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ÚVOD 
 

    Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je verejnou kniţnicou, ktorá 

plní   úlohu regionálnej aj mestskej  kniţnice. V jej pôsobnosti sú kniţnice dvoch okresov - 

Michalovce a Sobrance. Zároveň supluje vysokoškolské kniţnice pre dve pobočky vysokých 

škôl Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave, pobočka v Michalovciach a VŠ 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety v Michalovciach, ktoré pôsobia v meste. V súlade 

so zákonom NR SR č. 126/2015 o kniţniciach je kultúrnou, vzdelávacou a informačnou 

inštitúciou, ktorá zhromaţďuje, spracováva a sprístupňuje dokumenty a informácie z 

vlastných a sekundárnych zdrojov. 

 

 

1. RIADENIE KNIŢNICE 

 

1.1  Účtovníctvo 

 

     Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického je rozpočtovou organizáciou KSK Košice. 

V rámci pilotného projektu KSK Košice prešla od 1. januára 2005 naša kniţnica v rámci   

účtovníctva na systém štátnej pokladnice. 

Za priebeţnú realizáciu úloh s tým spojených  zodpovedá :  riaditeľka kniţnice a vedúci 

útvarov 

 

 

1.2  Právne predpisy 

 

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

dodrţiavanie právnych predpisov, ktoré sa týkajú činnosti kniţnice. 

Zodpovedá : riaditeľka  kniţnice a vedúci útvarov 

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 kniţnice o aktuálnych úlohách a 
kontrolovať zadané úlohy pre jednotlivcov a oddelenia, 

c) útvarov - informovať  pracovníkov   kniţnice   o aktuálnych   úlohách s konkrétnym 
uloţením podmienok na ich realizáciu. 

Zodpovedá: riaditeľka  kniţnice a vedúci útvarov 
 

1.4  Financie 

 

     Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického je rozpočtovou organizáciou, ktorá môţe 

získavať financie na  svoju  prevádzku : 

a) pridelením z rozpočtu KSK Košice 
b) sponzorskými darmi 

c) prostredníctvom projektov 
Zodpovedá: riaditeľka  kniţnice a vedúci útvarov 

 



2. ŤAŢISKOVÉ ÚLOHY 

 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického si na rok 2017 stanovuje tieto ťaţiskové úlohy: 
 

2.1 Aby pamäť lepšie pracovala 

4. ročník Pohybových  a pamäťových  aktivít pre seniorov . Stretnutia sa uskutočnia 

v priestoroch Denného centra seniorov č.5,ul. Komenského. Pôjde o 8 stretnutí (kaţdý 

piatok), čas trvania jedného podujatia 90 minút. 10 minút pohybová aktivita, 70 minút tvorivé 

úlohy na aktivizáciu krátkodobej a dlhodobej pamäti a 10 minút občerstvenie.  

       Termín: od 20.01.2017 

       Zodpovedná: Bc. E. Ondová 

 

ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP ( BIBIANA medzinárodný dom umenia pre deti 

v Bratislave) 

Výstava predstavuje víťazov dvoch najvyšších ocenení BIB – Grand Prix a Zlaté jablko od 

počiatkov bienále aţ po doteraz posledný ročník. Ponúkame Vám takmer 150 bohato 

ilustrovaných kníh pre deti a mládeţ z 36 krajín sveta. Kolekcia je zaujímavá aj lingvisticky – 

okrem svetových jazykov sú v nej zastúpené aj knihy vydané v katalánčine, flámčine, 

estónčine, ale i japončine, thajčine či perzštine. 

Jubilejná výstava je organizovaná ako putovná a postupne sa predstaví v 26 kniţniciach, 

galériách a kultúrnych inštitúciách na Slovensku a v zahraničí. 

Súčasťou výstavy budú sprievodné podujatia, ktoré pripravuje kniţnica v spolupráci so ZŠ 

v meste a ZUŠ  a Súkromnou umeleckou školou Talent-um v Michalovciach. 

       Termín: December  2016 – Január 2017 

       Zodpovedné: detské oddelenie 

 

Michaela Bušovská-Sprievodkyňa v černobyľskej zóne. 

Prírodovedkyňa a dlhoročná sprievodkyňa v černobyľskej zóne bude hovoriť o jednej z 

najväčších katastrof vo východnej Európe, ktorej dôsledky sú zďaleka nielen problémom 

Ukrajiny. Zónu pozná ako málokto a angaţovala sa vo viacerých projektoch s ňou spojených. 

V autentickom svedectve plnom málo známych faktov a silných fotografií predstaví Černobyľ 

ako memento, ako predmet záujmu vedcov, ale aj ako problém, ktorý si vyţaduje veľké 

investície. 

Naša kniţnica sa stala partnerom projektu Ukrajina v pohybe, ktorý je realizovaný 

Univerzitou Komenského, Katedrou  Rusistiky a Východoeurópskych štúdií v Bratislave s 

podporou veľvyslanectva USA. 

       Termín: február 2017 

       Zodpovedné: náučné oddelenie 

 

Seminár pre učiteľov  slovenského jazyka ZŠ a SŠ  pod názvom  Slovenská katolícka  

moderna. Hlavnými organizátormi podujatia boli:  Zemplínska kniţnica G. Zvonického,  

Dom MS . Prednášajúci: Mgr. Peter Cabadaj, vedecký  tajomník Matice slovenskej, literárny 

historik a spisovateľ. 

       Termín: október 2017 

       Zodpovedné: oddelenie beletrie 

 

 

 



Ţidia v Michalovciach  beseda o knihe  s jej zostavovateľom PaedDr. Martinom Molnárom.  

Kniha vyjde na budúci rok . Knihu vydá n.o. Priatelia Zemplína. Podujatie sa uskutoční 

v spolupráci so ZM Michalovce. 

       Termín: november 2017 

       Zodpovedné: náučné oddelenie 

 
2.2  Pri príprave podujatí budeme  spolupracovať s Mestským kultúrnym strediskom 

v Michalovciach, Zemplínskym  múzeom, Hvezdárňou , Zemplínskym osvetovým strediskom 

v Michalovciach, s Mestským úradom Michalovce, Miestnym odborom MS v Michalovciach, 

OZ ENTRÉE pri ZKGZ,   ŠVK v Košiciach a Českým spolkom v Michalovciach. 

Zodpovední : riaditeľka a vedúci útvarov 

 

2.3 Zabezpečiť informovanosť verejnosti o činnosti kniţnice a o pripravovaných podujatiach 

vo všetkých dostupných médiách – rozhlas, regionálne noviny, regionálna televízia, webová 

stránka kniţnice. 

Zodpovední : riaditeľka a vedúci útvarov 

 

 

  

3.  KNIŢNIČNÝ FOND 

 
3.1  Získavanie finančných prostriedkov 

        V rámci svojich kompetencií samostatne prípadne v spolupráci s vedením kniţnice 

získavať finančné prostriedky na nákup literatúry (projekty, sponzori a podobne). 

Zodpovedá : regionálne oddelenie 

3.2  Novinky na kniţnom trhu 

           Prostredníctvom  tlače, ponúk na internete alebo priamo adresovaných ponúk sledovať 

novinky na kniţnom trhu a zabezpečovať ich výber pre kniţnicu.  

 Zodpovedá : regionálne oddelenie, pracovníci ÚKIS 

3.3  Prehodnocovanie a doplňovanie fondu 
        V súlade s finančnými moţnosťami kniţnice doplňovať (resp. vyraďovať) kniţničný 

 fond, vyhodnotiť doplňovanie v predchádzajúcom roku a hľadať nové riešenia 

pre nákup aktuálnej literatúry podľa poţiadaviek čitateľskej verejnosti. Stanoviť kritéria pre 

doplňovanie literatúry. 

Zodpovedá : regionálne oddelenie, členovia akvizičnej komisie 

 

3.4  Periodická tlač 

        V rámci svojich kompetencií a skvalitnenia sluţieb pre čitateľov kaţdoročne 

prehodnocovať odber periodickej tlače. 

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

 

3.5  Stratené kniţničné jednotky 

        V prípade straty kniţničných jednotiek postupovať podľa platného kniţničného 

a výpoţičného 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 kniţničného fondu v kniţniciach v zmysle platných predpisov. 

Zodpovedá : regionálne oddelenie 

 

 

 

4. BIBLIOGRAFICKÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

4.1  Excerpcia regionálnej tlače 

 

Pre potreby našej kniţnice excerpovať regionálnu tlač : Misionár, Don Bosco dnes, Noviny 

Zemplína (on line), Zemplínsky Korzár, Michalovský Korzár, Michalovčan, Bell noviny, 

Budkovčan, Pozdišovské čriepky, Naše mesto Stráţske, Prameň, Sobrance, Lastomír. 

Zodpovedá : regionálne oddelenie 

 

4.2  Excerpcia v rámci celého Slovenska 

 

Pre potreby širokej verejnosti – celého Slovenska excerpovať týţdenník: Slovenka.  

Zodpovedá : regionálne oddelenie 

 

 

4.3  Albumy regionálnych osobností, regionálnych udalostí a o Zemplínskej kniţnici 

Gorazda Zvonického 

 

Výstriţkové albumy sa spracovávajú v elektronickej podobe. 

Zodpovedá : regionálne oddelenie 

 

4.4   Fond regionálnej literatúry 

  

Naďalej pokračovať v budovaní a rozširovaní fondu regionálnej literatúry. 

Zodpovedá : regionálne oddelenie 

   

 4.5  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 

 

 

5.   EDIČNÁ ČINNOSŤ 
       

5.1 Aktualizácia webovej stránky kniţnice.  

      Zodpovedá : J. Váradyová,  

 

5.2 V zmysle zákona č.546/2010 z 9.decembra 2010 s účinnosťou od 1.januára 2011 

zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry            

Zodpovedá :  Ing. D. Luteranová,  Bc. J. Puškárová 



 

5.3  Vydávanie záloţiek na propagáciu kniţnice a k jednotlivým podujatiam 

       Zodpovedá: úsek propagácie a pracovníci ÚKIS 

      

5.4  Vydanie medailónu Andričík Juraj – 28.4. 1937  k 80. výročiu narodenia 

      Zodpovedá: úsek propagácie a pracovníčky regionálneho odd. 

 

 

6.  METODICKÁ ČINNOSŤ 
 

Obsahové zameranie metodickej činnosti bude vychádzať z konkrétnych potrieb obecných 

kniţníc okresov Michalovce a Sobrance. 

 

 

6.1 Metodická sluţba 

 

        Poskytovať metodickú a poradenskú sluţbu kniţniciam okresov Michalovce   a Sobrance. 

      Zodpovedá : Bc. Koribaničová , Horná. 

 

6.2 Osobné návštevy 

 

     Formou osobných metodických návštev v kniţniciach a na obecných úradoch,  

            ako aj formou konzultácií poskytovať metodickú a poradenskú pomoc pri : 

- jednotnej kniţničnej technike, 

- pri nákupe kniţničného fondu, 

- ochrane kniţničného fondu, revízii, delimitácii a vyraďovaní, 

- plánovaní, príprave a organizačnom zabezpečení kultúrnych podujatí a besied, 

- pri práci s regionálnou literatúrou, bibliografickými materiálmi a moţnosťami ich 
vyuţitia v kniţnici, 

- základnej orientácii o moţnostiach uchádzať sa prostredníctvom projektov o finančné 
prostriedky na činnosť kniţnice. 

Zodpovedá : Útvar metodiky, koordinácie a automatizácie 

 

6.3 Pracovné porady a školiteľská činnosť 

 

Pripraviť a organizačne zabezpečiť pracovné porady a školenia pre knihovníkov okresov              

Michalovce a Sobrance. 

Zodpovedá : Bc. Koribaničová 

 

 

 

7.  AUTOMATIZÁCIA  
 

7.1 Pravidelne sa zúčastňovať  a aktívne sa podieľať na poradách pracovných skupín v SNK  

      v Martine – pracovná skupina pre výpoţičné sluţby, pracovná skupina pre katalogizáciu 

      Zodpovedá : Bc.  M. Koribaničová, A. Čuhaničová. 

 

7.2 V rámci svojich kompetencií,  získavať finančné prostriedky na nákup výpočtovej      

techniky 

      Zodpovedá:  PhDr. Vasiľová 



8.  ČITATELIA 

 

 

Plán čitateľov na rok 2017 
 

 Rok 2016 skutočnosť I. polrok 2017 II. polrok 2017 Spolu 2017 

CE dospelí 3 806 2 400 1 400 3 820 

CE deti 2 105 1 300 1 000 2 300 

Spolu 5 911 3 700 2 400 6 120 

 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach poskytuje pre všetkých 
záujemcov informačné prípravy, ktorých obsahom je vysvetlenie činností a sluţieb, ktoré 
kniţnica poskytuje. 

  
9. VÝPOŢIČKY 

 
Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického je verejnou kniţnicou, ktorá plní úlohu mestskej aj 

regionálnej kniţnice. V súlade s koncepciou kniţnice a zákonmi platnými v SR poskytujeme 

našim čitateľom : 

- základné výpoţičné sluţby bibliografické a informačné sluţby a to z vlastných fondov a 
informačných databáz ako aj z cudzích (formou MVS, internetu, rešerší a podobne). 

Plán - výpoţičky absenčné 2017 
 

 

 
Rok 2016 

skutočnosť 
I. polrok 2017 II. polrok 2017 Spolu 2017 

Spolu 103 126 73 000 60 000 133 000 

Plán - výpoţičky prezenčné 2017 

 

 
Rok 2016 

skutočnosť 
I. polrok 2017 II. polrok 2017 Spolu 2017 

Spolu 33 174 17 500 17 500 35 000 

 

 



Plán výpoţičiek na rok 2017 : 

 

Absenčné 133 000 

    

Prezenčné 
35 000 

Spolu 168 000 

Skutočnosť za rok 2016 spolu – absenčné + prezenčné výpoţičky bola  136 300. 

Plán informatických príprav pre deti MŠ, ţiakov ZŠ a študentov SŠ na rok 2016 

 

 
Meno pracovníka 

kniţnice 
Škola 

 

Čuhaničová Anna 

 

GPH, ŠOŠT- ul. Partizánska, SOŠHS 

 

Farbarová Helena 

 

Obchodná Akadémia, SOŠT – ul. Močarianska 1 

 

Feňaková  Gabriela 

 

ZUŠ Michalovce, ZŠ 9. ročník, Spojená internát.škola 

Mgr. Hrehovčíková 

Monika 

Cirkevná SOŠ sv. Cyrila a Metóda, Súkromná 

Hotelová Akadémia, Ekonomická univerzita 

 

Mrázová Jana 

 

Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Ľ. Štúra 

 

Mgr. Majvitorová Iveta 

VI.ZŠ, Špeciálna ZŠ,  ZUŠ Michalovce,  DSS Anima, 

XIII.MŠ 

 

Hovancová Mária 

 

VIII.ZŠ, IV.ZŠ, II.MŠ, XVIII.MŠ 

 

Daniela Ivančová 

 

II.ZŠ, IV.MŠ, IX.MŠ, XXII.MŠ 

 

Mgr. Holonič Svätoslav 

 Slovenská kniţnica pre nevidiacich M. Hrebendu 

Levoča, Únia nevidiacich, SHA ESO Euroškola 

Slovensko 

 

Bc. Ondová Eva 

 

I.ZŠ, V.ZŠ, VII.ZŠ, XXI.MŠ 

Mgr. Lenka Kohutová XXI. MŠ, XI. MŠ, III. ZŠ 

Mgr. Zlatica 

Chmurovičová 

CMŠ sv. Terezky, CMŠ V.Hopku, CZŠ 

 

 
 

 



 PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2017- ZKGZ v Michalovciach 

 

Termín Názov podujatia 
Miesto 

konania 
Spoluorganizátor Zodpovedný 

07.12.2016- 

31.01.2017 
Ilustrátorský Olymp 

ZKGZ 

Michalovce 

BIBIANA 

medzinárodný dom 

umenia pre deti 

Bratislava 

detské odd. 

25.01.2017 
Stretnutie literárny klubu 

„Čriepky“ 

ZKGZ 

Michalovce 
členovia klubu Mrázová J. 

19.01.2017 Putovanie vesmírom 
ZKGZ 

Michalovce 
Hvezdáreň Michalovce Ivančová 

  24.01.2017 

Šaliansky Maťko - súťaţ 

v prednese slovenských povestí 

okresné kolo 

ZKGZ 

Michalovce 
Dom  MS  Michalovce,  detské odd. 

   30.01.2017 

Stretnutie s regionálnym 

autorom  Mgr. Matejom 

Starjákom 

ZKGZ 

Michalovce 
 náučné odd. 

27.01.2017 
Calvin sa učí lietať – tvorivé 

čítanie 
ŠZŠ Sobrance  

Majvitorová, Ivančová 

 

01.01.2017 - 

28.02.2017 

 Čitateľský projekt pre ţiakov 

5.ročníkov „Roald Dahl, jeho 

ţivot a autorská dielňa“ 

I., V., a VII. 

ZŠ, 

Michalovce 

 Ondová 

   01.02.2017 - 

28.02.2017 
 Výstava“ Idiot v kniţnici“ 

ZKGZ 

Michalovce 

Fotoklubom Pix-XL 

Roţňava 
Holonič 

14.02.2017 

Michaela Bušovská-

Sprievodkyňa v černobyľskej 

zóne - beseda 

ZKGZ 

Michalovce 
VŠ UK Bratislava náučné odd. 

02.2017 

Európske pexeso a Európsky 

deň jazykov – prezentácia 

venovaná jazykovej a kultúrnej 

rozmanitosti národov 

ZKGZ 

Michalovce 
 Holonič, Ivančová 

02.2017 

 

Beseda so spisovateľom 

Branislavom Jobusom 

ZKGZ 

Michalovce 
 detské odd.  

22.02.2017 
Stretnutie literárny klubu 

„Čriepky“ 

ZKGZ 

Michalovce 
 Mrázová J. 

03.2017 

Marína, Detvan a... - 

prezentácia ţivota a diela 

Andreja Sládkoviča 

ZKGZ 

Michalovce 
 Holonič 

03.2017 
Medailón Juraja Pada – 90. 

nedoţité výročie narodenia 

ZKGZ 

Michalovce 
 regionálne odd. 

     03.2017 - 

31.03.2017 

„Najkrajšie knihy a propagačný 

materiál“ 

ZKGZ 

Michalovce 

Klub fotopublicistov 

SSN 

 

odd. študovne 

03.2017 „Kúp knihu pre kniţnicu“ 
ZKGZ 

Michalovce 
 regionálne odd. 

03.2017 

Jazyk lásky - prečo ţena 

neodíde. Násilie páchané na 

ţenách v partnerských 

vzťahoch. 

ZKGZ 

Michalovce 
OZ Pomoc rodine odd. študovne 

03.2017  

Tuláčik a Klára, E.J.Groch 

Séria čítaní v spojení s tvorivou 

aktivitou a dramatizáciou textu 

V. ZŠ 

Michalovce  Ondová 

03.2017 
Marec mesiac knihy 

Stretnutie seniorov pri knihe 

Domov 

dôchodcov 

Obrancov 

mieru, 4 

 Ondová 

03.2017 Deň ľudovej rozprávky  ZKGZ  ZŠ Michalovce detské odd. 



Michalovce 

29.03.2017 

Stretnutie literárny klubu 

„Čriepky“ 

 

ZKGZ 

Michalovce 
členovia klubu Mrázová J. 

03.2017 

 

Beseda  So spisovateľom  

Jozefom Banášom 

 

ZKGZ 

Michalovce 
 odd. beletrie 

 Týţdeň slovenských kniţníc  13. - 19. marca 2017  

Marec - Apríl 

Týţdeň slovenských kniţníc – 

maratón podujatí pre širokú 

verejnosť 

ZKGZ 

Michalovce 

Spolok slovenských 

knihovníkov, 

Slovenská asociácia 

kniţníc 

Všetky odd. 

3.2017 

Kráľ čitateľov pre najakt. 

detských čitateľov víťaz 

postupuje na celosl. snem 

Kráľov čitateľov 

ZKGZ 

Michalovce 
 detské odd. 

3.2017 
Šľachtické kniţnice v 

minulosti 

ZKGZ 

Michalovce 
Zemplínske múzeum náučné odd. 

13.03.-

31.3.2017 

Staré tlače z fondu 

Zemplínskeho múzea 

ZKGZ 

Michalovce 
Zemplínske múzeum internetové odd. 

31.3.2017 

Noc s Andersenom – 

medzinárodné podujatie  

ČR, Poľsko,Slovinsko... 

Kniţnica sa premení na 

rozprávkový dom, 

ZKGZ 

Michalovce 
 detské odd. 

26.04.2017 
Stretnutie členov literárneho 

klubu Čriepky 

ZKGZ 

Michalovce 
členovia klubu  Mrázová J. 

04.2017 
Beseda so spisovateľkou  

Janou Pronskou 

ZKGZ 

Michalovce 
 odd. beletrie 

04.2017 

Stretnutie so psychologičkou 

PhDr. Zuzanou Martinkovou – 

„Kult tela“ 

ZKGZ 

Michalovce 
 študovňa 

04.2017 

Andričík Juraj –(28.4. 1937)       

vydanie medailóniku k 80. 

výročiu narodenia 

ZKGZ 

Michalovce 
 regionálne odd. 

05.2017 
Stretnutie so spisovateľkou 

Ivanou Ondriovou 

ZKGZ 

Michalovce 
 odd. beletrie  

05.2017 

Putovanie po stopách Martina 

Kukučína  - prezentácia ţivota 

a diela 

ZKGZ 

Michalovce 
  Holonič 

24.05.2017 
Stretnutie literárny klubu 

„Čriepky“ 

ZKGZ 

Michalovce 
členovia klubu Mrázová J. 

24.05.2017 
Literárne dni seniorov  

(VI. ročník) 

ZKGZ 

Michalovce 
 odd. beletrie 

05.2017 

Zvonického literárne dni 

prednes poézie a prózy 

regionál. Autorov (jednokolová 

súťaţ) 

ZKGZ 

Michalovce 
1. ZŠ detské odd. 



06.2017 

„Čítame si...2017“ – čitateľský 

maratón 

 

ZKGZ 

Michalovce 
 detské odd. 

06.2017 
„Čítame si...2017“ – čitateľský 

maratón 

I.ZŠ 

Michalovce 
 Ondová 

06.2017 

Vyhodnotenie projektu  

„Roald Dahl, jeho ţivot 

a autorská dielňa“ 

I., V., a VII. ZŠ 

Michalovce 
 Ondová 

28.06.2017 
Stretnutie členov literárneho 

klubu Čriepky 

ZKGZ 

Michalovce 
členovia klubu Mrázová J. 

06.2017 
Celé Slovensko číta deťom – 

osobnosti v kniţnici 

ZKGZ 

Michalovce 
 detské odd. 

07.2017 
Kniholand  –  

letný čitateľský tábor pre deti 

ZKGZ 

Michalovce a 

okolie 

 detské odd. 

08.2017 
Kniholand – 

 letný čitateľský tábor pre deti 

ZKGZ 

Michalovce 

OZ ENTRÉE  pri 

ZKGZ Michalovce 
OZ 

08.2016 

Vydanie záloţky k 75. výročiu 

narodenie Vincenta 

Lapšanského 

ZKGZ 

Michalovce 
 regionálne odd. 

09.2017 

Európske pexeso a Európsky 

deň jazykov – prezentácia 

venovaná jazykovej a kultúrnej 

rozmanitosti národov 

ZKGZ 

Michalovce 
 Holonič 

09.2017 
Stretnutie členov literárneho 

klubu Čriepky 

ZKGZ 

Michalovce 
členovia klubu Mrázová J. 

09.2017 

Tlač, rozhlas a televízia – 

stretnutie členov školských 

redakčných rad s regionálnymi 

redaktormi 

ZKGZ 

Michalovce 
 študovňa 

09.2017 

 Svetozár Hurban Vajanský  - 

(1847),  výstavka k 170. 

výročiu od narodenia 

ZKGZ 

Michalovce 
 regionálne odd. 

10.2017 
Milan Rastislav Štefánik 

(prezentácia) 

ZKGZ 

Michalovce 
 Holonič 

10.2017 
Nezabúdame– mesiac úcty 

k starším   

ZKGZ 

Michalovce 
 študovňa. 

10.2017 

Prezentácia knihy PaedDr. M. 

Molnára Ţidia 
ZKGZ 

Michalovce 
 náučné odd. 

10.2017 Záloţka do knihy spája školy 
I.ZŠ T.J. 

Moussona 
 Ondová 

10.2017 Záloţka do knihy spája školy 
VII. ZŠ 

Michalovce 
 Ondová 

10.2017 

Halloween - záţitkové 

hororové čítanie a interaktívne 

aktivity 

V.ZŠ  Ondová 

10.2017 
Miss Jeţibaba alebo Neboj sa 

... strašidelné príbehy   

ZKGZ 

Michalovce 
O.z. Priatelia Múzy detské odd. 

25.10.2017 
Stretnutie literárny klubu 

„Čriepky“ 

ZKGZ 

Michalovce 
 Mrázová J. 

10.2017 

Seminár pre učiteľov SJ 

Katolícka moderna , 

prednášajúci: Mgr. P. Cabadaj 

ZKGZ 

Michalovce 
Dom  MS  Michalovce odd. beletrie 



29.11.2017 
Stretnutie členov literárneho 

klubu Čriepky 

ZKGZ 

Michalovce 
členovia klubu Mrázová J. 

11.2017 

Kreslo pre hosťa – beseda 

s pozvaným hosťom podľa 

ponuky 

ZKGZ 

Michalovce 
 náučné odd. 

12.2017 

Zambor Ján    -  (9.12. 1947 )      

vydanie medailóniku k 70. 

výročiu narodenia 

ZKGZ 

Michalovce 
 regionálne odd. 

20.12.2017 
Stretnutie literárny klubu 

„Čriepky“ 

ZKGZ 

Michalovce 
členovia klubu Mrázová J. 

12.2017 

Čaro Vianoc – prehliadka 

vianočnej prózy a poézie pre 

deti MŠ Michalovce 

 

ZKGZ 

Michalovce 
 detské odd. 

12.2017 

Vianočná pohľadnica - 

dramatizované čítanie a tvorivé 

 dielne 

I.ZŠ T.J. 

Moussona 
 Ondová 

 

 

12.2017 

„Mikuláš, Mikuláš, čo pre nás 

máš?“ 

Vianočné čítanie a Mikulášske 

prekvapenie 

 

V. ZŠ 
 

 

Ondová 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Podujatia konané priebeţne počas roka 

Informačné prípravy pre pobočky vysokých škôl v Michalovciach 

 

Bc. Koribaničová 

Mgr.Majvitorová 

 

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

Bc. Koribaničová 

Informačné prípravy a exkurzie v kniţnici Všetky oddelenia 

Čítanie s porozumením. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti ţiakov 2.stupňa ZŠ a SOŠ v rámci 

roka čitateľskej gramotnosti. Thomas Brezina: Prízrak útočí /Prípad pre teba a Tigrí tím/. 

 

oddelenie beletrie 

Záţitkové , dramatizované a scénické čítania v rámci zvyšovania čitateľskej gramotnosti  pre 

ţiakov MŠ,  I. stupňa ZŠ , II. stupňa ZŠ – podľa poţiadaviek z doteraz pripravovaných kníh : 

Calvin nevie lietať,  O Snehuliakovi s horúcim srdcom,  Gevenducha,  Ţabiak a cudzinec, 

Mimi a Líza,  Kvak a Čľup,  Aňa Zipsaňa, Ach, ta Joja 

detské oddelenie 

 

Podujatia pre znevýhodnených pouţívateľov kniţnice  



Dotyky s literatúrou pre nevidiacich a slabozrakých pouţívateľov. Spolupráca s Úniou 

nevidiacich a zrakovo postihnutých. 
Mgr.Holonič 

Gevenducha,  Ţabiak a cudzinec , Calvin sa učí lietať – (tvorivé záţitkové čítanie pre rómske 

deti ), 

 Realizácia podujatia: v Týţdni slovenských kniţníc, popr. cyklus podujatí. 

Mgr.Majvitorová 

 

 

 

Vianočná rozprávka (dramatoterapia) 

- spolupráca s klientmi Domova sociálnych sluţieb Anima. 

V prípade záujmu aj Tvorivé dielne pre handicapovaných klientov v spolupráci s Domovom 

dôchodcov (speváckym súborom Klubovanka), Základnou umeleckou školou. 

Mgr.Majvitorová                               

Mgr. Chmurovičová 

Mgr. Kohutová 

 

 

 

 

                                                                                                         PhDr. Alena Vasiľová 

           riaditeľka ZKGZ Michalovce 

 

 

 
 


