
 
 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Michalovce 2022 – 2030   Príloha č. 2: Akčný plán mesta Michalovce na roky 2022 - 2024 

MsÚ – Mestský úrad; ÚPm – Útvar primátora; OrgO – Odbor organizačný; OFn – Odbor finančný; OVŽPaMR – Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja; OIaG – Odbor informatizácie a grantov;  
OSV – Odbor sociálnych vecí; OŠKaŠp – Odbor školstva, kultúry a športu; OHsM – Odbor hospodárenia s majetkom; KMK – Odbor komunikácie, marketingu a kultúry; MsP – Mestská polícia; MsKS – Mestské kultúrne stredisko;  
TaZS – Technické a záhradnícke služby; MDS – Michalovský domov seniorov; MAD – Mestská autobusová doprava 
 
 

 
Akčný plán rozvoja mesta Michalovce na roky 2022 – 2024 

 
 
Akčný plán: 

- Je predkladaný ako vykonávacia časť k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Michalovce a UMR MFO 2022 – 2030 na obdobie 
nadchádzajúcich 3 rokov. 

- Je spracovaný podľa rozvojových tém, oblastí, cieľov a opatrení s určením zodpovednosti, indikatívneho rozpočtu a hlavného zdroja financovania 

 
Priorita: Zdravá a k prírode šetrná mestská funkčná oblasť 

Strategický cieľ: 1.1 Zvýšiť podiel zelenej a modrej infraštruktúry a znižovať znečistenie ovzdušia 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

1.1.a Výsadba novej zelene a 
budovanie parkov 

Výsadba novej zelene, živých plotov, stromových 
alejí, vytváranie komunitných záhrad (nový park 
Masarykova ulica a Partizánska ulica) 

- 50 000 50 000 TaZS, OVŽPaMR Externé/Vlastné 
zdroje 

Premena školských pozemkov na klimatické záhrady 
s náučnými tabuľami   - 5 000 5 000 TaZS, OŠKaŠp Vlastné zdroje 

Vytváranie kvetinových lúk, aplikácia mozaikovitého 
kosenie (včelí plán pre biodiverzitu)   - - - TaZS --- 

1.1.b Úprava existujúcich 
parkov, zelenej 
a modrej infraštruktúry, 
estetizácia mesta  

Odstraňovanie inváznych rastlín, spolupráca 
s vlastníkmi pozemkov   - - - OVŽPaMR, TaZS --- 

Revitalizácia parkov, verejnej zelene, mestských 
živých plotov, stromových alejí    - - - TaZS --- 

Rozširovanie sídliskovej zelene, motivácia 
obyvateľov sídlisk k starostlivosti o zeleň   - - - 

TaZS, správcovia 
bytových 
domov 

--- 
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Podpora grantového programu mesta v oblasti 
revitalizácie zelene, zelených a 
modrých informačných kampaní   

700 1 500 1 500 OIaG Vlastné zdroje 

1.1.c Budovanie zelených 
striech, zelených stien   

Realizácia zelených striech a stien na mestských 
budovách  - - 250 000 OVŽPaMR, OIaG Externé zdroje 

Likvidácia nevyužívaných betónových plôch, ich 
náhrada zeleňou, z podielu betónových či živičných 
povrchov  

- - 3 000 TaZS, OVŽPaMR Vlastné zdroje 

1.1.d Rekonštrukcia zelených 
lokalít, výstavba 
relaxačných miest    

Rekonštrukcia lokality amfiteátra Hrádok a premena 
lokality na relaxačnú zónu   - 500 000 500 000 OVŽPaMR Externé/Vlastné 

zdroje 

Rekonštrukcia Kostolného námestia 976 000 - - OVŽPaMR Externé/Vlastné 
zdroje 

Rekonštrukcia parku Kerta 201 005 - - OVŽPaMR, OIaG Externé zdroje 

Rekonštrukcia a OVŽPaMR relaxačných 
miest  v medziblokových priestoroch – 
Leningradská, Volgogradská 

- 1 200 000 - OVŽPaMR, OIaG Externé zdroje 

 

Strategický cieľ: 1.2   Zlepšiť  politiky v oblasti adaptačných stratégií, realizovať účinné adaptačné opatrenia na zmenu klímy 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

1.2.a Vytváranie vodozádržných 
opatrení   

Vytvoriť akčný plán vodozádržných opatrení na 
ozdravenie klímy mesta  10 000 - - OIaG Vlastné zdroje 

Vytvoriť návrh na vybudovanie systému 
retenčných území – povrchové a podzemné 
nádrže, vsakovacie územia  

- 5000 - OIaG Vlastné zdroje 

Zachytávanie a využívanie dažďovej vody 
v zastavanom území, zbieranie dažďovej vody z 
objektov, ciest a parkovísk, zavodnenie 
ekosystémov verejných priestranstiev pre 
zvýšenie výparu, zvýšenie vlhkosti ovzdušia a 

- 10 000 15 000 OVŽPaMR, TaZS Externé/Vlastné 
zdroje 
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ozdravenie klímy, ako súčasť ekosystémov 
mesta   

Vybudovanie prvkov drobnej vodnej 
architektúry, napríklad fontány, vodné pumpy 
napojené na hojdačky pre deti, vodné steny, 
vodopády – napojené na zdroj dažďovej vody   

- - 10 000 OVŽPaMR, TaZS Externé/Vlastné 
zdroje 

Budovanie dažďových záhrad na školách - - 10 000 TaZS Externé zdroje 

1.2.b Zabezpečenie protipovodňových 
opatrení    

Realizácia protipovodňových opatrení v meste  - - - OVŽPaMR, TaZS --- 

1.2.d Zavedenie efektívnych nástrojov 
na komunikáciu a vzdelávanie 
občanov v oblasti 
zmierňovania  a prispôsobovania 
sa zmene klímy a zlepšenie 
životného prostredia  

Vytvorenie inteligentných monitorovacích 
staníc pre monitoring kvality ovzdušia  - 10 000 - OIaG, 

OVŽPaMR Externé zdroje 

Sprístupňovanie periodických informácií 
z monitorovacích staníc o kvalite ovzdušia, 
vytvorenie máp kvality ovzdušia   

- 1 000 - OIaG Vlastné zdroje 

Vytvorenie komunikačného nástroja pre 
vzdelávanie obyvateľov v oblasti klímy a ŽP  --  10 000 OIaG Vlastné zdroje 

 

Strategický cieľ: 1.3   Zmeniť návyky a zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy a ďalších prvkov nízko emisných módov vrátane budovania infraštruktúry 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

1.3.a Zvýšenie komfortu, 
atraktivity a 
konkurencieschopnosti 
verejnej dopravy pre 
cestujúcich   

Zavedenie koncepčného prístupu pre organizáciu 
dopravy v prospech verejnej osobnej dopravy   - - - 

OVŽPaMR, 
Prevádzkovateľ 

MAD 
--- 

Zabezpečenie nízkoemisného a komfortného 
vozového parku Mestskej autobusovej dopravy   - - - 

OVŽPaMR, 
Prevádzkovateľ 

MAD 
--- 

Adresná propagácia verejnej hromadnej dopravy  

- - - 

KMK, 
OVŽPaMR, 

Prevádzkovateľ 
MAD 

--- 
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Zavádzanie motivačných nástrojov pre cestujúcich  
- - - 

OVŽPaMR, 
Prevádzkovateľ 

MAD 
--- 

1.3.b Budovanie cyklistickej 
infraštruktúry   

Vytvorenie koncepcie cyklistickej dopravy 
s návrhom cyklosiete   - - - OVŽPaMR --- 

Návrh a realizácia komplexnej siete 
cyklodopravných prepojení a cyklistickej doplnkovej 
infraštruktúry v meste Michalovce a v smeroch k 
obciam MFO  

• Prepojenie CMZ –  Štefánikova - Humenská 
• Prepojenie Štefánikova – Močarianska - 

Krásnovská – smer Pozdišovce, smer 
Krásnovce  

• Prepojenie CMZ – Duklianska -  
Hviezdoslavova – Topolianska – smer 
Petrovce nad Laborcom a smer Suché po 
Letnej ulici 

• Okružná cyklotrasa Hollého – Okružná – 
Štefánikova  / Masarykova  

• Okružná cyklotrasa Hollého – Užhorodská – 
Sobranecká – Hurbanovo nábrežie – park 
Kerta 

- 1 000 000 3 000 000 OVŽPaMR, OIaG Externé zdroje 

Realizácia cyklodopravného prepojenia na 
Zemplínsku magistrálu včítane cyklistickej 
doplnkovej infraštruktúry   

• Cyklotrasa Cyklolávka – breh Laborca – 
Výpustný kanál – Zemplínska šírava smer 
Vinné a smer Zalužice  

 

- - 1 200 000 OVŽPaMR, OIaG Externé zdroje 
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Vytváranie krytých cyklostojísk pri školách  - 10 000 10 000 OŠKaŠp, OIaG Externé/Vlastné 
zdroje 

1.3.c Zavedenie otvoreného 
systému zdieľanej 
ekonomiky 

Vytvorenie stratégie rozvoja elektromobility a 
zdieľanej ekonomiky   - - - OVŽPaMR, 

OHsM --- 

Vytváranie infraštruktúry pre prostriedky zdieľanej 
mobility, podpora elektromobility   - - 8 000 OVŽPaMR, OIaG Externé zdroje 

Integrácia systémov zdieľanej mobility s verejnou 
dopravou  - - - Poskytovateľ 

MAD, OVŽPaMR --- 

 

Strategický cieľ: 1.4   Zaviesť funkčné opatrenia k udržateľnej mobilite vrátane parkovacej politiky 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

1.4.a Vytvorenie plánu 
udržateľnej mestskej 
mobility, realizácia jeho 
opatrení   

Vytvorenie passportu parkovacích miest   - - - OVŽPaMR --- 

Vytvorenie Plánu udržateľnej mobility a 
optimalizácie mestskej a prímestskej dopravy,  - 30 000 - OVŽPaMR Externé/Vlastné 

zdroje 

Organizovanie vzdelávacích a motivačných 
programov v oblasti ekologickej udržateľnej dopravy  - - - 

OVŽPaMR, 
poskytovateľ 
MAD, KMK 

--- 

1.4.b Vytvorenie a zavedenie 
efektívnej parkovacej 
politiky   

Zaobstaranie smart infraštruktúry na parkovanie  - - 25 000 OIaG, OVŽPaMR Externé zdroje 

Rekonštrukcia parkovacích miest v súlade s 
vodozádržnými opatreniami   - - 200 000 OVŽPaMR, OIaG Externé/Vlastné 

zdroje 

Zonácia parkovania, zavedenie rezidentského 
parkovania   - - - OVŽPaMR, TaZS --- 

1.4.c Monitoring a riadenie 
dopravy   

Sledovanie obsadenosti parkovísk s využitím smart 
aplikácií   - - 50 000 OIaG, OVŽPaMR Externé zdroje 

1.4.d Rekonštrukcia 
dopravnej 
infraštruktúry, zvýšenie 

Predprojektová a projektová príprava na 
rekonštrukciu ciest a mostov  - 25 000 25 000 OVŽPaMR Vlastné zdroje 

Rekonštrukcia mosta Stráňany - 890 000 - OVŽPaMR Vlastné zdroje 
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kvality a bezpečnosti 
cestnej siete a 
chodníkov   

Zvyšovanie bezpečnosti priechodov pre chodcov   - 20 000 - OVŽPaMR Vlastné zdroje 

Zabezpečenie infraštruktúry pre pešiu mobilitu pri 
všetkých nových investíciách, 
debarierizácia  komunikácií pre peších   

- - - TaZS, OVŽPaMR --- 

 

Strategický cieľ: 1.5   Znižovať tvorbu odpadov, zlepšiť separáciu a zavádzať cirkulárnu ekonomiku 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

1.5.a Zlepšenie úrovne 
separácie, recyklácie a 
zvozu odpadu  

Vytvorenie zelených uzamykateľných 
kontajnerových stojísk s identifikáciou vstupu 
občanov, zobrazovanie stojísk vo vrstve GIS  

44 500 200 000 400 000 OVŽPaMR, TaZS, 
OIaG, Externé zdroje 

Rozšírenie zberného dvora so  vstupom 
z Lastomírskej ulice, rozšírenie zberu o ďalšie druhy 
odpadov  

- 700 000 - OIaG, OVŽPaMR Externé zdroje 

Vybudovanie linky na mechanicko – biologickú 
úpravu zmesového odpadu  - 7 000 000 - OIaG, OVŽPaMR Externé zdroje 

Zabezpečenie adresného váženia / objemového 
odpadu, zber open data a ich sprístupnenie 
verejnosti   

210 000 200 000 - OIaG, TaZS, 
OVŽPaMR Externé zdroje 

Skvalitnenie triedeného zberu, zvyšovanie 
motivácie obyvateľov pre triedenie komunálneho 
odpadu  

- - - KMK, 
OVŽPaMR, TaZS --- 

1.5.b Vybudovanie centier 
opätovného použitia 
odpadov    

Vybudovanie Re-use centra na zbernom dvore na 
 Lastomírskej ulici   - 100 000 - OVŽPaMR, TaZS Externé zdroje 

Podpora dostupnosti služieb opráv  - - - OHsM, TaZS, 
SMM --- 

Zavedenie celoplošného zberu pre zhodnocovanie 
gastro odpadu (Projekt GASTRO) 1 174 594 - - OIaG, 

OVŽPaMR, TaZS Externé zdroje 

OVŽPaMR III. Kazety skládky Žabany 15 000 1 300 000 - TaZS, OVŽPaMR Vlastné zdroje 
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1.5.d Rozširovanie 
vzdelávacích a 
motivačných 
programov v oblasti 
znižovania tvorby 
odpadov, 
predchádzanie vzniku 
odpadov  

Realizácia informačných aktivít a kampaní na 
predchádzanie vzniku odpadov   - - - KMK, OVŽPaMR --- 

Uplatňovanie zeleného verejného obstarávania  - - - OIaG --- 

Minimalizácia využívania jednorazových obalov pri 
organizovaných podujatiach samosprávou   - - - OrgO, KMK --- 

Predchádzanie vzniku čiernych skládok, dôsledné 
uplatňovanie postihov  - - - MsP, OVŽPaMR, 

TaZS --- 

 

Strategický cieľ: 1.6   Znížiť energetickú náročnosť  budov mesta a zvýšiť podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

1.6.a Rekonštrukcia budov 
podľa moderných 
štandardov   

Vytvorenie strategického dokumentu 
„Nízkouhlíková stratégia mesta Michalovce“  7 500 - - OIaG Externé zdroje 

Príprava a realizácia projektov energetických úspor 
mestských  budov podľa výsledkov účelových 
auditov 10 mestských budov   

25 000 - - OIaG, OHsM, 
SMM Externé zdroje 

Monitoring a efektívne nakupovanie energií      - - - SMM, TaZS, 
OrgO --- 

1.6.c Vytváranie programov 
na motiváciu využitia 
OZE  

Motivačné programy pre využívanie OZE (slnečné 
kolektory na ZŠ spolu so senzormi CO2 a pod.)   - - 200 000 

OIaG, 
OVŽPaMR, 

OŠKaŠp 
Externé zdroje 
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Priorita 2: Mestská funkčná oblasť s dostupnými a kvalitnými službami pre všetkých 

Strategický cieľ: 2.1   Zvýšiť kvalitu a kvantitu sociálnych a zdravotníckych služieb 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

2.1.a  Rozširovanie sociálnych 
služieb 

Zriadenie krízovej linky pomoci   - - - OSV, MsP --- 

Zavedenie smart technológii do opatrovateľskej 
služby  - - 5 000 OSV, OIaG Externé/Vlastné 

zdroje 

Odľahčovacia komunitná služba – permanentne 
vyčlenené lôžkové kapacity v prípade potreby pre 
umiestnenie klientov  

- - - OSV, MDS --- 

Vytvorenie sprievodcu sociálnymi službami pre 
seniorov  - - - OSV, KMK --- 

Vytvorenie bezbariérového prostredia v sociálnych 
zariadeniach  68 000 - - OIaG, 

Prevádzkovateľ Externé zdroje 

2.1.b Podpora zdravotníckych 
služieb  

Požičiavanie zdravotníckych pomôcok – vytvorenie 
novej služby  - - 50 000 OSV, OIaG Externé/Vlastné 

zdroje 

Realizácia informačných kampaní  v oblasti 
očkovania (chrípka, COVID-19), zdravotnej 
gramotnosti   

- - - KMK a OSV --- 

Realizácia preventívnych aktivít zameraných na boj 
proti všetkým závislostiam pre mladých ľudí a ľudí 
z ohrozených skupín  

- - - MsP, KMK  --- 

 

Strategický cieľ: 2.2   Zvýšiť kvalitu a kvantitu služieb krízovej intervencie, komunitných a terénnych OSVch služieb 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

  Zriadenie nocľahárne - na krízové, rýchle 
prenocovanie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii   - 50 000 - OSV, SMM, TaZS Vlastné zdroje 
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2.2.b Poskytovanie terénnych 
sociálnych 
a komunitných služieb   

Poskytovanie terénnych sociálnych služieb 
v marginalizovaných lokalitách  87 700 90 000 90 000 OIaG, OSV Externé/Vlastné 

zdroje 

Poskytovanie komunitných sociálnych služieb 
v marginalizovaných lokalitách   46 900 48 000 50 000 OIaG, OSV Externé/Vlastné 

zdroje 

Podpora cirkevných a neziskových 
organizácii  v oblasti činnosti komunitnej práce 
v marginalizovaných lokalitách  

- - - KMK --- 

Vypracovanie systémových opatrení k znižovaniu 
počtu osôb v nelegálnych osídleniach  - - - OHsM, OSV --- 

 

Strategický cieľ: 2.3   Vytvoriť inkluzívne centrum vzdelávania pre marginalizované rómske komunity (MRK) a podporiť programy sociálneho bývania a začleňovania 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

2.3.a Vybudovanie 
inkluzívneho centra 
vzdelávania  

Vytvorenie inkluzívneho centra vzdelávania - 
vytvorenie centra pri ZŠ s podielom žiakov z MRK, 
spolupráca so sociálnymi pracovníkmi, 
dobrovoľníckymi organizáciami, tretím sektorom  

- 25 000 - OIaG, OVŽPaMR Externé/Vlastné 
zdroje 

2.3.b Podpora rozvoja 
sociálneho nájomného 
bývania  

Pripraviť projektové zámery a projektovú 
dokumentáciu výstavby sociálnych bytov 
a rekonštrukcie existujúcich bytových domov   

- 25 000 - OVŽPaMR, 
OHsM, OIaG 

Externé/Vlastné 
zdroje 

Zabezpečiť investičnú výstavbu/rekonštrukciu 
sociálnych bytov   - - 500 000 OVŽPaMR, 

OIaG, OHsM Externé zdroje 

Vytvoriť finančný mechanizmus na podporu bývania 
zraniteľných jednotlivcov a rodín s cieľom prevencie 
straty bývania   

- - - OHsM, OSV --- 

Pedagogickí asistenti v materských školách – 
podpora inkluzívneho vzdelávania   - - - OŠKaŠp, OSV --- 
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Strategický cieľ: 2.4   Podporiť vzdelávanie, zlepšiť dištančné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie vrátane tzv. univerzity tretieho veku 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

2.4.a Zefektívnenie 
dištančných/ 
digitálnych vzdelávacích 
programov  

Podpora dištančnej výučby a vzdelávania, tvorba e-
learningových materiálov   - 50 000 50 000 OŠKaŠp, OIaG Externé zdroje 

Podpora systému vzdelávania pre učiteľov v oblasti 
online vzdelávania a dištančnej výučby   - - - OŠKaŠp, OIaG --- 

2.4.b Zlepšovanie vzdelávania 
na základných školách  

Zvýšenie kvality školskej infraštruktúry a výchovno-
vzdelávacieho procesu pre budovanie princípu 
“Najlepšia škola je tá za rohom“   

- 50 000 50 000 OŠKaŠp, KMK Vlastné zdroje 

Zavedenie integrovaného systému evidencie 
dochádzky, prihlasovania na obedy a prístupov do 
niektorých priestorov v základných školách  

- - - OŠKaŠp, OIaG --- 

Budovanie digitálnych knižníc na ZŠ   - - 10 000 OŠKaŠp, OIaG Vlastné zdroje 

Vytvorenie dielní na ZŠ pre praktické vzdelávanie   - - 20 000 OŠKaŠp Vlastné zdroje 

Exkurzie ZŠ  v súkromných a verejných zariadeniach 
so zameraním na súčasné trendy   - - - OŠKaŠp --- 

Zriadenie digitálnych odborných učební na ZŠ  - - 20 000 OŠKaŠp, OIaG Vlastné zdroje 

Vytvorenie priestoru pre efektívnu výmenu dobrých 
praxí  a využitia inovatívnych metód na ZŠ, 
publikovanie príkladov dobrej praxe  

- - - OŠKaŠp, OIaG --- 

Vytvorenie motivačného systému pre vedenie škôl 
a pracovníkov škôl  s cieľom zlepšenia klímy na 
školách, prevencie šikanovaniu    

- - - OŠKaŠp, KMK --- 

Budovanie kompetencií pre 21. storočie  s dôrazom 
na kritické myslenie, spoluprácu a komunikačné 
zručnosti, digitálne zručnosti   

- - - OŠKaŠp --- 



 
 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Michalovce 2022 – 2030   Príloha č. 2: Akčný plán mesta Michalovce na roky 2022 - 2024 

MsÚ – Mestský úrad; ÚPm – Útvar primátora; OrgO – Odbor organizačný; OFn – Odbor finančný; OVŽPaMR – Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja; OIaG – Odbor informatizácie a grantov;  
OSV – Odbor sociálnych vecí; OŠKaŠp – Odbor školstva, kultúry a športu; OHsM – Odbor hospodárenia s majetkom; KMK – Odbor komunikácie, marketingu a kultúry; MsP – Mestská polícia; MsKS – Mestské kultúrne stredisko;  
TaZS – Technické a záhradnícke služby; MDS – Michalovský domov seniorov; MAD – Mestská autobusová doprava 
 
 

Podpora environmentálneho vzdelávania 
(klimatická výchova, ekologická udržateľnosť, zdravý 
životný štýl, biodiverzita)   

- - - OŠKaŠp --- 

Vytvorenie bezbariérového prostredia v školských 
zariadeniach   - 20 000 20 000 OŠKaŠp, OIaG Vlastné zdroje 

2.4.c Podpora predškolských 
zariadení  

Zriadenie digitálnych učební na MŠ  - 10 000 - OŠKaŠp, OIaG Vlastné zdroje 

2.4.d Podpora talentovanej 
mládeže  

Podpora základných umeleckých škôl  - - - OŠKaŠp --- 

2.4.e Podpora vzdelávacích 
kurzov pre seniorov  

Podpora voľnočasových, vzdelávacích, športových, 
kultúrnych a duchovných aktivít pre seniorov  - - - OSV --- 

Podpora denných centier seniorov  - - - OSV --- 

2.4.f Podpora programov 
ďalšieho vzdelávania   

Podpora programov pre tzv. univerzity tretieho veku  - - - OŠKaŠp, OSV --- 

Podpora programov celoživotného vzdelávania   - - - OŠKaŠp --- 

Podpora duálneho vzdelávania   - - - OŠKaŠp --- 
 

Strategický cieľ: 2.5   Zvýšiť množstvo a kvalitu miestnej infraštruktúry slúžiacej pre pohybové, športové a voľnočasové aktivity 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

2.5.a  Budovanie 
a rekonštrukcia 
športovej infraštruktúry 

Rekonštrukcia mestskej plavárne 3 077 600 - - OVŽPaMR, OIaG Externé/Vlastné 
zdroje 

Budovanie multifunkčných ihrísk na školách,  
rekonštrukcia amortizovaných multifunkčných 
ihrísk   

- - 75 000 OVŽPaMR, 
OIaG, OŠKaŠp 

Externé/Vlastné 
zdroje 

2.5.b Budovanie detských 
ihrísk a detských parkov  

Regenerácia medziblokových priestorov sídlisk s 
prvkami detských ihrísk a športovísk   - 1 200 000 - OVŽPaMR, OIaG Externé zdroje 

Vytváranie prvkov detských ihrísk a workoutových 
ihrísk v oddychových zelených zónach mesta  - 20 000 20 000 OVŽPaMR, OIaG Externé/Vlastné 

zdroje 
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Vytváranie inkluzívnych ihrísk a bezbariérových 
priestranstiev  - - 30 000 OVŽPaMR, OIaG Externé/Vlastné 

zdroje 

Obnova mestského mobiliáru, mobiliár pri detských 
ihriskách   - 3 000 5 000 OVŽPaMR, 

OIaG, TaZS 
Externé/Vlastné 

zdroje 

2.5.c Vytváranie športových 
trás a peších okruhov  

Vytvorenie bežeckých trás   - - - OVŽPaMR, OIaG --- 

Vytvorenie náučných chodníkov pre peších  - - - OVŽPaMR --- 
 

Strategický cieľ: 2.6   Zaviesť nové princípy spolurozhodovania o kultúrnom dianí, založiť kreatívne centrum a podporiť kultúru 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

2.6.a Nastavenie zapojenia 
všetkých účastníkov do 
rozhodovania o kultúre, 
podpora aktivít 
v oblasti kultúry   

Zabezpečenie grantovej podpory pre rozvoj kultúry 
a kultúrnych podujatí   12 000 12 000 12 000 MsKS, OIaG, 

KMK Vlastné zdroje 

Podpora folklóru a tradičných remesiel   - - - MsKS, KMK, 
OrgO --- 

Podpora kultúry marginalizovaných skupín  - - - MsKS, KMK, 
OrgO, OSV --- 

Výskum a analýza publika  - - - MsKS, KMK --- 

Online marketing a direct marketing kultúrnych 
podujatí  - - - MsKS, KMK, 

OIaG --- 

2.6.b Modernizácia kultúrnej 
infraštruktúry  

Modernizácia veľkej sály MsKS a malej zasadačky   - 200 000 - MsKS, OIaG, 
OVŽPaMR Externé zdroje 
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Strategický cieľ: 2.7   Zvýšiť podiel podporovaného bývania, budovať bezbariérové a inkluzívne mesto 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

2.7.a Rekonštrukcia 
a výstavba mestského 
bytového fondu  

Vytvorenie bytovej jednotky pre projekt Housing 
First   - - - OVŽPaMR, OIaG --- 

2.7.b Identifikácia bariér v 
priestore   

Zisťovanie bariér v spolupráci s lokálnymi 
komunitami a ich odstraňovanie   - - - TaZS, OVŽPaMR, 

OIaG --- 

Podpora projektov pre priateľské inkluzívne mesto   1 000 1 000 1 000 OIaG Externé/Vlastné 
zdroje 

2.7.c Zlepšenie pietnych 
služieb  

Výstavba nového domu smútku v Michalovciach 
na  Partizánskej ulici  - - 1 271 000 OVŽPaMR, TaZS, 

 
Externé/Vlastné 

zdroje 
 

Strategický cieľ: 2.8   Podporiť komunitné a medzigeneračné spolužitie, zlepšiť zdravý životný štýl 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

2.8.a Propagácia zdravého 
životného štýlu  

Budovanie Mesta krátkych vzdialeností pre peších  - - - OŠKaŠp, KMK --- 

Motivačné programy pre obyvateľov  - - - KMK, OSV --- 

2.8.b Podpora komunitných 
aktivít a podujatí  

Podpora projektov medzigeneračného spolužitia   - - - OSV, KMK --- 

Podpora eventov na jednotlivých sídliskách  - - - MsKS, OrgO, 
KMK --- 

Aktivizácia a podpora dobrovoľníctva   - - - OSV --- 

2.8.c Vytvorenie priestorov 
a lokalít pre komunitné 
vyžitie   

Vytvorenie miest pre grilovanie, posedenia   5 000 3 000 4 000 OVŽPaMR, TaZS, 
OIaG 

Externé/Vlastné 
zdroje 

Podpora skrášlenia verejných priestranstiev pri 
bytových domoch  - - - TaZS --- 
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Priorita: Efektívne a inteligentne spravovaná mestská funkčná oblasť 
 

Strategický cieľ: 3.1   Zlepšiť a rozšíriť digitálnu pripojiteľnosť, optimalizovať a zefektívniť procesy a agendy samospráv vrátane ich elektronizácie a zabezpečiť ďalšie 
vzdelávanie zamestnancov 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

3.1.a Rozširovanie optickej 
siete, zlepšenie 
pripojiteľnosti 
organizácií a subjektov   

Vytvorenie koncepcie využitia metropolitnej siete  - - - OIaG --- 

Prepojenie mestských organizácií bez právnej 
subjektivity do spoločnej siete, zlepšenie ich 
digitálnej pripojiteľnosti   

- - 10 000 OIaG Vlastné zdroje 

Rozšírenie mestskej optickej siete pri všetkých 
líniových stavbách a rekonštrukciách   - - - OVŽPaMR, OIaG --- 

3.1.b Vytváranie verejných 
wi-fi, budovanie 
digitálnych City Pointov  

Budovanie wifi pointov v oddychových zónach 
a parkoch, ich pripojenie do siete Wifi4U    - - 2 000 OIaG Externé/Vlastné 

zdroje 

3.1.c Analýza procesov 
a činností agiend 
samospráv, ich 
optimalizácia a 
zefektívnenie   

Analýza procesov v súvislosti s novými 
požiadavkami digitalizácie, optimalizácia procesov   - - - OIaG --- 

Integrácia IS samosprávy na národné registre  - - - OIaG --- 

Prepojenie mestských agiend s GIS, vyhľadávanie v 
mapách a grafické reportovanie   - - 10 000 OIaG, odbory 

MsÚ Vlastné zdroje 

3.1.d Aplikovanie programov 
ďalšieho vzdelávania 
zamestnancov verejnej 
správy   

Zabezpečenie vzdelávania na základe 
požiadaviek  rozvoja elektronizácie a digitalizácie 
procesov a služieb vo verejnej a štátnej správe    

- - - OIaG, ÚPm, 
OrgO --- 

Zabezpečenie pravidelného vzdelávania pre 
komplexný rozvoj zamestnancov   - - - OrgO, ÚPm --- 
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Strategický cieľ: 3.2   Zlepšiť a rozšíriť elektronické služby, zaviesť systém elektronickej identity a bonusových programov 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

3.2.a Vybudovanie mestskej 
identity  

Zavedenie jednotného manuálu mestských služieb   - - - KMK --- 

Zavedenie jednotného manuálu mestských 
organizácií   - - - KMK --- 

3.2.b Rozvoj mestských 
elektronických služieb 
so zameraním na 
užívateľa  

Rozvoj služieb Geografického informačného systému 
o nové mapové vrstvy v autorizovanej aj 
neautorizovanej zóne    

- 5 000 5 000 OIaG Vlastné zdroje 

Vytvorenie personalizovaného prostredia pre 
obyvateľov s prístupom k informáciám obyvateľa 
a ďalším dôležitým informáciám v kompetencii 
samosprávy  

- 5 000 - OIaG Vlastné zdroje 

Zavedenie predikatívnych elektronických služieb, 
zjednodušenie elektronických služieb pre obyvateľov  - - 10 000 OIaG Vlastné zdroje 

 

Strategický cieľ: 3.3   Vytvoriť regionálne inovačné centrum a podporiť inovatívne podnikanie vrátane podpory turizmu, podporiť funkčný destinačný manažment 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

3.3.a Podpora programov na 
štart či rozvoj 
inovatívneho 
podnikania, podpora 
MSP   

Podpora príchodu a vzniku inovatívnych 
spoločností   - - - KMK --- 

Prezentácia možností  pre investorov - 
vytvorenie  prezentácie pre investorov  - - - KMK --- 

Bonusy pre podnikateľov   - - - OHsM, KMK --- 

3.3.b Podpora kvalitného 
destinačného 
manažmentu   

Aktívna spolupráca mesta so subjektmi ZOOCR, 
rozšírenie a posilnenie ZOOCR  - - - OrgO, KMK --- 

3.3.c Budovanie selfie miest  - - - OVŽPaMR, OrgO --- 
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Budovanie turistického 
mobiliára, turistických 
trás a atrakcií  

Vytvorenie atraktívneho miesta v spojení s identitou 
mesta (MYsmeMI)  - - 10000 OVŽPaMR, KMK Vlastné zdroje 

3.3.d Zavedenie efektívnych 
spôsobov komunikácie 
v oblasti turistických 
podujatí a služieb   

Tvorba tematických turistických balíčkov   - - - OrgO, MsKS? --- 

Incomingová turistika a gamifikované poznávanie 
oblasti  - - - OrgO, --- 

Rozvoj mobilnej aplikácie Zemplín región, tvorba 
multimediálnych sprievodcov   - - - OIaG, --- 

 

Strategický cieľ: 3.4   Nastaviť urbanisticko-architektonický rozvoj mesta, podporiť rekonštrukciu starých objektov, znížiť vizuálny smog 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

3.4.a Nastavenie nového 
prístupu k urbanisticko - 
architektonickému 
rozvoju  

Zriadiť útvar hlavného architekta/referát urbanizmu, 
architektúry  - - - OVŽPaMR --- 

Organizovať architektonické súťaže, zapojiť 
študentov architektúry   - - - OVŽPaMR, KMK --- 

Iniciovanie pravidiel prostredníctvom dizajn 
manuálu verejných priestranstiev   - - - OVŽPaMR --- 

Rozšírenie Geografického informačného systému 
o vrstvy technických máp, 3D objektov a vizualizácií   - - 5 000 OIaG Vlastné zdroje 

3.4.c Zníženie vizuálneho 
smogu a nastavenie 
jednotných pravidiel   

Pasportizácia bilbordov a ďalších reklamných 
zariadení, zmapovanie nelegálnych reklamných 
stavieb  

- - - OVŽPaMR --- 

Eliminácia vizuálneho smogu znížením počtu / 
odstránením bilbordov a reklamných tabúľ   - - - OVŽPaMR --- 

Iniciovanie pravidiel pre výlepné plochy, výklady 
a ostatné  vizuálne objekty   - - - OVŽPaMR --- 
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Strategický cieľ: 3.5   Zaviesť efektívnu komunikáciu a participáciu s verejnosťou 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

3.5.a Zavedenie 
participatívneho 
rozpočtu  

Zavedenie participatívneho rozhodovania formou 
konkrétnych projektov   - - - OFn --- 

3.5.b Zapojenie verejnosti do 
smerovania mesta   

Tvorba pravidelných ankiet, dotazníkov a ich 
vyhodnocovanie a publikovanie výsledkov   - - - MsÚ, OIaG --- 

Realizácia prieskumov prostredníctvom máp v GIS  - - - OIaG --- 
 

Strategický cieľ: 3.6    Zabezpečiť dobudovanie bezpečnostnej infraštruktúry, kybernetickej bezpečnosti a podporu prevencie kriminality 

P.č. 
opatrenia 

Opatrenie Názov aktivity Rok 2022 
(EUR) 

Rok 2023 
(EUR) 

Rok 2024 
(EUR) 

Zodpovednosť Hlavný zdroj 
financovania 

3.6.a Modernizácia 
dohľadového centra a 
dobudovanie 
bezpečnostnej 
infraštruktúry  

Dynamická pasportizácia všetkých verejných 
priestranstiev, automatický monitoring pomocou 
vozidiel MsP, identifikácia priestupkov a priestupcov  

- - - MsP, OIaG --- 

Zlepšenie bezpečnosti na sídliskách – rozširovanie 
kamerového systému na sídliskách prostredníctvom 
mestskej optickej siete   

- - - MsP, OIaG --- 

Monitoring všetkých vstupov do mesta 
prostredníctvom kamier s rozpoznávaním značiek  - - - MsP --- 

Vytvorenie manuálu tvorby bezpečných verejných 
priestranstiev  22 000 - - OIaG Externé/Vlastné 

zdroje 

3.6.b Dovybavenie mestskej 
polície  

Dovybavenie monitorovacieho a záznamového 
kamerového centra MsP   - - 5 000 MsP Vlastné zdroje 

Rozširovanie funkcionality informačného online 
monitorovacieho systému MP manažér 
a prepojenie na GIS   

- - 1 000 MsP Vlastné zdroje 

3.6.c Profesionalizácia kybernetickej bezpečnosti mesta  - 1 000 1 000 OIaG Vlastné zdroje 
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Zvyšovanie 
kybernetickej 
bezpečnosti   

Dovybavenie HW a SW infraštruktúry pre zvýšenie 
kybernetickej bezpečnosti   - 5 000 - OIaG Vlastné zdroje 

3.6.d Podpora programov na 
predchádzanie 
kriminality   

Vytvorenie koncepčného dokumentu „Bezpečné 
mesto“   - 1 000 - OIaG Vlastné zdroje 

Príprava a realizácia vzdelávacích a preventívnych 
programov pre seniorov a iných ohrozených skupín 
obyvateľstva   

- - - MsP, OSV --- 

Príprava a realizácia preventívno – bezpečnostných 
akcií zameraných na boj proti vandalizmu 
a závislostiam pre maloletých a mladistvých  

- - - MsP --- 

Tvorba televíznych relácií zameraných na  oblasť 
bezpečnosti a verejného poriadku   - - - TV Mistral, KMK --- 

 


