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Š
port je významným fenoménom v živote ľudstva už naj-
menej jedno storočie. Kým koncom devätnásteho 
a v prvej polovici dvadsiateho bol zábavou pre neveľký 

okruh nadšencov, v dnešnej dobe je nielen rozšírený na všet-
kých kontinentoch, ale popri tom, že je aj najrozšírenejším 
prostriedkom aktívnej i pasívnej zábavy, je tiež akýmsi sa-
mostatným ekonomickým odvetvím a čo je najpodstatnejšie, 
je azda najúčinnejším nástrojom propagácie a praktickej apli-
kácie zdravého životného štýlu.

Áno, dnes je moderné športovať, dnes je mo-
derné a aj potrebné vytvárať pre šport čo naj-
lepšie podmienky, čo si aj my v Michalovciach 
plne uvedomujeme. Aj preto šport podporujeme 
všetkými nám dostupnými formami. Budujeme 
a modernizujeme športovú infraštruktúru nielen 
pre potreby vrcholových športovcov, ale osobitne 
pre mládež, hlavne na školách, ale i na verejných 
priestranstvách s cieľom, aby možnosť aktívne-
ho športovania bola dostupná pre všetkých, bez 
ohľadu na vek, alebo pohlavie.

Finančne prispievame na činnosť športových klubov 
v meste, osobitne tých, ktoré majú mládežnícku základňu, ale 
i tých, ktoré sú reprezentantmi mesta vo všetkých súťažiach.

Šport popritom propagujeme, upozorňujeme na úspechy 
jedincov i športových kolektívov, ktoré za to aj rôznymi for-
mami oceňujeme, čím hlavne mladým ponúkame a predsta-
vujeme vzory hodné nasledovania.

Aby bol záujem o aktívne športovanie ešte väčší, organi-
zujeme celý rad športových súťaží pre všetky vekové skupiny 

našich občanov a radi tiež vítame, keď naše mesto 
môže byť dejiskom najvyšších republikových podujatí i 
športových podujatí medzinárodného významu.

Všetky tieto skutočnosti nás napĺňajú hrdosťou na špor-
tový život i športový duch, ktorý v meste je, napĺňajú nás 
aj optimizmom vo vzťahu k jeho budúcnosti, čo je jedným 
z dôvodov, že sa uchádzame o titul Európske mesto športu.

Od jeho získania si sľubujeme jednak ocenenie súčasného 
športového zamerania Michaloviec, jednak po-
silnenie jeho ďalšieho športového napredovania 
a v neposlednom rade vytvorenie ďalších podmie-
nok pre jeho ešte aktívnejší rozvoj využívaním 
nových foriem a prostriedkov opierajúc sa o part-
nerstvá s mestami podobného zamerania z celej 
Európy, ktoré, veríme, i vďaka tomu získame.

Sme presvedčení, že športový život v mes-
te tým získa ďalší kvalitatívny rozmer, ktorý 
prispeje jednak k zvýšeniu úrovne športových 
klubov a podujatí, ktoré v meste už existu-

jú, no popritom vytvorí ďalšie a hlavne nové podnety, 
vďaka ktorým sa budú vytvárať ešte väčšie možnosti 
pre športovanie čo najväčšieho okruhu Michalovča-
nov i návštevníkov nášho mesta a prispeje k tomu, 
že v Michalovciach budú žiť zdraví a optimizmom 
naplnení ľudia, pretože šport práve toto vo svojej 
podstate ponúka a umožňuje.

Viliam Zahorčák
 primátor mesta Michalovce

VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNI, MILÍ ŠPORTOVÍ PRIATELIA! 
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n MICHALOVCE SA PREDSTAVUJÚ 

M esto Michalovce – „srdce 
Zemplína“ – je situované 
v riečnej nive Laborca. Nad-

morská výška kolíše od 115 do 140 
metrov. Prirodzenú hranicu zo zá-
padného smeru predstavujú Slanské 
vrchy, na severe sa vypína Beskyd-
ské predhorie a Vihorlatské vrchy. 

Dnešné Michalovce sú okresným 
mestom s takmer 38-tisíc obyvateľ-
mi, pričom administratívne patria 
do Košického samosprávneho kraja. 

Je tu pomerne dobrá infraštruktú-
ra a rozvinutá priemyselná výroba 
(vo  viacerých odvetviach). Mesto 
predstavuje i zaujímavú multiet-
nickú a  multikonfesionálnu loka-
litu – popri slovenskej majorite tu 
žijú aj ďalšie minoritné národnosti, 
v ekumenických aktivitách sa v Mi-
chalovciach stretáva západný obrad 
(rímskokatolíci a protestanti) s vý-
chodným (gréckokatolíci a pravo-
slávni). 

Najstaršie osídlenie michalovské-
ho chotára je datované do obdo-
bia praveku. Samotné Michalovce 
sa  v  listinách prvýkrát spomínajú 
až v roku 1244, ako mesto sú uvá-
dzané začiatkom 15. storočia. Išlo 
o  typické zemepanské mestečko, 
ktoré zároveň tvorilo centrum roz-
siahleho michalovského panstva. 
Pre správanie sa tunajších obyvate-
ľov boli v období renesancie zosta-
vené určité normy, mestečko malo 
i svojho zbojníka (toho popravili 

v Poľsku). V rokoch 1919 – 1922 
zas Michalovce tvorili administra-
tívne centrum Zemplínskej župy 
v  rámci novovzniknutej Českoslo-
venskej republiky. 

Najstarší sakrálny objekt na území 
mesta predstavujú základy rotundy 
s podkovovitou apsidou. Svoje chrá-
my a modlitebne tu majú i všetky 
významnejšie vierovyznania a ná-
boženské komunity. 

Pešia zóna v centre mesta bola 
zriadená v 80. rokoch 20. storočia 

MICHALOVCE SA PREDSTAVUJÚ
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n MICHALOVCE SA PREDSTAVUJÚ 

na mieste starej, remeselnícko-ob-
chodnej ulice, obývanej pôvodne 
zväčša Nemcami. Nachádza sa tu 
niekoľko historicky i architektonic-
ky cenných stavieb. Centrum mesta 
výrazne zmenilo svoj vzhľad v 60. 
a 70. rokoch – zbúrané boli viaceré 
budovy a nahradili ich moderné ob-
jekty obchodných domov a adminis-
tratívnych centier. 

Okrem pešej zóny má mesto i his-
torické centrum – Kostolné námestie, 
kde sa nachádzajú viaceré hodnotné 
historické objekty, v blízkosti je si-
tuovaný aj rozsiahly historický park 
so vzácnymi drevinami. 

Prirodzenú dominantu Michaloviec 
predstavuje kopec Hrádok s neogo-
tickou kaplnkou. 

Kultúrny a spoločenský život mes-
ta je pomerne pestrý – pôsobí tu sve-
toznámy folklórny súbor Zemplín ale-
bo detský spevácky zbor Pro Musica. 

Školstvo je v Michalovciach zastú-
pené komplexne – od jaslí cez mater-
ské, základné a stredné školy až po 
umelecké a vysoké školy. 

Mesto je tiež vstupnou bránou 
k  známej Zemplínskej šírave, Vi-
nianskemu jazeru a do Vihorlatských 
vrchov, neďaleko je situovaný Hrad 
nad Vinným, Senianske rybníky, dre-
vené chrámy východného obradu, 
vyraziť odtiaľ možno aj do vinohrad-
níckych oblastí – michalovsko-sob-
ranskej a tokajskej. 
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n ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA 

Školské telocvične 
(základné a stredné školy) 

Materiálno‐technická vybavenosť 
telocviční základných škôl sa za po-
sledné roky výrazne zlepšila, a to 
jednak v rámci priestorov, jednak 
vybavenosti. 

Všetky telocvične pri základných 
školách prešli rekonštrukciou a majú 
aj opravené hracie plochy. 

Na pomerne dobrej úrovni je aj vy-
bavenie telocviční telovýchovným 
náradím. 

V meste je k dispozícii – na športo-
vé súťaže a iné aktivity – aj 10 telo-
cviční stredných škôl. Sú v dobrom 
technickom stave, pričom majú väč-
šie alebo menšie rozmery. 

Konkrétne ide o tieto stredné ško-
ly – Gymnázium na Ulici Ľudovíta 

Štúra (1 veľká telocvičňa), Stredná 
odborná škola technická na Parti-
zánskej ulici (1 veľká telocvičňa), 
Stredná odborná škola technic-
ká na  Kapušianskej ulici (1 veľká 
a 1 malá telocvičňa), Stredná odbor-
ná škola obchodu a služieb na Škol-
skej ulici (1 veľká telocvičňa a ďal-
šia veľká telocvičňa na internáte 
Dúha), Obchodná akadémia na Ka-
pušianskej ulici (2 malé telocvične) 
a Gymnázium Pavla Horova na Ma-
sarykovej ulici (1 malá telocvičňa 
a 1 športová hala). 

ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
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n ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Školské športové areály 

Na športové účely slúžia i špor-
tové areály základných škôl. V po-
sledných rokoch tu boli vybudované 
aj multifunkčné ihriská, a to v rámci 
rôznych projektov. 

Ide o Základnú školu (ZŠ) 
na  Krymskej ulici, ZŠ na Školskej 
ulici, ZŠ na Ulici Jána Švermu a ZŠ 
na Okružnej ulici. 

V areáli ZŠ na Komenského ulici 
bola zas vybudovaná atletická drá-
ha s umelým povrchom, v areáli ZŠ 
na  Okružnej ulici sa okrem multi-
funkčného ihriska nachádza i futba-
lové ihrisko s umelou trávou a ihris-
ko na plážový volejbal. V areáloch 
ZŠ na Školskej ulici, ZŠ na Moskov-
skej ulici, ZŠ na Krymskej ulici a ZŠ 
na Ulici Jána Švermu sú aj trávnaté 
futbalové ihriská. Okrem toho ZŠ 
na Školskej ulici využíva tiež športo-
vý areál bývalého učilišťa. 

V roku 2013 bolo vybudované ih-
risko na Mlynskej ulici. Ihrisko je pri-
tom najviac využívané na futbal. 

Športové ihriská sú tiež v areáloch 
stredných škôl – Gymnázia Pavla 
Horova (ide o ihriská na hádzanú, 
basketbal, tenis a volejbal), Stred-
nej odbornej školy obchodu a slu-
žieb na  Školskej ulici (multifunkč-
né ihrisko a ihriská na hádzanú 
a futbal), Cirkevnej strednej odbor-
nej školy svätých Cyrila a Metoda 
(volejbalové ihrisko) a  Strednej 
odbornej školy technickej na  Ka-
pušianskej ulici (futbalové ihrisko, 
400-metrová atletická dráha) a Par-
tizánskej ulici (350-metrová atletic-
ká dráha, 2 tenisové dvorce a futba-
lové ihrisko). 
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n ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Zimný štadión 

Tento objekt bol v rokoch 2017 až 
2018 komplexne zrekonštruovaný – 
opravila sa strecha, vymenilo oplášte-
nie štadióna, vynovilo vnútro objektu 
vrátane mantinelov, inštalovalo nové 
technologické zariadenie, vybudova-
né bolo tiež nové parkovisko. 

Športové haly 

V meste sú tri športové haly – 
Mestská športová hala, Chemkostav 
Aréna a Športová hala GPH. 

Mestská športová hala je vo vlast-
níctve mesta a je sčasti zrekonštruo-
vaná. Využíva sa na tréning, športové 
súťaže, ale tiež kultúrno-spoločenské 
akcie. Hala má multifunkčné využi-
tie. 

Chemkostav Aréna patrí súk-
romnej spoločnosti Chemkostav. 
Ide o „domovský stánok“ ženského 

hádzanárskeho klubu Iuventa 
Michalovce. Okrem toho sa vyu-
žíva na rôzne kultúrno-spoločen-
ské a športové podujatia. 

Športová hala GPH je vo vlastníc-
tve Košického samosprávneho kraja. 
Svoje zápasy tu hrajú basketbalisti, 
tieto priestory sa využívajú aj na iné 
účely. 
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n ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Futbalový štadión 

Michalovský futbalový štadión 
patrí medzi najkrajšie futbalové 
stánky na Slovensku, pričom spĺňa 
všetky kritériá, stanovené Sloven-
ským futbalovým zväzom. 

Zrealizovaná bola jeho komplex-
ná rekonštrukcia, vrátane bočných 
a tréningových hracích plôch, osvet-
lenia, tribún, hlavnej prevádzkovej 
budovy, priestorov pre mládežnícke 
družstvá a príslušnej infraštruktúry.

Mestská plaváreň 

V uplynulom období bola zre-
alizovaná jej čiastočná rekon-
štrukcia. 

Špeciálne športové priestory 

Niektoré športové kluby 
potrebujú špeciálne športo-
vé priestory – konkrétne 
ide o jazdectvo, strelectvo 
či stolný tenis. 

2120



n ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Jazdecký klub má svoje priestory 
na Kapušianskej ulici, streleckým 
klubom slúži strelnica na Topolian-
skej ulici, stolní tenisti zas hrávajú 
v stolnotenisovej herni na Ulici ka-
pitána Nálepku. 

Iné športové zariadenia 
a detské ihriská 

Fitness centrá 
Svoje služby verejnosti ponúka 

šesť fitness centier – Fitness cen-
trum J. Berdyho, Fitness centrum 

J.  Winklera, Impulse gym, R-klub 
wellness studio, R + R Ladies Fit-
ness a Rock Body Gym (svojím 
technickým vybavením a poskyto-
vaním služieb patria ku kvalitným 
zariadeniam). 

Ponuku ešte dopĺňajú posilňovne 
na ZŠ na Školskej ulici, ZŠ na Okruž-
nej ulici a na Gymnáziu Pavla Ho-
rova. 

Atletické areály 
Atlétom slúži osem atletických 

dráh v športových areáloch škôl 
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n ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

– ide o ZŠ T. J. Moussona na Uli-
ci T. J. Moussona, ZŠ na Ulici Jána 
Švermu, ZŠ na Moskovskej ulici, ZŠ 
na Ulici J. A. Komenského (tu je 
dráha s umelým povrchom), ZŠ na 
Okružnej ulici, ZŠ na Krymskej ulici 
a Strednú odbornú školu technickú 
na Partizánskej a Kapušianskej ulici. 

Tenisová Apec aréna 
Pre rekreačných tenistov je v mes-

te k dispozícii 16 tenisových dvor-
cov – ide o Tenis centrum na Ulici 
P. O. Hviezdoslava, o dvorce na Ze-
leninárskej, Priemyselnej a Pekáren-
skej ulici a v areáli Gymnázia Pav-
la Horova, Strednej odbornej školy 

obchodu a služieb na Školskej ulici, 
Strednej zdravotníckej školy na Ma-
sarykovej ulici, Strednej odbornej 
školy technickej na Partizánskej 
ulici, Gymnázia na Ulici Ľudovíta 
Štúra, ZŠ na Ulici Jána Švermu, ZŠ 

na Školskej ulici, ZŠ na Okruž-
nej ulici a ZŠ na Krymskej ulici. 

Sú otvorené alebo kryté, s ume-
lým povrchom či antukou, pravi-
delne udržiavané a slúžia širokej 
verejnosti. 

Bowlingové haly 
Pre tento šport sú v meste uprave-

né dva priestory – ide o Bowlingový 
klub v Reštaurácii Idea na Ulici Jána 
Hollého a Bowlingový klub v Chem-
kostav Aréne na Kuzmányho ulici. 

Detské ihriská 
V rámci komplexnej rekonštruk-

cie sídliska Východ boli vybudo-
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vané štyri detské ihriská a dve mul-
tifunkčné ihriská. 

V medziblokových priestoroch na 
sídlisku Juh a Západ sú zas rozmiest-
nené detské preliezačky, hojdačky 
a iné prvky. 

Na sídlisku Nad Laborcom (Stráňa-
ny) sa na tento účel využíva areál ZŠ 
na Školskej ulici a bývalého učilišťa. 

Na IBV Stráňany sa cez projekt re-
alizovala výstavba oddychovej zóny, 
pričom tu boli umiestnené i rôzne 
športové prvky. 

Detské ihrisko bolo vybudované 
aj na sídlisku SNP, na Mlynskej ulici 
zas pribudlo nenáročné ihrisko. 

V roku 2018 v centre mesta – na Ná-
mestí osloboditeľov a na Námestí slo-
body – inštalovali dve moderné det-
ské ihriská. 

Turistické trasy a cyklotrasy 
V katastri mesta začínajú viaceré 

turistické a cykloturistické trasy, 
v  samotnom meste boli vytýčené 
cyklotrasy. 

2726



n DOSTUPNOSŤ ŠPORTOVÍSK A PROPAGÁCIA ŠPORTU

Š portoviská na území mesta sú 
prístupné širokej verejnosti bez 
výraznejších obmedzení. 

Propagácia športu sa realizuje rôz-
nymi formami – v dvojtýždenníku 
Michalovčan, v mestskej televízii 
Mistral, na webovej stránke mesta, 
na výlepných plochách na území 
mesta, spracovávaný je tiež kalendár 
telovýchovných a športových aktivít 
i podujatí na príslušný kalendárny 
rok. Okrem toho sa na webovom 
portáli mesta nachádza súhrn všet-
kých športových klubov a občian-
skych združení s odkazmi na ich 
vlastné webové stránky (tu si kluby 
a združenia aktualizujú informácie 
o svojej činnosti a úspechoch). 

K propagácii športu prispelo i kaž-
doročné morálne a vecné vyhod-
nocovanie a oceňovanie najlepších 
športovcov a športových kolektívov 

mesta Michalovce v kategórii žia-
kov, dorastencov a dospelých primá-
torom mesta na návrh športových 
klubov a občianskych združení, ako 
aj prijatia úspešných športovcov pri-
mátorom mesta v reprezentatívnych 
priestoroch mestského úradu. 

DOSTUPNOSŤ ŠPORTOVÍSK 
A PROPAGÁCIA ŠPORTU
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N a úrovni mesta je celkovo evi-
dovaných 55 športových klu-
bov a občianskych združení, 

zameraných na šport, s členskou zá-
kladňou vyše 3 000 členov (viac ako 
1 700 členov z radov mládeže a vyše 
1 200 členov z kategórie dospelých). 
Z uvedeného počtu sa mládeži venu-
je 38 klubov.

Športové aktivity sa realizujú v 29 
druhoch športu – najrozšírenejší je 
futbal, hádzaná, atletika, džudo, ľa-

dový hokej, bojové športy a turisti-
ka. Družstvá týchto športových klu-
bov a združení štartujú v súťažiach 
na okresnej, krajskej, celoslovenskej 
aj medzinárodnej úrovni. 

V Michalovciach sa venujú atleti-
ke Športový klub Comenium, Atle-
tický klub a TRI‐club MKM; basket-
balu 1. basketbalový klub – dievčatá 
a 1.  basketbalový klub (chlapci); 
futbalu Telovýchovná jednota So-
kol Močarianska, Futbalový klub 

Topoľany a Mestský futbalový klub 
(MFK) Zemplín a. s.; hádzanej Há-
dzanársky klub Iuventa, Mestský 
hádzanársky klub Junior, Klub ve-
teránov v hádzanej Michalovce, ho-
kejbalu Michalovská hokejbalová 
únia; horolezectvu Vihorlatský ho-
rolezecký klub; jazdectvu Športový 
klub Mada Bulík; jachtingu Jach-
tklub Tatum a Jacht klub Šírava; 
džudu Športový klub Zemplín 
– oddiel džudo, Športový klub 

ŠPORTOVÉ KLUBY A ZDRUŽENIA V MESTE, 
ÚČASŤ V LIGÁCH
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Bodu; karate Club mladých Godžu‐
Ryu karate; ľadovému hokeju Ho-
kejový klub Mládež a Hokejový 
klub Dukla; plávaniu Plavecký klub 
Orca; stolnému tenisu Športový 
klub stolného tenisu a Stolnoteni-
sový oddiel Slávia; šachu Šachový 
klub Zemplín; tanečnému športu 
Tanečný klub Grácia; tenisu Teni-
sový klub Lobax (veteráni) a Tenis 
Junior Michalovce; turistike Klub 
slovenských turistov Turista, Prvý 
michalovský klub slovenských tu-
ristov a Občianske združenie Ná-
vraty; volejbalu Telovýchovná 
jednota Štart Odeta a  Volejbalový 
klub; silovému trojboju Športový 
klub Zemplín – silový trojboj; kic-
kboxu Športový klub kickboxu; 
florbalu Florbalový klub Eastern 
Wings Michalovce; bridžu Bridžový 
klub – NHB Palma; rádioamatérstvu 
a streľbe Občianske združenie tech-
nických športov a činností; bojovým 
športom Mixed Martial Arts, Red 
Dragon (aikido), Občianske združe-
nie Seiken a Európsky hortingový 

zväz; streľbe Klub vojakov v zálo-
he, Strelecký klub Multi, Športový 
strelecký klub Mládež a Double Al-
pha Combat Club; motoristickému 
športu Motovia Moto club; luko-
streľbe Záujmová skupina priateľov 
lukostreľby; motoristickému športu 
Marlau; boxu, tabate a kondičným 
tréningom Zemplín Workout; ma-
riášu Mariášový klub; boxu Boxing 
club Zemplín; fitnessu Fitness club 
Berdy a ŠK Zemplín silový trojboj; 
petangu Šírava petang klub; kraso-
korčuľovaniu Kraso Michalovce.
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Celkovo sa v uvedených kluboch 
športovým aktivitám venuje 3 055 
športovcov, z toho 1 755 v mládež-
níckych kategóriách.

Rozvoju športu pre všetkých sa 
venujú v 27 športových kluboch 
a organizáciách, výkonnostnému 
športu v 21 kluboch, vrcholovému 
športu v 4 kluboch (8 kolektívnych 
športov), aktívne sú i kluby či orga-
nizácie individuálnych športov (fit-
ness, silový trojboj, džudo a bojové 
športy). 

V najvyšších slovenských súťa-
žiach pôsobia tieto športové kluby – 
MFK Zemplín Michalovce (Fortuna 
liga – muži), MFK Zemplín Micha-
lovce (I. slovenská liga – ženy), HK 
Iuventa Michalovce (WHIL – ženy), 
Florbalový klub Michalovce (Extra-
liga žien), Bridžový klub – NHB Pal-
ma (I. slovenská bridžová liga), Ma-
riášový klub Michalovce (Slovenská 
extraliga), ŠK Zemplín – oddiel džu-
do (Slovenská národná liga – ženy) 
a družstvo ŠKST Michalovce (Extra-
liga mužov – stolný tenis). 

V druhých najvyšších sloven-
ských súťažiach účinkujú tieto 
športové kluby – HK Dukla Micha-
lovce (Budiš – I. liga muži), HK 
Iuventa Michalovce (I. liga ženy), 
Bridžový klub – NHB Palma (II. slo-
venská bridžová liga), BC Zemplín 
Workout Michalovce (II. slovenská 
boxliga) a  Šachový klub Zemplín 
Michalovce (I. liga Východ). 
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Najpočetnejším klubom z pohľa-
du členskej základne je MFK Zem-
plín Michalovce a. s., ktorý eviduje 
celkovo 435 členov (z toho mládež 
U 7 až U 19 v počte 350 a 85 dospe-
lých). Uvedený klub má tiež v súťa-
žiach zapojených najviac družstiev 
– 15 (9  žiackych, 4 dorastenecké 
a 2 družstvá dospelých). 

V 16 prípadoch nemajú športové 
kluby a združenia vytvorenú žiadnu 
mládežnícku základňu. 

Vo sfére technických športov pô-
sobí v meste 7 klubov, ktoré sa za-

oberajú strelectvom, motorizmom 
a rádioamatérstvom. Najviac členov 
sa pritom venuje športovej streľbe 
(v piatich kluboch s počtom 207 
registrovaných členov, z toho je 14 
mládežníkov). Motorizmom sa zao-
berajú 2 kluby. Rádioamatérstvu sa 
zas venuje 8 členov (zúčastňujú sa 
rôznych súťaží v rámci východoslo-
venského regiónu).
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ŠKOLSKÝ ŠPORT A ŠKOLSKÁ 
TELESNÁ VÝCHOVA 

Telesná a športová výchova je 
na  základných a stredných školách 
povinným predmetom, jej súčasťou 
je i základný plavecký výcvik (resp. 
zdokonaľujúci plavecký výcvik) a ly-
žiarsky kurz. 

Systém školských športových sú-
ťaží, ktoré sa organizujú na základ-
ných a stredných školách, má po-

stupový charakter. Športovú činnosť 
v rámci školského športu pritom ria-
di Okresná rada Slovenskej asociá-
cie športu na školách. 

Školské súťaže prebiehajú 
v 19 športoch – v atletike, cezpoľ-
nom behu, orientačnom behu, ma-
lom futbale, minifutbale, vo veľ-
kom futbale, futsale, v aerobiku, 
vo vybíjanej, volejbale, v hádzanej, 
basketbale, vo florbale, v streľbe 
zo  vzduchovky, stolnom tenise, 

gymnastickom štvorboji, nohejbale 
a bedmintone. 

Na úrovni mesta Michalovce sa 
do súťaží „O Pohár primátora mesta 
Michalovce“ zapájajú všetky základ-
né školy v rôznych druhoch športu 
(malý futbal, hádzaná, plávanie, 
viacboj všestrannosti, vybíjaná, flor-
bal, in‐line korčuľovanie, basketbal, 
stolný tenis, šach alebo volejbal). 

Vyvrcholením všetkých športo-
vých súťaží v meste každoročne 

ŠPORTOVÉ INICIATÍVY A PODUJATIA, PODPORA 
INTEGRÁCIE VŠETKÝCH VEKOVÝCH A SOCIÁLNYCH SKUPÍN  
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býva Mestská športová olympiá-
da michalovských základných škôl 
v  kolektívnych športoch a atletike 
(už vyše 30 ročníkov), pričom ju 
predchádzajú školské olympiády. 

Každoročne sa tiež organizuje 
Olympiáda michalovských mater-
ských škôl (už vyše 10 ročníkov). 
Pre predškolákov mesto pravidelne 
pripravuje i Ligu pohybovej zdat-
nosti detí materských škôl, ktorá po-
zostáva zo štyroch kôl (už takmer 10 
ročníkov). 

Od školského roka 2013/2014 sa 
materské školy zapájajú i do stále 
populárnejšieho projektu Korčuliar-
ska gramotnosť, v rámci ktorého sa 
deti učia – v rozsahu 5 či 6 hodín 
– základom korčuľovania, a to pod 
vedením kvalifikovaných trénerov 
(organizuje to mesto Michalovce 
v spolupráci s Hokejovým klubom 
Mládež). 

Okrem toho sa materské školy 
aktívne zapájajú do rôznych špor-
tových aktivít a projektov (napr. 
Cvičme zdravo, Pohybové aktivity 

s basketbalovým trénerom 1. BK, 
Futbalový tréning s trénerom MFK 
Zemplín, Olympijský odznak zdat-
nosti, Gymfit, Krúžok športovej 
aktivity – aerobik, Zdravý predško-
lák, Deň rodiny a Deň otcov, Ka-
marátka fitlopta, Mladí futbalisti, 
predplavecký výcvik, Športujeme 
s  rodinou, Jesenné športovo-tu-
ristické vychádzky, pohybová prí-
prava s  prvkami gymnastiky alebo 
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Školská športová olympiáda mater-
ských škôl). 

K zlepšeniu podmienok na špor-
tovú činnosť prispelo tiež zriadenie 
telocviční v materských školách 
(MŠ), ktoré v spolupráci s mestom, 
rodičmi a so sponzormi zrealizova-
li riaditeľky a zamestnanci MŠ na 
Školskej ulici, MŠ na Ulici J. A. Ko-
menského, MŠ na Ulici Jána Šver-
mu a MŠ na Ulici S. H. Vajanského. 

ÚTVARY TALENTOVANEJ MLÁDEŽE, 
ŠPORTOVÉ TRIEDY A CENTRÁ 

VOĽNÉHO ČASU 

V Michalovciach už dlhšiu dobu 
existujú na školách útvary talento-
vanej mládeže, ktoré – okrem iné-
ho – riadia i športové kluby. Kon-
krétne ide o útvary talentovanej 
mládeže, zriadené pri športových 
kluboch MFK Zemplín a Iuven-
ta Michalovce, pričom o odborný 
rast žiakov sa starajú kvalifikovaní 
tréneri. Športová príprava žiakov 
sa realizuje v školách a športových 

kluboch. Jednotlivé družstvá sú tiež 
pravidelne zapájané do majstrov-
ských súťaží na úrovni kraja, resp. 
Slovenska. 

V zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta Michalovce je 8 základných škôl – 
pri niektorých z nich sú (na podporu 
talentovaných detí a mládeže) zria-
dené športové triedy a centrá voľ-
ného času (ako pokračovatelia škol-
ských športových stredísk). Športové 
triedy sú tak zriadené na ZŠ T. J. 
Moussona na Ulici T. J. Moussona 
(so zameraním na florbal), ZŠ na Uli-
ci J. A. Komenského (so zameraním 
na atletiku), ZŠ na Školskej ulici (so 
zameraním na plávanie a ľadový ho-
kej) a ZŠ na Okružnej ulici (so zame-
raním na futbal a hádzanú). Športo-
vú prípravu v týchto triedach vedú 
učitelia telesnej výchovy s požado-
vanou kvalifikáciou daného športu, 
prípadne kvalifikovaní tréneri z prí-
slušných športových klubov. 

V 45 centrách voľného času (cel-
kovo 709 žiakov) zas pôsobia od-
delenia so športovým zameraním 
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na  rôzne druhy športov: florbal 
a hádzaná ZŠ T. J. Moussona na Uli-
ci T. J. Moussona; futbal, basketbal, 
florbal, atletika, gymnastika, stolný 
tenis, volejbal, vybíjaná, cyklistika 
a turistika ZŠ na Ulici Jána Švermu; 
športové hry, pohybové hry, úpolo-
vé hry, pohybové hry – úpoly a mla-
dý atlét ZŠ na Ulici J. A. Komenské-
ho; florbal, gymnastika, basketbal 
a volejbal ZŠ na Školskej ulici; fut-
bal a hádzaná ZŠ na Okružnej ulici; 
hádzaná ZŠ na Krymskej ulici; bas-
ketbal, hádzaná a streľba zo  vzdu-
chovky ZŠ P. Horova na Ulici kapi-
tána Nálepku.

V materiálnom zabezpečení tých-
to útvarov športovým náradím a vý-
strojom došlo v poslednom období 
k zlepšeniu, využíva sa tiež športové 
vybavenie v rámci školy. 

Zdravotné zabezpečenie sa vo väč-
šine prípadov realizuje individu-
álnou formou a účasťou lekára na 
majstrovskom stretnutí, v dvoch prí-
padoch – športová trieda plávania 
(ZŠ na Školskej ulici) a športová trie-
da futbalu a hádzanej (ZŠ na Okruž-
nej ulici) – je zavedené pravidelné 
lekárske sledovanie a testovanie. 

Športovo nadané deti majú po 
ukončení základnej školy možnosť 

pokračovať v športovej prípra-
ve na dvoch stredných školách 
so športovým zameraním. 

Gymnázium Pavla Horova na Ma-
sarykovej ulici má otvorené triedy 
s rozšíreným vyučovaním telesnej 
výchovy (najmä futbal a ženská há-
dzaná), aj Stredná odborná škola ob-
chodu a služieb na Školskej ulici má 
zriadenú triedu s rozšíreným vyučo-
vaním telesnej výchovy (so zamera-
ním na ľadový hokej a futbal). 

Slovenským zväzom džuda bolo 
zriadené Centrum talentovanej 
mládeže Východ, do ktorého sa 
zaraďujú talentovaní džudisti z 8 

n ŠPORTOVÉ INICIATÍVY A PODUJATIA, PODPORA INTEGRÁCIE VŠETKÝCH VEKOVÝCH A SOCIÁLNYCH SKUPÍN

44 45



oddielov v rámci Košického a Pre-
šovského kraja (okresy Michalovce, 
Košice, Prešov, Poprad, Bardejov, 
Spišská Nová Ves, Rožňava a Vra-
nov nad Topľou). Od januára 2016 
je riadením tohto centra poverený 
ŠK Zemplín Michalovce – oddiel 
džudo. 

ŠPORT PRE VŠETKÝCH 

V oblasti rozvoja športu pre všet-
kých majú nezastupiteľné miesto 
športové kluby a občianske združe-
nia so zameraním na malý futbal, 
atletiku, jachting, stolný tenis, soft-
tenis, bridž, tanečný šport, volejbal, 
turistiku, florbal a technické, bojové 
a strelecké športy, v rámci ktorých 
prebiehajú dlhodobé majstrovské 
i  nemajstrovské súťaže na základe 
kalendára športových súťaží vo vy-
braných vekových kategóriách. 

K športu pre všetkých v meste pri-
spieva Atletický klub Michalovce, 
ktorý je organizátorom významných 
atletických podujatí celoslovenské-

ho charakteru (34. ročník Podvi-
horlatského maratónu, 16. ročník 
Michalovského polmaratónu, 3. roč-
ník Michalovskej polmaratónskej 
štafety, 25. ročník Michalovskej ho-
dinovky, 25. ročník Matičného behu 
O štít mesta Michalovce, 3. ročník 
Jesenného behu, 3. ročník Jarného 
behu a 21. ročník Michalovskej ob-
lastnej bežeckej ligy) – všetky tieto 
podujatia podstatnou mierou prispe-
li k tomu, že počet rekreačných bež-
cov na Zemplíne sa v posledných 
rokoch rozrástol a do nenáročných 
pohybových aktivít bolo zapojené 
prostredie Bielej hory, resp. prímest-
skej oblasti Zemplínskej šíravy. 

Ďalším športovým odvetvím, pod-
porujúcim rozvoj športu pre všet-
kých, je turistika. Prostredníctvom 
troch klubov v meste – KST Turista, 
PMKST Michalovce a OZ Návraty 
– sa spestrila ponuka turistiky pre 
všetky vekové kategórie. Využíva 
sa pritom okolie Zemplínskej šíravy, 
lesy Vihorlatu, Hrad nad Vinným či 
zemplínske rieky. 
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Populárna je i mestská softteniso-
vá liga mužov, bowlingová liga, vo-
lejbalová prvá a druhá liga, hokejo-
vá liga, florbalová liga, tenisová liga 
veteránov a futsalová liga. 

Medzi ženami sú zas populárne 
cvičenia formou aerobiku, kalaneti-
ky, pilatesu, zumby alebo tabaty. 

K dispozícii sú aj fitness centrá. 
Organizujú sa i športové dni jed-

notlivých mestských častí alebo síd-
lisk, zamerané predovšetkým na sú-
ťaže rodinného charakteru. 

Mesto Michalovce sa už dlho-
ročne zapája a tiež organizuje tur-

naje v rámci partnerských miest 
vo futbale a volejbale. V novembri 
pri príležitosti oslobodenia mesta 
sa partnerské mestá Vyškov, Užho-
rod, Jaroslaw a Liptovský Mikuláš 
zúčastňujú futbalového turnaja 
v Michalovciach. Volejbalový tur-
naj mesto striedavo organizuje 
s  partnerskými mestami Vyškov 
a Jaroslaw.

OLYMPIJSKÝ KLUB 

Olympijský klub Michalovce pred-
stavuje občianske združenie, ktoré-
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ho poslaním je chrániť, podporovať 
a rozvíjať olympijské hnutie v meste 
a regióne. Tento, v poradí už devät-
násty olympijský klub na  Sloven-
sku, bol založený 26. októbra 2011 
za prítomnosti Antona Švajlena 
(podpredsedu Združenia olympij-
ských klubov Slovenska) a Viliama 
Zahorčáka (primátora mesta Micha-
lovce). Na ustanovujúcej schôdzi 58 
delegátov z materských, zo základ-
ných a stredných škôl i športových 
klubov zvolilo za  predsedu Jozefa 
Uchaľa. 

V michalovskom regióne klub or-
ganizuje rôzne športové, výchovné, 
kultúrno‐vzdelávacie a environ-
mentálne aktivity, smerujúce k roz-
voju olympizmu a olympijských 
hodnôt. Dobrovoľná práca členov 
pritom smeruje predovšetkým 
k  mládeži. Klub sa rozhodujúcou 
mierou podieľa na realizácii veľ-
kých projektov SOV, ako sú Olym-
pijský festival, Olympijský deň, 
Olympijský odznak všestrannosti, 
Vykročme za zdravím alebo vedo-

mostné, literárne, výtvarné a foto-
grafické súťaže o športe a olympiz-
me či ekologické aktivity. 

V Michalovciach sa Olympijský 
klub opiera o spoluprácu s mestom, 
materskými školami a so základnými 
a strednými školami. Veľmi dobrú 
spoluprácu má klub aj so združenia-
mi zdravotne postihnutých a športo-
vými klubmi. 

ŠPORT PRE SENIOROV 

Jednota dôchodcov Michalovce 
v spolupráci s Mestským úradom Mi-
chalovce (odborom školstva a špor-
tu) organizuje od júla 2009 Olympi-
ádu seniorov mesta Michalovce pod 
záštitou primátora mesta. V areáli 
ZŠ na Ulici J. A. Komenského sa tak 
stretávajú seniori z michalovských 
denných centier. 

Seniori sa stretávajú aj pri rôznych 
jednorazových športových aktivi-
tách (stolný tenis, bowling, cvičenia 
s hudbou, cvičenia s  owerballom, 
nordic walking). 

ŠPORT ZDRAVOTNE 
POSTIHNUTÝCH 

V roku 2018 sa uskutočnil už 
7.  ročník Olympiády zdravotne po-
stihnutých pod záštitou primátora 
mesta (súťažilo sa v piatich disciplí-
nach). 

Zdravotne postihnutí seniori mali 
možnosť plniť i Olympijský odznak 
pod dohľadom Olympijského klubu 
Michalovce.
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JANUÁR 
n volejbalová, softtenisová, 
futsalová, hokejová a florbalová liga
n Zápas hviezd 1. hokejovej 
St. Nicolaus ligy

FEBRUÁR 
n športové podujatie MMA
n volejbalová, softtenisová, 
futsalová, hokejová a florbalová liga

MAREC   
n Majstrovstvá Európy v zápasení 
do 23 rokov
n Jarný beh Michalovčanov
 
APRÍL        
n Futbalový turnaj internacionálov

MÁJ         
n Podvihorlatský maratón, 
polmaratón a štafeta 
na polmaratónskej trati

n Camp britskej hokejovej 
reprezentácie  
n Mestské športové olympiády MŠ, 
Seniorov a zdravotne postihnutých
n Mestská športová olympiáda ZŠ 
s účasťou pozvaných účastníkov EMŠ
 
JÚN        
n Medzinárodná veľká cena mesta 
Michalovce – súťaž v jude
n Michalovce cup – medzinárodný 
futbalový turnaj U17
 
JÚL          
n Prázdninový turnaj v malom 
futbale pre žiakov ZŠ
n Bike fest – OK Michalovce, 
Velobiker

AUGUST  
n Letný michalovský streetball 

n Michalovské futbalové 
majstrovstvá hráčov nad 50 rokov
 
SEPTEMBER  
n Michalovská hodinovka – bežecké 
podujatie

OKTÓBER   
n Jesenný beh Michalovčanov
n Vyber si svoj šport – športové 
podujatie pre deti z MŠ  

NOVEMBER   
n Beh o štít mesta Michalovce
n Detský beh I. Pšenka 
  
DECEMBER   
n Korčuliarska gramotnosť 
pre deti MŠ a ZŠ

PLÁNY A PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY MESTA NA ROK 2019 
– TITUL EURÓPSKE MESTO ŠPORTU   
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