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Dôvodová správa  
 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach dňa 06.09.2016 uznesením č. 212 schválilo Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016-2025 v súlade s metodikou tvorby z r. 2014, 
tento program každoročne vyhodnocuje a predkladá monitorovaciu správu v súlade s legislatívou.  

Súčasne mesto Michalovce na základe Uznesenia MsZ č. 172 zo dňa 30.11.2020 vytvorilo územie 
Udržateľného mestského rozvoja - Mestskú funkčnú oblasť Michalovce (ďalej UMR MFO 
Michalovce) spolu s 11 obcami katastrálne susediacimi s katastrom mesta Michalovce, v rámci 
uvedeného územia je nutné vypracovať Integrovanú územnú stratégiu UMR vo forme nového 
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR).  
 
Vytvorenie nového PHRSR je potrebné najmä z nasledujúcich dôvodov: 

• Nové koncepčné rámce pre tvorbu a implementáciu stratégii Partnerská dohoda s 
Európskou úniou pre nové programové obdobie  2021 – 2027 a Vízia a stratégia rozvoja 
Slovenska do roku 2030 pre udržateľný rozvoj v ekonomickom, environmentálnom a 
sociálnom rozmere - Slovensko 2030. Je potrebné vytýčenie nových cieľov v súvislosti 
s politikou EÚ a národnou rozvojovou politikou. 

• Existujúci PHSR mesta nerieši adekvátne aktuálne globálne výzvy s lokálnym priemetom 
ako sú prispôsobenie sa zmenám klímy, starnutie obyvateľstva, neobsahuje efektívnejšie 
spôsoby riešenia inovatívnejším „smart“ prístupom implementácie jednotlivých 
projektových zámerov,  neuplatňuje integrovaný strategický prístup. 

• Vznik UMR MFO Michalovce a potreba vytvorenia integrovanej územnej stratégie  v súlade 
s Partnerskou dohodou s EÚ na nové programové obdobie dáva príležitosť inovácie 
základného strategického dokumentu mesta a okolitých obcí, k aplikácii integrovaného 
prístupu riešenia problémov.   

Mesto z uvedených dôvodov pristupuje k vytvoreniu nového Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja na roky 2021 – 2030 (ďalej PHRSR). Na vytvorenie strategického dokumentu 
využije vlastné personálne kapacity aj vďaka projektu Zefektívnenie verejnej správy regiónu 
posilnením kapacít v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, prostredníctvom 
ktorého došlo k zvýšeniu personálnych kapacít o 1 pracovné miesto. Predpokladáme tvorbu 
strategického dokumentu v mesiacoch máj – november 2021. 

Nový PHRSR bude spracovaný v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných 
stratégií schválnej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 (verzia 1.0.3 z januára 2020) 
a bude súčasne slúžiť ako Integrovaná územná stratégia UMR MFO Michalovce. V prípade záujmu 
obcí MFO bude taktiež slúžiť ako Program rozvoja obce MFO Michalovce, ktorá o to prejaví 
záujem.  PHRSR bude rešpektovať povinné prílohy, plánovacie a podporné dokumenty k metodike 
a postup tvorby navrhovaný metodikou.  

Nové PHRSR bude preložené na schválenie Mestskému zastupiteľstvu, taktiež bude predložené 
ako Integrovaná územná stratégia UMR kooperačnej rade UMR a MIRRI SR pre OP Slovensko.  

V prílohe predkladáme Vstupnú správu spracovania PHRSR s podrobnými informáciami o zámere 
spracovania. 
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Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu Program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja / Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti  
Michalovce 

 
v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017 
VÚC/skupina obcí/mesto/obec Mestská funkčná oblasť Michalovce 
Zadávateľ tvorby stratégie Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce 
Identifikácia územnej/-ných 
samospráv/-y, pre ktorý/-é sa 
dokument spracováva 

Mesto Michalovce 
Obec Vinné 
Obec Pozdišovce 
Obec Lastomír 
Obec Zalužice 
Obec Petrovce nad Laborcom  
Obec Zemplínska Široká 
Obec Krásnovce 
Obec Trnava pri Laborci 
Obec Zbudza 
Obec Suché 
Obec Čečehov 

Plánovacie obdobie 2021 - 2030 
Navrhovaný/menovaný gestor 
spracovania PHRSR a jeho 
kontaktné údaje 

Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora Mesta Michalovce; 
jozef.sokologorsky@msumi.sk,  

Navrhovaný/menovaný koordinátor 
prípravných prác spracovania 
PHRSR a jeho kontaktné údaje 

RNDr. Jana Machová, vedúca odboru informatizácie a grantov, 
MsÚ Michalovce; jana.machova@msumi.sk,  

Koordinátori prípravného 
tímu/spracovatelia vstupnej správy 

RNDr. Jana Machová, vedúca odboru informatizácie a grantov, 
MsÚ Michalovce; jana.machova@msumi.sk, 

Ing. Daniela Vargová, referentka Odboru informatizácie a grantov, 
MsÚ Michalovce,  
daniela.vargova@msumi.sk   

Ing. Marián Makeľ, starosta obce Vinné;  
info@vinne.sk 

Ing. Ján Čižmárik, starosta obce Pozdišovce; 
ocu.pozdisovce@gmail.com  

Ľubomír Šipoš, starosta obce Lastomír; 
obeclastomir@minet.sk 

Mgr. Gabriel Viňanský, starosta obce Zalužice; 
starosta@zaluzice.sk  

Ing. Štefan Rovňák, starosta obce Petrovce nad Laborcom; ocu-
petrovce@dalnet.sk   

Ing. Miroslav Čičák, starosta obce Zemplínska Široká; 
zemplinskasiroka@gmail.com 

mailto:jozef.sokologorsky@msumi.sk
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mailto:daniela.vargova@msumi.sk
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mailto:ocu-petrovce@dalnet.sk
mailto:ocu-petrovce@dalnet.sk
mailto:zemplinskasiroka@gmail.com
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MVDr. Tibor Kostovčík, starosta obce Krásnovce; 
krasnovce@minet.sk 

Vladimír Adam, starosta obce Trnava pri Laborci; 
starosta@trnavaprilaborci.sk  

Ing. Matej Havrila, starosta obce Zbudza 
ocu-zbudza@dalnet.sk 

Jarmila Lopatová, starostka obce Suché; 
suche@minet.sk  

Stanislav Mráz, starosta obce Čečehov; cecehov@cecehov.sk 

 

A. Základné údaje o PHRSR 
 

1. Hlavné ciele, výzvy, problémy a impulzy, na ktoré PHRSR bude reagovať 
1.1. Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu 

• Nové koncepčné rámce pre tvorbu a implementáciu stratégii Partnerská dohoda s Európskou úniou 
pre nové programové obdobie  2021 – 2027 a Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 pre 
udržateľný rozvoj v ekonomickom, environmentálnom a sociálnom rozmere - Slovensko 2030. Je 
potrebné vytýčenie nových cieľov v súvislosti s politikou EÚ a národnou rozvojovou politikou. 

• Existujúci PHSR mesta nerieši adekvátne aktuálne globálne výzvy s lokálnym priemetom ako sú 
prispôsobenie sa zmenám klímy, starnutie obyvateľstva, neobsahuje efektívnejšie spôsoby riešenia 
inovatívnejším „smart“ prístupom implementácie jednotlivých projektových zámerov,  neuplatňuje 
integrovaný strategický prístup. 

• Vznik UMR MFO Michalovce a potreba vytvorenia integrovanej územnej stratégie  v súlade s 
Partnerskou dohodou s EÚ na nové programové obdobie dáva príležitosť inovácie základného 
strategického dokumentu mesta a okolitých obcí, k aplikácii integrovaného prístupu riešenia 
problémov.   

1.2. Hlavné výzvy a problémy, na ktoré dokument reaguje 
• Zlá zdravotná situácia obyvateľov v mestskej funkčnej oblasti, najmä vplyvom neriešenia situácie 

s PCB látkami - vysoká chorobnosť obyvateľstva v regióne, vysoký podiel výskytu malígnych 
ochorení v regióne ovplyvnený aj environmentálnou záťažou, znečistením životného prostredia 
a zamorením regiónu PCB látkami, najvyšší podiel koncentrácie PCB a najvyšší počet exponovaných 
ľudí v porovnaní s ostatnými časťami Slovenska (najviac zasiahnuté Strážske – Michalovce - 
Zemplínska šírava) 

• Dopady zmeny klímy na sociálnu, environmentálnu a ekonomickú oblasť - Absencia cyklistickej 
infraštruktúry pre znižovanie podielu osobnej automobilovej dopravy (v súčasnosti len 6,3 km 
cyklotrás, z toho 5 km vodorovným a zvislým značením, na druhej strane vysoký podiel ľudí 
využívajúci bicykel a vysoký potenciál územia pre cyklodopravu); Nedostatok kvalitnej zelene; Veľký 
podiel budov s vysokou energetickou náročnosťou; 

• Vysoké znečistenie ovzdušia  - Neuspokojivý stav ovzdušia; Veľký podiel betónových a asfaltových 
nepriepustných plôch a klimatické zmeny zvyšujú teplotu ovzdušia; Zlý stav ovzdušia z dôvodu 
záťaže automobilovou dopravou;  Zahusťujúca sa doprava z dôvodu nárastu osobných vozidiel – 
územie nedimenzované na narastajúci počet áut; Vysoký podiel vozidiel s jedným pasažierom; 

mailto:krasnovce@minet.sk
mailto:starosta@trnavaprilaborci.sk
mailto:ocu-zbudza@dalnet.sk
mailto:suche@minet.sk
mailto:cecehov@cecehov.sk
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Neriešená statická doprava – absencia parkovacej politiky; 

• Nadmerná produkcia odpadov a ich nízke zhodnocovanie - Nedostatočná úroveň cirkulárnej 
ekonomiky; Malá motivácia obyvateľov pre znižovanie a triedenie odpadov; 

• Potreba efektívne reagovať na zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu sociálnych služieb  - 
Absentujúce služby krízovej intervencie, nízkoprahové služby pre bezdomovcov; Nedostatočné 
kapacity sociálnych služieb na komunitnej úrovni a ich lepšia dostupnosť; Starnutie obyvateľstva 
v UMR; Absentujúce komunitné služby pre seniorov; Nevhodné správanie a životný štýl 
marginalizovaných skupín obyvateľstva; Nedostatočný prístup k sociálnej infraštruktúre a zvýšenie 
hygienických štandardov bývania príslušníkov MRK; Vysoký počet nelegálnych obydlí 
charakterizovaných extrémne nízkymi hygienickými normami; Anonymizácia obyvateľstva na KVB aj 
IBV, málo rozvinutý komunitný život; Nedostatočné možnosti pre komunitné vyžitie, športové 
a kultúrne vyžitie; 

• Málo pracovných miest hlavne v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou a s nízkym dopadom na 
životné prostredie  - Vysoká miera nezamestnanosti v okrese Michalovce, slabá príležitosť 
zamestnať sa; Odliv mladých ľudí z mesta; Málo atraktívne mesto pre rozvoj cestovného ruchu 
„Prečo prísť do Michaloviec?“; Okres zaradený do nízko rozvinutých okresov; Nedostatočné 
vyrovnávanie regiónov; 

1.3. Hlavné  ciele PHRSR vrátane predbežnej vízie 

Vízia rozvoja MFO do roku 2030: 

Atraktívne, efektívne a inovatívne riadená a prírode naklonená mestská funkčná oblasť pre trvalý 
alebo krátkodobý pobyt. 

Pre programové obdobie 2021 – 2027 bolo stanovených päť osobitných cieľov politiky súdržnosti EÚ 
- Inteligentnejšia Európa, Ekologickejšia, Nízkouhlíková Európa, Prepojenejšia Európa, Sociálnejšia 
Európa, Európa bližšie k občanom. 

Mestská funkčná oblasť Michalovce (ďalej len “ MFO Michalovce“), rešpektujúc ciele politiky EÚ, si 
vytýčila za hlavný cieľ:  

Rozvoj inteligentného a sociálneho prostredia mestskej funkčnej oblasti v súlade s klimatickými 
zmenami.  

V rámci hlavného cieľa boli definované 3 priority a nasledujúce špecifické ciele v uvedených 
prioritách, ktoré prispejú k naplneniu hlavného cieľa:  

 
Priorita 1.  Zdravá a k prírode šetrná mestská funkčná oblasť 

Strategický cieľ  1           Znížiť produkciu skleníkových plynov na území UMR  
Špecifický cieľ    1.1        Zvýšiť atraktivitu a dostupnosť inteligentnej nízkoemisnej verejnej dopravy a 

nemotorovej dopravy 
Špecifický cieľ    1.2        Znížiť znečistenie ovzdušia, zvýšiť podiel zelene  
Špecifický cieľ    1.3        Efektívnejšie zhodnocovať odpady  
Špecifický cieľ    1.4        Znížiť energetickú náročnosť  budov  
Špecifický cieľ    1.5        Zvýšiť podiel OZE 
Špecifický cieľ    1.6        Zlepšiť  politiky v oblasti adaptačných stratégií 
Špecifický cieľ    1.7        Zvýšiť účinnosť vzdelávacích programov v oblasti cirkulárnej  
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                                           ekonomiky a ekológie 
Špecifický cieľ    1.8        Zlepšiť stav v oblasti estetizácie životného prostredia 
 
Priorita 2.  Mestská funkčná oblasť s dostupnými a kvalitnými službami pre všetkých 

Strategický cieľ 2          Zlepšiť kvalitu a dostupnosť sociálnych služieb, vzdelávania  
                                        a komunitného života   
Špecifický cieľ    2.1     Zvýšiť kvalitu a kvantitu komunitných sociálnych služieb 
Špecifický cieľ    2.2     Zvýšiť kvalitu a kvantitu služieb krízovej intervencie 
Špecifický cieľ    2.3     Vytvoriť inkluzívne centrum vzdelávania pre MRK 
Špecifický cieľ    2.4     Podporiť digitálne vzdelávanie, dištančné vzdelávanie  
Špecifický cieľ    2.5     Zvýšiť množstvo a kvalitu miestnej infraštruktúry slúžiacej pre pohybové, 

športové a voľno-časové aktivity 
 
Priorita 3. Efektívne a inteligentne spravovaná mestská funkčná oblasť 

Strategický cieľ  3        Zlepšiť služby pre občanov  prostredníctvom inteligentných systémov  
                                       vo verejnej správe 
Špecifický cieľ    3.1     Vybudovať infraštruktúru pre inteligentné dopravné systémy 
Špecifický cieľ    3.2     Zvýšiť prístupnosť a atraktivitu verejnej osobnej dopravy 
Špecifický cieľ    3.3     Dobudovať bezpečnostnú  inteligentnú infraštruktúru 
Špecifický cieľ    3.4     Zlepšiť a rozšíriť  digitálnu pripojiteľnosť  
Špecifický cieľ    3.5     Zlepšiť elektronické služby s prepojením na geografický informačný systém 

včítane personalizovaných služieb 
Špecifický cieľ    3.6     Zvýšiť podporu MSP vytvorením centra služieb 
Špecifický cieľ    3.7     Zlepšiť dostupnosť regionálnych turisticky zaujímavých destinácií 

 
2. Predpokladaný obsah strategického dokumentu 
2.1. Charakter dokumentu 

Nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja bude pokrývať všetky samosprávy UMR MFO 
Michalovce a súčasne bude obsahovať Integrovanú územnú stratégiu v rámci vytvorenej Mestskej funkčnej 
oblasti v súlade s platnou Metodikou. Nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja bude 
zahŕňať aj Programy rozvoja obcí, ktoré o to prejavili záujem. 

2.2. Body obsahu PHRSR 

Úvod 
• Inštitucionálne východiská 
• Obsahové východiská 
• Relevantné vstupy z nadradených programových a strategických dokumentov 
• Informácia o prípravnom procese, procese participatívnej tvorby PHRSR 

Analytické východiská 
• Zhodnotenie stratégií, dokumentov, opatrení, aktivít a projektov realizovaných v minulosti 
• Kľúčové trendy vývoja, ak by sa stratégia PHRSR neimplementovala 
• Identifikácia vnútorných potenciálov, výziev, limitov a problémov 
• Identifikácia výziev, limitov a problémov z vonkajšieho prostredia vrátane analýzy konkurenčného 

prostredia 
• Strom výziev a problémov 
• Výstupy SWOT analýzy pre voľbu typu stratégie 
• Výstup benchmarkingu v kontexte širšieho územia 
• Identifikácia disparít a faktorov rozvoja 
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Rozvojová stratégia 
• Vízia rozvoja a hlavný cieľ 
• Štruktúra priorít a ich väzby 
• Systém cieľov, ich súvislosti, indikátorov a strom indikátorov, popis strategických a špecifických 

cieľov 
• Strategický prístup pre dosiahnutie vízie a hlavného cieľa, priorít a systému cieľov PHRSR 
• Partneri pre implementáciu PHRSR a stratégia ich zapojenia 

 

Implementačný plán a plán monitorovania 
• Nástroje/opatrenia/aktivity na implementáciu stratégie 
• Podrobný plán implementácie stratégie PHRSR 
• Systém monitorovania plnenia priorít a cieľov stratégie 

Plán využitia zdrojov vrátane finančného plánu 
• Plán využitia zdrojov vrátane finančného plánu implementácie stratégie pre obdobie podľa modelu 

1+2 roky a výhľad 

Riziká implementácie a ich prevencia 
• Identifikácia a zhodnotenie rizík implementácie stratégie PHSR a opatrenia na zníženie rizík 

Riadenie implementácie 
• Zabezpečenie súladu programového rozpočtu územnej samosprávy s podrobným plánom 

implementácie stratégie 
• Systém transparentného hodnotenia plnenia priorít a cieľov stratégie 
• Systém identifikácie potreby aktualizácie alebo tvorby novej PHRSR 

Odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PHRSR 
• Odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PHRSR pre nadradené a nižšie úrovne 

strategického riadenia 
• Odporúčania a požiadavky pre partnerské a spolupracujúce subjekty 

Využité literárne zdroje 
• Zoznam využitých dokumentov a literárnych zdrojov 

Prílohy 
 

2.3.  Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-plánovacie regióny (pri 
Vstupnej správe PHRSR VÚC a PHRSR skupiny obcí) 

Dokument sa spracováva pre tieto katastrálne územia: 
• k.ú. Michalovce 
• k.ú. Topoľany 
• k.ú. Stráňany 
• k.ú. Močarany 
• k.ú. Vrbovec 
• k.ú. Vinné 
• k.ú. Pozdišovce 
• k.ú. Lastomír 
• k.ú. Zalužice 
• k.ú. Petrovce nad Laborcom 
• k.ú. Zemplínska Široká 
• k.ú. Krásnovce 
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• k.ú. Trnava pri Laborci 
• k.ú. Zbudza 
• k.ú. Suché 
• k.ú. Čečehov 

  
3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, výzvy, problémy, ciele 

a geografický rozmer PHRSR 
Neuvažuje sa s variantným riešením PHRSR. Nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
bude pokrývať všetky samosprávy UMR MFO Michalovce a súčasne bude predstavovať Integrovanú územnú 
stratégiu v rámci vytvorenej Mestskej funkčnej oblasti v súlade s platnou Metodikou. Nový Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja bude zahŕňať aj Programy rozvoja obcí, ktoré o to prejavili 
záujem. 

4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a zodpovednosti za jednotlivé kroky  
Fáza/ Krok Obsah Začiatok 

fázy 
Koniec 
fázy 

Zodpovedná 
osoba/partner 

Úvod Oboznámenie sa s nosnou témou 
a víziou PHRSR 

05/2021 05/2021 Gestor, koordinátor 

Analytická 
časť 

Analýza východiskovej situácie, 
možných rizík, zber dát, informácií, 
podnetov 

05/2021 07/2021 Koordinátor, zástupcovia 
obcí 

Strategická 
časť 

Vypracovanie hlavných priorít a cieľov, 
stretnutia pracovných skupín so 
zameraním na strategické plánovanie 

06/2021 08/2021 Gestor, koordinátor, 
zástupcovia obcí 
a Kooperačná rada 

Programová 
časť 

Opatrenia na zabezpečenie realizácie 
PHRSR 

07/2021 09/2021 Koordinátor, zástupcovia 
obcí 

Realizačná 
časť 

Popis postupov a organizačného 
zabezpečenia realizácie PHRSR 

08/2021 10/2021 Koordinátor, zástupcovia 
obcí 

Finančná 
časť 

Finančné zabezpečenie jednotlivých 
krokov a opatrení 

09/2021 11/2021 Gestor, koordinátor, 
zástupcovia obcí 

Záver Záverečné hodnotenie 10/2021 11/2021 Gestor, koordinátor 
a Kooperačná rada 

5. Vzťah PHRSR k iným strategických dokumentom  
Názov dokumentu  Subjekt, 

ktorý 
dokument 
obstaral/schv
aľoval 

Časové zameranie Relevantnosť 
k spracovávanému 
PHRSR 

Slovensko 2030 MIRRI SR 2021 – 2030 Je základným  
implementačným 
dokumentom plnenia 
národných priorít Agendy 
2030 pre udržateľný 
rozvoj 
Organizácie spojených 
národov v SR 

OP Slovensko MIRRI SR 2022 Centralizovaný Operačný 
program, ktorý v sebe 
zjednotí podporu 
všetkých opatrení, ktoré 
sú financované z fondov 
ERDF, ESF a KF 
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v súlade s Partnerskou 
dohodou s EÚ. 

Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Košického samosprávneho 
kraja 

Zastupiteľstvo 
KSK 

2021 Súlad PHRSR MFO 
Michalovce a PHRSR 
KSK  

Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Michalovce  

Mestské 
zastupiteľstvo 
Michalovce 

2016 - 2021 Začlenenie 
nezrealizovaných 
projektových zámerov do 
nového PHRSR 

Nízkouhlíková stratégia mesta 
Michalovce a prispôsobenie sa zmene 
klímy na obdobie 2022 - 2030   

Mestské 
zastupiteľstvo 
Michalovce 

2022 Stratégia bude 
nadväzovať na priority 
nového PHRSR 

6. Orgán kompetentný na prijatie PHRSR 
• Mestské zastupiteľstvo Michalovce  
• Kooperačná rada UMR MFO Michalovce  
• Obecné zastupiteľstvá vybraných obcí UMR MFO Michalovce  

 

B. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch implementácie PHRSR 
 

1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje 
Finančné zdroje Mesto bude strategický dokument vypracovávať pomocou 

vlastných kapacít v rámci projektu Zefektívnenie verejnej správy 
regiónu posilnením kapacít v rámci Operačného programu 
Efektívna verejná správa,  
ITMS2014+: 314011ARP6 

Ľudské zdroje Spracovatelia dokumentu – pracovníci MsÚ Michalovce, zapojení 
do projektu v rámci OP EVS. 

Materiálne zdroje Finančné zdroje v rámci projektu Zefektívnenie verejnej správy 
regiónu posilnením kapacít na odborný personál ako aj paušálne 
zdroje s 5 % spolufinancovaním mesta. 

2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch 

Implementáciou PHRSR  v zmysle stanovenej vízie sa dosiahne naplnenie priorít, vytýčených v rámci 
hlavného cieľa, prostredníctvom integrovaných územných investícií a jednotlivých projektových zámerov 
v uvedených prioritných oblastiach. 

3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR 
a) Nedostupnosť údajov pre spracovanie analytickej časti PHRSR – stredná závažnosť rizika 

Opatrenia na elimináciu rizika  -  Výber dostupných údajov v rámci odporúčaných monitorovacích 
ukazovateľov, výber ukazovateľov vhodných pre územie mestskej funkčnej oblasti, získavanie 
údajov na základe zákona 211/2000 Z.z. 

b) Nedostatočné administratívne a odborné personálne zabezpečenie pri tvorbe PHRSR – nízka 
závažnosť rizika 
Opatrenia na elimináciu rizika  -  Do realizácie projektu v rámci odborného personálu sú zapojení 4 
interní pracovníci MsÚ, v prípade potreby budú operatívne riešené zastupovanie či personálna 
zmena na uvedených pozíciách. 

c) Nedostatočné finančné zabezpečenie výdavkov pre tvorbu strategického dokumentu - nízka 
závažnosť rizika 
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Opatrenia na elimináciu rizika  -  Mesto má každoročne vyrovnaný rozpočet a realizuje viacero 
projektov formou refundácie, projekt pre personálne zabezpečenie spracovania strategického 
dokumentu je financovaný formou refundácie. 

 

C. Dotknuté subjekty 
 

1. Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej verejnosti vrátane jej 
združení a osobitne sociálno-ekonomických partnerov) 

1.1.  Definovanie hlavných aktérov rozvoja obce/skupiny obcí/mesta/VÚC 
Mesto Michalovce a priľahlé obce, tvoriace územie UMR MFO Michalovce. 

1.2. Definovanie dotknutej verejnosti 
Verejnosť a dotknutá verejnosť, občianske iniciatívy,  ktoré môžu byť dotknuté procesom spracovania 
a implementácie PHRSR  v súlade so zákonom 24/2006 Z.z. v zmysle Aarhuského dohovoru. 

1.3. Definovanie partnerov verejného sektora – sociálno-ekonomických partnerov 
Identifikácia 
partnera 

Hlavná 
motivácia 
partnera 
pre 
spoluprácu 

Kapacita pre 
zapojenie do 
tvorby 
PHRSR 

Návrh 
inštitucionalizácie 
partnerstva resp. 
využitia existujúcej 

Návrh kľúčových fáz 
zapojenia partnera 

Okresný úrad 
Michalovce 

Spolupráca 
v oblasti 
živností, 
životného 
prostredia, 
pozemkov a 
lesov 
a krízového 
riadenia 

Kapacita 
organizácie 

Štátna organizácia 
v sídle okresu 

Analytická, strategická 
fáza a realizačná fáza 

Košický samosprávny 
kraj 

Spolupráca 
v oblasti 
plánovania 
územia UMR 
a  SPR 
Michalovce - 
Sobrance 

Kapacita 
odpovedajúceh
o odboru KSK 

UMR MFO 
Michalovce ako 
súčasť 
samosprávneho kraja  

Analytická, strategická 
fáza a realizačná fáza 

Zemplínska oblastná 
organizácia 
cestovného ruchu 

Pripomienko
vanie 
v oblasti 
rozvoja 
cestovného 
ruchu, MsP 

Kapacita 
organizácie 

Mesto ako člen 
ZOOCR  

Analytická a strategická 
fáza 

Vysoká škola 
zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. 
Alžbety 

Pripomienko
vanie 
v oblasti 
vzdelávania 
a sociálnej 
oblasti 

Kapacita 
organizácie 

Zastúpenie 
v pracovnej skupine: 
Zdravotníctvo, 
sociálny rozvoj, 
MRK, rodinná 
politika 

Analytická a strategická 
fáza 

Ekonomická univerzita 
V Bratislave, pobočka 

Pripomienko
vanie 

Kapacita 
organizácie 

Zastúpenie 
v Kooperačnej rade 

Analytická a strategická 
fáza 
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Michalovce v oblasti 
vzdelávania  

UMR MFO 

Technické 
a záhradnícke služby 
mesta 

Správa 
majetku 
mesta, správa 
komunikácií,
 nakladania s 
odpadmi 

Kapacita 
organizácie 

Príspevková 
organizácia 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 

Analytická, strategická 
a realizačná fáza 

Mestské kultúrne 
stredisko 

Správa 
majetku 
mesta, 
zabezpečova
nie aktivít 
v oblasti 
kultúry 

Kapacita 
organizácie 

Príspevková 
organizácia 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 

Analytická, strategická, 
a realizačná fáza 

1.3.1. Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR 
Gestor tvorby 
stratégie 

Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora Mesta Michalovce 

Koordinátor 
prípravných prác  
a tvorby stratégie 

RNDr. Jana Machová, vedúca odboru informatizácie a grantov, MsÚ Michalovce 

Členovia 
riadiaceho výboru 

Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce 
Zdenko Vasiľ, prednosta Mestského úradu v Michalovciach 

Tím pre 
koordináciu 
tvorby 
a implementácie 

Mgr. Mária Stričková, referentka Odboru komunikácie, marketingu a kultúry 
Ing. Daniela Vargová, referentka Odboru informatizácie a grantov 
Ing. Martina Danková, referentka Odboru informatizácie a grantov 
Ing. Peter Bánoci, referent Odboru informatizácie a grantov 

Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy 
Pracovné tímy v strategicko-plánovacích 
regiónoch a ich koordinátori 

Tematické pracovné tímy a ich koordinátori 

Kooperačná rada UMR MFO Michalovce pre 
schvaľovanie Integrovanej územnej 
stratégie:   

Za mesto Michalovce: 
Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce 
Ing. Jozef Sokologorský,  zástupca primátora 
Michalovce 

Za samosprávy UMR:  
Štefan Rovňák, starosta obce  Petrovce 
n/Laborcom 

Za podnikateľský sektor: 
Ing. Marián Chrobák, zástupca  
podnikateľského sektora Michalovce, Vinné,  

Ing. Michal Čelovský, zástupca 
podnikateľského sektora Trnava pri Laborci. 

Za akademický sektor: 
Ing. Slavomíra Stašková, PhD., EU PHF Košice, 

Koordinátori pracovných skupín pre tvorbu PHRSR: 

Koordinátor za životné prostredie:  
Ing. Pavol Fecák, MsÚ Michalovce pavol.fecak@msumi.sk  

Koordinátor za zdravotníctvo, sociálny rozvoj, MRK, 
rodinnú politiku: 
Ing. Ján Jasovský, MsÚ Michalovce 
jan.jasovsky@msumi.sk  

Koordinátor za kultúru a cestovný ruch: 
Mgr. Natália Slaninková, MsÚ Michalovce 
natalia.slaninkova@msumi.sk 

Koordinátor za udržateľnú dopravu, mobilitu a bezpečnosť: 
Ing. Juraj Berilla, MsÚ Michalovce juraj.berilla@msumi.sk 

Koordinátor za vzdelávanie a šport: 
Mgr. Lívia Kalaninová, MsÚ Michalovce 
livia.kalaninova@msumi.sk 

Koordinátor za inovácie, digitalizáciu, inteligentné mesto, 
modernizáciu verejných služieb a podporu MSP: 
RNDr. Jana Machová, MsÚ Michalovce 
jana.machova@msumi.sk 

mailto:pavol.fecak@msumi.sk
mailto:jan.jasovsky@msumi.sk
mailto:natalia.slaninkova@msumi.sk
mailto:juraj.berilla@msumi.sk
mailto:livia.kalaninova@msumi.sk
mailto:jana.machova@msumi.sk
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pobočka Michalovce 

Za 3. sektor: 
Ján Frena, MAS Duša, zástupca 3. sektora 

2. Zoznam dotknutých subjektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a doplnení niektorých zákonov 
• Okresný úrad Michalovce, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 

071 01 Michalovce,  
• Okresný úrad Michalovce, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 

Michalovce - št. vodná správa,  
• Okresný úrad Michalovce, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 

Michalovce - št. správa na úseku odpadového hospodárstva, 
• Okresný úrad Michalovce, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 

Michalovce - št. správa ochrany ovzdušia  
• Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce  
• Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor, Úsek lesného hospodárstva, Sama    

Chalúpku 18, 071 01 Michalovce,  
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalúpku 5, 071 01 Michalovce,  
• Regionálna veterinárna a potravinová správa, Sama Chalúpku 22, 071 01 Michalovce  
• Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice  
• Úrad Košického samosprávneho kraja, odb. územného plánovania a životného prostredia, 

Námestie maratónu mieru 1, 040 01 Košice - odbor územného plánovania,  
• Úrad Košického samosprávneho kraja, odb. územného plánovania a životného prostredia, 

Námestie maratónu mieru 1, 040 01 Košice - odbor dopravy,  
• Mesto Michalovce  
• Obec Vinné  
• Obec Trnava pri Laborci  
• Obec Zbudza  
• Obec Petrovce nad Laborcom  
• Obec Suché  
• Obec Pozdišovce  
• Obec Krásnovce  
• Obec Lastomír  
• Obec Zalužice  
• Obec Čečehov 
• Obec Zemplínska Široká 

3. Dotknuté susedné štáty 
Uplatňovanie strategického dokumentu nepresahuje štátne hranice, a teda nemá vplyv na susediace štáty. 
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M E S T S K É  Z A S T U P I T E Ľ S T V O  V  M I C H A L O V C I A C H  
 
 
 
 

N á v r h    n a   u z n e s e n i e 
 
 

 zo dňa : .......         číslo: ....... 
 
 

 
K bodu: 

 
 

VSTUPNÁ SPRÁVA SPRACOVANIA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA  
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ FUNKČNEJ OBLASTI MICHALOVCE  

NA ROKY 2021 - 2030 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
 
 
 
schvaľuje vstupnú správu PHRSR mestskej funkčnej oblasti Michalovce na roky 2021 - 2030 
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