraštruktúry miest, motivácia a inšpirácia ľudí, firiem na 

využívanie  environmentálne udržateľnej elektrickej dopravy na prepravu tovaru, cestovanie, 

návštevy turisticky zaujímavých miest a atrakcií. Ambíciou projektu bolo prispieť k zvýšeniu 

počtu elektrických vozidiel, k ekologickej a udržateľnej doprave v Európe, meniť povedomie 

ľudí a ich ekologický prístup k osobnej mobilite. 

Vďaka projektu bolo nainštalovaných 19 nabíjacích staníc v partnerských mestách projektu na 

Ukrajine, Rumunsku a  na Slovensku. Mesto Michalovce v období november 2019 – máj 2020 

realizovalo obstaranie, inštaláciu a uvedenie do prevádzky  2 nabíjacích dvoj-staníc pre 

elektromobily. Jedna nabíjacia dvoj-stanica „wallbe“ vznikla na ulici Sama Chalupku a bola 

zapojená do systému „Plugsurfing“ koncom apríla 2020. Druhá nabíjacia dvoj-stanica 

„wallbe“, ktorá bola inštalovaná na Štefánikovej ulici bola uvedená do prevádzky a zapojená 

do systému v máji 2020. 

Vďaka projektu mesto Michalovce obstaralo aj 2 elektronabíjacie motocykle, ktoré budú slúžiť 

výlučne pre potreby hliadok mestskej polície v Michalovciach.  

V druhej polovici decembra mesto organizuje online seminár na tému Možnosti riešenia zelenej 

mobility v meste Michalovce za účasti pozvaných odborníkov  a pokiaľ to pandemická situácia 

dovolí, zorganizuje stretnutia s deťmi michalovských základných škôl s cieľom šírenia 

myšlienok zelenej mobility. 

Pevne veríme, že sa nám realizáciou týchto aktivít podarí priniesť medzinárodné inšpirácie z 

oblasti ekologických foriem dopravy, otvoriť diskusiu o vhodných dopravných riešeniach a 

zvýšiť tak ekologické povedomie ľudí pre lepšiu budúcnosť. 
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