
Zaži život mesta
Mesto žije počas roka rôznymi kultúrnymi a spoločenskými podujatiami, 
pulz života mesta sa zrýchľuje počas tradičných Zemplínskych slávností 
a jarmoku so sprievodnými akciami. Počas fascinujúcich prehliadok  
v podaní folklórnych súborov a iných tanečných a hudobných zoskupení 
vzrastá v ľuďoch žijúcich v meste hrdosť na bohaté tradície a výnimočne 
udržiavanú kultúru. Osviežením bývajú zaujímavé divadelné predsta-
venia, ktoré spolu s ľudovým tancom a spevom obohacujú vedomosti  
generácií o kolobehu života v neopakovateľnom kúte našej krajiny.



2. JARNI JURMAROK
V dňoch 30. apríla a 1. mája sa v meste pravidelne koná „Jarni 
jurmarok“ – jarné trhy s rôznymi sprievodnými akciami a tra-
dičným „stavaňim maja“, v podaní členov folklórneho súboru 
Zemplín, pred budovou mestského úradu na Námestí oslobo-
diteľov.

1. GALÉRIA POD NEBOM
V centre Michaloviec, pred mestským úradom, v parčíku  
pri fontáne, bola v roku 2013 zriadená „Galéria pod holým 
nebom“, kde sú vystavované obrazy či veľkoformátové foto-
grafie, tematicky späté s históriou i súčasnosťou mesta.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/08-galeria_pod_holym_nebom.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5241
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/02-jarni_jurmarok.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=4866


3. PODVIHORLATSKÝ MARATÓN
História Podvihorlatského maratónu (trasa vedie okolo Zem-
plínskej šíravy), ktorý sa organizuje 1. mája a štart i cieľ je 
pred budovou mestského úradu, siaha do roku 1984. Organi-
zuje sa tiež Michalovský polmaratón a In-line maratón.

4. JARNÁ CENA MICHALOVIEC
Dňa 1. mája sa v centrálnom mestskom parku už tradične ko-
najú preteky v parkúrovom skákaní vo viacerých disciplínach 
s názvom Jarná cena Michaloviec. Prvý ročník tohto jazdec-
kého podujatia bol zorganizovaný v roku 2002.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/04-jarna_cena_michaloviec.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=4866
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/03-podvihorlatsky_maraton.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5176


5. DEŇ MÚZEÍ
Zemplínske múzeum v Michalovciach, v spolupráci s tunaj-
šou samosprávou a ďalšími organizáciami či inštitúciami, pri-
pravuje každoročne v máji - pri príležitosti Medzinárodného 
dňa múzeí - podujatie, tematicky zamerané na rôzne historic-
ké obdobia.

6. MIHAĽOVSKI DESKI
Mozaiku letných kultúrnych podujatí od roku 2011 dopĺňa je-
dinečný medzinárodný festival nárečového divadla „Mihaľov-
ski deski“. Jednotlivé predstavenia sa konajú na rozličných 
miestach v Michalovciach a okolí.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/06-michalovski_deski.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=4866
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/05-den_muzei.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=4866


7. DIES PRO HONORE CIVITATIS – 
 DNI NA POCTU MESTA
Toto podujatie, ktorého počiatky siahajú do roku 2006,  
zaujímavým spôsobom približuje dôležité momenty z histórie 
mesta, ako aj životné osudy významných osobností, spätých 
s týmto sídlom. Súčasťou podujatia je aj slávnostné uvedenie 
významnej osobnosti z histórie mesta do Panteónu historic-
kých osobností.

8. VYSTÚPENIA FOLKLÓRNEHO 
 SÚBORU ZEMPLÍN
Zachovávaniu zvykov našich predkov – ľudovej hudby, spevu 
a tanca sa od roku 1957 venujú vo folklórnom súbore Zem-
plín. Jeho vystúpenia a premiérové programy predstavujú 
neodmysliteľnú súčasť kultúrno-spoločenského života mesta.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/01-vystupenia_fs_zemplin.mp3
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/07-den_na_poctu_mesta.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5259


9. ZEMPLÍN VETERÁN RALLYE
Súčasťou prehliadky historických vozidiel - automobilov  
a motocyklov, ktorej prvý ročník sa uskutočnil v roku 2005, 
sú i viaceré sprievodné akcie – prejazd pešou zónou mesta, 
jazda po okolí a súťaže pre divákov.

10. MICHALOVSKÝ ORGAN
Pod uvedeným názvom sa skrýva cyklus organových koncer-
tov v rímskokatolíckom farskom kostole so zastúpením do-
mácich aj zahraničných interpretov, ktorý od roku 2007 za-
strešuje Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/10-michalovsky_organ.mp3
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/09-zemplin_veteran_rallye.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5258


11. ZEMPLÍNSKE SLÁVNOSTI
Zemplínske slávnosti – medzinárodný folklórny festival spe-
vu a tanca – majú tiež bohatú históriu. Od roku 1960 sa kaž-
doročne, počas tretej augustovej nedele, konajú na tribúne  
v centre mesta. Súčasťou slávností sú rôzne sprievodné 
podujatia ako napríklad tradičný Zemplínsky jarmok s Ulič-
kou remesiel, tancovanie karičky s cieľom vytvoriť rekord  
v čo najväčšom počte ľudí tancujúcich v typickom ľudovom 
tanci východného Slovenska a gastronomické súťaže.

12. MOTOZRAZ
K druhému mesiacu letných prázdnin neodmysliteľne patrí 
aj Medzinárodný motozraz Sveta motocyklov organizovaný  
na Zemplínskej šírave od roku 2002. Motozraz je jedným  
z najväčších podujatí svojho druhu v strednej Európe, pričom 
časť programu sa odohráva priamo v Michalovciach.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/12-motozraz.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5277
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/11-zemplinske_slavnosti.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5280


13. MICHALOVCE MICHALOM
 A MICHAELÁM
Hudobno-zábavný program, venovaný Michalom a Michaelám, 
ktorý spestrujú rôzne netradičné aktivity. Súčasťou podujatia 
je i pokus o prekonanie rekordu v počte zhromaždených no-
siteľov mena Michal a Michaela, ako aj obmeny týchto mien  
v jazykoch iných národov, na jednom mieste.

14. ŠPACIRKI PO VAROŠU
Netradičný spôsob poznávania histórie Michaloviec ponúka-
jú stále populárnejšie „Špacirki po varošu“ – tematicky za-
merané putovanie po známych aj menej známych pamiatkach 
mesta so sprievodným slovom historika.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/14-spacirky_po_varosu.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=4936
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/13-michalovce_michalom_a_michaelam.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5288


15. VIANOČNÉ TRHY
Vianočné trhy v Michalovciach, s tradíciou od roku 1992,  
ponúkajú okrem možnosti nákupov a občerstvenia aj boha-
tý kultúrny program, ktorý pozostáva z prezentácie ľudových 
vianočných zvykov.

16. VYSTREĽOVANIE ZÁTKY
 ZO ŠUMIVÉHO VÍNA
Táto netradičná súťaž sa koná v posledný deň kalendárneho 
roka - na Silvestra, na pravé poludnie - pred budovou mest-
ského úradu. Jej víťazom sa stáva ten, kto vystrelí zátku  
zo šumivého vína do čo najväčšej vzdialenosti.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/16-vystrelovanie_zatky_zo_sv.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=4685
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/sk/02/15-vianocne_trhy.mp3
http://www.michalovce.sk/albums.html?album=5057
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