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OBLASŤ 
HOSPODÁRSKEHO 

ROZVOJA



Mesto má 
vytipované štyri 

lokality ako
priemyselné 

zóny pre nových 
investorov



v meste pribudli nové firmy, 
obchodné centrá, etablované 
spoločnosti sa rozširujú



Syráreň Bel Slovensko, a.s.



nová hala vo 
firme 

Convatec



Mesto prenajíma
podnikateľom svoj

majetok, pričom 
zohľadňuje ich 
podiel na jeho 

zhodnotení



nová služba
na Matrike poskytuje

 Výpis z 
Registra
trestov

 Výpis z Listu
vlastníctva

 Výpis z 
Obchodného
registra



podnikateľov propagujeme aj v mestských médiách



navštívte novú
web stránku
Mesta Michalovce
www.michalovce.sk



staňte sa fanúšikom oficiálnej
facebookovej stránky Mesta Michalovce

Michalovce – srdce Zemplína



Newsletter - prináša každý štvrtok informácie o 
pripravovaných podujatiach na nasledujúci týždeň
prihláste sa na odber na adrese mojemesto@msumi.sk



buduje sa diaľnica
D1 Budimír – Bidovce

vzdialenosť Michaloviec od diaľnice sa skráti na 40 km



SOCIÁLNA OBLASŤ



Michalovský domov 
seniorov



obyvatelia Michalovského
domova seniorov



doplnili sme relaxačno - rehabilitačné
zariadenia v MDS



polohovateľné
postele a náramky
s núdzovým
tlačidlom sú 
nenahraditeľnou 
pomocou pre 
ležiacich pacientov



nové vozíky na bielizeň, práčky, sušičky a 
transportné vozíky s aktívnym vyhrievaním
jedál v MDS



optické
pomôcky pre 
slabozrakých



brána pri vchode
Michalovského 
domova seniorov 
s videovrátnikom



rekonštrukcia bytových jednotiek na bezbariérové



knižnica pre seniorov



počítačová
miestnosť a nové
madlá v MDS



opatrovateľská služba
poskytovaná

v domácom prostredí



počet opatrovateľov a opatrovaných

rok 2015 2016 2017 k 30.6.2018

opatrovatelia 92 94 92 88

opatrovaní 119 121 119 116



vynaložené náklady na domácu opatrovateľskú
službu v eurách

rok 2015 2016 2017 k 
30.6.2018

skutočnosť
nákladov

436 811 466 098 480 627 263 365



byty pre 
seniorov  
na Ulici 
obrancov 
mieru



Senior karta
 voľný vstup na kultúrne podujatia MsKS označené „Vstup so Senior 

kartou“

 voľný vstup na podujatia Zemplínskeho osvetového strediska

 voľný vstup do mestskej plavárne za evidenčný poplatok 5 centov, 
vstup do sauny spolu s plávaním za 1,05 €

 voľný vstup do Zemplínskeho múzea na stále expozície (po ukončení 
rekonštrukčných prác) 

 voľný vstup do Hvezdárne

 50 % zľava na celoročný členský poplatok v Zemplínskej knižnici G. 
Zvonického

 zľavnený vstup na športové podujatia: hokej, basketbal, tenis, hádzaná, 
futbal

 zľavy na mestskú dopravu – podľa cenového výmeru MHD

Senior karta bola vydaná viac ako 2770 občanom mesta.



stravovanie seniorov



záverečná 
konferencia 
projektu 
vzdelávania 
seniorov



každý rok
v októbri,  

v Mesiaci úcty 
k starším,

blahoželáme
jubilantom



navštevujeme 
najstarších

obyvateľov mesta



pravidelne
navštevujeme
denné centrá

seniorov



oslava výročia denného centra seniorov



organizujeme a podporujeme 
kultúrne podujatia pre seniorov



Olympiáda seniorov

v tomto roku

sa uskutočnil už 10. ročník



„stavanie mája“
v Michalovskom
domove seniorov



výdavky Mesta na chod 
denných centier seniorov

 v roku 2015  29 000 €

 v roku 2016  30 000 €
 v roku 2017  33 857 €
 k 30.6.2018  32 284 €



zvuková slučka pre sluchovo postihnutých
vo veľkej sále MsKS
zvukové hlásiče v autobusoch MHD pre zrakovo 
postihnutých



nové komunitné
centrum na
Mlynskej ulici



terénna sociálna práca s 
marginalizovanou rómskou
komunitou



stan pre bezdomovcov, dočasné nízkoprahové
ubytovacie zariadenie



Mesto Michalovce získalo titul
Dobrovoľník roka 2017



ŠKOLSTVO



Základné školy

zrekonštruovali sme 
objekty škôl

v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta



Základné 
školy

na všetkých 
školách sú 
opravené 
sociálne 
zariadenia 
pre žiakov 
a dospelých



Základné 
školy

 úpravou 
prešli aj 
spoločné 
priestory a 
chodby na 
školách



Základné školy

rekonštruované šatne, chodby, učebne



Základné školy

zrekonštruovali sme 
telocvične

na Komenského ulici 
a na Školskej ulici



Základné školy

 opravený povrch 
atletickej dráhy 
na IV. ZŠ

 vybudované 
multifunkčné 
ihrisko na V.ZŠ



Základné školy

vytvárame 
podmienky pre 

rozvoj záujmovej 
činnosti žiakov



Základné školy

osobitne podporujeme a 
oceňujeme žiakov, ktorí

reprezentujú Mesto



Materské školy

 rekonštrukcie
objektov materských
škôl
v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta



Materské 
školy

vo všetkých
materských
školách sú
opravené
hygienické
zariadenia



Materské školy

rekonštrukciou prešli kuchynky v škôlkach



Materské školy

zrekonštruovali sme areály



Materské 
školy

 pribudli nové 
dopravné a 
detské ihriská



Materské školy

mesto podporuje
súťaže a aktivity

detí



Základná umelecká
škola

 školu navštevuje každoročne
viac ako 1000 detí



 zlepšujú sa 
podmienky aj v 
školách v 
zriaďovateľskej 
pôsobnosti iných 
subjektov



Stredné školy



Vysoké školy



ZDRAVOTNÍCTVO



Mesto počas celého 
trvania výstavby 
Nemocnice novej 
generácie úzko 
spolupracovalo s 
realizačným tímom



zámerom Mesta je plná obsadenosť polikliniky 
výlučne pre potreby zdravotníctva



Mesto 
podporuje

zdravotnícku
osvetu

využívaním
mestských

médií



podpora
zdravia v 

každom veku



RODINNÁ POLITIKA



Mesto Michalovce ponúka nájomné byty seniorom, 
mladým rodinám aj marginalizovaných skupinám 
obyvateľov



usilujeme sa 
prilákať do 
Michaloviec  
ďalších investorov 
vytváraním 
podmienok pre ich 
podnikanie

 návšteva primátora v 
novej firme JMP plast



podporujeme aktivity, ktorých výsledkom 
bude ďalší rozvoj individuálnej bytovej 
výstavby

 v sledovanom 
období Mesto 
venovalo 
pozornosť tomu, 
aby sme vytvorili 
predpoklady pre 
uspokojenie 
potrieb občanov 
zmenami 
Územného plánu 
mesta



Mesto navrhlo garážové lokality na 
pozemkoch Mesta

 boli pripravené 
tri lokality na 
Sídlisku 
východ:

• Moskovská 
ulica

• Volgogradská 
ulica

• Leningradská 
ulica



starostlivosť o deti

Zariadenie starostlivosti o 
deti do troch rokov veku 
dieťaťa – Detské jasle



pre Detské jasle sme zakúpili nový detský nábytok



Detské jasle

 rekonštruované
boli aj spoločné priestory a 
hygienické zariadenia



Detské jasle

v týchto 
priestoroch sa 

detičky hrajú aj 
s novými hračkami 



neustále zlepšujeme materiálne podmienky v 
materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, 
ale aj v škôlkach iných zriaďovateľov



vytvárame nové a 
rekonštruujeme staré

detské ihriská
v meste



v súčasnosti budujeme 
ďalšie detské ihriská v 
týchto lokalitách:

 medziblokový priestor Uralská

 medziblokový priestor 
Moldavská

 medziblokový priestor 
Moskovská za blokom B2



pripravené sú 
projekty pre ďalšie 
lokality:

 Močarianska ulica

 pri jazierku Baňa
 medziblokové

priestory 
Štefánikovej ulice

 IBV

 Hurbanovo nábrežie



Mesto podporuje
organizovanie
podujatí pre mladé
rodiny príspevkom
z dotačného
systému Mesta

Deň rodiny



Poskytujeme finančnú, 
morálnu aj mediálnu 
podporu

Občianske združenie Pomoc rodine

aktivity Klubu kresťanských pedagógov
podujatie Týždeň manželstva



DOPRAVA V MESTE A 
DOPRAVNÁ 

INFRAŠTRUKTÚRA



Pokračujeme 
v opravách 
komunikácií

V roku 2016 boli opravené komunikácie 
• SÍDLISKO JUH – parkoviská, chodníky a cesty – medzi 

ulicami Murgaša, Matušku, Okružná a Komenského
• Ulica Fr. Kráľa
• Pri budove Zlatého býka
• Ul. kpt.Nálepku pri bytovke H
• Ul. Makarenku
• Ul. Bernoláka
• Ul. Puškina
• Spevnené plochy v troch MŠ



V roku 2017 sa rekonštruovali 

SÍDLISKO JUH I.b. etapa – priestor 
ohraničený ulicami Štefánikova, 
Karola Kuzmányho, Chemkostav 

aréna 

komunikácie:  Ul. Cyrila a Metoda 
(časť medzi Ul. zemplínskou 

a Juraja Jánošíka), Ul. zemplínska 
(časť medzi Ul. Cyrila a Metoda 

a agátovou), Ul. lipová (časť medzi 
Ul. partizánskou a lieskovou), Ul. 

široká (časť medzi Ul. partizánskou 
a Pavla Horova), Ul. Martina Benku, 

Ul. školská



v roku 2017 boli opravené

 chodníky: Ul. N. V. Gogoľa, Ul. Štefana
Moyzesa (po obidvoch stranách), Ul. Jána
Bottu, Ul. A. S. Puškina (po obidvoch
stranách), Ul. borovicová – brezová
(spojnica), Ul. sosnová, Ul. Laca
Novomeského, Ul. široká (po obidvoch
stranách od Ul. partizánskej po Ul. Vlada
Clementisa) 

 parkoviská: Ul. fialková, Ul. kpt. Nálepku
a na Ul. školskej.

 úprava vyšliapaných chodníkov v zeleni



v roku 2018 Mesto pokračuje v rekonštrukcii
ciest, chodníkov a parkovísk

 chodník Ul. agátová
 parkovisko pri Zimnom

štadióne na pozemkoch
Mesta 

 okružná križovatka ul. 
Kuzmányho – ul. Štefánikova

 cesta – od križovatky s ul. 
Špitálska po okružnú
križovatku

 Ul. topolianska - chodník
(od odbočky k OC MM po 
križovatku Letná ul. - bez 
vjazdov)   

 Ul. Karola Kuzmányho –
cesta - od Ul. Prof. Hlaváča
po Masarykovu ul.

 Ul. Sama Chalupku – chodník
- pri ceste (jestvujúce
pozdĺžne parkovisko)   



v roku 2018 sa 
opravujú aj tieto 
lokality
 Ul. Alex. Markuša – chodník - od 

plochy BUS po križovatku Ul. 
Prof. Hlaváča

 SÍDLISKO ZÁPAD – Ib. etapa
 Ul. obchodná – chodník pri ZdS

(spojnica ulíc A. Sládkoviča -
Obchodná, vrátane schodiska),   

 Ul. Štefánikova – spevnené
plochy pri BD E3 až J3   

 Ul. partizánska – cesta od 
hranice mosta po okružnú
križovatku Vinianska cesta

 Ul. močarianska - chodník (po 
ľavej strane, od VLM auto po 
križovatku Ul. krásnovská – bez 
vjazdov)   



zvyšujeme bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky budovaním okružných križovatiek



pokračujeme v budovaní
cyklotrás



zvýraznenie a osvetlenie
priechodu zvyšuje
bezpečnosť chodcov





prehodnotili sme trasy a linky
MHD s cieľom ich optimálneho
nastavenia



ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE



tretia kazeta na 
skládke Žabany je 
už takmer 
naplnená

 začíname budovať 
štvrtú kazetu



Centrum pre 
znehodnocovanie 
biologicky 
rozložiteľného 
odpadu
 na realizáciu 

kompostárne
získalo Mesto 
nenávratný 
finančný 
príspevok vo 
výške 2 mil. eur



vytvárame 
podmienky pre 
triedený zber 
odpadu

 edukačné články, 
propagačné 
materiály, odborné 
vzdelávanie pre 
školy a občanov 
vykonáva v našom 
meste od roku 2017 
spoločnosť ENVI-PAK



Mesto 
investovalo do 
tepelného 
hospodárstva

 v roku 2016 
350 000 eur

 v roku 2017 
292 768 eur

 v roku 2018 
doteraz 

173 604 eur



zabezpečujeme 
sústavnú 

starostlivosť o 
trávnaté plochy 

v majetku 
Mesta



projekt revitalizácie Kostolného námestia



 zabezpečujeme
fungovanie mestského
útulku pre psy

 pokračujeme v 
odchytávaní túlavých
psov

 poskytujeme daňové
úľavy chovateľom, ktorí
si osvoja psy z 
mestského útulku



na území mesta je zriadených 
7 lokalít výbehov pre psov:

 Ul. Jána Švermu za blokom A9

 Ul. nad Laborcom oproti bloku V1 a pri 
Laborci

 Nárožie Ul. Jilemnického a Okružná

 Ul. leningradská – pri križovatke 
Užhorodská a Sobranecká

 Ul.Okružná – OC Demos, za parkoviskom

 Ul. Martina Rázusa – vedľa polyfunkčného 
objektu

 Ul.Jána Hollého – zelený pás pri 
parkovisku medzi blokmi B8 a B10



 naďalej sa 
usilujeme 
zákonnými spôsobmi 
o zníženie počtu 
havranov vo 
všetkých častiach 
mesta



KULTÚRA



zachovávame tradície 
našich predkov
Zemplínske slávnosti



jarmoky sú
neodmysliteľnou súčasťou
života v meste



privítali sme u nás veľa 
zaujímavých hostí



organizujeme a 
podporujeme nové
podujatia

 Vítanie jari

 Špacirki po varošu
 Michalovce Michalom a 

Michaelám
 Reprezentačný ples

 MY sme VÝCHOD



Deň na poctu mesta, 
Michalovský organ, 
Maliarske a sochárske 
sympózium obohacujú 
kultúrne dianie



v pešej zóne pribúdajú miesta, 
kde sa oplatí zastaviť



Mesto podporuje z dotačného 
systému umelecké kolektívy

 r.2015 podporených 28 subjektov vo
výške 17 500 €

 r.2016 podporených 35 subjektov
sumou 18 960 € 

 r.2017 podporených 34 subjektov
sumou 20 100 €

 r.2018 bolo schválených 20 100 € 
pre 34 žiadateľov



ŠPORT



investovali
sme do 

rekonštrukcie
a dostavby
športovísk

v meste



zlepšili sme športové areály
škôl vrátane telocviční



Mesto výrazne podporuje mládežnícky šport

 r.2015 suma 110 500 €
pre 11 klubov

 r.2016 suma 137 500 €  
pre 12 klubov

 r.2017 suma 210 500 €
pre 11 klubov

 r.2018 suma 210 500 € 
pre 12  klubov



podporujeme nové
aj tradičné
športové podujatia

 2015 podporených 22 subjektov 

sumou 11 000 € 

 2016 podporených 30 subjektov

sumou 13 400 €

 2017 podporených 23 subjektov

sumou 11 900 €

 2018 podporených 22 subjektov

sumou 10 900 €



spolupracujeme s 
Olympijským klubom
Michalovce



Mesto Michalovce sa
uchádza o titul
Európske mesto športu 2019

prihlášku sme už zaslali do 
Bruselu
absolvovali sme aj prvú
vizitáciu člena predstavenstva
ACES EUROPE Lukáša Vorela

Táto fotografia od autora Neznámy autor, platí licencia CC BY-NC-ND

http://www.weightymatters.ca/2011/03/do-after-school-sports-fuel-childhood.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


BEZPEČNOSŤ 
OBČANOV



mestská polícia 
zaisťuje 
bezpečnosť 
občanov a 
ochranu majetku 
občanov najmä 
aktívnou 
činnosťou a úzkou 
spoluprácou so 
štátnou políciou



 skvalitňujeme a 
modernizujeme 
výstroj a 
výzbroj 
mestských 
policajtov



do vozového 
parku mestskej 
polície pribudlo 
nové služobné 
motorové 
vozidlo Suzuki 
Vitara



príslušníci MsP 
vykonávajú svoju 

činnosť aj na 
týchto 

dopravných 
prostriedkoch



 realizovali 
sme projekt 
Miesto prvého 
kontaktu 
pred 
vycestovaním 
do zahraničia



 príslušník MsP zaradený 
na tomto úseku 
vykonáva množstvo 
preventívnych aktivít, 
ktoré sa vykonávajú v 
priestoroch MsP, ale aj 
na školách a v iných 
zariadeniach



ZAHRANIČNÁ 
SPOLUPRÁCA



Mesto rozvíja
spoluprácu so 
svojimi
partnerskými
mestami a získava
nových partnerov
 v roku 2015 sme získali

nového zahraničného
partnera - francúzske
mesto Cognac, kde bola 
17. apríla 2015 
podpísaná Dohoda
o partnerstve medzi
našimi mestami



v roku 2016 získalo mesto Michalovce v poradí
deviateho, ale  prvého slovenského partnera,
Dohoda o spolupráci s mestom Liptovský
Mikuláš bola podpísaná 19. augusta 2016



Mesto Michalovce má
9 partnerkých miest

 Užhorod

 Vyškov

 Jaroslaw

 Sátoraljáujhély

 Vila-real

 Kavarna

 Pančevo

 Cognac

 Liptovský Mikuláš



ORGANIZÁCIE MESTA



Mestský úrad Michalovce



Technické a 
záhradnícke služby



Mestské kultúrne stredisko Michalovce



Televízia MISTRAL



spoločnosť
Služby mesta

Michalovce 
s.r.o.



TURIZMUS



 Mesto Michalovce 
je aktívnym 
členom 
Zemplínskej 
oblastnej 
organizácie 
cestovného ruchu 
a snaží sa svojim 
členstvom zvýšiť 
jej vplyv na rozvoj 
turizmu v regióne



 rozširujeme a 
podporujeme 
cestovný ruch v meste 
Michalovce a v 
regióne dolný Zemplín 
formou propagácie 
činností a aktivít na 
webových sídlach –
www.michalovce.sk
www.dolnyzemplin.sk

http://www.michalovce.sk/
http://www.dolnyzemplin.sk/


Turistická informačná 
kancelária mesta 
Michalovce

 poskytuje všestrannú súčinnosť 
subjektom organizujúcim 
kultúrne, športové, výstavné, 
obchodné a iné podujatia, 
ktoré do Michaloviec lákajú 
domácich i zahraničných 
návštevníkov



 podporujeme 
aktivity Košického 
samosprávneho 
kraja na obnovu 
tzv. Moussonovho
domu na Hrádku a 
kaštieľa, v ktorom 
sídli Zemplínske 
múzeum



zatraktívňujeme naše mesto







každý rok vydávame 
novú knižnú publikáciu



Priority 
jednotlivých 

volebných 
obvodov



VI. VOLEBNÝ OBVOD 
časť mesta   

TOPOĽANY



opravujeme vybrané úseky ciest a chodníkov



v spolupráci s 
miestnymi 
aktivistami 
podporujeme 
podujatia 
organizované v 
tejto časti mesta



propagujeme 
Topoliansku ulicu aj 
v reklamných 
materiáloch nášho 
mesta



Ďakujeme za pozornosť
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