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ÚVOD 
 
 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického je verejnou knižnicou, ktorá plní úlohu mestskej aj 
regionálnej knižnice. V jej pôsobnosti sú knižnice dvoch okresov - Michalovce a Sobrance. 
Zároveň supluje vysokoškolské knižnice pre dve pobočky vysokých škôl, ktoré pôsobia v meste. 

V súlade so zákonom NR SR č. 183/2000 o knižniciach je kultúrnou, vzdelávacou 
a informačnou inštitúciou, ktorá zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje dokumenty 
a informácie z vlastných a iných zdrojov. 
Nad rámec funkcie mestskej knižnice plní najmä tieto úlohy : 

zabezpečuje medziknižničnú výpožičnú službu pre používateľov 
- po začlenení medzi knižnice KIS3G a s využitím celoslovenského knižničného 

systému Virtua poskytuje službu MVS aj používateľom ostatných knižníc na 
Slovensku 
sprístupňuje internet používateľom knižnice aj širokej verejnosti bezplatne a tým umožňuje 
využitie externých informačných zdrojov 

- v spolupráci s Knižnicou Mateja Hrebendu v Levoči zabezpečuje pre nevidiacich 
a slabozrakých výmenné súbory zvukových dokumentov 
odborne spracováva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu 
spracováva štatistiku o verejných knižniciach - profesionálnych a neprofesionálnych 
v okresoch Michalovce a Sobrance 

- koordinuje a poradenský usmerňuje obecné a mestské knižnice v okresoch Michalovce a 
Sobrance 

- na základe zmluvných vzťahov zabezpečuje doplňovanie knižničných fondov týchto 
knižníc. 

 
 
 
 
1. RIADENIE KNIŽNICE  
 
 
 
1.1 Účtovníctvo 

 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického je rozpočtovou organizáciou KSK Košice. 

 V rámci pilotného projektu KSK Košice prešla od 1. januára 2005 naša knižnica v rámci 
účtovníctva na systém štátnej pokladnice. 

Záver : priebežná realizácia úloh s tým spojených 
Zodpovedá :  Riaditeľ knižnice a vedúci útvarov 
 

1.2 Právne predpisy 
 
V súlade so zákonmi, vyhláškami a nariadeniami NR SR sledovať a zabezpečovať 

dodržiavanie právnych predpisov, ktoré sa týkajú činnosti knižnice. 
Zodpovedá : Riaditeľ knižnice a vedúci útvarov 
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1.3 Porady 

Prostredníctvom porád : 

a) vedenia - informovať o aktuálnych úlohách, v rámci kompetencií prijímať 
riešenia a rozhodnutia a kontrolovať úlohy vyplývajúce z plánu a porád 

b) pre všetkých pracovníkov - informovať pracovníkov knižnice o aktuálnych 
úlohách a kontrolovať zadané úlohy pre jednotlivcov a oddelenia 

c) útvarov   -   informovať  pracovníkov   knižnice   o aktuálnych   úlohách s 
konkrétnym uložením podmienok na ich realizáciu 

Zodpovedá : Riaditeľ knižnice a vedúci útvarov 

1.4 Financie 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického je rozpočtovou organizáciou, ktorá môže 
získavať financie na svoju prevádzku : 

a) pridelením z rozpočtu KSK Košice 
b) sponzorskými darmi 
c) prostredníctvom projektov 

Zodpovedá : Riaditeľ knižnice a vedúci útvarov 

 
 
 
2. ŤAŽISKOVÉ ÚLOHY  

 
 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického si na rok 2011 stanovuje tieto ťažiskové úlohy  
 
2.1. Pri príležitosti 100. výročia pôsobenia J.T.Moussona v Michalovciach pripraviť tieto 

podujatia : 
- Noc literatúry – medzi vybrané tituly, ktoré sa budú čítať zaradiť zápisky z denníka  
      Kláry Irmanovej, manželky J.T.Moussona.  
- Pripraviť výtvarnú súťaž detí ZUŠ a ZŠ  s témou J.T Moussona 
- Spracovať Personálnu výberovú bibliografiu maliara Zemplína J.T. Moussona. 
Zodpovední : Vedúci ÚKIS 

 
2.2.  Pri príprave podujatí spolupracovať s Mestským kultúrnym strediskom v Michalovciach, 

Zemplínskym  múzeom, Hvezdárňou a Zemplínskym osvetovým strediskom 
v Michalovciach 
Zodpovední : Riaditeľ a vedúci útvarov 

 
 
2.3. Zabezpečiť informovanosť verejnosti o činnosti knižnice a o pripravovaných podujatiach vo 

všetkých dostupných médiách – rozhlas, regionálne noviny, regionálna televízia, webová 
stránka knižnice. 
Zodpovední : Riaditeľ a vedúci útvarov 
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3. KNIŽNI ČNÝ FOND 

3.1 Získavanie finančných prostriedkov 

V rámci svojich kompetencií samostatne prípadne v spolupráci s vedením knižnice 
získavať finančné prostriedky na nákup literatúry (projekty, sponzori a podobne). 

Zodpovedá : Regionálne oddelenie 

3.2 Novinky na knižnom trhu 

           Prostredníctvom tlače, ponúk na internete alebo priamo adresovaných ponúk sledovať 
novinky na knižnom trhu a zabezpečovať ich výber pre knižnicu.  

            Zodpovedá : Regionálne oddelenie, pracovníci ÚKIS 

3.3 Prehodnocovanie a doplňovanie fondu 

V súlade s finančnými možnosťami knižnice doplňovať (resp. vyraďovať) knižničný 
a informačný fond, vyhodnotiť doplňovanie v predchádzajúcom roku a hľadať nové riešenia 
pre nákup aktuálnej literatúry podľa požiadaviek čitateľskej verejnosti. Stanoviť kritéria pre 
doplňovanie literatúry. 

Zodpovedá : Regionálne oddelenie, členovia akvizičnej komisie 

3.4 Periodická tlač 

V rámci svojich kompetencií a skvalitnenia služieb pre čitateľov každoročne 
prehodnocovať odber periodickej tlače. 

Zodpovedá : M. Koribaničová, M. Hrehovčíková, J. Mrázová 

 

3.5 Stratené knižničné jednotky 

V prípade straty knižničných jednotiek postupovať podľa platného knižničného 
a výpožičného poriadku ZKGZ. 

Zodpovedá : Regionálne oddelenie 

 

3.6 Vyraďovanie literatúry  

Pri vyraďovaní literatúry postupovať podľa vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 421/2003 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a 
revízii knižničného fondu v knižniciach v zmysle platných predpisov. 

Zodpovedá : Regionálne oddelenie 
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4. BIBLIOGRAFICKÁ A INFORMA ČNÁ ČINNOSŤ 
 
 

4.1 Excerpcia článkov 
  
 V rámci bibliografickej koordinácie knižníc Košického a Prešovského kraja excerpovať 
z určených titulov periodickej tlače : Misionár, Don Bosco dnes a  Prameň. 
Zodpovedá : Regionálne oddelenie 
 

 
 4.2 Excerpcia regionálnej tlače 

 
 Pre potreby našej knižnice excerpovať regionálnu tlač : Misionár, Don Bosco dnes, Noviny 
Zemplína , Zemplínsky  Korzár, Knižnica, Prameň  
Zodpovedá : Regionálne oddelenie 

 
 

4.3 Albumy regionálnych osobností a regionálnych udalostí 
 
 Výstrižkové albumy v klasickej výstrižkovej podobe boli ukončené ku koncu roka 2009. 
v roku 2011 sa budú spracovávať už len v novej elektronickej podobe. 
Zodpovedá : Regionálne oddelenie 

 
 

4.4 Fond regionálnej literatúry 
  

 Naďalej pokračovať v budovaní a rozširovaní fondu regionálnej literatúry. 
Zodpovedá : Regionálne oddelenie 

 
 

4.5 Rozšírenie činnosti oddelenia 
  

 Spracovať profily významných regionálnych osobností (ich život a tvorbu) na CD, 
s možnosťou prezentácie na informatických prípravách používateľov.  
Zodpovedá : Regionálne oddelenie 
 
     
      4.6. Spolupráca s obecnými úradmi 
 
            Nadviazať spoluprácu s obecnými úradmi v okresoch Michalovce a Sobrance a tým 
zabezpečiť dodávanie vydávanej regionálnej  literatúry ako povinného výtlačku do ZKGZ. 
Zodpovedá : Regionálne oddelenie a Úsek metodiky 
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5. EDIČNÁ ČINNOSŤ 
 

5.1. Komentár k výkazom o činnosti mestských a obecných knižníc za rok 2010 za okresy 
            Michalovce a Sobrance 

                  Zodpovedá : K. Smoľaková, Mgr. E.Lačná 
       

5.2. Aktualizácia webovej stránky knižnice.  
Zodpovedá : J. Váradyová, Mgr. E. Lačná 
 

5.3. V zmysle zákona č.546/2010 z 9.decembra 2010 s účinnosťou od 1.januára 2011 
zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na Internete             

            Zodpovedá :  Ing. D. Luteranová, J. Váradyová, Mgr. E.Lačná 
 
5.4.      Vydávanie záložiek a odporúčajúcich bibliografií na propagáciu knižnice  
            a  k podujatiam 

                  Zodpovedá : pracovníci ÚKIS 
      

5.4. Výberová personálna bibliografia o maliarovi Zemplína J.T. Moussonovi 
Zodpovedá : Mgr. E. Lačná 

 
 
 
 

6. METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 Obsahové zameranie metodickej činnosti bude vychádzať z konkrétnych potrieb obecných 
knižníc okresov Michalovce a Sobrance, ako aj z koncepcie činnosti obsiahnutej v Pláne činnosti 
na rok 2011. 
 

 
6.1 Metodická služba 

  
 Poskytovať metodickú a poradenskú službu knižniciam okresov Michalovce  a Sobrance. 
            Zodpovedá : K. Smoľaková, Mgr. E. Lačná  
 

6.2 Osobné návštevy 
 
 Formou osobných metodických návštev v knižniciach a na obecných úradoch,  
            ako aj formou konzultácií poskytovať metodickú a poradenskú pomoc pri : 

- jednotnej knižničnej technike, 
- ochrane knižničného fondu, revízii, delimitácii a vyraďovaní, 
- plánovaní, príprave a organizačnom zabezpečení kultúrnych podujatí, 
- pri práci s regionálnou literatúrou, bibliografickými materiálmi a možnosťami ich využitia 

v knižnici, 
- základnej orientácii o možnostiach uchádzať sa prostredníctvom projektov o finančné 

prostriedky na činnosť knižnice, 
- pri výbere softvéru na automatizáciu knižničnej agendy, 
- obnoviť činnosť zrušených knižníc v okresoch Michalovce a Sobrance. 

             Zodpovedá : K. Smoľaková, Mgr. E. Lačná  
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6.3 Doplňovanie literatúry 
 
 Na základe dohôd s obecnými úradmi realizovať doplňovanie literatúry do   
            knižničných  fondov obecných a mestských knižníc v okrese Michalovce a Sobrance 
            Zodpovedá : K.Smoľaková 
  
 
       6.4 Pracovné porady 
 
 Pripraviť a organizačne zabezpečiť pracovné porady a školenia pre knihovníkov okresov   
            Michalovce a Sobrance. 
            Zodpovedá : K. Smoľaková, Mgr. Lačná 
 
 
 
 

7. AUTOMATIZÁCIA  
 
Konkrétne aktivity : 
 
Absolvovanie školení k novej verzii – konzorcionálna verzia - systému Virtua 49 v SNK 
a následné zaškolenie pracovníkov výpožičných služieb 
Zodpovedá : Mgr. E. Lačná 

 
 

Pravidelne sa zúčastňovať  a aktívne sa podieľať na poradách pracovných skupín v SNK v Martine 
– pracovná skupina pre výpožičné služby, pracovná skupina pre katalogizáciu 
Zodpovedá : Mgr. E. Lačná 
 

8. ČITATELIA  

 

Plán čitateľov na rok 2011 
 
 Rok 2010 I. polrok 2011 II. polrok 2011 Spolu 2011 

CE dospelí 4 221 2 400 1 400 3 800 

CE deti 2 268 1 600 1 100 2 700 

Spolu 6 489 4 000 2 500 6 500 
 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického poskytuje pre všetkých záujemcov 
informatické prípravy, ktorých obsahom je vysvetlenie činností a služieb, ktoré knižnica 
poskytuje. 
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9. VÝPOŽIČKY  

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického je verejnou knižnicou, ktorá plní úlohu 
mestskej aj regionálnej knižnice. V súlade s koncepciou knižnice a zákonmi platnými v SR 
poskytujeme našim čitateľom : 

-    základné výpožičné služby 
bibliografické a informačné služby a to z vlastných fondov a informačných databáz 

ako aj z cudzích (formou MVS, internetu, rešerší a podobne). 

 

Plán - výpožičky absenčné 2011 
 

 Rok 2010 
skutočnosť 

I. polrok 2011 II. polrok 2011 Spolu 2011 

Spolu 113 516 67 300 66 500 133 800 
 
 

Plán - výpožičky prezenčné 2011 
 

 Rok 2010 
skutočnosť 

I. polrok 2011 II. polrok 2011 Spolu 2011 

Spolu    80 501 42 850 32 970 75 820 
 

 

Plán výpožičiek na rok 2011 : 
 

Absenčné 133 800 

Prezenčné 75 820 

Spolu 209 620 
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PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2011 

 
Termín Názov podujatia Miesto konania Spoluorganizátor Zodpovedný 

7.2.2011 
Michal Knitl  – Patagónia – 
beseda so spisovateľom 

ZKGZ 
Michalovce 

 
Mgr. Lačná 
J. Váradyová 

9.2.2011 o 17.00 
Prevencia  – zdravie  - 
prednáška  spojená s výstavkou  
kníh   

ZKGZ 
Michalovce 

p. Slavomír Selecký 
zástupca firmy Dr.Nona 

Jakubová 

9.2.2011 Valentín – tvorivá dielňa V. ZŠ Školská 2  Ondová 

11.2.2011 Valentín – šikovné rúčky 
I.ZŠ. 
T.J.Moussona  

 Ondová 

16.2.2011 
Mozartmánia – výstava, život, 
dielo a tvorivá dielňa 

ZKGZ 
Michalovce 

VIII.ZŠ P. Horova, 
ZUŠ Michalovce 

Feňáková 

24.2.2010 
Vznik a vývoj zvukovej knihy – 
prezentácia spojená s besedou 

ZKGZ 
Michalovce 

Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja 
Hrebendu v Levoči 

Feňáková 
Mgr. Lačná 

-.3.2011 Postavy z histórie – Mária 
Terézia v našich dejinách 

ZKGZ 
Michalovce 

 Farbarová  

-.3.2011 Deň ľudovej rozprávky – 
O Guľkovi Bombuľkovi 

III.ZŠ.  
Moskovská 1 

 Bc.Majvitorová 

-.3.2011 
EX-LIBRIS – knižná značka - 
Prezentácia výtvarných prác 
žiakov ZŠ  

ZKGZ 
Michalovce 

 Jakubová 

10.3.2011 Celoslovenská konferencia 
školských knižníc 

Zemplínske 
múzeum 
Michalovce 

Slovenská pedagogická 
knižnica Bratislava 

Mgr. Lačná 

16.3.2011 Deň ľudovej rozprávky – 
O Guľkovi Bombuľkovi 

ZKGZ 
Michalovce 

 Bc.Majvitorová 

22.3.2011 Zážitkové čítanie - hádanky VII.ZŠ Krymská  Ondová  

 Týždeň slovenských knižníc  

25.3.2011 
Martin Vladik  – beseda so 
spisovateľom 

ZKGZ 
Michalovce 

 
Pradová,  
Mgr.Fakrašová 

25.3.2011 Čitateľský maratón 
I.ZŠ. 
T.J.Moussona  

 Ondová  

28.3. – 2.4. 2011 
Týždeň slovenských knižníc – 
maratón podujatí pre širokú 
verejnosť 

ZKGZ 
Michalovce 

Spolok slovenských 
knihovníkov, Slovenská 
asociácia knižníc 

 

28.3. – 2.4. 2011 
O Guľkovi Bombuľkovi  
(tvorivé čítanie) podujatie pre 
rómske deti, 

ZKGZ 
Michalovce 

 Bc.Majvitorová 

29.3.2011 Aj my vieme básničku – 
recitácia básničiek 

ZKGZ 
Michalovce 

Detský domov Váradyová 
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30.3.2011 Krá ľ čitateľov 
ZKGZ 
Michalovce 

 
Bc.Majvitorová 
Hovancová 
Jakubová 

31.3.2011 Vítanie jari –  
Tvorivá dielňa 

ZKGZ 
Michalovce 

ZUŠ Jakubová 

-.3.2011 
P. Naďovou-Džerengová - 
beseda so spisovateľkou  

ZKGZ 
Michalovce 

termín závisí od 
rozhodntia  spis. 

Mrázová, 
Hrehovčíková 

1.4. – 2.4. 2011 
Noc s Andersenom – 
medzinárodné podujatie  

ZKGZ 
Michalovce 

 

Jakubová  
Bc.Majvitorová 
Hovancová 
Pradová 

-.4.2011 Vesmír v mýtoch a legendách 
ZKGZ 
Michalovce 

 Čuhaničová  

5.4.2011 Veľká noc – zvyky Veľkej noci  VII.ZŠ Krymská  Ondová 

13.4.2011 Veľká noc – zvyky Veľkej noci 
V. ZŠ. Školská 
2 

 Ondová 

-.5.2011 
Martin Kuku čín – život a dielo 
učiteľa, lekára a spisovateľa  

ZKGZ 
Michalovce 

 Mgr. Holonič 

-.5.2011 Osudová cesta k nesmrteľnosti 
– osudy spevákov pop. hudby 

ZKGZ 
Michalovce a 
okolie 

II. stupeň ZŠ Feňáková 

11.5.2011 Noc literatúry  -  
Medzinárodné podujatie 

Hvezdáreň České centrum Všetky odd. 

-.5.2011 Teodor Jozef Mousson – 
maliar Michaloviec  

ZKGZ 
Michalovce 

 Čuhaničová 

-.5.2011 
Postavy Veľkomoravskej 
histórie – sv. Cyrila a sv. 
Metód 

ZKGZ 
Michalovce 

 Farbarová 

-.6.2011 
Pavol Dobšinský –  
život a tvorba  

ZŠ  Ondová 

24.6.2011 Rozlúčka s knižnicou 
I.ZŠ. 
T.J.Moussona  

 Ondová 

4.7. – 8.7. 2011 
Kniholand  –  
letný čitateľský tábor pre deti 

ZKGZ 
Michalovce a 
okolie 

 

Jakubová 
Bc.Majvitorová 
Hovancová 
Pradová 

5. 9. 2011 Deň otvorených dverí 
ZKGZ 
Michalovce 

 Všetky oddelenia 

28.9.2011 
Tvorivá dielňa – jesenná 
výzdoba knižnice 

V. ZŠ. Školská 
2 

 Ondová 

-.9.2011 Písmo Starých Slovanov 
ZKGZ 
Michalovce 

 Mgr. Holonič 

-.10.2011 Hudba – cesta k harmónii – 
muzikoterapia pre všetkých 

ZKGZ 
Michalovce 

Únia nevidiacich 
a slabozrakých 

Feňáková 
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-.10.2011 Naše zdravie v našich rukách – 
10.10. svetový deň zdravia 

ZKGZ 
Michalovce 

 Čuhaničová  

-.10.2011 Králi ducha – P.O.Hviezdoslav 
ZKGZ 
Michalovce 

 
Pradová,  
Mgr.Fakrašová 

-.11.2011 
Haloween  - stretnutie znevýh. 
detských používateľov so 
zdravými. 

ZKGZ 
Michalovce 

Špeciálna základná 
škola a ZŠ. 

Bc.Majvitorová  
Jakubová  
Hovancová 

-.11.2011 
Michal Repovský – beseda so 
spisovateľom 

ZKGZ 
Michalovce 

 
Pradová,  
Mgr.Fakrašová 

-.12.2011 Vianočné čaro   
(dramatoterapia)  

ZKGZ 
Michalovce 

klienti Domova 
sociálnych služieb 
Anima. 

Bc.Majvitorová 

7.12.2011 Mikulášske prekvapenie 
V. ZŠ. Školská 
2 

 Ondová 

9.12.2011 Vianočná pohľadnica, 
vianočná zvyky  

I.ZŠ. 
T.J.Moussona  

 Ondová 

13.12.2011 Vianočná pohľadnica, 
vianočná zvyky  

VII.ZŠ Krymská  Ondová 

-.12.2011 
Snehová vločka – prezentácia 
detí MŠ v prednese 

MŠ  Michalovce  Jakubová 

-.12.2011 

Mikuláš - Deti deťom  
( recitácie, dramatizácia, tvorivé 
dielne, tvorivé čítanie) Stretnutie 
znevýh. detských používateľov 
so zdravými. 

ZKGZ 
Michalovce 

Špeciálna ZŠ a ZŠ. 

Bc.Majvitorová 
Jakubová 
Majvitorová 
Hovancová 

 
 
 
Podujatia konané priebežne počas roka 

Informatické prípravy pre pobo čky Vysokých škôl v Michalovciach Bc.Majvitorová 

Ako písať seminárne a záverečné práce,  norma ISO 690  (štandardy) Bc.Majvitorová 

Vyhľadávanie informácií v katalógoch slovenských knižníc, 
zahraničné databázy  plnotextových článkov a kníh , technické, vedecké informácie 

Bc.Majvitorová 

Spolupráca s pobočkou Trnavskej univerzity, fakulta Masmediálnej komunikácie na alternatívnom 
projekte „ Putovanie literatúry“ 

Bc.Majvitorová 
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Informatické prípravy a exkurzie v knižnici Všetky oddelenia 

Podujatia pre znevýhodnených používateľov knižnice  

Dotyky s literatúrou 
- pre nevidiacich a slabozrakých používateľov. Spolupráca s Úniou nevidiacich a zrakovo 

postihnutých. 
Realizácia podujatia: podľa záujmu cyklus podujatí, napr. Dotyky s poéziou, Stretnutie so 
spisovateľom, Muzikoterapia, 

Bc.Majvitorová 

O Guľkovi Bombuľkovi  (tvorivé čítanie) 
- podujatie pre rómske deti, ktorého cieľom je motivácia znevýhodnených skupín čitateľov 
prostredníctvom aktivít tvorivého čítania 
Realizácia podujatia: v Týždni slovenských knižníc, popr. cyklus podujatí. 
 

Bc.Majvitorová 

Vianočné čaro   (dramatoterapia) 
- spolupráca s klientmi Domova sociálnych služieb Anima. 
V prípade záujmu aj Tvorivé dielne pre handicapovaných klientov v spolupráci s Domovom 
dôchodcov (speváckym súborom Klubovanka), Základnou umeleckou školou. 

Bc.Majvitorová 

 
 
 
 
   
V Michalovciach 17.2.2011                    
 
                                                                                                            Mgr. Emília Lačná 
          Poverená vedením ZKGZ 

 
 


