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MESTSKÁ KNIŽNICA V MICHALOVCIACH



MESTO MICHALOVCE -  TEORETICKÁ ČASŤ DIPLOMOVEJ PRÁCE

KNIŽNICADOPRAVA

1. 
Pohlavie: 
a) žena
b) muž

2. Váš 
vek:
a) 15 - 
18 rokov 
b) 19-25 
rokov
c) 26-35 

2. Váš 
vek:
a) 15 - 
18 rokov 
b) 19-25 
rokov
c) 26-35 

3. Žijete v súčasnosti v Michal-
ovciach?
a) áno

3. Žijete v súčasnosti v Michal-
ovciach?
a) áno

4. Navštevujete knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach na 
Štefánikovej ulici?
a) áno

5. Uveďte, ktorá lokalita/parcela 
by bola z Vášho pohľadu vhodná pre 
umiestnenie knižnice Gorazda Zvonického:
a) parkovisko pri tzv. Drevenej dedine
b) parkovisko pri MsKs
c) iná lokalita v centre – uveďte ktorá ......................................................................
d) súčasná lokalita na Štefánikovej ulici je vyhovujúca, nie je potrebné premiestňovanie knižnice

6. Uveďte svoj osobný názor – ak by 
bola knižnica Gorazda Zvonického  premiestnená do centra mesta:
a) navštevovalo by ju viac čitateľov
b) počet čitateľov by sa nezmenil
c) nezaujíma ma to
d) iné, uveďte aké.........................................................................................................

7. Uveďte, podľa Vášho názoru na ktoré konkrétne aktivity by sa dala knižni-
ca využiť? 
(môžete vybrať viac možností)
a) voľnočasové aktivity pre deti – organizované rôzne krúžky pod vedením pedagóga 
b) jazykové školy pod vedením pedagóga
c) študovňa pre jednotlivé vekové kategórie – pre deti, dospelých a starších
d) kvízy a prednášky pre deti a študentov s rôznymi významnými osobnosťami
e) miesto pre usporiadanie výstav pre verejnosť
f) miesto pre matky s deťmi – zmysluplné trávenie voľného času (detský kútik – kreslenie, 
čítanie, rôzne hry....)

8. Je súčasné priestorové usporiadanie knižnice Gorazda 
Zvonického 
vhodné podľa Vášho názoru na realizáciu aktivít uvedených v otázke č.7?
a) áno

9. Myslíte si, že ponuka aktivít knižnice Gorazda Zvon-
ického je vzhľadom k počtu obyvateľov mesta Michalovce dostačujúca ?
a) áno
b) nie

4. Riadite motorové 
vozidlo?                  
a) áno                 

5. Na stupnici od 1 do 5 vyznačte 
(zakrúžkujte) ako hodnotíte možnosti parkovania v centre mesta Michalovce 
(pričom č.1 označuje odpoveď výborné možnosti parkovania a č.5 nevyhovujúce možnosti 
parkovania – málo parkovacích miest).
č.1 ................   č.2.................   č.3 ................   č.4 ..................   č.5....................

6. Uvítali by ste vybudovanie podzemného parkoviska v centre mesta Mich-
alovce?
a) áno

8. Uveďte, ktorá lokalita/
parcela by bola z Vášho pohľadu 
vhodná pre vybudovanie podzemného 
parkoviska v centre mesta Michalovce:
a) parkovisko pri tzv. Drevenej dedine
b) parkovisko pri MsKs
c) iná lokalita v centre – uveďte ktorá ......................................................................

9. Vyjadrite svoj názor na výstavbu nových kruhových obja-
zdov v meste: (môžete uviesť viac možností)
a) výrazne zlepšujú plynulosť cestnej premávky
b) urýchľujú cestnú premávku 
c) znižujú množstvo dopravných nehôd na ceste
d) všetky križovatky by sa mali kruhovými objazdmi nahradiť
e) iné.............................................................................................................

7. Ktoré konkrétne miesto v Michalovciach (v centre) hodnotíte ako najviac 
problémové pre parkovanie: .....................................................................................
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POLOHA MESTA V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Mesto Michalovce (ďalej len mesto) je situované na východnom Slovensku, v severnej časti Východosloven-
skej nížiny – výbežku Veľkej dunajskej kotliny.

BRNO

MICHALOVCE

MICHALOVCE MESTO V ČÍSLACH - ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Rozloha mesta:
52,81 km2 (k 3. 3. 1991)

Počet obyvateľov: 
39 330 (k 1.11.2011)

Nadmorská výška:
114 m n. m.

Poloha:
Severná časť Východoslovenskej nížiny, zavlažovanej stredným tokom rieky Laborec.

Vyvýšeniny:
Charakteristická dominanta Hrádok (193 m n. m.) a rozsiahlejšia Biela hora (159 m n. m.).

POLOHA MESTA V RÁMCI KOŠICKÉHO KRAJA

Toto hospodárske a kultúrno-spoločenské centrum okresu i Zemplína sa nachádza v severnej časti Výcho-
doslovenskej nížiny, na brehoch rieky Laborec, v nadmorskej výške 114 m. Mesto je vzdialené 50 km na 
východ od Košíc a 30 km od ukrajinského pohraničného mesta Užhorod. 

Česká a Slovenská republika - poloha miest Brno a Michalovce

KOŠICKÝ KRAJ

Košický kraj - poloha Michalovského okresu a mesta Michalovce

SYMBOLY MESTA

Erb mesta
V modrom štíte zo zlatej koruny vyrastá strieborné opevnenie s bránou 
a dvoma vežami, na ktorých sedia dva k sebe otočené vtáky, držiace 
zobákmi strieborný prsteň.

Farby mesta
Farby mesta Michalovce sú modrá a žltá.
 
Znelka mesta
Pod Vihorlatom, v kraji zemplínskom
mám mesto najdrahšie.
Vždy slávu mu daj, v srdci uchovaj,
moje Michalovce krásne.
Ja som hrdý Michalovčan,
svoje mesto mám tak rád,
v láske do smrti bi moje
srdce pre to mesto Zemplína.
Ja som hrdý Michalovčan,
moje srdce bije preň, v šťastí a zdraví,
Pán Boh požehnaj
toto mesto Zemplína.

Zástava a vlajka mesta
Vlajka mesta Michalovce je zložená z dvoch rovnakých obdĺžnikových 
častí, v hornej časti je modrá farba, v dolnej časti je žltá farba. Pomery 
jej strán sú 2:3. Ukončená je lastovičím chvostom, t.j. zástrihom, ktorý 
siaha do jednej tretiny listu vlajky, Je pripevnená k žrdi tak, aby sa dala 
vztyčovať a spúšťať.
Zástava mesta Michalovce je tvorená podľa mestskej vlajky, avšak 
rozmery látky, ktorá je pripevnená k žrdi nie sú predpísané a riadia sa 
praktickými a estetickými hľadiskami.

Logo a heslo mesta
Logo mesta je tvorené symbolom srdca, vo farbách mesta s heslom 
„Michalovce – srdce Zemplína“.

Pečať mesta
Tvarové riešenie vnútrajšku pečate zodpovedá znaku mesta Michalovce. 
Okolo vnútornej kružby je umiestnený kruhopis s legendou: MESTO 
MICHALOVCE.



HISTÓRIA MESTA

OSÍDĽOVANIE, ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Michalovce a ich okolie boli pre svoju priaznivú polohu a surovinové zdroje vyhľadávané a osídľované od 
paleolitu po stredovek. 
V období mladšej doby bronzovej, ktorá znamenala vrcholné obdobie v spracovaní bronzu ako civilizačného 
kovu, bola táto oblasť pravdepodobne severovýchodným centrom v rámci karpatskej kotliny a spolu s južným 
Potisím mala podstatný podiel pri stykoch s mimo karpatskými oblasťami. Dejiny Michaloviec ovplyvnila 
významne prítomnosť Keltov a neskôr obdobie rímskych vplyvov. 
Archeologické výskumy potvrdili zakladanie sídlisk v tomto území i v dobe sťahovania národov v 6.storočí 
Slovanmi. Nedostatok písomných správ o Michalovciach z obdobia ranného feudalizmu nahrádzajú archeo-
logické nálezy v 9.- 11. storočí v lokalite Michalovce – Hrádok, ako i nález základov najstaršej architektúry na 
terajšom Kostolnom námestí.

Zhrnutie:
• Priaznivá poloha mesta 
• Kultúrny rozmach po príchode Keltov
• Osídlenie Slovanmi v 6.st n.l.
• Najstarší archeologický nález na území mesta - Rotunda v areáli Zemplínskeho múzea 
 (základ románskeho kostola)

DOTERAZ NAJSTARŠIA PÍSOMNÁ ZMIENKA, PRVÉ ZÁZNAMY
 

Doteraz najstaršia  písomná zmienka sa viaže k r. 1244, 
kde sa Michalovce spomínajú ako osada - possessio Mihal. 

V listine z r.1258 sa Michalovce spomínajú ako praedium Mihal, čo znamená stredisko panstva. Priaznivá 
poloha Michaloviec na brehu Laborca a križovatke ciest, pomohla prerásť dedine v mesto. Stalo sa tak 
pravdepodobne v 13. storočí, lebo už v roku 1290 sa spomína v Michalovciach fara a kostol zasvätený p. 
Márii. V tom istom roku sa spomínajú už aj 4 mlyny a v r. 1335 pri miestnej fare aj latinská škola s vlastnou 
budovou. K najstaršej časti - Slovenskej ulici pribúdajú ďalšie osady a majere. V druhej polovici 13. storočia 
prichádzajú do mesta nemeckí osadníci.

O stále významnejšom postavení Michaloviec ako prirodzeného strediska hospodárskeho, spoločenského 
života v 14. storočí hovoria záznamy ako z r. 1346 – právo mýta, v r. 1374 sobotné trhy a od r. 1399 výročný 
jarmok. Prvý záznam o Michalovciach ako oppidum (mesto) je datovaný v roku 1416, ďalším významným 
krokom hospodárskeho rozmachu bolo udelenie práva dvoch výročných jarmokov v r.1449. Pre rozvoj 

krokom hospodárskeho rozmachu bolo udelenie práva dvoch výročných jarmokov v r.1449. Pre rozvoj 
obchodovania mal význam dobrý stav komunikácií a preto v r.1441 dochádza k sprechodneniu močarísk a k 
výstavbe mosta cez rieku Laborec.

Zhrnutie:
• najstaršia  písomná zmienka sa viaže k r. 1244, Michalovce - osada - possessio Mihal. 
• listina z r.1258, Michalovce - praedium Mihal, čo znamená stredisko panstva
• 14.st - Michalovce - stredisko hospodárskeho, spoločenského života
• 1416 - Michalovce prvýkrát spomenuté ako oppidum (mesto) 

15. AŽ 18. STOROČIE

V 15. storočí sa Michalovce stali najvýznamnejším hlavným trhovým strediskom z 12 mestských sídiel ro-
zložených na východoslovenskej nížine. Centrum mesta bol hrad - sídlo feudálnej rodiny Sztárayovcov, ktorí 
takmer 7 storočí ovládali mesto a podvihorlatskú oblasť. Prvý cech, a to ševcovský, bol v Michalovciach 
založený v roku 1651. V r.1674 pribudli ďalšie cechy - krajčírsky, gombičkársky, kožušnícky a v r. 1698 cech 
čižmárov a mäsiarov. Mesto Michalovce je možné charakterizovať ako zemepánske. V rámci zemplínskej 
župy sa stali centrom 4. slúžkovského okresu a od roku 1773 niesol názov michalovský. Pomerne plynulý 
vývin do polovice 16. storočia vystriedalo až do začiatku 18. storočia obdobie stagnácie a úpadku. Na konci 
tohto neblahého obdobia zaniklo 65 osadlostí aj hrad. V 17. storočí ho nahradili prestavbou na renesančný 
kaštieľ a v r. 1772 sa dostaval grécko - katolícky farský kostol.

Zhrnutie:
• 15.st - najvýznamnejšie hlavné trhové stredisko spomedzi 12 mestských sídel na vychod. nížine
• centrum mesta - hrad rodu Sztáray 
• mesto je zemepánske  + nachádza sa tu veľa cechov
• polovica 16 st. - zač 18 st. - stagnácia a úpadok
• 17.st - restavba na renesančný kaštieľ a v r. 1772 sa dostaval grécko - katolícky farský kostol.

19. AŽ 20. STOROČIE DO ROKU 1945

Výrazný rozvoj mestu prinieslo znova až obdobie 19. storočia. V roku 1828 tu pracovalo 49 remeselníckych 
dielní, ktoré zastúpili všetky druhy (22) remeselnej výroby licenčne vykonávaných na Zemplíne. V okolí 
Michaloviec bolo do roku 1874 niekoľko priemyselných podnikov miestneho významu (škrobárne, liehova-
ry, mlyny, tehelne) s malým počtom pracovných príležitostí. Pre rozvoj výroby a podnikania malo značný 
význam vybudovanie železničnej trate Michalovce – Medzilaborce v r.1874, ako i vybudovanie Prvej Uhorsko 
– holičskej dráhy v roku 1871. Tak vznikli ďalšie potravinárske a priemyselné závody - pivovar, dve tehelne 
a parný mlyn. Od roku 1876 pôsobia v meste aj lekári – od roku 1876 je zriadená nemocnica, od r. 1896 
vydávanie novín Felso Zemplén, od r. 1805 triviálna, neskôr štátna škola, od roku 1804 malo mesto poštový 
úrad, od r. 1873 tlačiarne. V roku 1885 obecná rada iniciovala vytvorenie hasičského zboru, zabezpečila 
prvé verejné osvetlenie. Sprievodným javom 18. storočia bola nezamestnanosť a odchod hlavne roľníkov za 
prácou do baní v USA, Belgicku a Francúzsku.

Zhrnutie:
• 19.st - výrazný rozvoj mesta
• rozvoj priemyslu v okolí mesta
• železničná trať Michalovce – Medzilaborce v r.1874

MICHALOVCE PO ROKU 1945

Charakter prevažne poľnohospodárskeho mesta, ktoré mali Michalovce do obdobia roku 1945, zmenil 
značný počet novovzniknutých priemyselných podnikov po roku 1945. V 50 – 60tych rokoch 20. storočia 
pribudli závody na spracovanie poľnohospodárskych produktov, textilu, strojárske a stavebné podniky. Medzi 
ne patrili Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik, Východoslovenské mliekarne, Východoslovenské 
pekárne a cukrárne, Slovenské sladovne, Východoslovenské hydinárske závody, Odevné závody, Odeta – 
výrobné družstvo. Jedným z najväčších závodov je Vihorlat Snina s exportom svojich výrobkov a z ďalších sú 
to Naftové doly, Závod na výrobu keramických dlaždíc, Pozemné stavby, Inžinierske stavby.



PAMÄTIHODNOSTI MESTA MICHALOVCE
Na území mesta Michalovce sa nachádza viacero zaujímavých a hodnotných pamätihodností. Na mape je 
znázornených 8 najdôležitejších, ktoré sú situované vrámci historického centra mesta. 

2. RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ CHRÁM NARODENIA PANNY MÁRIE 

-  nový kostol, zasvätený Panne Márii (bola i patrónkou uhorských kráľov), dali v Michalovciach koncom 
13. storočia postaviť páni z Michaloviec (Nagymihályiovci). 

-  v 14. storočí bola blízko kostola situovaná farská škola (písomná zmienka o nej patrí k najstarším 
záznamom o farskej škole na celom území Slovenska). 

-  v 16. – 18. storočí chrám niekoľkokrát zmenil „majiteľa“ (striedavo patril protestantom a 
rímskokatolíkom). 

-  koncom 17. storočia bol poškodený a vypálený. 

-  v 18. storočí ho na podnet patróna – grófa Imricha Sztárayho – obnovili. Pôvodne gotický kostol tak 
získal barokovú podobu.

-  do dnešných dní sa zachoval :
 -  gotický zvon v kostolnej veži, 
 -  v interiéri chrámu možno vidieť gotické pastofórium,
 -  neskororenesančný epitaf neznámeho šľachtica, 
 -  barokový oltár z roku 1721 s mladším oltárnym obrazom Narodenia Panny Márie (oltár sem
               previezli z jezuitského kostola v Užhorode), 
 -  pamätnú dosku (ako spomienku na obnovu kostola) z roku 1749, 
 -  rokokovú kazateľnicu či patronátnu lavicu z 19. storočia. 

-  nad hlavným vstupom do chrámu je umiestnená pamätná doska s nápisom z roku 1784.

3.

1.

2.

Historický park Kerta

6.

4.

5.

7.

1. HISTORICKÝ PARK KERTA

-  park Kerta patrí medzi najstaršie parky nielen na území mesta, ale aj v regióne. Je zapísaný do 
zoznamu chránených parkov.

-  jeho základ je v tzv. anglickej parkovej úprave z druhej polovice 19. storočia z čias grófa Antala 
Sztáraya.

-  v parku sa nachádza viacero exemplárov vzácnych druhov drevín + v parku neďaleko rieky Laborec 
rastie aj vzácny 370–ročný dub letný.

-  park bol dlhodobo zanedbaný a len čiastočne udržiavaný. Jeho prírodná hodnota postupne degradova-
la. V parku chýbajú aj atraktívne náplne, ktoré by priviedli návštevníkov.

Historický park Kerta
súčasný stav

Vzácny 370–ročný dub letný
v parku neďaleko rieky Laborec

8.



Nový kostol, zasvätený Panne Márii 
dobová fotografia zachytáva kostol vo svojej 

gotickej podobe. V pozadí kaštieľ rodu Sztáray.
Rímskokatolícky farský Chrám 

Narodenia Panny Márie
súčasná podoba + nad vstupom do chrámu je 

umiestnená pamätná doska s nápisom z roku 1784.

3. BAROKOVO-KLASICISTICKÝ KAŠTIEĽ RODU SZTÁRAY

-  kaštieľ - do dnešných dní zachované bývalé sídlo šľachtickej rodiny Sztárayovcov - patrí k najcennejším 
historickým architektúram na území Michaloviec

-  budovy kaštieľneho komplexu sa nachádzajú v priestore pôvodne stredovekého hradu

-  v období renesancie prestavali využiteľné časti tejto kamennej architektúry na pohodlnejšie sídlo 
kaštieľneho typu

-  približne v polovici 16. storočia - bola postavená neskororenesančná budova tzv. starého kaštieľa, 
situovaná v parku. Pôvodne slúžila na obytné účely ako samostatný kaštieľ, resp. kúria, neskôr sa začala 
využívať na hospodárske účely – sídlila tu aj správa sztárayovského majetku

-  počas barokovej prestavby v 18. storočí bolo pristavané prvé poschodie i veže k čelnej fasáde, 
zhotovili sa aj nové schodištia

-  počas poslednej veľkej prestavby na začiatku 19. storočia, staviteľ H. Koch pristaval 
prízemné bočné krídla, čím kaštieľ dostal pôdorys nepravidelného písmena U, vytvoriac tak tzv. čestné 
nádvorie (cour d’ honeur). V 19. storočí blízko kaštieľa postavili objekt honosnej koniarne s bytmi pre 
služobníctvo po stranách

-  Sztárayovci vlastnili michalovský kaštieľ nepretržite od polovice 18. storočia do roku 1944

-  zaujímavosti: s kaštieľom sú späté rozličné legendy – napr. o tajomnej podzemnej chodbe či o bielej 
pani.

-  od roku 1957 je sídlom Zemplínskeho múzea.

Kaštieľ rodu Sztáray
dobová fotografia zachytáva prednú fasádu 

kaštieľa po barokovej prestavbe

Kaštieľ rodu Sztáray
dobová fotografia zachytáva zadnú fasádu 

kaštieľa od rieky Laborec

Súčasná podoba kaštieľa
fotografia interéru

Súčasná podoba kaštieľa
fotografia prednej fasády s barokovými 

vežami po stranách 

4. ZÁKLADY ROTUNDY V AREÁLI ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA

-  rotunda a kamenná platňa s doteraz nerozlúšteným nápisom (objavená bola počas výskumu v interiéri 
rotundy) patria do dnešných dní medzi veľké záhady slovenskej archeológie

-  zvyšky rotundy s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou, ktoré dokladajú udomácňovanie kresťanstva v 
regióne Zemplína, boli objavené a skúmané v 70. rokoch 20. storočia

-  datovanie rotundy teda do dnešných dní kolíše medzi 9. – 12. storočím s tým, že podobný 
typ stavieb ako michalovská rotunda sa budoval až do 13. storočia

-   rotunda zrejme slúžila ako spoločný farský kostol pre obyvateľov starších blízkych dedín. Okolo nej sa 
rozprestieral cintorín. 

Základy rotundy 
fotografia počas výkopových prác zo 70.rokov 

20. storočia

Základy rotundy 
fotografia súčasnej podoby 



6. BANKOVÝ PALÁC

-  v roku 1911 bol na vtedajšom Deákovom námestí postavený nový bankový palác Michalovskej obchod-
nej a úverovej banky, a. s., ktorý do dnešných dní patrí ku klenotom architektúry Michaloviec.

-  budovu postavili v klasicistickom štýle s drobnými pseudorokokovými výjavmi na 
fasáde, vo dvore sa nachádza malé átrium. Plastiky včiel, remeselníkov, hospodárov a lodníkov na priečelí 
mali znázorňovať pracovitosť, úle zasa sporivosť.

-  na prízemí objektu v minulosti takmer nepretržite sídlila banka (najdlhšie Tatrabanka, resp. Štátna banka 
československá), ostatné priestory, orientované do ulice, zaberali obchodíky a drobné prevádzky s rozličnými 
službami, na poschodí boli ambulancie, kancelárie právnikov a bytové priestory.

-  dnes v budove sídli Zemplínske osvetové stredisko, nachádza sa tu tiež reštaurácia, redakcia regionál-
nych novín a ďalšie organizácie.

5. BANKOVÁ BUDOVA - DOM ZDRAVIA

-  pôvodný objekt bol postavený v 19. storočí. 

-  začiatkom 20. storočia v priestoroch na poschodí sídlila najstaršia michalovská banka, na prízemí 
bola krčma a rozličné obchodíky,

-  okolo roku 1912 lekárnik a bankár, jeden z najbohatších a najvplyvnejších Michalovčanov – Bartolomej 
Czibur – inicioval prestavbu tejto budovy v štýle uhorskej secesie. Objekt tak radikálne zmenil svoj vzhľad 
(miestne dobové noviny budovu nazývali „ozdobou Hlavnej ulice“). Po úpravách tu sídlili rozličné banky. 
To, že pôvodne išlo o bankovú budovu, potvrdzujú i architektonické prvky na priečelí – úľ na hlavnom štíte a 
reliéfy kováča a kosca medzi oknami,

-  od 50. rokov bola v objekte knižnica 

– dnes celý komplex slúži zdravotníctvu - na prízemí sa nachádza lekáreň, poschodie tvoria ordinácie 
súkromných lekárov. 

Bankový palác - dobová fotografia zachytávajúca 
výraznú fasádu s pseudorokokovými výjavmi. 

Súčasná podoba budovy - Zemplínske osvetové stredisko Súčasná podoba budovy - Dom zdravia

Banková budova - dobová fotografia zachytávajúca 
prednú fasádu vyzdobenú v štýle uhorskej secesie



7. MESTSKÁ RADNICA

-  v rokoch 1927 – 1928, na mieste bývalého súkromného domu, postavila firma Barkány z Prešova pre 
michalovskú samosprávu novú budovu (jej projekt vypracoval Ľudovít Oeschläger). 

Mestská radnica - dobová fotografia zachytená na pohľadnici

Časť priestorov v novopostavenom komplexe 
samospráva prenajímala – sídlila tu napr. lekáreň, banka, 

tlačiareň a vychýrená cukráreň Ďuročík

Pred radnicou sa nachádzal i parčík – tvorili ho tri ohradené plochy vedľa seba. 
V rokoch 1928 – 1939 tam stála bronzová busta Adolfa Dobrianskeho ako symbol spoločnej práce Slovákov, 

Rusínov, Ukrajincov a Čechov na budovaní Československej republiky.

8. BUDOVA GROSZOVHO PALÁCA

-  okolo roku 1905 bol vybudovaný v štýle miestnej secesie maďarskej proveniencie samotný objekt Gro-
szovho paláca (architektmi budovy boli G. Papp a F. Szabolcs, pôvodným priezviskom Grosz – názov paláca 
je preto odvodený od jeho mena).

-  objekt je typický svojou nárožnou štvorcovou vežou, ukončenou kladivami – symbolom hutníctva. V krídle 
do ulice sa pôvodne nachádzal hotel, zvyšok slúžil na bývanie.

-  budovu dlhodobo vlastnila rodina Durschlagovcov.

-  v medzivojnovom období v objekte sídlila Dunajská banka, neskôr Sedliacka banka, nachádzalo sa tu tiež 
zlatníctvo, hodinárstvo, obchody, reštaurácia, kancelária či byt. 

-  po druhej svetovej vojne tu bola umiestnená lekáreň, časť priestorov slúžila aj pre potreby Bistra (išlo o 
služby rýchleho občerstvenia).

-  dnes sa v objekte nachádza reštaurácia, bar a viacero butikov s oblečením.  

Mestská radnica 
v súčasnosti sídlo Mestského úradu v Michalovciach.

Park pred budovou radnice sa už nenachádza na svojom mieste, pri rekonštrukcii mesta bol zrušený. 
Socha bola uložená na povale radnice – po druhej svetovej vojne bustu znovu odhalili pred bývalým kinom 

Capitol, resp. Mier, neskôr ju preniesli k budove strednej zdravotníckej školy a umiestnili na roh 
Dobrianskeho ulice; odtiaľ ju však v polovici 90. rokov 20. storočia odcudzili a predali do zberne surovín – 

tu sa síce našli jej časti, no zlodeji ostali dodnes nepotrestaní.

Bankový palác - dobová fotografia zachytávajúca 
výraznú fasádu s pseudorokokovými výjavmi. 

Bankový palác - dobová fotografia zachytávajúca 
výraznú fasádu s pseudorokokovými výjavmi. 



HISTORICKÉ MAPY MESTA MICHALOVCE
VOJENSKÉ MAPOVANIE I. (1769 - 1794)



HISTORICKÉ MAPY MESTA MICHALOVCE
VOJENSKÉ MAPOVANIE II. (1819 - 1859)



HISTORICKÉ MAPY MESTA MICHALOVCE
VOJENSKÉ MAPOVANIE III. (1875 - 1883)



HISTORICKÉ MAPY MESTA MICHALOVCE
VOJENSKÉ MAPOVANIE III. (1875 - 1883)
DETAILNEJŠÍ POHĽAD NA CENTRUM MESTA



VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO - SWOT ANALÝZA

Silné stránky

•  komplexná siet’ škôl
•  možnost’ umiestnenia diet’at’a podl’a záujmu 
rodičov alebo dieťaťa
•  alternatívne formy vyučovania na školách
•  kvalifikovanost’  pedagogických zamestnancov
•  dobrá vzdelanostná úroveň absolventov škol
•  ochota pedagógov ZŠ dobrovol’ne sa venovat’ 
mládeži
•  ZŠ - organizovanie špeciálnych programov 
a dobrý základ pre d’alšie vzdelávanie, zdravé 
konkurenčné správanie sa škôl
•  vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaného obyva-
tel’stva
•  spolupráca cirkvi s mládežou a špecialne s róm-
skou mládežou

Slabé stránky

•  zastaranost’ a nedostatočná vybavenost’ školských 
zariadení
•  nedostatočný prístup škôl a obyvatel’ov na internet
•  nízka vzdelanostná úroveň Rómov, neuplatnenie 
rómskych detí po ukončeni povinnej školskej dochádz-
ky na trhu práce, absencia poradenských centier pre 
prekonanie ich t’ažkostí pri vstupe do života, hrozba 
opätovného stiahnutia komunitou
•  technická vybavenost’ výpočtovou technikou nezod-
povedá požiadavkám doby

Príležitosti

•  príliv žiakov z okolia
•  projekty a využívanie fondov
•  možnosti ziskavania mimorozpočtových pros-
triedkov
•  záujem investorov (priem.park) -  finančné 
prostriedky štátu na rekvalifikáciu nezamest-
naných
•  sústredenie vol’nočasových aktivít - vytvárat’ 
konkurenčné prostredie, priblížit’ aktivity k det’om

Ohrozenia

•  migrácia učitel’ov
•  zlá sociálna situácia obyvatel’stva
•  rázny pokles populácie
•  odliv kvalifikovaných obyvatel’ov do zahraničia
•  zatváranie školských zariadení a škôl

KULTÚRA - SWOT ANALÝZA

Silné stránky

•  široké spektrum aktivít
•  účast’ občanov najmä na cenovo prístupných akciách
•  širokospektrálna existencia kultúrnych organizacií a 
združení na území mesta
•  rozmiestnenie tribún v meste

Slabé stránky

•  chýbajú kultúrne zariadenia, málo oficiálnych 
bezplatných plagátových plôch v meste
•  vysoká miera nezamestnanosti
•  nedostatok finančných prostriedkov na rekla-
mu s cieľom zviditel’ňovania kultúrnych 
podujatí
•  zlé osadenie amfiteátra a jeho technický stav
•  nedostatok financií na podporu a rozvoj
amatérskych súborov

Príležitosti

•  využitie fondov MK SR, fondov EU, V4
•  presadzovanie iniciatív na úrovni mesta
•  MsZ k vyššiemu rozvoju umenia a kultúry v meste
•  možnost’ využitia mladého talentovaného
potenciálu na stabilizáciu kultúry

Ohrozenia

•  zlý technický stav budov
•  odliv mladého obyvatel’stva z mesta
•  rast počtu sociálnych skupín s nezáujmom o 
kultúrny život v meste



ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA GORAZDA ZVONICKÉHO KNIŽNICA - SWOT ANALÝZA

Silné stránky

•  veková kategória čitateľov - od detí po dospelých
•  zapojenie ZŠ a SŠ - povinná literatúra vrámci hodín 
Slovenského jazyka
•  ponuka kníh je na dobrej úrovni - v prípade záujmu o 
knihu, ktorá sa v knižnici nenachádza, možnosť objed-
nania výtlačku do knižnice po dohode s personálom 
knožnice. 
•  veľmi ochotný personál knižnice
•  rozmiestnenie oddelení s logickou náveznosťou
•  účast’ čitateľov najmä na cenovo prístupných akciách 
- podujatia pre čitateľov 

Slabé stránky

•  lokalita knižnice
•  zlé umiestnenie - v blízkosti sa nenachádza 
zastávka verejnej dopravy
•  nedostatok finančných prostriedkov ve-
die k slabej organizovanosti knižnice - menej 
zakúpených kníh i menší počet podujatí. 
•  málo kultúrnych podujatí - počas roka sa 
uskutoční každoročne letný tábor Kniholand, 
návštevy múzeí, turistické vychádzky na Brek-
ovský hrad a do hvezdárne. V samotnej budove 
knižnice je podujatí žalostne málo. 
•  zlý technický stav budovy (aj napriek výmene 
plastových okien v roku 2012 - čo považujem za 
+)

Príležitosti

•  využitie fondov MK SR, fondov EU, V4
•  presadzovanie iniciatív na úrovni mesta - zapojenie 
mesta
•  možnost’ využitia mladého talentovaného
potenciálu - zapojenie škol do organizovania podujatí 
•  rozšírenie spektra aktivít i do iných sfér ako je čítanie
•  obnova hudobného oddelenia - kedysi veľmi populár-
na časť knižnice je vďaka novým technológiám nep-
oužívaná časť budovy
•  informovať obyvateľov mesta o ponuke knižnice, 
zvýšiť povedomie hlavne u detských čitateľov. 

Ohrozenia

•  zlý technický stav budovy - zlý stav strechy 
na budove ohrozuje knižný fond umiestnený na 
najvyššom poschodí budovy
•  odliv mladého obyvatel’stva z mesta - zvyšuje 
sa veková kategória čitateľov, na čo nieje knižni-
ca pripravená - priestormi ani ponukou kníh. 
•  rast počtu sociálnych skupín s nezáujmom o 
kultúrny život v meste - z roka na rok klesá počet 
čitateľov. 

Z HISTÓRIE KNIŽNICE

-  1.februára 1925: rozhodnutím obecného zastupiteľstva 
bola v Michalovciach zriadená prvá verejná knižnica s 
1 dobrovoľným knihovníkom - učiteľom Ján Šoller. 
Knižnica bola umiestnená v jednej miestnosti 
v budove mestskej radnice. 

- 1. augusta 1951: zriadená Okresná ľudová knižnica na 
Námestí osloboditeľov

- 60. roky 20. storočia: sú obdobím podpory socialis-
tického knihovníctva a profesionalizácie odboru, prostred-
níctvom tzv. strediskového systému knižníc (postupne až 20 
knižníc okresu s profesionálnymi knihovníkmi) riadi, usmerňuje 
a v rámci svojho rozpočtu financuje Okresná knižnica v Mich-
alovciach činnosť knižníc v okrese, buduje katalógy, rozširuje 
svoje knižničné fondy aj o regionálne dokumenty a bibliogra-
fickú činnosť

- rok 1968: je zriadená kníhviazačská dielňa, knižnica plní 
svoje pozitívne úlohy: relaxačnú, vzdelávaciu a informačnú, 
zriaďujú sa pobočky a hudobné oddelenie.
- rok rok 1995: presťahovanie knižnice do budovy na Šte-
fánikovej ulici

- jún 1996: premenovanie Okresnej knižnice na Zemplínsku 
knižnicu G. Zvonického

KTO BOL GORAZD ZVONICKÝ?

-  básnik, prekladateľ, pedagóg a hlavne kňaz 
-  narodil 29. júna 1913 v Močaranoch, dnes časť Michaloviec.
-  za saleziánskeho kňaza bol vysvätený 29. júna 1948.
-  počas povinnej vojenčiny sa zoznámil s básnikmi Jankom Si-
lanom a Pavlom Ušákom Olivom, ktorí v ňom prebudili záujem 
o poéziu. 
-  v noci z 13. na 14. apríla 1950 sa po zatknutí dostal do 
izolačného tábora pre duchovných v Podolínci. 
-  v auguste 1950 sa mu podarilo z tábora utiecť. 
-  22.októbra 1950 tajne prešiel hranice cez rieku Morava a 
odišiel do slobodného zahraničia. Po krátkom pobyte v Talian-
sku odišiel do Buenos Aires v Argentíne (Spolok slovenských 
spisovateľov a Zahraničná Matica slovenská). 
-  1963 - vrátil sa do Európy a zapojil sa do práce Slovenského 
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme
-  redaktor básnickej edície Lýra, členom predsedníctva Slov-
enského ústavu v Ríme a profesorom humanitných vied na 
gymnáziu Antona Bernoláka pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a 
Metoda. Tu pôsobil až do roku 1990. 
-  dožil sa pádu komunizmu. Po dlhých rokoch exilu mohol 
navštíviť rodné Slovensko, čo pre neho znamenalo obrovskú 
satisfakciu. Zomrel v Ríme a bol pochovaný v slovenskej hrob-
ke na cintoríne Prima Porta na Via Flaminia. 29. júna 1996 boli 
jeho pozostatky prenesené na Národný cintorín v Martine.

Mestská radnica v roku 1925 a nej 
umiestnená jedna miestnosť pre 

knižnicu. 

Okresná ľudová knižnica -
dnes Dom zdravia

Súčasná budova Zemplínskej knižnice 
Gorazda Zvonického 
na Štefánikovej ulici

Gorazd Zvonický



DOTAZNÍK - KNIŽNICA 1. Pohlavie: 
a) žena
b) muž

2. Váš vek:
a) 15 - 18 rokov 
b) 19-25 rokov
c) 26-35 rokov
d) 36-45 rokov
e) 46 – 55 rokov
f) viac ako 56 rokov

3. Žijete v súčasnosti v Michalovciach?
a) áno
b) nie

4. Navštevujete knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach na Štefánikovej ulici?
a) áno
b) nie
 Ak ste v otázke č.4 odpovedali nie, uveďte dôvod, prečo knižnicu nevyužívate:.......................
 ....................................................................................................................................................

5. Uveďte, ktorá lokalita/parcela by bola z Vášho pohľadu vhodná pre umiestnenie 
 knižnice Gorazda Zvonického
a) parkovisko pri tzv. Drevenej dedine
b) parkovisko pri MsKs
c) iná lokalita v centre – uveďte ktorá ......................................................................
d) súčasná lokalita na Štefánikovej ulici je vyhovujúca, nie je potrebné premiestňovanie knižnice

6. Uveďte svoj osobný názor – ak by bola knižnica Gorazda Zvonického  
 premiestnená do centra mesta 
a) navštevovalo by ju viac čitateľov
b) počet čitateľov by sa nezmenil
c) nezaujíma ma to
d) iné, uveďte aké.................................................................................................................

7. Uveďte, podľa Vášho názoru na ktoré konkrétne aktivity by sa dala knižnica 
 využiť? (môžete vybrať viac možností)
a) voľnočasové aktivity pre deti – organizované rôzne krúžky pod vedením pedagóga 
b) jazykové školy pod vedením pedagóga
c) študovňa pre jednotlivé vekové kategórie – pre deti, dospelých a starších
d) kvízy a prednášky pre deti a študentov s rôznymi významnými osobnosťami
e) miesto pre usporiadanie výstav pre verejnosť
f) miesto pre matky s deťmi – zmysluplné trávenie voľného času (detský kútik – kreslenie, čítanie, 
 rôzne hry....)
g) iné, uveďte aké ...............................................................................................................

8. Je súčasné priestorové usporiadanie knižnice Gorazda Zvonického vhodné podľa 
 Vášho názoru na realizáciu aktivít uvedených v otázke č.7?
a) áno
b) nie

9. Myslíte si, že ponuka aktivít knižnice Gorazda Zvonického je vzhľadom k počtu 
 obyvateľov mesta Michalovce dostačujúca ?
a) áno
b) nie

CIEĽ VÝSKUMU

Cieľom výskumu je posúdiť a zhodnotiť názory respondentov na Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického. 
Vrámci výskumu posúdiť, či je umiestnenie knižnice vhodné, aké sú možnosti knižnice a čo by respondenti 
očakávali od novej knižnice. 

HYPOTÉZY VÝSKUMU

Hypotéza č.1: 
Predpokladám, že viac ako 50% opýtaných respondentov nenavštevuje Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvon-
ického (ZKGZ).

Hypotéza č.2: 
Predpokladám, že viac ako 50% opýtaných respondentov zhodnotí kladne premiestnenie ZKGZ. 

Hypotéza č.3: 
Predpokladám, že viac ako 50% opýtaných respondentov zhodnotí, že premiestnením knižnice do centra 
mesta by knižnicu navštevovalo by viac čitateľov. 

Hypotéza č.4: 
Predpokladám, že vačšinu respondentov zaujmú iné konkrétne aktivity, na ktoré by sa dala knižnica využiť.

Hypotéza č.5: 
Predpokladám, že viac ako 50% opýtaných respondentov nieje spokojných so súčasnou situáciou v ZKGZ. 

METÓDA VÝSKUMU

Na získanie údajov som použila tradičnú metódu zberu informácií - dotazník. 
Dotazník bol realizovaný v čase od 10.11. do 21.12. 2013. Rozdaných bolo 100 dotazníkov a vrátilo sa 100, 
čo prestavuje 100% úspešnosť. Vyplnenie dotazníka bolo na báze dobrovoľnosti. 

Časť výberu respondentov som smerovala na Strednú zdravotnú školu v Michalovciach - cieľom bolo získať 
čo najvačšiu vzorku roznych vekových skupín. Vyššie spomenutá škola má triedy s rozličným zameraním - 
pre stredoškolákov i vyššie vekové skupiny na doplnenie stredoškolského i odborného vzdelania. Vzhľadom 
k tomu predstavujú dostatočne širokú vzorku verejnosti vzhľadom na vek, bydlisko a ukončené vzdelanie. 

Druhá vzorka respondentov pochádza od čitateľov ZKGZ. Dotazník bol priamo ponúknutý pri vypožičaní 
alebo vrátení knihy. 



DOTAZNÍK - KNIŽNICA
VYHODNOTENIE
Dotazník vyplnilo 100 respondentov, návratnosť dotazníka dosiahla 100% úroveň. 

Otázka č.1:

Pohlavie: 
a) žena
b) muž

Pohlavie Počet respondentov
žena 76
muž 24
spolu 100

Vyhodnotenie : Z počtu 100 respondentov 76% tvorili ženy a 24% tvorili muži. 

Otázka č.2:

Váš vek:
a) 15 - 18 rokov 
b) 19-25 rokov
c) 26-35 rokov
d) 36-45 rokov
e) 46 – 55 rokov
f) viac ako 56 rokov

Váš vek Počet respondentov
15 - 18 rokov 15
19-25 rokov 13
26-35 rokov 12
36-45 rokov 48
46 – 55 rokov 7
viac ako 56 rokov 5

Vyhodnotenie : Najvačšiu skupinu opýtaných, 48%, tvorila skupina respondentov 15 - 18 ročných. Druhé 
najvačšie zastúpenie tvorili 36 - 45 ročný. Ostatné vekové kategórie boli zastúpené približne rovnako, pod 
15% hranicou. 

Otázka č.3:

Žijete v súčasnosti v Michalovciach?

a) áno
b) nie

Odpoveď Počet respondentov
áno 42
nie 58
spolu 100

Vyhodnotenie : Viac opýtaných respondentov nežije v súčasnosti v Michalovciach. 



Otázka č.4:

Navštevujete knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach na Štefánikovej ulici?
a) áno
b) nie

Odpoveď Počet respondentov
áno 43
nie 57
spolu 100

Vyhodnotenie : Viac opýtaných respondentov nenavštevuje knižnicu Gorazda Zvonického v 
Michalovciach. 

Otázka č.5:

Uveďte, ktorá lokalita/parcela by bola z Vášho pohľadu vhodná pre umiestnenie 
knižnice Gorazda Zvonického:
a) parkovisko pri tzv. Drevenej dedine
b) parkovisko pri MsKs
c) iná lokalita v centre – uveďte ktorá ......................................................................
d) súčasná lokalita na Štefánikovej ulici je vyhovujúca, nie je potrebné premiestňovanie knižnice

Odpoveď Počet respondentov
parkovisko pri tzv. Drevenej dedine 52
parkovisko pri MsKs 21
iná lokalita v centre – uveďte ktorá ............................
..........................................

0

súčasná lokalita na Štefánikovej ulici je vyhovujúca, 
nie je potrebné premiestňovanie knižnice

27

spolu 100

Vyhodnotenie : Najviac respondentov, 52% opýtaných, hodnotí, že parcela pri tzv. Drevenej dedine by 
bola vhodná lokalita pre umiestnenie Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického. 27% opýtaných nieje za 
zmenu polohy knižnice a 21% považuje za vhodnú lokalitu parkovisko pri MsKs. 

Otázka č.6:

Uveďte svoj osobný názor – ak by bola knižnica Gorazda Zvonického  premiestnená do 
centra mesta:
a) navštevovalo by ju viac čitateľov
b) počet čitateľov by sa nezmenil
c) nezaujíma ma to
d) iné, uveďte aké.................................................................................................................

Odpoveď Počet respondentov
navštevovalo by ju viac čitateľov 55
počet čitateľov by sa nezmenil 20
nezaujíma ma to 24
iné, uveďte aké...........................................................
......................................................

1

spolu 100



Vyhodnotenie : Najviac respondentov, 52% opýtaných, hodnotí, že zmenou umiestnenia Zemplínskej 
knižnice Gorazda Zvonického by sa počet čitateľov zvýšil. 20% opýtaných si myslí, že počet čitateľov by ostal 
rovnaký. Zarážajúcich 24% opýtaných sa o danú problematiku nezaujíma. 

Otázka č.7:

Uveďte, podľa Vášho názoru na ktoré konkrétne aktivity by sa dala knižnica využiť? 
(môžete vybrať viac možností)

a) voľnočasové aktivity pre deti – organizované rôzne krúžky pod vedením pedagóga 
b) jazykové školy pod vedením pedagóga
c) študovňa pre jednotlivé vekové kategórie – pre deti, dospelých a starších
d) kvízy a prednášky pre deti a študentov s rôznymi významnými osobnosťami
e) miesto pre usporiadanie výstav pre verejnosť
f) miesto pre matky s deťmi – zmysluplné trávenie voľného času (detský kútik – kreslenie, čítanie, 
 rôzne hry....)
g) iné, uveďte aké ...............................................................................................................

Odpoveď Počet respondentov
voľnočasové aktivity pre deti – organizované rôzne 
krúžky pod vedením pedagóga 

43

jazykové školy pod vedením pedagóga 25
študovňa pre jednotlivé vekové kategórie – pre deti, 
dospelých a starších

56

kvízy a prednášky pre deti a študentov s rôznymi 
významnými osobnosťami

30

miesto pre usporiadanie výstav pre verejnosť 34
miesto pre matky s deťmi – zmysluplné trávenie 
voľného času (detský kútik – kreslenie, čítanie, 
rôzne hry....)

32

iné, uveďte aké ..........................................................
.....................................................

0

Vyhodnotenie : V otázke č.7 mali respondenti možnosť označiť viacero možností. Na otázku reagova-
li kladne, najviac ich zaujala možnosť vytvorenia študovne pre jednotlivé vekové kategórie, organizovanie 
voľnočasových aktivít pre deti a miesto pre usporiadanie výstav pre verejnosť. Najvačší záujem prejavili pre 
aktivity venované detskej obci čitateľov. 

Otázka č.8:

Je súčasné priestorové usporiadanie knižnice Gorazda Zvonického vhodné podľa Vášho 
názoru na realizáciu aktivít uvedených v otázke č.7?
a) áno
b) nie

Odpoveď Počet respondentov
áno 31
nie 69
spolu 100

Vyhodnotenie : Na otázku č.8 reagovalo 69% respondentov, že súčasné priestorové usporiadanie 
knižnice Gorazda Zvonického nieje vhodné podľa Vášho názoru na realizáciu aktivít uvedených v otázke č.7. 
31% opýtaných si myslí, že dané aktivity by mohli byť zorganizované i v súčasných priestoroch ZKGZ. 

Otázka č.9:

Myslíte si, že ponuka aktivít knižnice Gorazda Zvonického je vzhľadom k počtu 
obyvateľov mesta Michalovce dostačujúca ?
a) áno
b) nie

Odpoveď Počet respondentov
áno 33
nie 67
spolu 100

Vyhodnotenie : 67% respondentov označilo v otázke č.9, že ponuka aktivít knižnice Gorazda Zvonického 
je vzhľadom k počtu obyvateľov mesta Michalovce nedostačujúca. Len 33% je spokojných so súčasnou po-
nukou ZKGZ. 



TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - SWOT ANALÝZA

Silné stránky

•  administratívne centrum, sídlo štátnych inštitúcií s 
regionálnym významom
•  výhodná a strategicky významná poloha s 
ohl’adom na európske dopravné trasy sever - juh
•  letisko s medzinárodnými parametrami v
Košiciach,
•  územný plán umožňujúci d’alší rozvoj mesta
•  dostatok priestoru na d’alší rozvoj mesta
(bývanie, služby, priemysel)
•  dostatočné zdroje pitnej vody
•  vybudované inžinierske siete (voda, kanalizácia,  
plyn, elektrická energia, teplo)
•  dobrý dopravný systém - obchvaty pre tranzitnú   
dopravu, vylúčená doprava z centrálnej mestskej 
zény
•  vybudovaná železničná stanica štandardného   
vybavenia
•  územia zelene so zvláštnym štatútom - lesopark
•  dostatočná ponuka telekomunikačných
služieb
•  existujúca skládka komunálneho  odpadu

Slabé stránky

•  odlúčenost’ mesta od európskej dial’ničnej siete
•  nedostatočná úroveň investícií do úspor elektrickej  
energie
•  zlý stav komunikácií v meste
•  zastaranost’ verejného osvetlenia v meste
•  nedostatočná údržba komunikácií a chodníkov
•  nárast individuálnej dopravy v neprospech  vere-
jnej dopravy
•  nedostatok parkovacích a garážových plôch
•  nedostatočná bezbariérovost’v okrajových časti-
ach mesta
•  nedostatok cyklotrás a bežeckých trás
•  neekologický charakter súčasnej výstavby
•  chýba integrovaný systém verejnej dopravy
•  nevyhovujúca autobusová stanica (zastaraná 
a  umiestnená na nevhodnom mieste - pamiatková  
zóna mesta )
•  nedostatočné napojenie občanov, firiem a inštitúcií 
na internet
•  nedostatok detských ihrísk a kvalitných zón oddy-
chu
•  nedostatočná analýza súčasného stavu pre tvorbu  
aktualizácie územného rozvoja mesta
•  neaktuálne prieskumy a rozbory pre územny roz-
voj

Príležitosti

•  možnost’ získat’ finančné prostriedky z eurofondov
•  využitie ekologických foriem dopravy
•  rozvoj informačných technológií
•  potreba dobudovania technickej infraštruktúry vo 
vzt’ahu na rozvoj priemyselného parku
•  spracovanie koncepcie rozvoja mesta v tepelnej 
energetike

Ohrozenia

•  nedostatok finančných prostriedkov na modern-
izáciu a spomalenie budovania dopravných t’ahov 
(dial’nica)
•  nedostatok finančných prostriedkov na obnovu 
miestnych komunikácií
•  stret rozvojových záujmov a ochrany životného 
prostredia
•  v nedostatočnom tempe prebiehajúca rekonštruk-
cia inžinierských sietí



DOTAZNÍK - DOPRAVA 1. Pohlavie: 
a) žena
b) muž

2. Váš vek:
a) 15 - 18 rokov 
b) 19-25 rokov
c) 26-35 rokov
d) 36-45 rokov
e) 46 – 55 rokov
f) viac ako 56 rokov

3. Žijete v súčasnosti v Michalovciach?
a) áno
b) nie

4. Riadite motorové vozidlo?                  a) áno                 b) nie

5. Na stupnici od 1 do 5 vyznačte (zakrúžkujte) ako hodnotíte možnosti parkovania v 
centre mesta Michalovce (pričom č.1 označuje odpoveď výborné možnosti parkovania a 
č.5 nevyhovujúce možnosti parkovania – málo parkovacích miest).
č.1 ................   č.2.................   č.3 ................   č.4 ..................   č.5....................

6. Ktoré konkrétne miesto v Michalovciach (v centre) hodnotíte ako najviac 
problémové pre parkovanie: .....................................................................................

7. Uvítali by ste vybudovanie podzemného parkoviska v centre mesta Michalovce?
a) áno
b) nie

Na otázku č.8 odpovedajte iba v prípade, ak ste v otázke č.7 uviedli odpoveď áno 

8. Uveďte, ktorá lokalita/parcela by bola z Vášho pohľadu vhodná pre vybudovanie 
podzemného parkoviska v centre mesta Michalovce
a) parkovisko pri tzv. Drevenej dedine
b) parkovisko pri MsKs
c) iná lokalita v centre – uveďte ktorá ......................................................................

9. Ak ste v otázke č.5 uviedi odpoveď a uveďte výhody parkovania oproti ostatným 
lokalitám:...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

10. Vyjadrite svoj názor na výstavbu nových kruhových objazdov v meste: (môžete 
uviesť viac možností)
a) výrazne zlepšujú plynulosť cestnej premávky
b) urýchľujú cestnú premávku 
c) znižujú množstvo dopravných nehôd na ceste
d) všetky križovatky by sa mali kruhovými objazdmi nahradiť
e) iné.............................................................................................................

CIEĽ VÝSKUMU

Cieľom výskumu je posúdiť a zhodnotiť názory respondentov na dopravu v meste Michalovce. 
Vrámci výskumu posúdiť, či sú možnosti parkovania vrámci mesta dostatočné, ktoré konkrétne lokality v 
meste sú problematické. Zaujímal ma názor respondentov na otázku vybudovania podzemného parkoviska 
v centre mesta. So stúpajúcim trendov budovania nových kruhových objazdov a prestavby križovatiek na 
kruhové objazdy som vrámci dotazníkovej otázky zisťovala, aký je názor respondentov na nich. 

HYPOTÉZY VÝSKUMU

Hypotéza č.1: 
Predpokladám, že viac ako 50% opýtaných respondentov riadi motorové vozidlo. 

Hypotéza č.2: 
Predpokladám, že viac ako 50% opýtaných respondentov zhodnotí dobre možnosti parkovania v meste.

Hypotéza č.3: 
Predpokladám, že viac ako 50% opýtaných respondentov uvíta možnosť vybudovania podzemného park-
oviska v centre mesta. 

Hypotéza č.4: 
Predpokladám, že vačšinu respondentov nadchne predstava nového podzemného parkoviska pri tzv. 
Drevenej dedine.

Hypotéza č.5: 
Predpokladám, že viac ako 50% opýtaných respondentov súhlasí, že kruhové objazdy výrazne zlepšujú ply-
nulosť cestnej premávky. 
 

METÓDA VÝSKUMU

Na získanie údajov som použila tradičnú metódu zberu informácií - dotazník. 
Dotazník bol realizovaný v čase od 10.11. do 21.12. 2013. Rozdaných bolo 100 dotazníkov a vrátilo sa 100, 
čo prestavuje 100% úspešnosť. Vyplnenie dotazníka bolo na báze dobrovoľnosti. 

Výber respondentov som smerovala na Strednú zdravotnú školu v Michalovciach - cieľom bolo získať čo 
najvačšiu vzorku roznych vekových skupín. Vyššie spomenutá škola má triedy s rozličným zameraním - pre 
stredoškolákov i vyššie vekové skupiny na doplnenie stredoškolského i odborného vzdelania. Vzhľadom k 
tomu predstavujú dostatočne širokú vzorku verejnosti vzhľadom na vek, bydlisko a ukončené vzdelanie. 



DOTAZNÍK - DOPRAVA
VYHODNOTENIE

Dotazník vyplnilo 100 respondentov, návratnosť dotazníka dosiahla 100% úroveň. 

Otázka č.1:

Pohlavie: 
a) žena
b) muž

Pohlavie Počet respondentov
žena 69
muž 31
spolu 100

Vyhodnotenie : Z počtu 100 respondentov 69% tvorili ženy a 31% tvorili muži. 

Otázka č.2:

Váš vek:
a) 15 - 18 rokov 
b) 19 - 25 rokov
c) 26 - 35 rokov
d) 36 - 45 rokov
e) 46 - 55 rokov
f) viac ako 56 rokov

Váš vek Počet respondentov
15 - 18 rokov 26
19 - 25 rokov 26
26 - 35 rokov 24
36 - 45 rokov 14
46 - 55 rokov 10

Vyhodnotenie : Rovnakých 26% respondentov tvorila skupina respondentov 18 - 25 a 26 - 35 ročných. 
Druhé najvačšie zastúpenie tvorili 36 - 45 ročný. Ostatné vekové kategórie boli zastúpené približne rovnako, 
pod 15% hranicou.

Otázka č.3:

Žijete v súčasnosti v Michalovciach?
a) áno
b) nie

Odpoveď Počet respondentov
áno 52
nie 48
spolu 100

Vyhodnotenie : Viac opýtaných respondentov nežije v súčasnosti v Michalovciach. 



Otázka č.4:

Riadite motorové vozidlo? 
a) áno
b) nie

Odpoveď Počet respondentov
áno 74
nie 26
spolu 100

Vyhodnotenie : Viac opýtaných respondentov riadi motorové vozidlo. 

Otázka č.5:

Na stupnici od 1 do 5 vyznačte (zakrúžkujte) ako hodnotíte možnosti parkovania v cen-
tre mesta Michalovce (pričom č.1 označuje odpoveď výborné možnosti parkovania a č.5 
nevyhovujúce možnosti parkovania – málo parkovacích miest).
č.1 ................   
č.2.................   
č.3 ................   
č.4 ..................   
č.5....................

Odpoveď Počet respondentov
1 4
2 8
3 43
4 25
5 20
spolu 100

Vyhodnotenie : Najviac opýtaných respondentov, 46%, hodnotí možnosti parkovania v centre mesta 
Michalovce za dobré. Zaujímavá je i skupina 25% respondentov, ktorý hodnotia možnosti parkovania za 
dostatočné. Celkovo je vačšia skupina respondentov nespokojných s možnosťami parkovania v centre mesta 
Michalovce. 

Otázka č.6:

Ktoré konkrétne miesto v Michalovciach (v centre) hodnotíte ako najviac problémové 
pre parkovanie: .....................................................................................

Odpoveď Počet respondentov
Nsp Štefana Kukuru 21
parkovisko Kaufland 15
poliklinika - MsKs 12
knižnica 6
iné 21
neuviedli 25
spolu 100



Vyhodnotenie : Na otázku č.6 vypĺňali respondenti odpoveď sami. 25% respondentov neuviedlo žiad-
nu odpoveď. Ostatní respondenti uviedli za problematické okolie NsP Štefana Kukuru, pri knižnici Gorazda 
Zvonického a prekvapivo i parkovisko pre MsKs. 

Otázka č.7:

Uvítali by ste vybudovanie podzemného parkoviska v centre mesta Michalovce?
a) áno
b) nie

Odpoveď Počet respondentov
áno 89
nie 11
spolu 100

Vyhodnotenie : Na otázku č.7 odpovedalo 89% respondentov pozitívne na možnosť vybudovania 
podzemného parkoviska v centre mesta Michalovce.

Otázka č.8:

(Na otázku č.8 odpovedajte iba v prípade, ak ste v otázke č.7 uviedli odpoveď áno)

Uveďte, ktorá lokalita/parcela by bola z Vášho pohľadu vhodná pre vybudovanie 
podzemného parkoviska v centre mesta Michalovce:
a) parkovisko pri tzv. Drevenej dedine
b) parkovisko pri MsKs
c) iná lokalita v centre – uveďte ktorá ......................................................................

Odpoveď Počet respondentov
parkovisko pri tzv. Drevenej dedine 31
parkovisko pri MsKs 57
iná lokalita v centre – uveďte ktorá ............................
..........................................

1

spolu 89

Vyhodnotenie : Z 89 respondentov, ktorí odpovedali kladne na otázku číslo 8, 64% z nich  hodnotí park-
ovisko pred MsKs ako vhodnú lokalitu pre vybudovanie podzemného parkoviska. Necelých 35% je za vybu-
dovanie parkoviska pri tzv. Drevenej dedine a len 1% uviedlo inú lokalitu. 

Otázka č.10:

Vyjadrite svoj názor na výstavbu nových kruhových objazdov v meste: (môžete uviesť 
viac možností):
a) výrazne zlepšujú plynulosť cestnej premávky
b) urýchľujú cestnú premávku 
c) znižujú množstvo dopravných nehôd na ceste
d) všetky križovatky by sa mali kruhovými objazdmi nahradiť
e) iné.............................................................................................................

Odpoveď Počet respondentov
výrazne zlepšujú plynulosť cestnej premávky 68
urýchľujú cestnú premávku 36
znižujú množstvo dopravných nehôd na ceste 32
všetky križovatky by sa mali kruhovými objazdmi 
nahradiť

16

iné...............................................................................
..............................

0

Vyhodnotenie : V otázke č.10 mali respondenti možnosť označiť viacero možností. Na otázku reagovali 
kladne, najkladnejšie hodnotia výrazné zlepšenie plynulosti cestnej premávky. Približne podobne sa zhodli na 
tom, že kruhové objazdy v meste urýchľujú cestnú premávku a znižujú množstvo dopravných nehôd na 
ceste. Malá skupina rspondentov označila odpoveď d) všetky križovatky by sa mali kruhovými objazdmi nah-
radiť. Iné neuviedol žiaden respondent. 



ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE
Na základe SWOT analýz, spracovaných dotazníkov a zozbieraných informácií som sa rozhodla pre vypra-
covanie diplomovej práce na tému Mestská knižnica v Michalovciach. 

Ciele práce a osnova:
-  Analýza daného prostoru a závěry podstatné pro formování návrhu
 -  spracovanie histórie mesta
 -  zozbieranie informácií potrebných pre dipl. prácu (fotografie, mapové podklady, atď.)
 -  dotazníkový prieskum na 2 odlišné témy
 -  spracovanie vyplnených dotazníkov a vytvorenie záverov
 -  spracovanie SWOT analýz na viacero oblastí (kultúra, doprava, knižnica, atď.)
 -  utvorenie kompletného zadania dipl. práce
 -  vybranie parcely pre zadanie 
 -  hlbšie analýzy centra mesta Michalovce
-  Architektonicko- urbanistická šúdia mestskej knihovny v centru mesta Michalovce
 -  výkresová dokumentácia v odpovídajícej mierke  - M2000, M1:500, 1:100, 1:5
 -  sprievodná správa, situácia, půdorysy, řezy, pohledy, vybraná část interiéru, mobiliářový prvek
 -  architektonický model, prezentační plakát  100 x 70 cm na výšku, CD s elektronickou podobou 
    diplomové práce

Náplň budovy mestskej knižnice v Michalovciach:
-  knižnica pre všetky vekové skupiny
-  kultúrne centrum mesta - usporiadavanie výstav, prednášok, spoločenských podujatí
-  priestory pre voľnočasové aktivity pre deti – organizované rôzne krúžky pod vedením pedagóga 
-  miesto pre matky s deťmi – zmysluplné trávenie voľného času (detský kútik – kreslenie, čítanie, 
    rôzne hry....
-  priestory pre prenájom - kancelárie, obchody
-  vytvorenie podzemného parkoviska 
-  tvorba mesta - doplnenie pešej zóny - vyzvorenie kľudovej zóny so zeleňou a lavičkami. 

Umiestnenie parcely:

Fotografie z parcely:

Mapa mesta - centrum s vyznačenou parcelou

Dovody pre výber danej parcely:
-  historické centrum mesta
-  blízkosť mestskej radnice
-  problém riešenia parkovania v meste
-  možnosť vytvorenia parkovej zóny

Za povšimnutie stojí snaha o zachovanie zelene

Parcela sa nachádza v blízkosti mestskej radnice.

Názov tzv. Drevená dedina pochádza od 
drevenej konštrukcie stánkov s dreveným 

opláštením.

Stav vozovky je na niektorých miestach v 
zúfalom stave. O estetickosti nehovoriac. 

Na parkovisku zaparkuje max.80 áut.



MESTSKÁ KNIŽNICA V MICHALOVCIACH - PRAKTICKÁ ČASŤ
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P parkoviská pre verejnosť
obsadenosť parkoviska
VYSOKÁ

P parkoviská pre verejnosť
obsadenosť parkoviska
STREDNÁ

P parkoviská pre verejnosť
obsadenosť parkoviska
NÍZKA

P

ANALÝZA PARKOVANIA V CENTRE MESTA MICHALOVCE

120 
parkovacích
miest

120 
parkovacích
miest

60 
parkovacích
miest

50 
parkovacích
miest

180 
parkovacích
miest

70 
parkovacích
miest

50
parkovacích
miest

30
parkovacích
miest

70
parkovacích
miest



hranica centra mesta

LEGENDA

P parkovisko

PEŠIA ZÓNA

PEŠIA ZÓNAP

P
P

P
P

PP

ANALÝZA VYBRANEJ LOKALITY V CENTRE MESTA MICHALOVCE

hranica riešenej lokality

cyklotrasa

 zastávka hromadnej
 dopravy

základná škola

materská škola

knižnica

obchod



FOTOGRAFIE Z VYBRANEJ LOKALITY

Pohľad na vybranú lokalitu z pešej zóny. 
Po ľavej strane sa nachádza budova Mestského úradu.

Neatraktívna lokalita za Mestským úradom. 

Prvotný koncept - budova knižnice

Prvotný koncept - budova verejných toaliet



FOTOGRAFIE Z VYBRANEJ LOKALITY

Prvotný koncept - bytový blok

Prvotný koncept - park a nová “drevená dedina”Neatraktívna lokalita - parkovisko a tzv. “drevená dedina“

Neatraktívna lokalita - parkovisko a prechod pre chodcov 
smerom k základnej škole



SITUÁCIA 1:500
umiestnenie jednotlivých budov v rámci  vymedzeného územia
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PODZEMNÉ PARKOVANIE V CENTRE MESTA

ŠKÔLKA

PODZEMNÉ PARKOVANIE

VSTUP DO  
PODZEMNEJ 

GARÁŽE

BYTOVÝ 
DOM

MESTSKÝ ÚRAD

PEŠIA ZÓNA



strojovňa
vzduchotechniky

technická miestnosť

strojovňa
vzduchotechniky

technická miestnosť

10 2 5 10

170 verejných parkovacích miest
16 parkovacích miest pre byty
10 handicap

rez AA'

rez AA'

rez AA'

parkovanie pre bicykle

parkovanie pre motocykle

PÔDORYS PODZEMNÉ PARKOVANIE 1:500
Pod Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického a Kultúrnym centrom mesta Michalovce



ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA GORAZDA ZVONICKÉHO A KULTÚRNE CENTRUM MESTA MICHALOVCE
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PÔDORYS 1.POSCHODIE 1:200
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického a Kultúrne centrum mesta Michalovce

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08
2.09

2.11

2.10

2.12

2.13 2.14 2.15

2.162.17

2.18

2.19 2.20

2.22

2.21

2.01 núdzové schodisko 20,4 m²
2.02 chodba 5,7 m²
2.03 oddelenie pre dospelých a seniorov 385,1 m²
2.04 sklad 28,3 m²
2.05 oddelenie pre mládež 228,4 m²
2.06 počítačová miestnosť 46,7 m²
2.07 úklidová miestnosť 2,41 m²
2.08 WC-handicap 3,3 m²
2.09 WC muži-predsienka 3,4 m²
2.10 WC muži 12,0 m²
2.11 WC ženy-predsienka 3,9 m²
2.12 WC ženy 5,2 m²
2.13 hudobné oddelenie-sklad 11,1 m²
2.14 hudobné oddelenie-okienko pre

zamestnanca 9,8 m²
2.15 serverovňa 10,2 m²
2.16 hudobné oddelenie-miestnosť s

premietacím plátnom 64,7 m²
2.17 detský kútik 61,2 m²
2.18 oddelenie pre dospelých a seniorov

+študovňa 241,9 m²
2.19 sklad 28,3 m²
2.20 oddelenie pre deti 388,7 m²
2.21 chodba 5,9 m²
2.22 núdzové schodisko 20,4 m²

10 2 5 10



PÔDORYS PRÍZEMIE 1:200
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického a Kultúrne centrum mesta Michalovce

STÁLA EXPOZÍCIA

DOČASNÁ EXPOZÍCIA

PREDAJŇA  KNÍHKUPECSTVO/PAPIERNÍCSTVO

DETSKÁ EXPOZÍCIA

šatňa

1.01 vstupná hala 177,6 m²
1.01a šatne 12,5 m²
1.02 literárna kaviareň(LK) 54,5 m²
1.03 LK-kuchyňa 9,4 m²
1.04 LK-sklad 9,0 m²
1.05 LK-denná miestnosť
          pre zamestnancov lit.kaviarne 6,8 m²
1.06 LK-WC+sprcha-zamestnanci 3,5 m²
1.07 núdzové schodisko 20,4 m²
1.08 chodba 6,3 m²
1.09 chodba 14,0 m²
1.10 foyer 52,0 m²
1.11 technická miestnosť 21 m²
1.12 konferenčná miestnosť pre 100 ľudí 140 m²
1.13 depozitár 134 m²
1.14 chodba 27 m²
1.15 depozitár-špeciál 38,7 m²
1.16 kníhkupecstvo/papiernícstvo 94,1 m²
1.17 kníhkupecstvo-sklad 20,42 m²
1.18 chodba 15,5 m²
1.19 kníhkupecstvo-WC-handicap-

zamestnanci 3,4 m²
1.20 kníhkupecstvo-denná miestnosť 14,4 m²
1.21 kníhkupecstvo-WC+sprcha-

zamestnanci 3,4 m²
1.22 riaditeľ knižnice-kancelária 18,7 m²
1.23 riaditeľ knižnice-sklad 7,4 m²
1.24 chodba 7,9 m²
1.25 zasadacia miestnosť pre
       zamestnancov knižnice 27,2 m²
1.26 denná miestnosť pre zamestnancov

knižnice 16,2 m²
1.27 šatňa pre zamestnancov knižnice 14,4 m²
1.28 WC+sprcha pre zamestnancov

knižnice 3,7 m²
1.29 WC-handicap pre zamestnancov

knižnice 3,3 m²
1.30 chodba 14,5 m²
1.31 chodba 6,3 m²
1.32 núdzové schodisko 20,4 m²
1.33 výstavný priestor galérie 334,6 m²
1.34 tvorivá dielňa 36,0 m²
1.35 sklad-galéria 33,7 m²
1.36 chodba 6,38 m²
1.37 chodba 7,7 m²
1.38 sklad-rekvizity pre bábkové divadlo 11,7 m²
1.39 šatňa 4,2 m²
1.40 WC+sprcha  13,1 m²
1.41 WC muži 18,0 m²
1.41a WC muži-handicap 3,2 m²
1.42 WC ženy 18,7 m²
1.42a WC ženy-handicap 3,2 m²

1.01

1.02

1.031.04

1.06

1.05
1.07

1.08 1.09

1.10

1.111.12 1.13 1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.23

1.22

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30 1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36 1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.42a

1.41a

1.01a

LITERÁRNA KAVIAREŇ

10 2 5 10



ZÁPADNÁ FASÁDA 1:200
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického a Kultúrne centrum mesta Michalovce

SEVERNÁ FASÁDA 1:200
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického a Kultúrne centrum mesta Michalovce



DETAIL 1:10
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického a Kultúrne centrum mesta Michalovce-  zelená strecha



VIZUALIZÁCIA 
hlavný vstup do knižnice Gorazda Zvonického



VIZUALIZÁCIA 
hlavný vstup do Kultúrneho centra mesta Michalovce



VIZUALIZÁCIA 
interiér Kultúrneho centra mesta Michalovce
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VEREJNÉ TOALETY MESTA MICHALOVCE



PRIEČNY REZ AA’ 1:50
verejné toalety mesta Michalovce

PÔDORYS +1,400 - 1:100
verejné toalety mesta Michalovce

PÔDORYS +2,800 - 1:100
verejné toalety mesta Michalovce



BOČNÝ POHĽAD
verejné toalety mesta Michalovce

POHĽAD NA VSTUP
verejné toalety mesta Michalovce
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BYTOVÝ DOM V CENTRE MESTA MICHALOVCE



PÔDORYS PRÍZEMIE 1:100
bytový dom v centre mesta Michalovce

2.01 chodba 16,9 m²
2.02 vstupná chodba  4,4 m²
2.03 kúpelňa 7,6 m²
2.04 WC 2,7 m²
2.05 spálňa 13,3 m²
2.06 detská izba 12,3 m²
2.07 kuchyňa s obývacou miestnosťou 37,9 m²
2.08 lodžia 8,8 m²
2.09 vstupná chodba 4,9 m²
2.10 kúpelňa 5,2 m²
2.11 kuchyňa s obývacou miestnosťou 17,2 m²
2.12 lodžia 5,4 m²

byt 3+kk  = 87 m²
byt 1+kk  = 32 m²

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.112.12

10 2 5

1.01     priestor na prenájom 27,3 m²
1.02     denná miestnosť 14,2 m²
1.03     WC 1,9 m²
1.04 priestor na prenájom 27,3 m²
1.05 denná miestnosť 14,2 m²
1.06 WC 1,9  m²
1.07 vstupná hala 16,7 m²
1.08 chodba 7,8 m²
1.09 technická miestnosť 6,2 m²
1.10 pivničná kója-byt č.1 4,5 m²
1.11 pivničná kója-byt č.2 3,9 m²
1.12 pivničná kója-byt č.3 3,9 m²
1.13 pivničná kója-byt č.4 5,5 m²

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

10 2 5

PÔDORYS BYTY 1. A 2. POSCHODIE 1:100
bytový dom v centre mesta Michalovce



ZADNÁ FASÁDA 1:200
bytový dom v centre mesta Michalovce

PREDNÁ FASÁDA 1:200
bytový dom v centre mesta Michalovce



ZDROJE
Informácie použité v tejto práci som čerpala z najledujúcich zdrojov:

kniha Náš okres Michalovce
napísaná pre Okresný úrad v roku 1997

portál mesta Michalovce
http://www.michalovce.sk/...

spravodajský portál mesta Michalovce
http://michalovce.dnes24.sk/

portál Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického
http://www.zkgz.sk/...

portál Zemplínskeho múzea 
http://www.zemplinskemuzeum.sk/index.php

portál o Dolnom Zemplíne
http://www.dolnyzemplin.sk/

digitálna mapa mesta Michalovce
za poskytnutie ďakujem Katastrálnemu úradu mesta Michalovce v spolupráci s geodétom 
Michalom Virčíkom

staré fotografie mesta Michalovce
http://pokec.azet.sk/jarodts/fotoalbumy/fotky-zo-starych-michaloviec/ft-318385476#/jarodts/fotoalbumy/fot-
ky-zo-starych-michaloviec

nové fotografie mesta Michalovce
fotografie z vlastnej zbierky 

blog Petra Molnára 
http://petermolnar.blog.sme.sk/c/140622/nadpis.html

doplňujúce informácie z Wikipédie - slobodnej encyklopédie
http://sk.wikipedia.org/wiki/....

historické mapy z portálu zoznam.sk
http://mapa.zoznam.sk/

video Michaloviec - Timelapse-(extended)-by-Lacny&Tirpak
https://www.youtube.com/watch?v=iGsBmQtsDuo
+ priamo download z http://www.uloz.to/


