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1. Všeobecná charakteristika organizácie 
 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach už viac ako 90 rokov otvára svoje 

brány všetkým, ktorí milujú literatúru a túžia po poznaní. Zo skromných začiatkov sa 

vypracovala na modernú, profesionálne vybavenú, informačnú a kultúrnu inštitúciu 

komunitného charakteru, ktorá poskytuje svoje služby širokému spektru návštevníkov a 

organizuje početné kultúrno-vzdelávacie podujatia regionálneho i celoslovenského významu. 

Svoje dvere otvára dokorán pre všetkých... A predsa privilegované postavenie tu majú detskí 

návštevníci. Aby mohla mať činnosť knižnice zmysel aj v budúcich časoch, deťom tu je venovaná 

už niekoľko rokov primárna pozornosť. 

 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach (ďalej len „ZKGZ“) je verejnou 

knižnicou, ktorá plní   úlohu regionálnej aj mestskej  knižnice. V jej pôsobnosti sú knižnice dvoch 

okresov - Michalovce a Sobrance. Zárovep supluje vysokoškolské knižnice pre dve pobočky 

vysokých škôl: Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave, pobočka v Michalovciach 

a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Michalovciach (ďalej len 

„VŠZaSP“), ktoré pôsobia v meste. Na základe zmluvy medzi ZKGZ v Michalovciach a pobočkou 

VŠZaSP v Michalovciach bola zriadená pobočka knižnice v priestoroch vysokej školy. 

V septembri 2011 sme spracovali v knižnično-informačnom systéme Virtua knižničný fond 

pobočky – vysokoškolské učebnice, skriptá a odborné periodiká a nainštalovali potrebný 

softvér. Pobočka začala so svojou činnosťou v októbri 2011. Knižničný fond ZKGZ sa týmto 

spôsobom rozšíril o veľmi žiadanú odbornú literatúru a na druhej strane študenti VŠZaSP 

využívajú aj služby centrálnej knižnice. Knižnica poskytuje svoje služby aj mimo hlavnej budovy, 

na troch pobočkách  základných škôl a jednej  pobočke v domove dôchodcov na Obrancov 

mieru. Okrem týchto pravidelne poskytovaných služieb, raz mesačne pracovníci knižnice 

navštevujú dva kluby dôchodcov.  

V súlade so zákonom NR SR č. 126/2015 o knižniciach je ZKGZ  kultúrnou, vzdelávacou                          

a informačnou inštitúciou, ktorá zhromažďuje, spracováva a sprístuppuje dokumenty                            

a informácie z vlastných a sekundárnych zdrojov. 
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2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka 

       2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 
    

                   Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach má za sebou rok plný 

aktivít. Snahou knižnice bolo  pripraviť zaujímavé podujatia pre všetky skupiny používateľov, 

najväčšia pozornosť  však bola tradične venovaná deťom a mládeži. Najčastejšími aktivitami boli  

besedy so spisovateľmi  (25), výstavy (16), tvorivé dielne, prednášky, informačné prípravy 

žiakov materských, základných a stredných škôl... Celkovo bolo usporiadaných 226 podujatí,  

ktoré navštívilo 14 194 návštevníkov,  uskutočnili sme 107  informačných príprav, ktorých sa 

zúčastnilo 2 586 žiakov a študentov. To sa nám podarilo uskutočniť  vďaka  získanej finančnej 

dotácii z  Fondu na podporu umenia vo výške 5 000,00 € na projekt Čítajme a tvorme v knižnici. 

Aby  knižnica  uspokojila informačné potreby svojich čitateľov a návštevníkov, musí v prvom 

rade  budovať  svoj knižničný fond. Vedenie knižnice tejto úlohe venovalo  náležitú pozornosť. 

V doplpovaní knižničného fondu, hľadalo aj iné zdroje ich získavania. Takýmito zdrojmi  boli - 

grantový systém Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry  Slovenskej 

republiky v rámci projektu Knihy pre všetkých, dotácie z rozpočtu mesta Michalovce na rok 

2018  cez projekt Nové knihy pre čitateľov, projekt MK SR Kultúrne poukazy a dary od našich 

čitateľov.   Spolu sme získali 6 042,62 €. V minulom roku nás milo prekvapil náš zriaďovateľ KSK, 

ktorý nám na nákup kníh a časopisov prispel sumou 12 637,09 €.  Všetky takto získané finančné 

prostriedky sme použili, resp. použijeme v roku 2019 na rozšírenie a  zatraktívnenie knižničného  

fondu.  Celkovo sme  zakúpili 1 981 knižničných jednotiek.  Aj v roku 2018 sme pokračovali  

v začatej modernizácii interiérového vybavenia našich priestorov. Po detskom,  regionálnom 

oddelení  a študovni prišiel rad na náučné oddelenie. Poskytnutá finančná podpora z Fondu 

na podporu umenia vo výške 5000,00 €   bola využitá na zakúpenie 20 nových knižničných 

 regálov, v ktorých  je prehľadne uložená  náučná literatúra pre študentov a dospelých. Výmenu 

regálov  sme spojili „ s očistením“ fondu od poškodených a duplicitných kníh. Túto zmenu 

ocenili najmä naši čitatelia a používatelia, veľmi im to pomáha pri lepšom a prehľadnejšom 

výbere literatúry. Vytvoriť príjemné, estetické prostredie a pohodlie – to bol hlavný zámer 

nášho projektu K modernejšej knižnici. 

V rámci modernizácie knižnice  sme  vymenili stropné svietidlá na 2.  poschodí, upravili 

a vymaľovali stropy, z prostriedkov KSK sme ďalej  opravili strešnú krytinu v hodnote 4 735,84 

€, uskutočnilo sa VO na nákup a montáž  4 ks klimatizačných jednotiek  v celkovej hodnote 

6 192,00 €, vymenili sme kancelárske stoly na regionálnom, náučnom oddelení a stoly pre 

čitateľov na študovni. V priestoroch celej budovy knižnice je už  voľne dostupná Wi-Fi sieť, 

prostredníctvom ktorej sa naši návštevníci môžu vlastnými zariadeniami (notebook, 

smartphone) pripojiť na internet.  Webová stránka knižnice má od začiatku    roka 2018 nový 

dizajn, vďaka ktorému sa stala prehľadnejšou, ponúka veľa nových informácií, je optimalizovaná 

na používanie v mobilných zariadeniach a prispôsobí sa každej veľkosti obrazovky. 
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Zaznamenali sme zvýšený počet absenčných výpožičiek a nárast počtu  návštevnosti kultúrnych, 

vzdelávacích a komunitných podujatí, ale došlo k miernemu poklesu našich čitateľov. V rámci 

metodickej činnosti sme poradensky pomáhali knižniciam v našej metodickej pôsobnosti. 

Potešil nás záujem dvoch obecných knižníc vo Vinnom a Klokočove, kde sa rozhodli o obnovení 

činnosti ich stagnujúcich knižníc.  Využívali sme možnosti ponuky zamestnávania cez projekty 

zamestnanosti ÚPSVaR v Michalovciach. 

     Záujem o služby stále pretrváva a zo strany verejnosti sme cítili prajné prostredie. Záujem 

verejnosti nás veľmi teší, pretože tak vieme, že návšteva našej knižnice je súčasťou bežného 

života detí, dospelých aj seniorov. 

      
    
Pozitívne faktory: 
 

-  k 31.12.2018 bolo schválených 5 projektov,  z ktorých sme získali 16 875,00 €, 

- zvýšil sa záujem študentov,  žiakov a verejnosti o podujatia, ktoré knižnica pripravuje,  

- v rámci mesiaca marca sa uskutočnila v knižnici akcia „Kúp knihu pre knižnicu“. Čitatelia 

a návštevníci knižnice mali možnosť zakúpiť nové knihy z ponuky kníhkupectva Panta Rhei 

a takto prispeli k obnove knižničného fondu. Počas celej akcie sa vyzbieralo 167,62 €, 

- pokračujeme v spolupráci  s Filologickou fakultou Užhorodskej národnej univerzity na 

Ukrajine, ktorej darujeme knihy, ide o klasické knižné diela z našej knižnej burzy, ktoré sú na ich 

trhu drahé a nedostupné, 

-  uskutočnila sa výmena starých knižničných regálov  na  náučnom oddelení (v počte 20 ks). 

Finančné prostriedky sme získali vďaka úspešnému Projektu - K modernejšej knižnici, ktorý   bol 

realizovaný z finančnej dotácie z Fondu na podporu umenia, vo výške 5 000,00 eur,   

- uskutočnilo sa VO na nákup a montáž  4 ks klimatizačných jednotiek  v celkovej hodnote 

6 192,00 € zo zdrojov zriaďovateľa KSK, 

- v priestoroch celej budovy knižnice je voľne dostupná Wi-Fi sieť, prostredníctvom ktorej sa 

naši návštevníci môžu vlastnými zariadeniami (notebook, smartphone) pripojiť na internet, 

- webová stránka knižnice má od začiatku  roka 2018 nový dizajn vďaka ktorému sa stala 

prehľadnejšou, ponúka veľa nových informácií, je optimalizovaná na používanie v mobilných  

zariadeniach a prispôsobí sa každej veľkosti obrazovky, 

- z prostriedkov KSK sme opravili strešnú krytinu v hodnote 4 735,84 €, 

-  vymenili stropné svietidlá na 2. poschodí knižnice v hodnote 1 469,00 €. 
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Negatívne faktory: 

- nedostatok finančných prostriedkov na nákup novej literatúry, čo sa spätne premieta dopočtu 

výpožičiek aj do nárastu počtu nových čitateľov, 

- ubúda nám počet detských čitateľov aj napriek množstvu podujatí, ktoré pre deti 

pripravujeme. Dá sa to pripísať aj celkovému demografickému vývoju, 

- zvýšený záujem o činnosť knižnice je hlavne v mesiaci marec, kedy si všetky školy spomenú, že 

si potrebujú vykázať aktivitu (Marec mesiac knihy). Boli by sme radi, keby na nás nezabúdali ani 

po zvyšok roka. 

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 

 

Kvalita verejných služieb, orientácia 

na návštevníka  2017 2018  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice 

spolu 

5 890 5 829 KULT – 4.Modul, r.1 

počet výpožičiek spolu 141 265 145 906 KULT – 3.Modul r.1 

z toho absenčných 111 860 112 346 KULT – 3.Modul r.2 

z toho prezenčných 29 405 33 560 KULT – 3.Modul r.3 

knižničný fond  - stav/počet 90 246 88 998 

 

KULT – 2.Modul, r.1 

Počet návštevníkov knižnice spolu 56 502 59 183 KULT –4.Modul , r. 

19 

platená návštevnosť 5 890 5 829 vypĺpať ako 

v predchádzajúcich 

rokoch 

neplatená návštevnosť 56 502 59 183 vypĺpať ako 

v predchádzajúcich 

rokoch 

Počet podujatí organizovaných 212 226  KULT – 4.Modul r.3 
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knižnicou spolu (celkový počet aktivít) 

Finančná oblasť 2017 2018 

 

    

cieľ:  

znižovať náklady a zvyšovať mieru 

samofinancovania 

Náklady spolu       

náklady na činnosť knižnice spolu     

 312 051 339 135 

KULT – 5. Modul, r. 

18 

mzdové náklady celkom (vrátane 

odvodov)  229 365 249 642 

KULT – 5. Modul, r. 

21+r.25+r.26 

Prevádzkové náklady 

49 389 58 494 

KULT -  5. Modul, r. 

28 

Kapitálové výdavky  

0 0 

KULT -  5. Modul, r. 

33 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 

283 056 310 743 

k 31.12., účtovné 

výkazy 

výdavky na činnosť 

28 955 28 392 

k 31.12., účtovné 

výkazy 

 Príjmy spolu 

311 863 340 223 

KULT – 5. Modul, 

r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky 

277 318 309 698 

 k 31.12., účtovné 

výkazy 

na kapitálové výdavky 

0 0 

 k 31.12., účtovné 

výkazy 

Spolu 277 318 309 698 

 KULT – 5.Modul, r. 

4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu 0 350 KULT – 5.Modul, r. 
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17 

 

z vlastnej  činnosti 

17 455 

 

12 663 

 

KULT – 5.Modul, r. 

15+16 -vstupné, 

vložné, poplatky,  

dary a sponzorské 
0 0 

 KULT – 5.Modul, r. 

12 

Spolu 
18 987 14 381 

 Popis v poznámke 

dole 

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy 2 758 2 575  získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest 
0 0 

KULT – 5.Modul, r. 

5 

domáce projekty: tuzemské granty 

spolu 
15 558 16 875 

KULT – 5.Modul, r. 

8 

zahraničné projekty: zahraničné granty 

spolu 
0 0 

 KULT – 5.Modul, r. 

10 

počet podaných projektov 6 5 projekt: tuzemský aj 

zahraničný, FPU, 

MK SR, ÚV SR, 

zahraničné granty, 

granty zo 

súkromných 

nadácií,  projekty 

(transfery) z obcí - 

okrem kultúrnych 

poukazov 

počet schválených projektov 6 5 

 

výška získaných financií z externých 

grantov a projektov spolu  12 800 14 300 

 Vnútorné procesy, inovácie,  

marketing 
2017 2018 

  

cieľ:  cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v 

spolupráci s inými KZ v KSK 5 8 

 Popis v poznámke 

dole 
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počet nových partnerstiev 

1 2 

 V roku 2017 UK 

v Bratislave. 

V roku 2018 

Súkromná ZŠ pre 

deti s autizmom 

Klokočov, 

Psychiatrická 

nemocnica 

Michalovce- detské 

oddelenie. 

počet nových kľúčových aktivít 

3 2 

 Rok 2017 

Účasť na projekte 

UK v Bratislave 

 Ukrajina v Pohybe 

(konali sa 4 

podujatia), 

Biblioterapia na 

tému šikanovanie 

podľa poviedky J. 

Bodnárovej 

(poviedka Psy), 

Literárna dielpa 

Gevedducha(3x) 

Rok 2018 

Mamičkoviny – 

stretnutie mamičiek 

s deťmi na 

materskej 

dovolenke v knižnici  

2 x, 

Hodina literatúry 

v knižnici(Johanes 

Jensen sa cíti ako 

iný, preberal sa 

text, autor 
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a ilustrácie)) 3x, 

počet kľúčových mediálnych výstupov   

9 12 

články v tlači, TV, 

rozhlase, sociálne 

médiá (odhad počtu 

kľúčových výstupov) 

Strategický rozvoj 2017 2018   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

definovaná stratégia rozvoja   áno áno, nie 

vlastný ukazovateľ rozvoja   Európsky rok 

kultúrneho 

dedičstva 

Cieľ: zapojiť našich 

čitateľov 

a návštevníkov 

knižnice  všetkých  

vekových skupín do 

podujatí, ktoré 

budú klásť dôraz na  

regionálne 

historické,  kultúrne  

dedičstvo  a 

pomôžu posilpovať 

pocit 

spolupatričnosti. 

Podujatia:  

-Kaštieľ 

v Michalovciach 

beseda o knihe ,  

-Mousson. Svet 

farieb a svetla 

beseda, 

-výstava Slovensko - 

krajina plna 

tajomstiev, 

-Po stopách 

Sztárayovcov... 

prednáška spojená  

s besedou, 
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- Michalovce v čase 

vzniku ČSR – 

prednáška, 

- Zemplínske 

tajomstvá Povesti 

zo Zemplína beseda 

s V. Lapšanským... 

plnenie prioritných cieľov v roku 2018 Udržanie si počtu detských 

čitateľov so zameraním na 

rozvoj čitateľskej 

gramotnosti.  

Tento cieľ chceme 

dosiahnuť 

zatraktívnením 

čitateľského 

prostredia, foriem 

práce s detským 

čitateľom – 

interaktívna tabuľa, 

nové knižničné 

regály. Vytvorenie 

detského kútika so 

zameraním na 

mamičky na 

materských 

dovolenkách. Nové 

formy práce: 

biblioterapia a pre 

starších žiakov 

dramatizované 

čítania, literárne 

dielne 

a interaktívne 

formy práce 

s detským 

čitateľom. 

 

Komentár:  

Ďalšie príjmy: 

Pri vypĺpaní sme vychádzali z KULTU riadky 14 – 17 . 
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Celková suma 14 381,00 obsahuje okrem knižničných poplatkov, príjmov z prenájmu, ktoré sú 

špecifikované v KULTE,  aj úroky, príjmy z dobropisov a vratiek ( soc. poist. zdr., minulé roky).  

  počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v KSK : 

 Kaštieľ v Michalovciach beseda o knihe  s jej autorom PaedDr. Martinom Molnárom. 

V spolupráci so Zemplínskym múzeom. 

 Život kozmonauta - v spolupráci s PhDr. Miladou Jakubecovou z Michalovskej 

Hvezdárne. Cieľom tohto podujatia bolo  priblížiť deťom  najmä zložitú prípravu, ktorou 

musia kozmonauti pred vstupom do skutočného raketoplánu  prejsť, ich nevyhnutné 

vybavenie a náplp ich práce vo vesmíre. 

 Mousson. Svet farieb a svetla beseda so zostavovateľom Ing. Vladimírom Sekelom 

a autorom PaedDr. Martinom Molnárom. V spolupráci so Zemplínskym múzeom. 

 Týmto podujatím sme si pripomenuli 130. výročie narodenia Teodora Jozefa Moussona 

– jedného z prvých maliarov, ktorí sa systematicky venovali Zemplínu. 

 Leto - čarovné ročné obdobie – podujatie venované znevýhodnených používateľov 

knižnice. V spolupráci DSS ANIMA.  

 Čarovná zima -  zážitkové čítanie a tvorivá dielpa pre znevýhodnených používateľov    

knižnice. V spolupráci DSS ANIMA.  

 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci s Univerzitou 

Komenského v Bratislave pripravili pre študentov Gymnázia Pavla Horova, ktorí 

navštevujú triedu s vyučovacím jazykom ruským a ich vyučujúcim prednášku Puť russkoj 

literatury k klasičeskomu romanu. Prednášajúcim bol prof. PhDr. Anton Eliáš PhD., 

docent Katedry ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

 Modrý a ružový svet -  pod týmto názvom sa 13.3.2018 v ZKGZ v Michalovciach konala 

prednáška v spolupráci s OZ Pomoc rodine v Michalovciach. Prednášky sa zúčastnili 

študenti GPH v Michalovciach. 

Cieľom stretnutia bolo poukázať na problematiku postavenia chlapec - dievča, 

muž - žena v spoločnosti. 

 Uvedenie do života omaľovánky Michalovce pre deti a dospelých výtvarníčky Mgr. Lucie 

Chocholáčkovej. Omaľovánku  farbičkami uviedol do života historik Dr. Martin Molnár, 

ktorý porozprával príbehy o jednotlivých historických budovách v Michalovciach. 

 

Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2018 

 Aktivita Popis 

Slovensko - krajina plná 
Výstava Slovensko - krajina plna tajomstiev aktuálne 

pozostávala z  ilustrácii z kníh Prázdniny s deduškom a 
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tajomstiev Prázdniny s deduškom 2. Výstava obsahovala  ilustrácie z 

náučno - dobrodružných kníh pre deti a mládež a jej cieľom 

bolo predstaviť mladej generácii odlišnosť regiónov Slovenska a 

jeho bohatú kultúrnu,  historickú rozmanitosť  a vzbudiť ich 

záujem o kultúrne dedičstvo Slovenska a regiónu v ktorom žijú. 

Výstava bola spojená s besedou – s  autorkou ilustrácii Zuzanou 

Fuskovou   a autorkou a šéfredaktorkou Lenkou Šingovskou. 

Výstava venovaná Roku Európskeho kultúrneho 

dedičstva. Termín od 5.2.2018 – do 28.2.2018. 

Kaštieľ v Michalovciach 

  

Kaštieľ v Michalovciach beseda o knihe s jej autorom PaedDr. 

Martinom Molnárom. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci so 

ZM v Michalovciach. 

Táto knižná publikácia zahspa najnovšie poznatky z oblasti 

archívneho, historického a architektonického výskumu 

michalovského kaštieľa. Prináša veľa spresnení či opráv starších 

publikovaných informácií, ale i množstvo nových faktov. 

Obsahuje aj vyše 50 fotografií, pričom niektoré dobové zábery 

neboli doteraz publikované. Cieľom podujatia bolo vzbudiť 

záujem o regionálnu históriu a  kultúrne pamiatky v našom 

meste. 

Momenty a osobnosti ruskej 

literatúry 19.stor. 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v 

spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave pripravili pre 

študentov Gymnázia Pavla Horova, ktorí navštevujú triedu 

s vyučovacím jazykom ruským a ich vyučujúcim prednášku Puť 

russkoj literatury k klasičeskomu romanu. Prednášajúcim bol 

prof. PhDr. Anton Eliáš PhD., docent Katedry ruského jazyka a 

literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave. Vedie prednášky a semináre z ruskej literatúry 19. 

storočia, z ruskej literárnej vedy  20. storočia, zo svetovej 

literatúry, diplomové semináre a i. V prednáške spojenej s 

prezentáciou sa  prof.  Eliáš venoval ruskej literatúre 19. 

storočia. Rozobral dielo  Jevgenij Onegin od A. S.  Puškina a 

Geroj našego vremeni od M. J. Lermontova  v ruskom jazyku. 

   

 Detský čitateľ – formotvorné 

prostredie. 

ZKGZ zorganizovala pre detských knihovníkov a učiteľov II. 

stuppa základných škôl odborný seminár na tému: Detský 

čitateľ – formotvorné prostredie. Cieľ podujatia:   Zvyšovanie 

čitateľskej gramotností detí, zlepšenie čítavosti u žiakov. II. 
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stuppa ZŠ. Za posledné roky stav čítania, najmä u detí a 

mládeže vykazuje zhoršujúcu sa tendenciu. Cieľom toho 

seminára bolo  dotknúť sa tejto problematiky, ktorá učiteľov a 

knihovníkov najviac páli. Hľadať východiská a odpovede na 

otázku prečo sa to takto deje. Podujatia sa zúčastnilo  34 

učiteľov a knihovníkov z Michaloviec a okolia. Termín  

5.10.2018. 

Aby pamäť lepšie pracovala 

5. ročník pohybových  a pamäťových  aktivít pre seniorov .  

Celkovo sa uskutočnilo sedem stretnutí. Na úvodnom stretnutí, 

2.11.2018, sa účastníci oboznámili s priebehom a obsahom 

tréningu pamäti v ZKGZ. Ďalšie stretnutia sa konali každý piatok 

. Aktivity boli  zamerané na rôzne cvičenia, ktoré priamo 

pôsobia na pamäť, pozornosť, myslenie, orientáciu a reč. 

Súčasťou boli aj  krátke pohybové aktivity. Tento krát   

nechýbalo ani okienko na témy :  alzheimerova choroba, 

prevencia, priebeh alebo starostlivosť o človeka s týmto 

ochorením. Tohto ročníka sa zúčastnilo 10 senioriek  z klubu č.1 

pod vedením pani Hapákovej na Obrancov mieru 4.  

 

3.1 Plnenie štandardov 

  Uznesením Vlády SR č. 943/2008 bola schválená Stratégia rozvoja slovenského 

knihovníctva na roky 2008 - 2014, korešpondujúca so zámermi Stratégie informatizácie 

spoločnosti. Vláda odporučila predsedom samosprávnych krajov, aby vo svojej územnej 

pôsobnosti zabezpečili činnosť verejných knižníc a rozvoj knižnično-informačných služieb. 

OKaCR zapracoval ciele a úlohy Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do Stratégie 

rozvoja kultúry KSK na roky 2008 – 2014, ktorú Zastupiteľstvo KSK schválilo uznesením 

číslo 484/2008.  

 

Zámerom štandardizácie knižníc KSK je : 

vytvorenie jednotného systému noriem pre tvorbu a zabezpečenie podmienok rozvoja 

činnosti knižníc v záujme vybudovania otvoreného informačno-knižničného systému, 

schopného integrovať sa do informačno-knižničného systému SR, 
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využitie benchmarkingu, ako efektívneho nástroja riadenia, ktorý prostredníctvom 

merania výkonov a procesov organizácie a ich systematickým porovnávaním s výkonom 

ostatných hľadá najlepšie riešenie, 

odbúranie mechanických úkonov v službách a presun ľudských zdrojov do živého 

kontaktu s užívateľmi a kultúrnou verejnosťou. 

 

Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2018 

Počet knižných jednotiek 
získaných kúpou 

2 % z 
knižného 
fondu 

 1 524zväzkov=1,68% 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov 

10 eur  
na knihu 

15280,16:1524=10,02€ Nákup KF 10,02€ 

Počet titulov periodík 
 

35 - 50 
50 – 80 
100 – 150 

Podľa počtu obyvateľstva 
v danom meste 
5 000 – 20 000 
obyvateľov 
20 000 – 40 000 
obyvateľov 
nad 100 000 obyvateľov 

63 

Počet 
prevádzkových hodín 

min. 50 
hodín / 
týždep  

 54 

Počet výpožičiek na 1 
zamestnanca 
vykonávajúceho 
knihovnícke 
činnosti 
 

60 – 80 % 
zo 
slovenského 
štandardu  
9 000 – 
12 000 
výpožičiek  

Výpožičky na 1 
zamestnanca (pracovníka 
služieb) vykonávajúceho 
knihovnícke činnosti, 
v prípade kumulácie 
pracovných činností 
vykazovať prepočítaný 
stav. 

972,70 – 64,84% 

Počet výpožičiek na 1 
čitateľa 
 

min. 20 / 
rok 

Sledovať zo štatistického 
výkazu – výpožičky 
celkom 

145906:5829=25,03 

Počet platených akcií, 
služieb a podujatí 
organizovaných knižnicou 

4 ročne  4 

Počet marketingových 
aktivít so zameraním na 
propagáciu knižnice 

4  17 

Počet odbornej činnosti, 
regionalistika 

4 Vydané bibliografie, 
metodické materiály, 

Odborný seminár: 
Knižnica a čitateľská 
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a digitalizácia  publikačná činnosť 
z regionálnych fondov, 
vystúpenie na 
konferenciách a 
seminároch, spracovanie 
pomôcok pre účely 
bádania v regionálnych 
zbierkach (katalógy, 
retrospektíva...); 
digitalizácia – prevod 
knižničného dokumentu 
do elektronickej formy   
za účelom ochrany 
a sprístupnenia – 
digitalizácia vzácnych 
dokumentov, periodík, 
knižných lístkov, 
pohľadníc, AVD...) 

gramotnosť detí 
určená pre 
knihovníkov školských 
knižníc v okrese 
Michalovce. 
Vzdelávanie 
knihovníkov – 
metodické pokyny pre 
knihovníkov obecných 
knižníc pre okres 
Michalovce 
a Sobrance,  pri 
vyplpovaní kultúrnych 
výkazov 
Pravidlá RDA v 
katalogizačnej praxi -  
metodické pokyny pre 
knihovníkov obecných 
knižníc 
Literárne osobnosti 
nášho regiónu – 
aktualizácia web 
stránky 
Hlas zvona volá . . . . 
propagačný materiál 
K nedožitým 105. 
narodeninám Gorazda 
Zvonického 

Počet podujatí  
literárneho charakteru + 
výstavy 

8  168 z toho 16 výstav 

Počet podujatí zamerané 
na celoživotné 
vzdelávanie 

2  
 

22 

 

Komentár k štandardizácií :   

Počet marketingových aktivít so zameraním na propagáciu knižnice (komentár) 

O svojej činnosti -  kultúrnych podujatiach, projektoch, poskytovaných službách informuje 

knižnica cieľové skupiny prostredníctvom : 

- internetu na webových stránkach  

www.novinyzemplina.sk, www.michalovce.sk, www.facebook.sk, www.infolib.sk, 

www.podujatia.sk, www.zkgz.sk, www.korzar.sk, teraz.sk, www.dolnyzemplin.sk,  

http://www.novinyzemplina.sk/
http://www.michalovce.sk/
http://www.facebook.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.podujatia.sk/
http://www.zkgz.sk/
http://www.korzar.sk/
http://www.dolnyzemplin.sk/
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www.michalovskenoviny.sk, www.mistral.sk, www.global24.sk, www.kosiceonline.sk, 

www.youtube.com,  www.michalovskespravy.sk, Rádio Regina. 

- regionálnej tlače – Michalovčan (dvojtýždenník) 

- vysielania regionálnej televízie – Mistrál, TV Zemplín 

- informačných plagátov a pozvánok na kultúrne podujatia – Informačné stredisko  

  Michalovce, 

- emailovej komunikácie s používateľmi knižnice, 

-  roll-up banerov a vonkajšieho reklamného stajana na plagáty  

 

Počet odbornej činnosti, regionalistika a digitalizácia: link k bodu č. 4 Literárne osobnosti nášho 

regiónu  

http://www.zkgz.sk/page.html?m=79df95b8249faac6507e3a890ccc6da5&p=4793d2b3d1f32da

05d8849a88199fb5f&s=0 

 

Počet podujatí zamerané na celoživotné vzdelávanie: 

 5. ročník pohybových  a pamäťových  aktivít pre seniorov  Aby pamäť lepšie pracovala (7 

stretnutí). 

 Odborný seminár pre detských knihovníkov a učiteľov II. stuppa základných škôl na 

tému: Detský čitateľ – formotvorné prostredie. Cieľ podujatia:   Zvyšovanie čitateľskej 

gramotností detí, zlepšenie čítavosti u žiakov. II. stuppa ZŠ. 

 Cyklus prednášok z českej histórie – osoby a udalosti 2018 venovaný 100. Výročiu vzniku 

I.        Československej republiky (4 prednášky). 

 Cyklus prednášok – Česká literatúra 20. storočia,  pripomenutie osobnosti, ktoré boli pri 

vzniku ČSR (4 prednášky). 

 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci s Univerzitou 

Komenského v Bratislave pripravili pre študentov Gymnázia Pavla Horova, ktorí 

navštevujú triedu s vyučovacím jazykom ruským a ich vyučujúcim prednášku Puť russkoj 

literatury k klasičeskomu romanu. Prednášajúcim bol prof. PhDr. Anton Eliáš PhD., 

docent Katedry ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

 Odborný seminár: Knižnica a čitateľská gramotnosť detí určená pre knihovníkov 

školských knižníc v okrese Michalovce. 

 Michalovce v čase vzniku ČSR – prednáška spojená s prezentáciou, určená študentom 

SOŠ  prednášajúci vedecký historik PhDr. Václav Ihnát ( 2 prednášky). 

 Podujatie bolo súčasťou projektu „Osmičková jesep v Košickom samosprávnom kraji.“ 

http://www.michalovskenoviny.sk/
http://www.mistral.sk/
http://www.global24.sk/
http://www.kosiceonline.sk/
http://www.youtube.com/
http://www.michalovskespravy.sk/
http://www.zkgz.sk/page.html?m=79df95b8249faac6507e3a890ccc6da5&p=4793d2b3d1f32da05d8849a88199fb5f&s=0
http://www.zkgz.sk/page.html?m=79df95b8249faac6507e3a890ccc6da5&p=4793d2b3d1f32da05d8849a88199fb5f&s=0
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 Po stopách Sztárayovcov... prednáška spojená  s besedou. Žiaci v rámci podujatia 

putovali po stopách rodu Sztárayovcov. Putovanie sa začalo  v obci Staré. Pozornosť 

návštevníkov sa upriamila hlavne na ich niekdajšie sídlo, renesančno-barokový kaštieľ, 

ktorý stojí  v strede  dediny. Potom sme sa presunuli do historického jadra Michaloviec 

na dnešné Kostolné námestie a priľahlé uličky. V závere podujatia si pozreli videozáznam 

s názvom „Špacirki po varošu“, ktorý bol venovaný pravé rodu Sztárayovcov a hlavne 

Irme Sztárayovej. 

 Prednáška na tému „Vtáctvo dolného Zemplína a jeho ochrana.“ 

Prednášajúci Ing. Matej Repel PhD. ornitológ Slovenskej ornitologickej spoločnosti  v 

Michalovciach pútavou prednáškou a prezentáciou oboznámil študentov GĽŠ v 

Michalovciach s najvýznamnejším chráneným územím na Slovensku Senianske rybníky a 

Medzibodrožie. 

 

 

3.2  Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 

Hlavná činnosť 

1. Knižničný fond 

2. Služby  

2.1 Používatelia – čitatelia 

2.2 Výpožičky, informačná činnosť 

2.3 Vzdelávacia a kultúrne podujatia (podujatia pre verejnosť, výstavná činnosť)  

 

Kvantitatívne ukazovatele 

Prírastky KF:                                              1 981                                    Plán:  nebol stanovený 

Úbytky KF:                  3 229                                

Celkový stav KF:       88 998   

 

Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF 

Knihy :                                                   10 306,03                                 Plán: nebol stanovený 

Periodiká:                                               2 331,06 

Spolu:                                                    12 637,09  



21 
 

 

Čerpanie sponzorských  príspevkov a grantov na nákup kníh  

Knihy:                                                      4 974,13                                  

Z toho :  

Mesto Michalovce                                   300,00    

Fond na podporu umenia  2 931,51          

Dary         167,62 

Kultúrne poukazy      1 575,00                   

 

Čerpanie financií na nákup knižničných fondov spolu 

Knihy :                                       15 280,16 

Periodiká:                                             2 331,06  

Čerpanie spolu:                                     17 611,22  

 

Prírastky KF spolu              1 981                 zväzkov             

z toho -  beletria                    985                     

            -  náučná literatúra   370                

           -  beletria pre deti       437            

           -  náučná pre deti        189                       

 

Nákup knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia : 

Spôsob 

nadobudnutia 

Náučná 

literatúra 

Krásna 

literatúra 

Náučná 

literatúra 

Krásna 

literatúra Spolu 

Trieda exemplára pre dospelých pre dospelých pre deti pre deti   

Bezodplatný 

prevod(pobočka 

VŠZaSP) 29 0 0 0 29 
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darom 115 131 43 125 414 

domácou kúpou 192 624 124 203 1143 

z grantu 33 229 22 97 381 

náhradou 1 1 0 12 14 

Spolu 370 985 189 437 1981 

 

V  roku 2018 bolo vyradených a do zoznamu úbytkov zaevidovaných  3 229 knižničných 

jednotiek. Dôvodom vyradenia bola opotrebovanosť dokumentov alebo strata.   

KF bol doplpovaný priebežne kúpou z vlastného rozpočtu a z grantov, darom a bezodplatným 

prevodom. Knihy boli nakúpené od rôznych dodávateľov, ktorí nám poskytli zľavy. 

V roku 2018 bolo zaevidovaných  1 981 knižničných jednotiek v celkovej hodnote 20 115 €.  

Na obnovu knižničného fondu sme v rámci programovej výzvy Fondu na podporu umenia 

(program FPU - Akvizícia knižníc) vypracovali projekt s názvom „Nové knihy pre čitateľov “. Náš 

projekt bol úspešný a získali sme finančné prostriedky z FPU na nákup kníh. Časť prostriedkov 

sme využili už v roku 2018, projekt sa realizuje do 31. marca 2019. 

Mesto Michalovce schválilo na rok 2018 dotáciu vo výške 300,- € na nákup detskej literatúry 

v rámci projektu Nové knihy pre čitateľov. Dotácia bola vyčerpaná  a projekt bol vyhodnotený 

k 19. 3. 2018. 

 

Periodická tlač 

V roku 2018 sme nakúpili periodickú tlač – noviny a časopisy – 63 titulov v tlačenej podobe a 1 

titul online, z toho 7 zahraničných titulov,  spolu 65 exemplárov v hodnote 2 331,06 €. 

Celková suma na doplnenie knižničného fondu (knihy a periodická tlač)  v roku 2018  je 20 115.- 

€ vrátane domácej kúpy, grantu, bezodplatného prevodu, darom a náhradou. 

Doplpovanie knižničného fondu podľa typu literatúry – porovnanie rokov 2014 – 2018. 

    

Typ literatúry/rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Náučná literatúra pre dospelých 

čitateľov 630 458 1897 331 370 
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Krásna literatúra pre dospelých 

čitateľov 572 717 839 979 985 

Náučná literatúra pre deti 127 186   232 199 189 

Krásna literatúra pre deti 364 530 545 514 437 

Spolu 1693 1 891   3513 2 023 1981 

 

     

      

 

 

2.  Služby 

Oddelenie pre deti a mládež 

Pravá časť prízemia  je vyčlenená detským a mladým čitateľom. V roku 2010 prebehla v knižnici 

čiastočná reorganizácia oddelení, spojením oddelenia beletrie a oddelenia náučnej literatúry 

pre deti sme vytvorili jedno oddelenie detskej literatúry.  V bývalých priestoroch oddelenia 

náučnej literatúry pre deti sa nachádza oddelenie internetu, časť priestorov slúži na výstavy, 

besedy so spisovateľmi a spoločenské podujatia.                                                                                                                                                                        

Fond oddelenia pre deti tvorí krásna a náučná literatúra, časopisy a periodiká. Na oddelení je 

k dispozícii 14 miest, kde majú malí čitatelia možnosť pracovať s detskou literatúrou.  Súčasťou 

oddelenia je i detský kútik, kde sa konajú kultúrno-výchovné podujatia pre najmladšiu vekovú 

kategóriu – MŠ a I. a II. ročník ZŠ.    
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Oddelenie pre dospelých čitateľov a študovňa 

Plochou najrozsiahlejšie sú výpožičné priestory pre dospelých čitateľov, ktoré sa nachádza na 

prvom poschodí. Oddelenie ponúka záujemcom literatúru krásnu aj náučnú, veľký výber novín 

a časopisov, ktoré sú uložené na policiach vo voľnom výbere. Krásna literatúra je uložená 

abecedne podľa mena autora. Pre študujúcu mládež poskytuje oddelenie literatúru tzv. 

odporúčané čítanie. Požiadavky zo strany čitateľskej verejnosti orientovanej na určitý druh 

krásnej literatúry si vyžiadali vytvoriť dielčie fondy. Literatúra na náučnom oddelení je uložená 

podľa zásad medzinárodného desatinného triedenia. Na oddelení je vyčlenený fond špeciálnej 

literatúry, v ktorom sa nachádzajú vzácne knihy, skriptá a publikácie. Sú limitované 2-týždennou 

výpožičnou dobou. K lepšej orientácii po oddelení slúži tabuľa medzinárodného desatinného 

triedenia. V rámci náučného oddelenia je vyčlenená literatúra darovaná 

Vysokou školou ekonomickou, ktorá má svoju pobočku v Michalovciach a prednostné právo na 

jej požičiavania majú študenti tejto školy.                                                                                                                       

Fond študovne tvoria noviny, časopisy a knižný fond. V rámci študovne je vyčlenená literatúra 

s ekologickou problematikou, ekonomicky a právny poradcovia, viazané zbierky zákonov. 

Študovpa poskytuje prezenčné i absenčné výpožičky novín a časopisov, reprografické služby 

z nášho fondu, faktografické a odborné informácie na základe primárnych a sekundárnych 

zdrojov. 

 

Oddelenie internetu 

Na tomto oddelení ponúka knižnica získavanie informácií z celosvetovej informačnej siete – 

internet a tiež službu pre zrakovo hendikepovaných občanov nášho mesta a okolia akou je 

možnosť vypožičať si zvukové knihy a využiť digitálne služby Slovenskej knižnice pre nevidiacich 

Mateja Hrebendu v Levoči /SNK/. Zvuková kniha je kniha, prerozprávaná na CD-MP3 alebo 

magnetofónové kazety.  

 

Pobočky 

Knižnica poskytuje svoje služby aj mimo hlavnej budovy na troch pobočkách základných škôl, na 

pobočke v domove dôchodcov a v priestoroch pobočky VŠZaSP sv. Alžbety v Michalovciach.  

Okrem týchto pravidelne poskytovaných službách, raz mesačne pracovníci navštevujú klub 

dôchodcov s ponukou knižných noviniek a časopisov. Pracovníčka pobočiek pripravuje pre 

svojich návštevníkov podujatia a informatické prípravy podľa potreby a požiadaviek. 
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2.1 Používatelia a návštevníci knižnice 

Skutočnosť k 31.12.2018   –   5 829            Plánované spolu           6 400 

Dospelí čitatelia              3 521                                                 3 600  

Detskí čitatelia                         2 308                                                      2 800 

 

Počet aktívnych čitateľov k 31.12.2018.  

Čitatelia, ktorí mali v prvom polroku zaevidovanú aspop jednu transakciu – vrátenie, požičanie 

alebo platbu za členstvo. 

 

Umiestnenie 

Deti do 15 

r. 

Dospel

í  

Org. 

MVS 

Študent

i 

Zamestnanc

i 

Rodinný 

prísl. Spolu 

Centrálna budova 1 623 2 942 81 0 29 47 4 722 

Pobočka na VŠZaSP 0 10 0 233 0 0 243 

Pobočka na I.ZŠ 395 0 0 0 0 0 395 

Pobočka na V.ZŠ 157 0 0 0 0 0 157 

Pobočka na VII. ZŠ 133 0 0 0 0 0 133 

Pobočka na Obr. 

mieru 0 179 0 0 0 0 179 

Spolu 2 308 3 131 81 233 29 47 5 829 

 

Návštevnosť knižnice čitateľmi k 31. 12. 2018  36 470 čitateľov. 

K 31. 12. 2018 sme v knižnici zapísali 1 103 nových čitateľov. 

 

ČITATELIA  ROK  2018 

Evidovaní čitatelia podľa kategórie – porovnanie rokov 2014 – 2018 

Kategória 2014 2015 2016 2017 2018 

Dospelí čitatelia 3 469 3 710 3 806 3 636              3 521 



26 
 

Deti do 15 rokov 1 880 1 968 2 105 2 254               2 308 

Spolu 5349 5 678 5 911 5890 5 829 

 

 

 
 

2.2   Výpožičky, informačná činnosť 

Počet absenčných výpožičiek v roku 2018 bol  112 346 

Plánovaných bolo 133 000 

Absenčné CE I.ZŠ V.ZŠ VII.ZŠ Malometrážne VŠZaSP Spolu 

Náučná 25 988 0 0 0 11 1 653 27 652 

Beletria 49 713 0 0 0 4 877 0 54 590 

Detská náučná 4 671 783 408 344 0 0 6 206 

Detská beletria 9 835 2 462 1 566 1 269 0 0 15 132 

Elektronické 

dokumenty 19 0 0 0 0 0 19 

Periodiká 7 931 0 0 0 0 562 8 493 

Študovňa 254 0 0 0 0 0 254 

Spolu 98 411 3 245 1 974 1 613 4 888 2 215 112 346 
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Počet prezenčných výpožičiek v roku 2018  bol 33 560 

Plánovaných bolo 35 000 

Prezenčné CE I.ZŠ V.ZŠ VII.ZŠ Malometrážne VŠZaSP Spolu 

Náučná 3 229 0 0 0 0 2282 5 511 

Beletria 2 077 0 0 0 0 0 2 077 

Detská náučná 2 132 368 500 272 0 0 3 272 

Detská beletria 1 525 813 1 214 833 0 0 4 385 

Periodiká 17 564 0 0 0 0 291 17 855 

Študovňa 460 0 0 0 0 0 460 

Spolu 26 987  1 181 1 714 1 105 0 2 573 33 560 

 

Spolu plánovaných: 133 000 + 35 000 = 168 000  absenčné výpožičky + prezenčné 

Skutočnosť spolu za rok 2018 je 145 906. 

 

Poznámka: Dôvod navýšenie počtu prezenčných výpožičiek na  pobočke VŠZaSP sv. Alžbety 

v Michalovciach. V roku 2016 pribudlo 1 540 nových  knižničných jednotiek a 120 nových 

čitateľov, čo je nárast oproti roku 2015 o 1 482 knižničných jednotiek a o 15 viac nových 

čitateľov. Vďaka týmto prírastkom sa to odzrkadlilo aj na vyšších prezenčných výpožičkách. 

Porovnanie:   rok 2015 -    398 výpožičiek, 

            rok 2016 -  1 900 výpožičiek, 

            rok 2017 -  2 237 výpožičiek, 

                        rok 2018  - 2 573 výpožičiek. 
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Výpožičky podľa formy – porovnanie rokov 2014 – 2018 

Forma 2014 2015 2016 2017 2018 

Absenčné výpožičky 100 742 103 056 103 126 111 860 112 346 

Prezenčné výpožičky 64 121 28 882 33 174 29 405 33 560 

Spolu 164 863 131 938 136 300 141 265 145 906 

 

 

 

 

Výpožičky podľa druhu literatúry 2018 

Náučná lit.pre dospelých 33 163 

Krásna lit.pre dospelých 56 667 

Náučná lit.pre deti 9 478 

Krásna lit.pre deti 19 517 

Výpožičky periodík 27 081 

Spolu 145 906 

 

 

 

100 742 103 056 103 126
111 860 112 346

64 121

28 882 33 174 29 405 33 560

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2014 2015 2016 2017 2018

Rok

Výpožičky podľa formy

Absenčné výpožičky Prezenčné výpožičky



29 
 

 

 

 
2.3.    Vzdelávacie a kultúrne podujatia 
 
     Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia v knižnici sú doplnkovou, ale aj napriek tomu 

neoddeliteľnou súčasťou knižničnej práce. V tejto oblasti dosahuje naša knižnica celkom 

kvalitné výsledky. V  roku 2018 bolo usporiadaných 226 podujatí,  ktoré navštívilo 14 194 

návštevníkov a  uskutočnilo sa 107  informatických príprav, ktorých sa zúčastnilo 2 586 žiakov a 

študentov. Vďaka tomu sa nám podarilo získať určitú časť novej čitateľskej základne.  

Knižnica spolupracuje s materskými, základnými aj strednými školami v meste a okolí a svoje 

podujatia prispôsobuje dopytu týchto inštitúcii. 

Najväčšia časť podujatí sa pripravuje pre detských čitateľov. Cieľom činnosti detského oddelenia 

bolo prostredníctvom netradičných a interaktivných podujatí  sprístupniť  fond detskej 

literatúry, zapojiť poznávacie, estetické a tvorivé cítenie detí v rámci pohybovej, výtvarnej 

a tvorivej dramatiky.  Pri motivácii čítavosti  detí bola dôležitá aj spolupráca so základnými 

školami a predškolskými zariadeniami.  Ďalšou úlohou bude orientácia na rodičov, pretože 

v rodine sa tvoria základy prístupu k čítaniu a získavaniu informácii a poznatkov o živote. 

Na detskom oddelení sa uskutočnili nasledovne podujatia:  

Šaliansky Maťko 2018 

Jubilejného 25. ročníka okresného kola súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského  v 

prednese slovenských povestí pre žiakov základných škôl sa v ZKGZ v Michalovciach, dpa 16. 01. 

2018 zišlo 30 súťažiacich v doprovode svojich učiteľov, rodičov a starých rodičov. Aj v tomto 

roku organizátormi súťaže boli - Dom Matice slovenskej v Michalovciach a ZKGZ v 

Michalovciach.  

V úvode prítomných srdečne privítala riaditeľka Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického PhDr. 

33 163

56 667
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Výpožičky podľa druhu literatúry 2018 

Náučná lit.pre dospelých

Krásna lit.pre dospelých
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Výpožičky periodík
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A. Vasiľová  a zopár povzbudivých slov pre súťažiacich  pridala predsedníčka poroty pre II. 

kategóriu pani Jelka Timková. Súťažilo sa  v troch vekových kategóriách (I. -- roč. 2. -- 3., II. -- 4. -

- 5., III. -- 6. -- 7.). Najlepší z okresných kôl sa stretnú na krajských kolách vo februári  a z nich 

najlepší v marci  na celoslovenskom kole v Šali. Túžbou každého recitátora je dostať sa čo 

najďalej. V tomto prípade do Šale.   

Výkony hodnotila odborná porota pre I. a III. kategóriu v zložení:  Silvia Zubková, Jana Gapová, 

Mária Papačová, 

 pre II. kategóriu v zložení:  Jelka Timková,  Zuzana Tongeľová, Jana Podoľáková, ktorá na záver 

poukázala na nedostatky, ktorých sa recitátori dopúšťajú, zhrnula  tohtoročnú úrovep súťaže a 

vyjadrili názor, že všetci víťazi majú na to, aby uspeli aj na krajskom kole Šalianskeho Maťka. 

Dodajme, že na krajské kolo postupujú recitátori z prvých miest jednotlivých kategórií.  

 Z michalovského okresného kola si všetci interpreti odniesli diplom za účasť. Ceny v podobe 

knižiek  a diplomov dostali recitátori na prvých troch miestach. Do krajského kola postúpili:  z I. 

kategórie -Sára Majerová, ZŠ Krymská Michalovce, z II. kategórie Tamara Brédová,  ZŠ Okružná, 

Michalovce, z III. kategórie -  Peter Ondrik , ZŠ T.J. Moussona Michalovce. 

Čarodejník z Vinného 

Sprievodné podujatie výstavy Cestujúce bábky sa uskutočnilo v dpoch 15. - 17. 01. 2018 a bolo 

určené pre školský klub ZŠ J. Švermu v Michalovciach. Počas troch dní v popoludpajších 

hodinách si detí v celkovom počte 63 prečítali povesť o starej intrigánke a hostine, na ktorej s 

dámami tancovali čerti - Viniansky hrad z knihy Slovenské povesti. Deti si pozreli rozprávku -- 

Čarodejník z Vinného -  z cyklu desiatich televíznych bábkových inscenácií, ktoré boli vytvorené 

na základe reálnych historických udalostí, osobností alebo miest zo Slovenska a Ukrajiny v rámci 

projektu Cestujúce bábky. V závere podujatia sme diskutovali, porovnávali písanú a sfilmovanú 

verziu príbehu.  

Johannes Jensen má pocit, že je iný - (zážitkové čítanie) 

Zážitkové čítanie pod názvom Johannes Jensen má pocit, že je iný sme 31. 1. 2018 pripravili na 

detskom oddelení knižnice pre 24 žiačikov XIII. MŠ  z Michaloviec. V rámci podujatia sme sa 

porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či 

je dobre, ak niekto vytsča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu 

Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. 

Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí 

mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný -- až kým mu nečakaný 

sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom 

aj dospelým, že nie je hanba vytsčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu. 

V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných 

skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich fantázia 

pracovala na plné obrátky. 

Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 
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Valentínska tvorivá dielňa 

"Najväčším šťastím v živote človeka je vedomie, že nás niekto miluje preto, aký sme,  

alebo skôr aj napriek tomu , aký sme." 

Dep svätého Valentína každoročne pripadá na 14. Februára.  Dpa 13. 02. 2018, dep pred 

sviatkom sv. Valentína  sa v priestoroch ZKGZ v Michalovciach stretli  deti zo 4. A  ZŠ T. J. 

Moussona v Michalovciach. Deti sa oboznámili s dávnou  legendou o sv. Valentínovi a o 

komerčnej stránke tohto sviatku. Pre svojich najbližších si vyrobili darček v tvare srdiečka.  Je 

dôležité, aby sme lásku k svojím najbližším prejavovali nie len na sv. Valentína ale po celý rok. 

Prázdniny s deduškom 

Podujatia sa konali 06. a 15. 02. 2018  v rámci výstavy Slovensko -- krajina plná tajomstiev. 

Autorka Lenka Šingovská predstavila knihy Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2 

žiakom VI. ZŠ v Michalovciach  a žiakom ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom .  Autorka zmapovala 

prírodné bohatstvo Slovenska v dvojjazyčných náučno-dobrodružných knižných príbehoch pre 

detí a mládež. Pod jej taktovkou sa svojej úlohy zhostila autorka textov, editorka, odborní 

poradcovia, prekladateľ, grafik, korektor i odborný recenzent. Zvláštnu pozornosť venovala 

autorka ilustráciám, ktoré museli zodpovedať náročným estetickým i technickým požiadavkám. 

Tieto ilustrácie dávajú knižkám osobitý rozmer. Spoločné úsilie všetkých tvorcov napokon 

prinieslo ovocie a svetlo sveta uzrela edukačná knižná séria, ktorá má vďaka svojmu 

netradičnému spracovaniu schopnosť zaujať detského čitateľa. 

Prvýkrát v knižnici 

Dpa 19. 02. 2018 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 1 a 4. ročníka zo Základnej školy  

J. Švermu v Michalovciach. Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa 

kto píše knihu, kto maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si 

knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získať 

čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov 1. A 4. ročníka bola spojená s tvorivou dielpou, 

kde si každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.  

Kde, Ako, Prečo? 

"Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. Vedomosti sú obmedzené, predstavivosť však 

obopína zemeguľu." 

  Albert Einstein  

 

Dpa 21. 02. 2018 sa uskutočnil v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v 

Michalovciach vedomostný kvíz pre žiakov Súkromnej základnej školy v Klokočove. Žiaci mali 

možnosť preveriť si svoje vedomosti, ale aj dozvedieť sa niečo nové z  rôznych oblastí. V závere 

podujatia si žiaci prezreli knihy na detské oddelení.   
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Lúčime sa s pani Zimou, Detský domov 5 - 15 rokov 

Dpa 26. 2. 2018 nás v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach navštívili  deti 

vo veku od 5 -15 rokov z Detského domova Michalovce. Tvorivé dielne sme začali prečítaním 

rozprávky z knihy Škriatok Rozumbriadok - Rok v prírode, kde sme sa rozlúčili so zimou a 

privítali pomaly prichádzajúcu jar. Mladšie deti si vyzdobili papierové tašky kvetinovou 

výzdobou a staršie vytvorili 3D obraz z vyfarbených sadrových odliatkov. Po tvorivej dielni si 

prezreli knihy na detskom oddelení. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme 

v knižnici. 

Lúčime sa s pani Zimou, Detský domov 10 - 17 rokov 

Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach 1. dep jarných prázdnin 26. 2. 2018 

navštívilo vo veku od 10 - 17 rokov  deti z Detského domova Michalovce na tvorivej dielni. V 

úvode podujatia sme si prečítali úryvok o jari z knihy Zbojnícka mladosť. Deti vyrábali 3D obrazy 

z vyfarbených sadrových odliatkov. Na záver si prezreli knihy na detskom oddelení.  

Ako psíček a mačička umývali dlážku, IV. ZŠ 

Psíček a mačička sú dve hlavné postavičky z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke, ktorú pre deti 

napísal a nakreslil český spisovateľ Josef Čapek. Zážitkového čítania Ako psíček a mačička 

umývali dlážku sa zúčastnili druháci zo ZŠ na Komenského ulici. Čítaný príbeh bol prerušovaný 

scénkami, do ktorých sa deti aktívne zapájali tým, že sa z nich stali malí herci. Scénky, v ktorých 

deti umývali a utierali dlážku, ako sa navzájom prali a sušili vyvolávali smiech. Po týchto 

aktivitách si deti pozreli tú istú rozprávku aj v kreslenej podobe. Deti porovnávali čítanú, hranú 

a kreslenú podobu tejto rozprávky. Na začiatku stretnutia sa deti počas informatickej prípravy 

oboznámili s knižnicou a knižničným fondom. 

Láskavé rozprávky... 

na začiatku je otázka pani učiteľky, čo je to láska. Na prvý pohľad jednoduchá otázka. Kým sa 

nezjaví víla a neodnesie nás do celkom iného sveta. Tá víla sa volá Agapé a býva v 

päťposchodovom dome so svojimi dcérami. Je ich dvadsať jeden ako rozprávok v tejto knihe. 

Každá rozpráva príbeh o inej rozprávke .... 

Dpa 06. 03. 2018 navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického  žiaci  5. C ZŠ Okružná 17 v 

Michalovciach. Doobedpajšie posedenie pri knihe od Branislava Jobusa  Láskavé rozprávky bolo 

spojené s tvorivou dielpou. Detí si z knihy vybrali a prečítali rozprávku:  LÁSKA KU ZVIERATÁM. 

Porozprávali o rôznych podobách lásky: láska k mame, k otcovi, k súrodencom, ale aj láska k 

jedlu, k tancu, k športu a pod...V rámci tvorivej dielne si žiaci vyrobili farebné srdiečko aj s 

venovaním pre svojich najbližších. 

Vítame jar v knižnici, tvorivá dielňa  

Jar vnímame ako jedno zo štyroch ročných období, ktoré sa každoročne striedajú. Astronomický 

začína jarnou rovnodennosťou okolo 20. Marca a končí letným slnovratom okolo 21. Júna. V 
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meteorológii sa počíta ako celé mesiace marec, apríl a máj.  Dpa 7. 3. 2018 sme privítali jar aj v 

knižnici. Spolu so  žiakmi 6.D triedy ZŠ Okružná 17 v Michalovciach sme sa jarne naladili čítaním 

úryvku z knihy Ľuda Ondrejova Zbojnícka mladosť. Žiaci vytvárali 3D obrázky, vyskúšali si prácu s 

farbami, maľovali obraz ale aj sadrové odliatky. V závere podujatia si žiaci prezreli knižné 

novinky.   

O snehuliakovi s horúcim srdcom 

Dpa 12. marca 2018 deti MŠ zo Sobraniec navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického. 

Krátku informatickú prípravu vystriedalo zážitkové čítanie rozprávky Ady Žigovej,  O 

snehuliakovi s horúcim srdcom. Malí čitatelia spoznali snehuliaka, ktorý mal dobré srdce. Také 

dobré, že vie robiť iba dobré skutky a pomáhať svojim lesným kamarátom. Veveričke daruje 

metlu na odmetanie snehu, zajkovi mrkvu, aby jeho rodina nezahynula od hladu a krtkovi uhlíky 

z kabáta, aby mal čím kúriť. A keď na začiatku jari cibuľky snežienok nemajú dosť vlahy, srdce 

snehuliaka sa roztopí pre ne, aby mohli snežienky vykuknúť spod snehu. 

Domovácky recitátor 

Napriek nepriazni doby, ktorá nie je naklonená kráse a čistote jazyka, sa 13. marca 2018 zišli 

deti z detských domovov v Michalovciach v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického na 

recitátorskej súťaži Domovácky recitátor. Bolo to krásne popoludnie, kde okrem umeleckého 

cítenia detí treba oceniť snahu naučiť sa text naspamäť a vdýchnuť mu život. Divákom a porote 

sa podané výkony veľmi  páčili čoho dôkazom je množstvo odovzdaných cien. Nebolo 

porazených, všetci boli víťazi. 

Život kozmonauta 

Hoci v súčasnosti existuje množstvo publikácií o práci vesmírnych staníc a družíc, a ich 

nenahraditeľnej výskumnej funkcii, len málokde nájdeme informácie o živote kozmonauta. 

Práve preto sme sa rozhodli túto tému spracovať  a v spolupráci  s PhDr. Miladou Jakubecovou z 

Michalovskej Hvezdárne sme pripravili dpa 16.3.2018  veľmi zaujímavú prezentáciu pre deti 

štvrtého ročníka  z 2.ZŠ Jána Švermu 6 v Michalovciach. Chceli sme priblížiť najmä zložitú 

prípravu, ktorou musia kozmonauti pred vstupom do skutočného raketoplánu  prejsť, ich 

nevyhnutné vybavenie a náplp ich práce vo vesmíre. Bližšie  sme sa zamerali na základné 

činnosti, akými sú dýchanie, stravovanie či spánok, ktoré sú v podmienkach nulovej gravitácie 

nepredstaviteľne náročné. 

Súčasťou stretnutia bola aj prehliadka tematickej  literatúry dostupnej z nášho fondu, 

informatická príprava pre nových čitateľov, zápis do knižnice a prvá vypožičaná kniha. 

Pre myseľ je čítanie tým, čim cvičenie pre telo (10 faktov o čítaní kníh) 

Čítanie kníh so sebou prináša množstvo benefitov o ktorých možno ani netušíme. 

Niekomu sa zdá táto činnosť nudná, iní zase vedia oceniť dobrú knihu a na čítanie nedajú 

dopustiť. Faktom je, že na čítanie kníh by sme si pravidelne mali nájsť čas, pretože pre našu 

myseľ má čítanie kníh podobný účinok, ako pre naše telo cvičenie. Ak teda chcete mozog 
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udržiavať v kondícii a fit, neváhajte siahnuť po dobrej knihe. Čítanie človeku prospieva a o 

niektorých jeho výhodách , ktoré sme zhrnuli do 10 faktov sme sa snažili 22. 3. 2018 presvedčiť 

prostredníctvom prezentácie 21 deti hospitalizovaných v Psychiatrickej nemocnici Michalovce. 

Čítanie znižuje stres, zlepšuje analytické schopnosti, znižuje krvný tlak, zlepšuje pamäť, 

posilpuje sebavedomie, rozširuje ľudské obzory, zabrapuje vzniku Alzheimerovej choroby, 

pretože mozog je pri čítaní aktívny a logicky bude dlhšie fit. Čítanie zlepšuje schopnosť 

koncentrácie, prináša relax, zábavu a zlepšuje písomný prejav. 

Súčasťou podujatia bolo aj zážitkové čítanie Johannes  Jensen má pocit, že je iný.  Johanes 

Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Žeby to bolo jeho chvostom?  Alebo tým, že do práce nosí 

mašľu? Každý jeden  z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti zlyhal. Nečakaný sled udalostí mu 

ukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Nie je hanbou vytsčať z davu, trebárs aj jednu 

krokodíliu hlavu. 

Johannes Jensen má pocit, že je iný, IV. ZŠ  

(zážitkové čítanie) 

Detské odd. knižnice  pripravilo 9. 3. 2018 zážitkové čítanie pod názvom Johannes Jensen má 

pocit, že je iný  pre žiakov IV. ZŠ  z Michaloviec. V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, 

aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto 

vytsča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti porovnávali 

aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. 

Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí 

mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný 

sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom 

aj dospelým, že nie je hanba vytsčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu. V závere 

zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných skupín, v 

ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich fantázia pracovala 

na plné obrátky. 

Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím 

Johannes Jensen má pocit, že je iný, CMŠ V.Hopku 

(zážitkové čítanie) 

Detské odd. knižnice  pripravilo  19. 3. 2018  zážitkové čítanie pod názvom Johannes Jensen má 

pocit, že je iný  pre  predškolákov  CMŠ V. Hopku z Michaloviec. V rámci podujatia sme sa 

porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či 

je dobre, ak niekto vytsča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu 

Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. 

Johannes  Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí 

mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný 

sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom 

aj dospelým, že nie je hanba vytsčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu. V závere 

zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných skupín,     v 
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ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich fantázia pracovala       

na plné obrátky. 

Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 

Deň ľudovej rozprávky - 16. marec 2018 

Pocta Dobšinskému 

„Žijeme, zdá sa, večne malí 

z odlesku zlata, 

čo ste nazbierali. 

Nech do nás nik nezapára, 

máme svojho Popolvára, 

máme drsné korene 

do rozprávky vložené. 

Pod závojom chudoby 

krásna víla dýcha... 

Vy ste naša opora, 

zlatý meč a pýcha.“  (Š.Moravčík)                     

Pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (1828), známeho zberateľa slovenských 

rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov a klasikov svetovej literatúry, publicistu a 

folkloristu oslavujeme Dep ľudovej rozprávky. 16. marec sa stal neoficiálnym sviatkom 

rozprávky, ktorý vzišiel z kampane Slovenskej národnej knižnice v roku 2008 pod názvom 

Slovensko Dobšinskému, konanej pri príležitosti 180. výročia narodenia tohto obľúbeného 

detského spisovateľa. Tento rok si ho teda znovu  pripomíname 190. výročie narodenia. 

Rozprávky odrážajú  históriu našich národov. Majú ich radi všetci, deti aj dospelí. V detstve nám 

ich čítavali rodičia, teraz ich čítame našim deťom. Sú to nádherné príbehy o nekonečnom súboji 

dobra a zla, lásky a nenávisti, v ktorých sa zaručene všetko dobre skončí. 

 Utešené slovenské ľudové rozprávky. Ba či ozaj viete, kto tú krásu vytvoril? A či by ste uhádli 

kedy? Vytvorili ju naši dávni predkovia  v tých prastarých časoch, keď ešte nevedeli čítať ani 

písať. Iba si tie rozprávky rozprávali. Za dlhých jesenných a zimných večerov, pri svetle lúča, 

fakle, pri teple ohniska alebo vonku pri vatre, pri pradení, šití, pri pasení oviec alebo inej tichej 

práci. Takéto otázky a odpovede sa niesli celým detským oddelením knižnice 16. marca 2018.  

Detské knihovníčky pripravili pre  piatakov  ZŠ  Zalužice  príjemné prostredie s folklórnymi 

prvkami , aby sprostredkovali čo najautentickejšie stretnutie detí s ľudovou rozprávkou. 

Nechýbali ani interaktívne prvky, kedy sa nám podarilo vtiahnuť detí do deja. 

Johannes Jensen má pocit, že je iný, ZŠ Žbince  

(zážitkové čítanie) 

Detské odd. knižnice  pripravilo 14. 3. 2018 zážitkové čítanie pod názvom Johannes Jensen má 

pocit, že je iný  pre  rómskych žiakov ZŠ Žbince. V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, 

aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto 

vytsča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti porovnávali 
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aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. 

Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí 

mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný 

sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom 

aj dospelým, že nie je hanba vytsčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu. V závere 

zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných skupín, v 

ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich fantázia pracovala 

na plné obrátky. 

Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 

Jarné vône lesov a lúk 

(prezentácia a tvorivá dielpa) 

Po nekonečnej zime sa nemôžeme dočkať najkrajšieho ročného obdobia. Jar predstavuje život, 

vôpami presýtený vzduch  a pestrosť na lúkach.  15. 3. 2018 sme pripravili pre  klientov DSS 

Anima podujatie spojené s tvorivou dielpou Jarné vône lesov a lúk. Preniesli sme sa 

prostredníctvom filmov do prekrásnej prírody, topiaceho sa snehu a prvých poslov jari - 

snežienok. Pred našimi očami rozkvitali kvety, bzučali včielky a tú vôpu lúk a lesov sme si živo 

predstavovali. Podujatie bolo podfarbené Vivaldiho hudbou s danou tematikou. 

Súčasťou podujatia bola tvorivá dielpa, vyfarbovanie jarných kvietkov. 

Johannes Jensen má pocit, že je iný, MŠ Sobrance 

(zážitkové čítanie) 

Detské odd. knižnice  pripravilo 12. 3. 2018 zážitkové čítanie pod názvom Johannes Jensen má 

pocit, že je iný  pre  žiakov MŠ   zo Sobraniec. V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, aké 

výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto 

vytsča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti porovnávali 

aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. 

Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí 

mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný 

sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom 

aj dospelým, že nie je hanba vytsčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu. 

V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných 

skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich fantázia 

pracovala na plné obrátky. 

Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 

Jarné prázdniny v knižnici 

Jarné prázdniny predstavujú pre deti vhodný čas na relax, turistiku, návštevu pamiatok alebo 

lyžovačku. A čo tak prežiť voľný čas s knihou v ruke? 

Detské oddelenie knižnice už tradične pre prázdninujúcich detských čitateľov  michalovského 

okresu pripravilo alternatívne ponuky zmysluplného strávenia voľného času. Vítaní boli nielen 
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detskí čitatelia, ale aj deti, ktoré ešte čitateľský preukaz nemajú a rodičia. Okrem zaujímavých 

dobrodružných, náučných a rozprávkových kníh sme pripravili aj priestor na hranie a relax. 

Deti si mohli vo vyhradenom priestore ilustrovať rozprávkové príbehy, porovnávať prečítané 

rozprávky s animovanými príbehmi a filmami. Zaujímavosťou bola aj oddychová zóna na 

klebetenie, hranie pexesa a pre najmenších milovníkov kníh Detský kútik s hračkami a 

leporelami. 

V kráľovstve kníh od 26. februára – 2.marca  2018  si priebežne oddýchlo 43 detských čitateľov, 

ale aj 13 deti z Krízového centra  DSS ANIMA Michalovce. 

Noc s Andersenom 2018 (18. ročník) 

Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie zamerané na podporu čítavosti  detí, kde 

netradičnou atraktívnejšou formou  vplývame na  čitateľskú  gramotnosť dieťaťa a primárnu 

výchovu detského čitateľa. Rozprávkovú noc  23. marca 2018 v knižnici prežilo   65 detí,  5 

učiteľov a 5 knihovníkov . Spáči najprv zložili svoj tradičný sľub, v ktorom sľúbili , že pohlcú 

všetky vedomosti sveta z kníh, spomenuli sme si na pána Andersena – najväčšieho rozprávkara 

sveta . Prostredníctvom filmu sme zamierili do Odense, kde sa narodil H.CH.Andersen . Všetko 

sa to začalo divadielkom Zrkadlo pravdy v podaní žiakov III.B triedy ZŠ T.J.Moussona pod 

vedením Mgr. Márii Schumerovej. Žiaci V.ZŠ pod vedením p. učiteľky Mgr. Adamovej nás 

zabavili pásmom Ako dedko ťahal repku. Nasledovala kráľovská večera v reštaurácii Zlatý 

bažant. Po príchode do knižnice nás čakalo stretnutie s regionálnou spisovateľkou Elenou 

Elekovou.  Pani spisovateľka spáčom priblížila svoje knihy Môj brat nemá brata a poviedku Keď 

budem mať pubertu.  Mgr. Kornajová, ktorá vedie dramatický odbor ZUŠ Michalovce  pre 65 

deti pripravila dramatickú literárnu dielpu, kde spáči mali za úlohu zdramatizovať texty.  Celá 

knižnica sa otriasala ich hereckými výkonmi a nadšením. V hlavnej úlohe bol spisovateľ, ktorý 

chce písať knihu, múzy mu pri tom pomáhajú, ale ako už býva v takom panelákovom dome 

existujú rušičky v podobe vstania do panelov, hučania televízie, chrápania a iných pre umelca 

nepriaznivých elementov. O 22 hod. k nám zavítali redaktori s rádia Regína, kde sme 

sprostredkovali živý vstup pre poslucháčov rozhlasu. Mali sme sa s čím chváliť, atmosféra bola 

rozprávková. Kino Centrum MsKs Michalovce  pre nás pripravilo film podľa  rovnomennej knihy 

Jo Nesbo  Časovapa doktora Proktora. Film končil neskoro v noci, tak to pre nás všetkých bola 

cesta odvahy cez polnočné mesto.  V knižnici spáči zaliezli do spacákov, aby si čím skôr 

vychutnali spánok medzi svojimi obľúbenými knihami. Ráno po rapajkách, keď po nich prišli 

rodičia ich zážitky sa rozliehali po celej knižnici, no niečo si nechali aj na doma a pre spolužiakov 

a súrodencov,  ktorí nemali to šťastie. 

Johannes Jensen má pocit, že je iný, XIII. MŠ 

(zážitkové čítanie) 

Zážitkové čítanie pod názvom Johannes Jensen má pocit, že je iný sme 9. 3. 2018 pripravili na 

detskom oddelení knižnice pre  žiačikov XIII. MŠ  z Michaloviec. V rámci podujatia sme sa 

porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či 

je dobre, ak niekto vytsča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu 
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Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. 

Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí 

mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný 

sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom 

aj dospelým, že nie je hanba vytsčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu. 

V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných 

skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich fantázia 

pracovala na plné obrátky. 

Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 

Veľkonočné vajíčko 

Veľkonočné sviatky začínajú už od Zeleného štvrtku a pokračujú až po Veľkonočný pondelok. 

Slovenské zvyklosti a tradície stojí za to nielen poznať, ale je naozaj krásne, ak nimi sebe, aj 

našim blízkym spestríme sviatky jari. Dpa 27. 03. 2018 navštívilo ZKGZ v Michalovciach 24 žiakov 

1. ročníka Strednej internátnej školy v Michalovciach. Žiaci sa rozprávali o zvyklostiach 

veľkonočných sviatkoch. Veľkonočné vajíčka vymaľovali akrylovými farbami a dozdobili 

servítkovou technikou. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z 

verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 

Prvýkrát v knižnici 

Dpa 28. 03. 2018 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 1. ročníka zo Základnej školy sv. 

Michala v Michalovciach. Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto 

píše knihu, kto maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu 

kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získame čitateľský 

preukaz. Táto prvá návšteva žiakov bola spojená s tvorivou dielpou, kde si každý vyrobil svoju 

záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.   

Martin Kukučín - život a dielo 

V pondelok,  26. 3. 2018 navštívilo Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického spolu s pedagógmi 

študenti Súkromnej strednej odbornej školy v Kežmarku,  študujúcich na elokovanom 

pracovisku v Malčiciach. 

V rámci svojej návštevy sa študenti oboznámili s históriou knižnice, aktivitami a službami, ktoré 

poskytuje svojim návštevníkom. 

Následne mali možnosť nahliadnuť do životnej púte a tvorby prozaika, dramatika, publicistu, 

lekára, najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského literárneho realizmu a zakladateľa 

modernej slovenskej prózy Martina Kukučína – Dr. Mateja Bencúra. 

Rodáka z Oravskej  obce Jasenová, ktorého osud po skončení štúdia zavial ďaleko od rodného 

domu najprv na ostrov Brač (Chorvátsko), potom až do ďalekého Chile, do jedného z 

najjužnejších miest Juhoamerického kontinentu, do prístavného mesta v Patagónii - Punta 

Arenas, aby nakoniec spočinul v rodnej zemi na Martinskom cintoríne. 

Stretnutie bolo pohľadom do jeho života, údelu a tvorby, v ktorej sa odzrkadľovalo to  čo mu 
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bolo blízke, čo ho trápilo i tešilo na živote jednoduchého dedinského človeka. V závere sa žiaci 

pokúsili dramatizovanou formou začítať do úryvku diela Rysavá jalovica, v ktorom autor 

majstrovsky podáva dialóg odohrávajúci sa ráno po neskorom návrate Adama Krta z jarmoku s 

jeho ženou Evou. 

Johannes Jensen má pocit, že je iný, CMŠ sv. Terezky 

(zážitkové čítanie) 

Detské odd. knižnice  pripravilo  20. 3. 2018  zážitkové čítanie pod názvom Johannes Jensen má 

pocit, že je iný  pre  žiakov CMŠ sv. Terezky z Michaloviec. V rámci podujatia sme sa 

porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či 

je dobre, ak niekto vytsča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu 

Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. 

Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí 

mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný 

sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom 

aj dospelým, že nie je hanba vytsčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu. 

V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných 

skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich fantázia 

pracovala na plné obrátky. 

Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 

Johannes Jensen má pocit, že je iný, IV. ZŠ  

(zážitkové čítanie) 

Zážitkové čítanie pod názvom Johannes Jensen má pocit, že je iný sme 5. apríla 2018  pripravili 

na detskom oddelení knižnice pre  prvákov zo IV. ZŠ Michalovce . V rámci podujatia sme sa 

porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či 

je dobre, ak niekto vytsča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu 

Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. 

Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí 

mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný 

sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom 

aj dospelým, že nie je hanba vytsčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu. 

V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných 

skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich fantázia 

pracovala na plné obrátky. 

Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 

Ako psíček a mačička umývali dlážku, ZŠ Komenského 1, Michalovce 

9. apríla 2018 Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach navštívili deti ZŠ na 

Komenského ulici v Michalovciach. Informatickú prípravu vystriedalo zážitkové čítanie z knihy 

ktorú napísal a nakreslil český spisovateľ Josef Čapek Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Čítaný 
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príbeh Ako psíček a mačička umývali dlážku bol prerušovaný scénkami, do ktorých sa deti 

aktívne zapájali tým, že sa z nich stali malí herci. Scénky, v ktorých deti umývali a utierali dlážku 

a ako sa navzájom prali a sušili, vyvolávali smiech. Po týchto aktivitách si deti pozreli tú istú 

rozprávku aj v kreslenej podobe a porovnávali čítaný a hraný text ako aj animovanú podobu.  

Ako psíček a mačička umývali dlážku, ZŠ Zalužice 

11. apríla 2018 Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach navštívili deti ZŠ zo 

Zalužíc. Informatickú prípravu vystriedalo zážitkové čítanie z knihy ktorú napísal a nakreslil 

český spisovateľ Josef Čapek Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Čítaný príbeh Ako psíček a 

mačička umývali dlážku bol prerušovaný scénkami, do ktorých sa deti aktívne zapájali tým, že sa 

z nich stali malí herci. Scénky, v ktorých deti umývali a utierali dlážku a ako sa navzájom prali a 

sušili, vyvolávali smiech. Po týchto aktivitách si deti pozreli tú istú rozprávku aj v kreslenej 

podobe a porovnávali čítaný a hraný text ako aj animovanú podobu.  

Johannes Jensen má pocit, že je iný, ZŠ Zalužice  

(zážitkové čítanie) 

 Detské oddelenie knižnice pripravilo 11. 4. 2018 zážitkové čítanie pod názvom Johannes Jensen 

má pocit, že je iný pre žiakov zo  ZŠ Zalužice . V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, aké 

výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto 

vytsča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti porovnávali 

aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. 

Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí 

mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný 

sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom 

aj dospelým, že nie je hanba vytsčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu. 

V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných 

skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich fantázia 

pracovala na plné obrátky. 

Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 

Jar našich lúk a lesov 

(prezentácia a tvorivá dielpa) 

Po nekonečnej zime sa nemôžeme dočkať najkrajšieho ročného obdobia. Jar predstavuje život, 

vôpami presýtený vzduch  a pestrosť na lúkach.  11. apríla 2018 sme pripravili pre  klientov DSS 

Anima podujatie spojené s tvorivou dielpou Jar našich lúk a lesov. Preniesli sme sa 

prostredníctvom filmov do prekrásnej prírody, topiaceho sa snehu a prvých poslov jari - 

snežienok. Pred našimi očami rozkvitali kvety, bzučali včielky a tú vôpu lúk a lesov sme si živo 

predstavovali. Podujatie bolo podfarbené Vivaldiho hudbou s danou tematikou. 

Súčasťou podujatia bola tvorivá dielpa, vyfarbovanie jarných kvietkov. 
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Johannes Jensen má pocit, že je iný, IX. MŠ  

(zážitkové čítanie) 

Zážitkové čítanie pod názvom Johannes Jensen má pocit, že je iný sme 12. 4. 2018   pripravili na 

detskom oddelení knižnice pre  žiakov IX. MŠ Michalovce . V rámci podujatia sme sa 

porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či 

je dobre, ak niekto vytsča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu 

Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. 

Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí 

mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný 

sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom 

aj dospelým, že nie je hanba vytsčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu. 

V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných 

skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich fantázia 

pracovala na plné obrátky. 

Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 

Prvýkrát v knižnici, ZŠ Okružná 17 

Dpa 13. 04. 2018 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 1. ročníka zo Základnej školy 

Okružná 17 v Michalovciach. Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa 

kto píše knihu, kto maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si 

knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získať 

čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov 1. ročníka bola spojená s tvorivou dielpou, kde si 

každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.   

Jana Bodnárová: Psy, ZŠ P. Horova 

(Biblioterapia- zážitkové čítanie proti násiliu) 

„Knihy sú kompasy, ďalekohľady, sextanty a mapy pripravené ľuďmi, aby mohli plávať 

nebezpečnými oceánmi života“.                                             Jesse Lee Bennet 

 

    Knihy ukrývajú v sebe kúzlo, ktoré nás dokáže preniesť do iného sveta, okrem toho prinášajú 

cenné informácie, napomáhajú osobnostnému rozvoju a uvoľpujú psychické napätie. Literatúra 

vie skvelým spôsobom pôsobiť na myslenie človeka, jeho celkové vnímanie sveta, prežívanie, 

cítenie a v konečnom dôsledku aj správanie sa k sebe a svojim blízkym.  Správne zvolená 

literatúra pomáha zdolávať neľahké životné osudy každého z nás. 

Biblioterapia využíva pôsobenie kníh na čitateľa, môže konfrontovať svoje vlastné názory s 

názormi hrdinov a s názormi v skupine, hľadať spoločné riešenia konfliktov. 

    Detské oddelenie pre deti a mládež 13. apríla 2018  pripravilo pre  deviatkov ZŠ P. Horova z 

Michaloviec biblioterapiu – zážitkové čítanie z poviedky Jany Bodnárovej Psy. Poviedka sa 

zaoberá vážnym problémom – šikanovanie. Cieľom podujatia bola literárna aktivita smerujúca 

ku komunikácii s teenegermi Nasmerovať ich tak, aby dokázali pomenovať problém, rozlíšiť 

hodnoty svoje aj svojich rovesníkov, nahlas rozprávať o svojich pocitoch a problémoch. Aby si 



42 
 

všímali prejavy netolerancie a vedeli na ne empaticky reagovať. 

V rámci podujatia  boli využité prvky interakcie, tvorivej dramatiky , prostriedky IKT  skupinová 

práca a aktivity:  Kruh – vži sa do úlohy obete, outsidera, Aké vlastnosti má obeť, agresor, Slová, 

ktoré zrapujú, slová ktoré potešia, Empatia, Handicapovaný, Čo by si urobil keby...?  Očista. 

Johannes Jensen má pocit, že je iný, ZŠ Zemplínska Široká 

(zážitkové čítanie) 

Detské oddelenie knižnice pripravilo 16. 4. 2018 zážitkové čítanie pod názvom Johannes Jensen 

má pocit, že je iný pre  žiakov zo  ZŠ Zemplínska Široká . V rámci podujatia sme sa porozprávali o 

tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak 

niekto vytsča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti 

porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. 

Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí 

mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný 

sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom 

aj dospelým, že nie je hanba vytsčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu. 

V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných 

skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich fantázia 

pracovala na plné obrátky. 

Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 

Calvin nevie lietať, SZŠ Klokočov 

Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy                              

( prezentácia, dramatizované čítanie spojené s tvorivou dielpou) 

Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a 

zvierat. Na Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.  

Dpa 16. 04. 2018 navštívili ZKGZ v Michalovciach  žiaci 1. stuppa Súkromnej ZŠ pre autistov  v 

Klokočove. Z kníh detského náučného oddelenia sme prezentovali rôzne druhy vtákov žijúcich 

na území Slovenska. Prezentáciu sme ukončili Škorcom obyčajným, ktorý bol hlavným 

protagonistom nášho podujatia. Do dramatizácie textu z knihy Calvin nevie lietať sme zapojili aj 

deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali na veľký lietajúci ksdeľ škorcov, 

ktorí pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť pomôcť svojej rodine. V závere 

podujatia si deti vyrobili záložku do knihy v tvare škorca Calvina a hneď ju vložili do vypožičanej 

knihy. 

Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.     

Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine.   

Prvýkrát v knižnici, MŠ Komenského 2 

Dpa 16. 04. 2018 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach detí z MŠ Komenského 2 v 

Michalovciach. Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, 

kto maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a 
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kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získať čitateľský preukaz. V 

závere sme si prečítali rozprávku a detí si pozreli kreslenú rozprávku Máša a medveď.   

Kvak a Čľup sú kamaráti  (dramatizované čítanie) 

"Takže ak niekam pôjdete, 

nezabudnite si vziať 

Kvaka a Čľupa so sebou. 

keď vám bude smutno, 

alebo bude dlhšie pršať, 

určite sa vám zídu" 

Kvak a Čľup sú dvaja žabiaci, ktorí neurobia jeden bez druhého ani krok. Ich dobrodružstvá sú 

vždy veselé a plné láskavého humoru.. Knihu napísal a ilustroval americký spisovateľ Arnold 

Lobel. O tom, že žabiaci sú naozaj  kamaráti sa  presvedčilo  17 detí z Detského centra -  

súkromnej MŠ Zuzulienka z Michaloviec, ktoré 17. apríla 2018  zavítali do kráľovstva kníh aj so 

svojimi učiteľkami.  Čakalo tu na nich prekvapenie v podobe zdramatizovaného čítania, 

spoločnej interaktívnej hry a obľúbenej rozprávky Včielka Mája. 

Prvýkrát v knižnici 

Dpa 18. 04. 2018 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 1. ročníka zo Základnej školy  

Okružná 17  v Michalovciach. Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa 

kto píše knihu, kto maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si 

knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získať 

čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov 1. ročníka bola spojená s tvorivou dielpou, kde si 

každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.   

Prvýkrát v knižnici 

Dpa 20. 04. 2018 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 1. ročníka zo Základnej školy  

Okružná 17  v Michalovciach. Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa 

kto píše knihu, kto maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si 

knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získať 

čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov 1. ročníka bola spojená s tvorivou dielpou, kde si 

každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.   

Moja prvá záložka 

(tvorivá dielpa) 

Dpa 23. 04. 2018 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 1.B triedy zo Základnej školy 

Okružná 17 v Michalovciach. Žiaci si vyrobili knižnú záložku podľa vlastného návrhu. Oboznámili 

sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto maľuje obrázky do 

knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju môžeme 

požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a 

tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným 

partnerom projektu. 
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Johannes Jensen má pocit, že je iný, ZŠ Petrovce nad Laborcom 

Detské oddelenie knižnice pripravilo pre  rómskych žiakov zo ZŠ Petrovce nad Laborcom 24. 4. 

2018 zážitkové čítanie Johannes Jensen má pocit, že je iný.  V rámci podujatia sme sa 

porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či 

je dobre, ak niekto vytsča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu 

Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. 

Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí 

mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný 

sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom 

aj dospelým, že nie je hanba vytsčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu. 

V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných 

skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich fantázia 

pracovala na plné obrátky. 

Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 

Ako psíček a mačička umývali dlážku 

Psíček a mačička sú dve postavičky, ktoré vystupujú v knihe Rozprávky o psíčkovi a mačičke, 

ktorú napísal  a nakreslil český spisovateľ Josef Čapek. Čítaný príbeh Ako psíček a mačička 

umývali dlážku bol prerušovaný scénkami, do ktorých sa deti aktívne zapájali tým, že sa z nich 

stali malí herci. Scénky, v ktorých deti umývali a utierali dlážku a ako sa navzájom prali a sušili, 

vyvolávali smiech. Po týchto aktivitách si deti pozreli tú istú rozprávku aj v kreslenej podobe a 

porovnávali čítaný a hraný text ako aj kreslenú formu.  

Zvieratká v lese  

Do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického  v Michalovciach dpa 26. 4. 2018 dorazili v 

sprievode pani učiteliek  žiaci z Cirkevnej základnej školy sv. Michala v Michalovciach na 

zážitkové čítanie z knihy Zvieratá v lese. Pri čítaní sa deti preniesli do sveta zvierat žijúcich v 

lese. Deti pri čítaní knihy hádali o akom konkrétnom zvieratku sa číta, zistili aké rôzne zvieratká 

žijú v lese a zaujímavosti z ich života. Po prečítaní textu si žiaci zahrali hru, pri ktorej sa na 

chrbát žiaka prilepil obrázok zvieratka a jeho úlohou bolo na základe jeho otázok a odpovedí 

spolužiakov uhádnuť akým zvieratkom je. Deti takto hravou formou spoznali život zvierat v lese. 

Na záver si pozreli rozprávku a  z  knižnice odchádzali s vypožičanou knihou v ruke. 

Jarné kvietky 

Po nekonečnej zime sa nemôžeme dočkať najkrajšieho ročného obdobia. Jar predstavuje život, 

vôpami presýtený vzduch  a pestrosť na lúkach.  Detské oddelenie knižnice  26. 4. 2018 

pripravilo pre  deti (autisti) zo Základnej špeciálnej školy v Michalovciach podujatie spojené s 

tvorivou dielpou Jarné kvietky. Preniesli sme sa prostredníctvom filmov do prekrásnej prírody, 

topiaceho sa snehu a prvých poslov jari - snežienok. Pred našimi očami rozkvitali kvety, bzučali 

včielky a tú vôpu lúk a lesov sme si živo predstavovali. Podujatie bolo podfarbené Vivaldiho 
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hudbou s danou tematikou. 

Súčasťou podujatia bola tvorivá dielpa, vyfarbovanie jarných kvietkov podľa vlastného výberu a 

vkusu 

Johannes Jensen má pocit, že je iný, ZŠ Bracovce 

Zážitkové čítanie pod názvom Johannes Jensen má pocit, že je iný sme 27. 4. 2018   pripravili na 

detskom oddelení knižnice pre   žiakov  ZŠ Bracovce . V rámci podujatia sme sa porozprávali o 

tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak 

niekto vytsča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti 

porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. 

Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí 

mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný 

sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom 

aj dospelým, že nie je hanba vytsčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu. 

V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných 

skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich fantázia 

pracovala na plné obrátky. 

Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 

Ako hravo čítať: alebo literatúra na vlastnej koži 

V rámci súťaže Čítame s Osmijankom a na podporu detskej čítavosti sme 4. mája 2018 v knižnici 

privítali hosti z neziskovej organizácii Osmijanko Miroslavu Biznerovu a bábkoherca Lukáša 

Tandaru. Bolo  finančne podporené Fondom na podporu umenia. 

Inscenované čítanie rozvíja tradíciu rozprávania a čítania príbehov. Založené je na pútavom 

čítaní príbehu s použitím rekvizít, bábok, hudobných nástrojov. Pomáha deťom rozvíjať 

predstavivosť a interaktívne ich zapája do procesu inscenovania príbehu. Stimuluje záujem o 

čítanie a odkrýva svet skrytý za písmenkami, slovami a vetami. Mladí čitatelia môžu 

komunikovať, tvorivo reagovať a improvizovať o téme príbehu. Program bol rozdelený na 2 

časti : inscenované čítanie z knihy Mareka Vadasa Útek  a na tvorivú dielpu v ktorej deti 

literárno-výtvarno-pohybovo dramatickými prostriedkami kreatívne a hravo pracovali s 

jednotlivými literárnymi dielami. Vyskúšali si hlasné čítanie a vyjadrili svoj názor k prečítanému 

textu. 

Deň matiek - tvorivá dielňa 

Dep matiek sa v Československu začal oslavovať v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice 

Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka. V 50. rokoch minulého storočia bol nahradený 

marcovým Medzinárodným dpom žien a od roku 1989  je druhá májová nedeľa na Slovensku 

opäť venovaná matkám. V tento dep oslavujeme a obdarovávame svoje mamičky. Dpa 09. 05. 

2018 žiaci 1. ročníka Cirkevnej ZŠ sv. Michala v Michalovciach navštívili ZKGZ v Michalovciach. 

Hovorili sme o histórii sviatku, dozvedeli sa prečo a kto prvý prišiel s nápadom osláv. Pre svoje 

mamičky z fimo hmoty vyrobili nádherné šperky. Deti sa inšpirovali knižkami Z dielne DaVinci a 
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Hrátky s Fimo hmotou od Moniky Brýdovej. V závere stretnutia si deti vybrali knihu podľa 

vlastného výberu. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu "Čítajme a tvorme v knižnici." Z 

verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.    

Gorazd Zvonický známy-neznámy,  

Detské oddelenie knižnice pripravilo pre deviatakov ZŠ P. Horova 15.5.2018 program Gorazd 

Zvonický, kde sa oboznámili s týmto významným  regionálnym básnikom po ktorom je 

pomenovaná naša knižnica. Gorazd Zvonický (vlastným menom Andrej Šándor) sa narodil v 

Močaranoch – súčasť Michaloviec. Bol predstaviteľom katolíckej moderny, kpazom 

,misionárom, pedagógom a prekladateľom. Skoro celý život prežil v exile v Argentíne a v Ríme.  

Gorazd Zvonický sa dožil pádu komunizmu. Po dlhých rokoch exilu mohol navštíviť rodné 

Slovensko čo pre neho znamenalo obrovskú satisfakciu. Zomrel v Ríme a bol pochovaný v 

slovenskej hrobke na cintoríne Prima Porta na Via Flaminia. 29 júna 1996 boli jeho telesné 

pozostatky prenesené na Národný cintorín v Martine. Knižnica je po pom pomenovaná od r. 

1996. Oboznámili sme sa s jeho tvorbou a prečítali úryvky z kníh. Súčasťou podujatia bol film 

Gorazd Zvonický – známy / neznámy. Film natočil Boris Voropák  v spolupráci s TV Mistrál a 

saleziánmi. 

Gorazd Zvonický známy-neznámy,  

Detské oddelenie knižnice pripravilo pre deviatakov ZŠ P. Horova 18.5.2018 program Gorazd 

Zvonický, kde sa oboznámili s týmto významným  regionálnym básnikom po ktorom je 

pomenovaná naša knižnica.   

Gorazd Zvonický (vlastným menom Andrej Šándor) sa narodil v Močaranoch – súčasť 

Michaloviec. Bol predstaviteľom katolíckej moderny, kpazom ,misionárom, pedagógom a 

prekladateľom. Skoro celý život prežil v exile v Argentíne a v Ríme.  Gorazd Zvonický sa dožil 

pádu komunizmu. Po dlhých rokoch exilu mohol navštíviť rodné Slovensko čo pre neho 

znamenalo obrovskú satisfakciu. Zomrel v Ríme a bol pochovaný v slovenskej hrobke na 

cintoríne Prima Porta na Via Flaminia. 29 júna 1996 boli jeho telesné pozostatky prenesené na 

Národný cintorín v Martine. Knižnica je po pom pomenovaná od r. 1996. 

Oboznámili sme sa s jeho tvorbou a prečítali úryvky z kníh. Súčasťou podujatia bol film Gorazd 

Zvonický – známy / neznámy. Film natočil Boris Voropák  v spolupráci s TV Mistrál a saleziánmi. 

Kráľ detských čitateľov 2018 

Kniha  je  najväčším priateľom človeka . V  dnešnej internetovej a uponáhľanej dobe si čoraz 

viac musí hľadať svoju cestu k mladým čitateľom .  A je to na škodu, pretože pri čítaní kníh sa 

dieťaťu rozvíja fantázia, cibrí pamäť,  rozširuje slovná zásoba a vylepšuje komunikácia.   Knihy 

pomáhajú  rozvíjať našu kreativitu a predstavivosť  či zažívať rôzne dobrodružstvá . Knižnice sa 

snažia realizovať podujatia zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti deti a interaktívne 

stretnutia s knihou na podporu čítania s porozumením. 

Jednou z podnecujúcich a motivačných aktivít je aj súťaž o najaktívnejšieho detského 

knihomoľa  Kráľ detských čitateľov 2018.   
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Súťaž a korunovácia tohto roku prebehla  23. mája v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v 

Michalovciach .  Kritériom sa stal počet vypožičaných kníh z knižnice v predchádzajúcom roku, 

ale aj schopnosti osobne prezentovať prečítanú literatúru, zúčastpovať sa podujatí v knižnici , 

vedieť sa zorientovať na detskom oddelení a v detskej literatúre.  Kráľovnou čitateľov sa  už po 

tretíkrát  stala Dominika Pehaničová zo ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach, ktorá v r. 2018 

prečítala najviac  detských kníh a vo vedomostnom kole získala najviac bodov. 

V závere podujatia si mladí čitatelia pochutili  na sladkej tortičke  a každý z nich odchádzal  z 

knižnice s novou knižkou, čo je  pre nich najväčšou motiváciou do ďalšieho ročníka. 

Láska je kľúčom k Tvojmu srdcu 

Máj je nielen najkrajší mesiac v roku, ale aj mesiac lásky.  Láska je najkrajší ľudský cit. Slovo 

láska môže mať viac významov: 

•    emociálny pocit náklonnosti k nejakej osobe (napr. materská láska, partnerská láska) 

•    citový vzťah k veci, myšlienke a pod. (napr. láska k peniazom, láska k prírode, k jedlu, k 

športu, k vlasti...) 

•    dobrý skutok voči druhému: prejav lásky, ktorý môže ale aj nemusí vychádzať z citových 

pohnútok (láska k nepriateľovi) 

•    láska medzi partnermi 

•    hovorovo: predmet lásky (napr. on/to je moja veľká láska) 

Z psychologického hľadiska sa radí medzi primárne ľudské potreby. Pre svoj veľký psychologický 

význam je láska jedným z najdôležitejších námetov v umení. Veľa filmov opisuje príbeh lásky a 

väčšina populárnej hudby je o láske. 

Láska existuje vo všetkých kultúrach a typ lásky existujúci v danej kultúre naznačuje 

individuálne chápanie, čo láska je. Rôzni ľudia hodnotia rôzne typy lásky odlišne, čo jeden 

považuje za láskavosť iný môže považovať za ublíženie. Láska je abstraktná a existuje okolo nej 

mnoho otázok. 

24. mája k nám zavítali  klienti  ANIMA DSS Michalovce, aby sme spoločne diskutovali na túto 

tému, pozreli si klipy populárnej hudby o láske (Kristína – Láska bombová), ale aj vypočuli si 

Indiánsku piesep lásky, prezreli si knihy o láske. 

Čítajme si... 2018 

Linka detskej istoty, v spolupráci s partnermi, organizovala tento rok už 11. ročník 

najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu: Čítajme si... 2018. Projekt vznikol s cieľom 

pritiahnuť k čítaniu viac detí a zárovep poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Má 

ambíciu posilniť aktivity, ktoré podporujú čítanie u detí, vytvára priestor pre tvorivosť, fantáziu. 

Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých 

miest Slovenska. Krstnou mamou podujatia ‘ČÍTAJME SI’ je pani spisovateľka Oľga Feldeková. 

Maratón prebiehal 30. mája 2018 aj u nás na detskom oddelení ZKGZ v Michalovciach, ale aj na 

ZŠ T. J. Moussona a ZŠ Moskovská 1 v Michalovciach. Do podujatia sa zapojilo v ZKGZ v 

Michalovciach a na ZŠ Moskovská 1 v Michalovciach spolu 370 detských čitateľov.  Čítali sme 

novú zaujímavú knihu Websterovci – príbehy zo siete podľa rovnomenného animovaného 
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seriálu RTVS. Vnútri ľudského sveta existuje iný, malý svet. Je tiež utkaný z príbehov ako ten 

náš. Ich vlákna prepletajú bytosti s ôsmimi nohami a štyrmi očami – pavúky. Pavúčia rodinka 

Websterovcov žije na najvyššom poschodí zavesená vo výťahovej strojovni. V šiestich príbehoch 

objavíme nielen pevnosť pavúčieho vlákna, ale najmä skutočnú silu rodiny. Čo všetko sme si o 

Websterovcoch a ich živote prečítali? Príďte si prečítať do knižnice aj Vy! 

 

Zvonického literárne dni 

V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa 7. júna 2018 uskutočnilo mestské 

kolo súťaže ZVONICKÉHO  LITERÁRNE DNI. Organizátormi  súťaže je Základná škola na ulici T.J. 

Moussona a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach. Vyhlasovateľom súťaže 

je primátor mesta Mgr. Viliam Zahorčák. 

Zvonického literárne dni je jednokolová mestská prehliadka recitácii umeleckého prednesu 

poézie a prózy regionálnych autorov, propagácia ich života a tvorby formou projektov a 

prezentácia regionálnych tradícii v pripravovanom pásme. 

Víťazi súťaže: 

I.         kategória. poézia  - 1. miesto neudelené 

I.    kategória  próza – Kristína Vargová, VII. ZŠ Krymská 

II.    kategória poézia – Želmíra Jakubocová, VIII. ZŠ P.Horova 

II.    kategória próza – Boris Andrišov, I. ZŠ T.J. Moussona 

III.    kategória poézia – Katarína Hlavatá , I. ZŠ T.J. Moussona 

III.    kategória próza – Ema Praskajová, VII. ZŠ, Krymská 

Spev:   Timea Mihalčová, Žofia Žofčáková , I.ZŠ T.J. Moussona 

Európske pexeso, ZŠ J. Švermu 6 

Dpa  8. júna 2018  deti z 2.Základnej školy Jána Švermu 6  absolvovali v  priestoroch Zemplínskej 

knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach poznávací výlet po krajinách Európskej Únie. 

Prostredníctvom krátkych animovaných filmov z cyklu Európske pexeso, ktoré pripravila v 

produkcii Českej televízie pre žiakov základných a stredných škôl pani režisérka Mária 

Procházková , mali deti možnosť cestovať po krajinách Európskej únie podľa vlastného výberu a 

v krátkych 3 minútových animovaných ukážkach spoznať  to, čo je pre danú krajinu Európskej 

Únie charakteristické. 

Súčasťou podujatia bola aj informatická príprava pre našich nových čitateľov a prehliadka 

priestorov detského oddelenia. 

Leto - čarovné ročné obdobie 

Jemne pofukujúci vetrík, lesknúca sa rosa v tráve, slnko vystupujúce vysoko na oblohu, ksdeľ 

lastovičiek poletujúcich sem a tam... typické znaky leta. 

Astronomické leto sa začína 21. 6. Leto- jedno z ročných období v miernom teplotnom pásme 

nasledujúce po jari a predchádzajúce jeseni. 
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Je to čas dovoleniek, teplé počasie. Leto je čas prázdnin a romantických dovoleniek. Leto je 

ročné obdobie, na ktoré sa asi najviac tešíme. 

Je to obdobie, ktoré asi najviac túžobne očakávame. Leto je obdobie oddychu a relaxu. 

Klienti DSS Anima Michalovce zavítali 13.6.2018  k nám do knižnice, aby sme spolu zrelaxovali 

pri hudbe a čarokrásnych obrazoch leta, paliem a mora. Súčasťou podujatia bola aj výstavka 

kníh s danou tematikou. Podujatia sa zúčastnili  klienti a pracovníci DSS. 

Deň otcov 2018 

Sviatok otcov si pripomíname na Slovensku každú tretiu júnovú nedeľu v roku. Tento rok to 

vyšlo na 17. júna. Tradícia vznikla v meste Spokane v štáte Washington, ešte v roku 1910. S 

touto myšlienkou prišla Sonora Smart Doddová, ktorá si chcela uctiť všetkých otcov, najmä však 

svojho. Otec bol veteránom občianskej vojny a po smrti svojej manželky musel sám vychovávať 

šesť detí. Pre Sonoru bol jej otec veľkým hrdinom. A keď sa dozvedela, že aj matky majú svoj 

sviatok, navrhla aby podobný mali aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v dep 

narodenín jej otca a to 19. júna 1910. Popularita sviatku rástla a tretia júnová nedeľa sa 

postupne stala sviatkom všetkých otcov, postupne sa rozšíril do celého sveta. 13. 06. 2018 si 

tento sviatok pripomenuli aj žiačky zo Základnej školy T. J. Moussona v  Michalovciach. Do 

knižnice prišli vytvoriť darček pre svojich ockov. Ručne maľované kravaty vytvárali farbami na 

textil. Inšpiráciu čerpali z kníh detského náučného oddelenia zameraných na kreatívnu tvorbu. 

Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia. 

Láskavé rozprávky 

...na začiatku je otázka pani učiteľky, čo je to láska. Na prvý pohľad jednoduchá otázka. Kým sa 

nezjaví víla a neodnesie nás do celkom iného sveta. Tá víla sa volá Agapé a býva v 

päťposchodovom dome so svojimi dcérami. Je ich dvadsať jeden ako rozprávok v tejto knihe. 

Každá rozpráva príbeh o inej rozprávke .... 

Dpa 19. 06. 2018 navštívilo Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického 7 žiakov 5. ročníka  ZŠ s 

MŠ F. J. Fugu vo Vinnom. Doobedpajšie posedenie pri knihe od Branislava Jobusa  Láskavé 

rozprávky bolo spojené s tvorivou dielpou. Detí si z knihy vybrali a prečítali rozprávku:  ĽUDSKÁ 

LÁSKA. Porozprávali o rôznych podobách lásky: láska k mame, k otcovi, k súrodencom, ale aj 

láska k jedlu, k tancu, k športu a pod...V rámci tvorivej dielne si žiaci vyrobili farebné srdiečka aj 

s venovaním pre svojich najbližších. 

Kniholand, ( júl, august 2018) 

Prázdninové dobrodružstvá sú už v plnom prúde. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 

Michalovce už tradične pripravila denný letný tábor pre deti Kniholand 2018. Cieľom tábora 

bola propagácia knižnice, zvyšovanie čitateľskej gramotnosti u  deti, ale aj tvorivé a zmysluplné 

vyplnenie voľného času a relaxu v rámci prázdnin. I. turnus sa uskutočnil od 9. 7. 2018 – 13. 7. 

2018, zúčastnilo sa ho 25 knihomoľov. 

V zoznamovacom Knihoráne sme si povedali pravidlá bezpečnosti a poriadku, navzájom sa 
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predstavili a prezreli si obľúbené knihy, ktoré nás sprevádzali celým táborom. Ako by to bolo, 

keby si deti v knižnici nenašli aj živého spisovateľa. Radosť bola  o to väčšia, pretože k nám 

zavítala obľúbená spisovateľka detských kníh Gabriela Futová. Stretnutie s pou bolo  ozajstnou 

motiváciou k čítaniu.     

V tvorivej dielni Deti leta si “ kniholanďaci“ preverili svoje kreatívne  schopnosti. Ich chobotnice, 

morské koníky, ryby a rôzne príšerky dotvárali atmosféru prázdnin pri mori, ktorá poniektorých 

ešte len čaká. 

Dobrodružstvo v lese z Medvedej hory na Vinné jazero bolo veľmi  emotívne  a zaujímavé. 

Nielenže sme si povedali, ako sa máme v lese správať, ale pomocou hier sme sa niečo aj naučili. 

Nechýbalo lesné čítanie s hádankami,  hry za pochodu Kto hľadá nájde, Drevo na zimu, 

Hádzanie loptičiek na terč a  hľadanie vtáčieho hniezda s ukrytými vajíčkami. 

Celodenný výlet do ZOO a Dinoparku Košice bol zážitkom pre všetkých.  Navštívili sme 

netradičné detské mesto. Mestečko povolaní funguje ako bežné mesto - predavači predávajú v 

obchode, stavbári stavajú domy, lekári liečia chorých, energetici sa starajú o  energiu,  

pracovníci logistiky prepravujú zásielky,  kuchári varia, mechanici pracujú vo výrobe.  V tejto 

expozícii  sa deťom interaktívnou a zážitkovou formou otvorila brána do sveta dospelých a ocitli 

sa na mieste rôznych povolaní. Zážitky potom pokračovali ďalej v 5D kine, kde sa ocitli v Krajine 

zázrakov. 

Záverečný dep patril interaktívnemu a zážitkovému divadielku Hudobná cesta okolo sveta v 

podaní spoločenstva slobodných výmyselníkov Jurko. Cestovali sme okolo sveta s využitím 

nielen dramatizovaného čítanie, ale aj hudobnej a pohybovej improvizácie. Deťom bol  

priblížený  svet zvukov a hudby na báze a princípov detskej hry a zážitkového učenia.     Tábor 

sme ukončili v cukrárni, nielen pri sladkých dobrotách, ale aj pri Maškrtných rozprávkach od 

Betky Verešpejovej. 

Dovidenia o rok knihomoli , užívajte si prázdniny v pohybe , ale aj s knihou v ruke! 

Deti leta ( júl, august) 

Leto je nádherné ročné obdobie, na ktoré sa asi najviac tešíme. Pripomína čas dovoleniek, 

lepošenie pri vode, opaľovanie sa, skrátka prázdniny. Leto je čas horúčav, kedy spotrebujeme aj 

viac vody a rôznych nápojov. Prázdne obaly separujeme, ale môžeme ich aj kreatívne využiť. My 

sme využili vrchnáky z pet fliaš.  V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v 

Michalovciach sa 30 detí z denného letného tábora Kniholand, prenieslo pod morskú hladinu. 

Pozorovali sme život pod vodnou hladinou a vyrobili si morských koníkov, chobotnice a rôzne 

druhy rýb. Inšpirovali sme sa knihou – Urob si! Papierové bábky a zvieratká,  autorka Rosa M. 

Curtová. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu "Čítajme a tvorme v knižnici." Z verejných 

zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.     

Mechúrik Koščúrik  (júl, august) 

V  priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach sa 30 detí z denného 

letného tábora Kniholand 2018 stretlo s propagátorkou detských kníh Kristínou Bertičovou, 

členkou spoločenstva dobrovoľných výmyselníkov Jurko a jej kamarátkou Andrejkou. Deti si 
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vypočuli rozprávku Mechúrik Koščúrik z knihy Slovenské rozprávky  - rozprávky z našej 

klenotnice od Pavla Dobšinského. Kniholánďaci spoločne s Kristínkou a Andrejkou zhudobnili 

celú rozprávku. Skladali pesničku, spievali, tancovali a hrali na hudobné nástroje. Najviac ich 

zaujala hra na hudobných nástrojoch a tanec Menuet.                                   

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu "Čítajme a tvorme v knižnici." Z verejných zdrojov  

podporil Fond na podporu umenia."    

Ako psíček a mačička umývali dlážku, DC Káčerovo 

30. júla 2018 Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach navštívilo 10 detí z 

Detského centra Káčerovo v Michalovciach. Krátku informatickú prípravu vystriedalo zážitkové 

čítanie z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke, ktorú napísal a nakreslil český spisovate Josef 

Čapek. Čítaný príbeh Ako psíček a mačička umývali dlážku bol prerušovaný hranými  scénkami, 

do ktorých sa deti aktívne zapájali tým, že sa z nich stali malí herci. Scénky, v ktorých deti 

umývali a utierali dlážku a ako sa navzájom prali a sušili, vyvolávali smiech. Po týchto aktivitách 

si deti pozreli tú istú rozprávku aj v kreslenej podobe a porovnávali čítaný a hraný text ako aj 

kreslenú podobu. 

Škriatkovia a Trollovia 

23. 08. 2018 navštívilo Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického  9  detí z krízového centra 

Animy  v  Michalovciach. Po krátkej informatickej príprave  a nahliadnutí medzi regály s knihami 

sme sa s deťmi preniesli do sveta škriatkov, ktorí žijú hlboko v podzemí, vo svete hornín, 

minerálov, drahých kamepov a nádherných jaskýp. Sú smelí, pracovití, čestní, vynaliezaví, múdri 

a vytrvalí. Sú to škriatkovia, ktorí počas školských prázdnin prežívajú nezabudnuteľné 

dobrodružstvá plné hrdinských činov tak ako každé dieťa. 

Na záver sme si s deťmi pozreli animovanú rozprávku Škriatkovia a Trollovia.  Trollovia  sú  vždy 

veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac milujú hudbu, tanec a spev. 

Jedinú starosť im robia Bergeni. 

Pekný  hudobný, animovaný príbeh spestril deťom dopoludnie a vyčaril úsmev na ich 

tváričkách. 

Calvin sa učí lietať (zážitkové čítanie) Odborný seminár: Knižnica a čitateľská gramotnosť detí 

    Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné 

hlasné čítanie. Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou 

a na podporu ich čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje 

pochopiť  prečítané, ale upozorní ich  aj na skryté významy textu.   

    25. 9. 2018 sme navštívili ZŠ Rakovec nad Ondavou, kde v rámci seminára Knižnica a 

čitateľská gramotnosť detí  sme ukážkovo zrealizovali zážitkovo dramatizované čítanie Calvin sa 

učí lietať  pre 23 detí a 10 školských knihovníkov. Vybrali sme si  príbeh od Jennifer Berneovej 

Calvin nevie lietať . Knižka o malom vtáčikovi Calvinovi a jeho veľkej láske ku knihám. 

Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
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rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastpuje ich 

hier a dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným 

nie je v nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, 

že aj vedomosti získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, 

nebyť knihomoľa Calvina, s ksdľom by to zle dopadlo! 

 V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  

porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. Súčasťou 

podujatia  bola aj prezentácia Mgr. Ivety Majvitorovej   a  Bc. Marcely Koribaničovej: Knižnica a 

čitateľská  gramotnosť deti, Motivácia čítania, Výpožičný proces a jeho podoby v rôznych 

knižnično- informačných systémoch, a Trendy v knižnično-informačných službách. 

Škola volá 

September je nielen začiatkom jesene, ale aj začiatkom nového školského roka. Po letných 

prázdninách sa školáci znovu ocitajú v školskej realite.  V priestoroch Zemplínskej knižnice 

Gorazda Zvonického v Michalovciach  28. 09. 2018  sme žiakom  3. ,5. a 6. ročníka  zo Základnej 

školy sv. Michala v Michalovciach spestrili nástup do školských lavíc. Žiaci si vyrobili jedinečné 

peračníky z dreva, ktoré vyzdobili servítkovou technikov, dotvorili farbami a kontúrou. 

Inšpirovali sme sa knihami z detského náučného oddelenia: Servítková technika,  Dárky a 

dárečky. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.    

Detský čitateľ -- formotvorné prostredie 

Motto: „ Z dieťaťa,  ktoré číta,  sa jedného dpa stane dospelý,  ktorý myslí“. 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického – detské oddelenie pre deti a mládež  v spolupráci s 

Fondom na podporu umenia 5. 10. 2018 zrealizovalo pre detských knihovníkov a učiteľov II. 

stuppa základných škôl odborný seminár na tému: Detský čitateľ – formotvorné prostredie. 

Cieľ podujatia:   Zvyšovanie čitateľskej gramotností detí, zlepšenie čítavosti u žiakov. II. stuppa 

ZŠ.  Literatúra je považovaná za jednu zo základných súčasti vzdelanosti a umenia, poskytuje 

priestor na emocionálny a duchovný rozvoj osobnosti človeka. Schopnosť čítať sa pokladá za 

základnú kompetenciu človeka, ktorá je nevyhnutá pre jeho osobný rast a funkčné zapojenie sa 

do spoločnosti. Bohužiaľ za posledné roky stav čítania, najmä u detí a mládeže vykazuje 

zhoršujúcu sa tendenciu. Pociťujeme to aj v celkovom slabšom záujme detí a mládeže o knihy.  

Cieľom toho seminára bolo  dotknúť sa tejto problematiky, ktorá učiteľov a knihovníkov najviac 

páli. Hľadať východiská a odpovede na otázku prečo sa to takto deje. 

    Seminár bol rozdelený do dvoch častí,  teoretickej a praktickej.     Lektormi boli   Prof. Zuzana 

Stanislavova  CSc., z Prešovskej univerzity  s prezentáciou vhodných kníh Na začiatku (ne) 

čitateľstva je kniha a propagátor detského čítania  , kvalitnej detskej literatúry Mgr. Tibor 

Hujdič  s prednáškou  Ako zrušiť prísny zákaz čítania na druhom stupni. 

Mgr. Tibor Hujdič predviedol interaktívnu  praktickú ukážku hodiny čítania v škole. Podkladom 

bola ukážka z knihy Tajný život stromov od Petra Wohllebena. Podujatia sa zúčastnilo  34 

učiteľov a knihovníkov z Michaloviec a okolia. 
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Jozef Pavlovič: Ako kukurica prišla o všetky zuby 

(zážitkové čítanie z knihy Usmej sa srdiečko) 

„Smiech a úsmev sú bránou, cez ktorú môže do človeka prekĺznuť všeličo dobré, povedal raz 

jeden múdry básnik. Preto nech je nám spolu veselo a naše srdiečka s usmievajú“. 

    Oddelenie pre deti a mládež pripravilo 10. 10. 2018 pre 23 detí z XIII MŠ Michalovce zážitkové 

čítanie Ako kukurica prišla o všetky zuby.  Príbeh je súčasťou knihy  Humorné rozprávky: Usmej 

sa srdiečko a napísal ho známy detský spisovateľ a otec hlavolamov, hádaniek Jozef Pavlovič. 

    Cieľom podujatia bolo zvyšovanie čitateľskej gramotností detí a prehĺbenie spolupráce s 

materskými školami. Zvolili sme si formu dramatizovaného čítania s interaktívnymi prvkami a 

využitím audiovizuálnej techniky.  Zážitkové čítanie je interaktívny spôsob práce s literárnym 

textom, ktorý je na rozdiel od hlasného čítania oveľa atraktívnejší. Deti pri pom zapájajú svoje 

poznávacie, estetické a tvorivé cítenie v rámci pohybovej, výtvarnej výchovy a tvorivej 

dramatiky. 

Zlatistá jeseň 

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dpoch sa k slovu hlási jesep. 

Jesep je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase, ako švihnutím čarovného 

prútiku. S krásneho a teplého leta sa časom vytvorí chladnejšie, ale zato pestrejšie obdobie 

jesene.  Je to vlastne príprava prírody na tuhú a chladnú zimu. Jesep prichádza vždy v rovnakom 

období, ale je vždy iná. 

Je to obdobie, kedy sa príroda ukladá na zimný odpočinok. Znakom príchodu jesene je 

štebotavá piesep lastovičiek, ktorú si spievajú pred odletom do slnečných a teplých krajín. 

S príchodom jesene sa mení celá príroda, mení sa všetko vôkol nás. Listy stromov najskôr 

zmenia farbu zo zelenej na žltú až na oranžovú a potom pomaly opadajú na zem, na ktorej 

vytvárajú farebné koberce. Pre školákov to neznamená len príchod chladnejšieho počasia, ale aj 

návrat do školských lavíc po dlhom prázdninovom oddychu.  Ani si neuvedomujeme, aké je len 

pre nás obdobie jesene dôležité. Záhrady a príroda, o ktorú sme sa po celý rok usilovne starali, 

nám vydá svoje bohatstvo. 

Klienti DSS Anima Michalovce zavítali 11.10.2018  k nám do knižnice, aby sme spolu zrelaxovali 

pri hudbe a pestrofarebných  obrazoch jesene a padajúceho lístia.  Súčasťou podujatia bola aj 

výstavka kníh s prírodnou jesennou témou. Podujatia sa zúčastnilo 14 klientov a pracovníkov 

DSS. 

Milan Rastislav Štefánik - astronóm, vojenský letec, politik, francúzsky generál 

Celý tento kalendárny rok 2018 je pozoruhodný tým, že si naša spoločnosť pripomína tzv. 

osmičkové roky, v ktorých sa odohrali udalosti pre nás s obrovským významom. Jednou takouto 

osmičkou nastáva nové éra na území Európskeho kontinentu, keď po 1. svetovej vojne 

dochádza k zániku Rakúsko-Uhorskej monarchie a vzniku nových štátnych útvarov. Rokom 1918 

nastáva pre našu spoločnosť nové obdobie, dochádza ku vzniku Československej republiky. 

Najvýznamnejšie osobnosti týchto dní boli Tomáš Garik Masaryk, Eduard Beneš a Slovák malého 

vzrastu, ale veľkých činov Milan Rastislav Štefánik. 
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V rámci osláv 100.výročia vzniku Československej republiky sa dpa 11.10. 2018  žiaci II. stuppa 

ZŠ na Moskovskej ulici v Michalovciach oboznámili so životnou púťou tohto nášho slávneho 

rodáka, ktorého život je možné rozdeliť na obdobie študenta, astronóma, vojaka. Zárovep sa 

oboznámili, s akým odhodlaním sa snažil priviesť do úspešného konca myšlienku vzniku 

nezávislého spoločného štátu dvoch bratských národov - Čechov a Slovákov. 

Európske pexeso, ZŠ Moskovská 1 

11. októbra  sa žiaci 1. stuppa ZŠ na Moskovskej ulici v Michalovciach  zúčastnili poznávacieho 

výletu po krajinách Európskej Únie. Prostredníctvom cyklu krátkych animovaných filmov 

známych ako Európske pexeso, prítomní žiaci navštívili krajiny Európskej únie. Zaujímavo a 

zábavne si zopakovali už prebraté učivo a zistili, čo o navštívenej krajine ešte nevedeli. 

Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť Európskeho dpa jazykov, ktorý  pripadá na 26. septembra.  

Do tohto projektu sa zapája 47 krajín v ktorých sa tento dep uskutočpujú aktivity podporujúce 

jazykové vzdelávanie, jazykové a kultúrne rozmanitosti či už na študijné účely, odborné potreby, 

prípadne za účelom mobility, zábavy alebo vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností.  Cieľom 

projektu je posilnenie vnímania jazykového vzdelávania ako celoživotného procesu, pričom  

zvládnutie cudzieho jazyka znamená viac než získanie ďalšej užitočnej zručnosti – je odrazom 

postoja, rešpektu a úcty k identite a kultúre iných národov a tolerancie rozmanitosti. 

Prvýkrát v knižnici 

Dpa 15. 10. 2018 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 4. ročníka zo Základnej školy T. J. 

Moussona  v Michalovciach. Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa 

kto píše knihu, kto maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si 

knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získať 

čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov 4. ročníka bola spojená s tvorivou dielpou, kde si 

každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.   

Jesenní škriatkovia 

Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad ..... 

Jesep je nádherné ročné obdobie, ktoré hýri všetkými farbami. Jesep nás inšpirovala k tvorbe 

jesennej výzdoby.  Dpa 18. 10. 2018 prišli k nám do knižnice deti z Detského domova 

Michalovce so svojimi tetami. Spoločne sme si vyrobili  škriatkov z jesenného lístia, na ich 

výrobu sme použili  akrylové farby, hodvábny papier a fixky.  Prečítali sme si veľa zaujímavých 

informácií o jestvovaní škriatkov z knihy Magická sila sviatkov od D. Fulmekovej. Zistili sme kde 

škriatkovia bývajú, ako sa podľa profesií rozdeľujú. Zistili sme že v knižnici takisto bývajú 

škriatkovia a sú veľmi sčítaní, ale niekedy z dlhej chvíle vedia vyjesť aj celú stranu knižky a zase v 

tlačiarni kde sa knižky vyrábajú  poprehadzujú písmenka.  Jesenní škriatkovia deťom aj nám 

knihovníkom vyčarili úsmev na tvárach. 
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Babka na rebríku a iné dedkoviny 

(stretnutie starých rodičov a vnúčat v knižnici) 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci s XXII. Materskou školou 

na Švermovej ulici pripravila netradičné podujatie v rámci mesiaca úcty k starším Babka na 

rebríku a iné dedkoviny, alebo spoločné hľadanie lásky ku knihám starých rodičov a ich vnúčat. 

V dnešnej pretechnizovanej dobe sa stráca záujem detí o knihu. Základom tejto motivácie a 

vedenie deti k čítaniu je rodina. V piatok 19. októbra 2018 sa v knižnici stretli starí rodičia a ich 

vnúčatka, aby obnovili čaro a potešenie z kníh. Deti  si pripravili pre starkých kultúrny program a 

malé vlastnoručne vyrobené darčeky.  Ako som prežil detstvo s knihou v ruke - to boli 

spomienky na rozprávky a knihy z čias starých rodičov.  Babky a dedkovia si zaspomínali na  

rozprávkové knihy, ale aj na návštevu knižnice v okresnom meste. Zo strany knihovníčok  

nechýbala  prezentácia noviniek, ktoré môžu nájsť starkí v knižnici pre svoje vnúčatka. Spoločná 

čítačka obľúbenej a známej rozprávky Janko Hraško nenechala nikoho na pochybách. V rámci 

aktivity Hráme sa s rozprávkou  sa deti pokúsili   o ilustráciu Janka Hraška a starí rodičia si 

zopakovali výrobu najobľúbenejších skladačiek z papiera.  V závere podujatia si všetci v 

babičkinej cukrárničke pochutnali na sladkých dobrotách . Čo bolo dôležité,  je  presvedčenie 

všetkých,  že do knižnice sa chcú  vracať pravidelne a kniha ako darček  nesmie chýbať  pre ich 

vnúčatká. 

Halloween 

Keď sa večer vonku zotmie, deti chodia v maskách po tme, 

tekvica tá v okne svieti, straší neposlušné deti. 

Halloween si v posledných rokoch pripomíname aj u nás na Slovensku. V priestoroch 

Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach, sa 24.10.2018 zišli  žiaci ŠKD zo  ZŠ P. 

Horova  Michalovce na tvorivej dielni. Žiaci si vyrobili a vyzdobili halloweenske  gélové sviečky. 

Inšpiráciu sme čerpali z kníh náučného oddelenia: Gélové sviečky od C. Kaila Westermanová, Z 

dielne  DaVINCI - Hallowen  od autorov A. MASSENKEIL - P. Panesar. 

Z knihy od Daniela Heviera  Strašidelník  sme si prečítali úryvok a každý mal možnosť 

porozprávať  o svojom strachu aj o tom ako ho prekonáva. Podujatie sa uskutočnilo v rámci 

projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, 

ktorý je hlavným partnerom projektu. 

Miss Ježibaba a iné hororozprávky v knižnici 

Miss Ježibaba a iné hororozprávky je  podujatie zamerané predovšetkým na propagáciu a 

zatraktívnenie čítania literatúry určenej deťom." Nebojsa"  je rozprávkovým hrdinom z povestí 

Pavla Dobšinského. Súťaž najšikovnejších ježibabiek  zrealizovali knihovníčky detského 

oddelenia  v spolupráci  s OZ Priatelia múzy  26. októbra 2018 . Podujatia sa zúčastnilo 21 

čarodejných bytostí zo ZŠ Pavla Horova z Michaloviec.  Missku už tradične moderovala ježibaba  

Euália zo ZKGZ, nechýbala ani medzinárodná porota čarodejníc zo Švédska, Talianska,  Veľkej 

Británie a Španielska .Súťažiaci predvádzali najstrašnejšie zaklínadla, najoriginálnejšie menu na 

čarodejnícky ples, pokúšali sa čítať hrôzostrašné príbehy, vysvetľovať záhadný rozprávkový 
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slovník a prejavili sa aj ako ilustrátori tých najstrašnejších príbehov. Všetko sa to rozhodlo vo 

voľnej disciplíne, víťazkou 

sa stala Ježibaba Emča . 

Putovanie v mori kníh 

Kniha je najkrajší dar, pretože vždy ostane s tebou. 

Na putovanie v morí kníh v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda  Zvonického 

v Michalovciach sa 26. 10. 2018 vybrali žiaci 2. C triedy   zo Základnej školy Okružná 6 

v Michalovciach. Na svojej ceste objavovali  pre nich ešte neznáme knihy. Prečítali  úryvok 

z knihy Danka a Janka. Napokon si vybrali knihu Danka a Janka v rozprávke od M. Ďuričkovej. 

Zvieratká v lese - zážitkové čítanie spojené s tvorivou dielňou 

Do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického  v Michalovciach dpa 7. 11. 2018 zavítalo v 

sprievode pani učiteliek 5 žiakov zo Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom z 

Klokočova na zážitkové čítanie z knihy Zvieratá v lese spojené s tvorivou dielpou. Pri čítaní sa 

deti preniesli do sveta zvierat žijúcich v lese. Deti pri čítaní knihy hádali o akom konkrétnom 

zvieratku sa číta, zistili aké rôzne zvieratká žijú v lese a zaujímavosti z ich života. Po prečítaní 

textu si žiaci zahrali hru, pri ktorej sa na chrbát žiaka prilepil obrázok zvieratka a jeho úlohou 

bolo na základe jeho otázok a odpovedí spolužiakov uhádnuť akým zvieratkom je. Deti takto 

hravou formou spoznali život zvierat v lese. Na záver si vyrobili lesných škriatkov z lístia a 

odchádzali s vypožičanou knihou v ruke. 

Babka na rebríku a iné dedkoviny II. 

(stretnutie starých rodičov a vnúčat v knižnici) 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci s XXII. Materskou školou 

na Švermovej ulici pripravila netradičné podujatie  Babka na rebríku a iné dedkoviny, alebo 

spoločné hľadanie lásky ku knihám starých rodičov a ich vnúčat. V dnešnej pretechnizovanej 

dobe sa stráca záujem detí o knihu. Základom tejto motivácie a vedenie deti k čítaniu je rodina. 

V utorok  13. novembra  2018 sa v knižnici stretli starí rodičia a ich vnúčatka, aby obnovili čaro a 

potešenie z kníh. Deti  si pripravili pre starkých kultúrny program a malé vlastnoručne vyrobené 

darčeky.  Ako som prežil detstvo s knihou v ruke -- to boli spomienky na rozprávky a knihy z čias 

starých rodičov.  Babky a dedkovia si zaspomínali na  rozprávkové knihy, ale aj na návštevu 

knižnice v okresnom meste. Zo strany knihovníčok  nechýbala  prezentácia noviniek, ktoré môžu 

nájsť starkí v knižnici pre svoje vnúčatka. Spoločná čítačka obľúbenej a známej rozprávky Janko 

Hraško nenechala nikoho na pochybách. V rámci aktivity Hráme sa s rozprávkou  sa deti 

pokúsili   o ilustráciu Janka Hraška a starí rodičia si zopakovali výrobu najobľúbenejších 

skladačiek z papiera.  V závere podujatia si všetci v babičkinej cukrárničke pochutnali na 

sladkých dobrotách . Čo bolo dôležité,  je  presvedčenie všetkých,  že do knižnice sa chcú  vracať 

pravidelne a kniha ako darček  nesmie chýbať  pre ich vnúčatká.  
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Zlatistá jeseň II. 

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dpoch sa k slovu hlási jesep. 

Jesep je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase, ako švihnutím čarovného 

prútiku. S krásneho a teplého leta sa časom vytvorí chladnejšie, ale zato pestrejšie obdobie 

jesene.  Je to vlastne príprava prírody na tuhú a chladnú zimu. Jesep prichádza vždy v rovnakom 

období, ale je vždy iná. 

Je to obdobie, kedy sa príroda ukladá na zimný odpočinok. Znakom príchodu jesene je 

štebotavá piesep lastovičiek, ktorú si spievajú pred odletom do slnečných a teplých krajín. 

S príchodom jesene sa mení celá príroda, mení sa všetko vôkol nás. Listy stromov najskôr 

zmenia farbu zo zelenej na žltú až na oranžovú a potom pomaly opadajú na zem, na ktorej 

vytvárajú farebné koberce. Pre školákov to neznamená len príchod chladnejšieho počasia, ale aj 

návrat do školských lavíc po dlhom prázdninovom oddychu.  Ani si neuvedomujeme, aké je len 

pre nás obdobie jesene dôležité. Záhrady a príroda, o ktorú sme sa po celý rok usilovne starali, 

nám vydá svoje bohatstvo. 

Klienti DSS Anima Michalovce zavítali 14. 11. 2018  k nám do knižnice, aby sme spolu zrelaxovali 

pri hudbe a pestrofarebných  obrazoch jesene a padajúceho lístia.  Súčasťou podujatia bola aj 

výstavka kníh s prírodnou jesennou témou a tvorivá dielpa  Plody jesene Podujatia sa zúčastnilo 

12 klientov a pracovníkov DSS. 

Calvin nevie lietať, ZŠ Palín 

Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy                                                                                              

(prezentácia, dramatizované čítanie spojené s tvorivou dielpou) 

Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a 

zvierat. Na Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.   

Dpa 16. 11. 2018 navštívili ZKGZ v Michalovciach  žiaci zo ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palin 104. Z 

kníh detského náučného oddelenia sme prezentovali rôzne druhy vtákov žijúcich na území 

Slovenska. Prezentáciu sme ukončili Škorcom obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom 

nášho podujatia. Do dramatizácie textu z knihy Calvin nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali na veľký lietajúci ksdeľ škorcov, ktorí 

pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť pomôcť svojej rodine. V závere 

podujatia si deti vyrobili záložku do knihy v tvare škorca Calvina a hneď ju vložili do vypožičanej 

knihy. Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.                              

Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine. 

Československá štátnosť, ZŠ J. Fugu, Vinné 

16. novembra 2018  žiaci druhého stuppa ZŠ J. Fugu vo Vinnom navštívilo v priestoroch 

Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach inštalovanú putovnú interaktívnu 

digitálnu výstavu venovanú stému výročiu Československa -  Československá štátnosť 1918, 

ktorú  pripravilo České centrum. 

Výstava ponúkla žiakom informácie o historickom a kultúrnom dianí v čase vzniku 

Československej republiky. Obsah programu je spracovaný formou grafických koláží, ako 
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panelová výstava a keďže obsahuje i texty, audio aj video, žiaci sa mohli pohybovať aj 

virtuálnym priestorom podľa svojich záujmov.. 

Takým to spôsobom si pripomenuli zrod Československa ako spoločného štátu Čechov a 

Slovákov, dôležité osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jeho vznik a uznanie v zahraničí. Priblížili si 

dobovú situáciu i vojenskú pripravenosť mladého štátu, národnostné rozloženie obyvateľstva v 

tej dobe, jeho kultúru, úspechy i významné objavy Čechov aj Slovákov. 

Prvýkrát v knižnici 

Dpa 20. 11. 2018 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 3. ročníka zo Základnej školy 

Školská 2 v Michalovciach. Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto 

píše knihu, kto maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu 

kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získať čitateľský 

preukaz. Táto prvá návšteva žiakov 3. ročníka bola spojená s tvorivou dielpou, kde si každý 

vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.   

Prázdniny s deduškom, 26. 11. 2018 

Kniha Prázdniny s deduškom pochádza z knižnej série ,,Slovensko – krajina plná tajomstiev“. 

Hlavnou hrdinkou náučno-dobrodružnej knihy je Sárah, ktorá žije v Anglicku. Cez prázdniny 

pricestuje na Slovensko a spolu so svojím deduškom a veselou kopou kamarátov spoznáva 

krajinu. Zábavným spôsobom spojeným s powerprezentáciou sme dpa 26. 11. 2018 spoznávali 

krásy našej krajiny s troma žiakmi II. stuppa Súkromnej základnej školy so žiakmi s autizmom v 

Klokočove. V závere podujatia si žiaci prezreli knihy na detskom oddelení. 

Jozef Pavlovič: Ako kukurica prišla o všetky zuby 

(zážitkové čítanie z knihy Usmej sa srdiečko) 

„Smiech a úsmev sú bránou, cez ktorú môže do človeka prekĺznuť všeličo dobré, povedal raz 

jeden múdry básnik. Preto nech je nám spolu veselo a naše srdiečka s usmievajú“. 

Oddelenie pre deti a mládež pripravilo 27. 11. 2018 pre dei zo  ZŠ  Budkovce zážitkové čítanie 

Ako kukurica prišla o všetky zuby.  Príbeh je súčasťou knihy  Humorné rozprávky: Usmej sa 

srdiečko a napísal ho známy detský spisovateľ a otec hlavolamov, hádaniek Jozef Pavlovič. 

    Cieľom podujatia bolo zvyšovanie čitateľskej gramotností detí a prehĺbenie spolupráce so 

školami. Zvolili sme si formu dramatizovaného čítania s interaktívnymi prvkami a využitím 

audiovizuálnej techniky.  Zážitkové čítanie je inovatívny spôsob práce s literárnym textom, ktorý 

je na rozdiel od hlasného čítania oveľa atraktívnejší. Deti pri pom zapájajú svoje poznávacie, 

estetické a tvorivé cítenie v rámci pohybovej, výtvarnej výchovy a tvorivej dramatiky. Súčasťou 

podujatia bola aj  primárna informatická výchova, zameraná na formovanie nového detského 

čitateľa. 

Mikulášska tvorivá dielňa 

Svätý Mikuláš patrón rybárov, lodníkov, pastierov, zlatníkov, dospelých dievčat, detí, študentov 

a obchodníkov je hlavne medzi deťmi isto najobľúbenejší svätec. Kto z nás si nespomína na 



59 
 

radostné chvíle z očakávania príchodu Svätého Mikuláša?  V mnohých rodinách sa dodržiava 

starý dobrý zvyk - v predvečer sviatku Svätého Mikuláša každý položí do okna jednu topánku a 

dúfa, že mu tam Mikuláš niečo dá. Dpa 27.11.2018 v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda 

Zvonického v Michalovciach  žiaci 6. ročníka ZŠ J. Švermu v Michalovciach vyrábalo vopavé 

mikulášske mydielka. Pri výrobe sme použili viacero vonných esencií a rôzne druhy sušených 

kvetov. Zmes sme nalievali do rôznych tvarov silikónových foriem. Následne si deti mydielka 

darčekovo zabalili. Inšpiráciu sme čerpali z kníh detského náučného oddelenia. Konkrétne z 

knihy: Slovenský detský rok, Vianočné nápady. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a 

tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným 

partnerom projektu. 

Čarovná zima 

(zážitkové čítanie a tvorivá dielňa pre znevýhodnených používateľov knižnice) 

„Zima je najkrajším obdobím roka. Celá krajina vtedy pokojne spí bod bielou perinou. Príroda 

oddychuje a čerpá sily na ďalší namáhavý rok. Vo vzduchu sa vznáša nielen mrazivý vietor, ale i 

atmosféra blížiacich sa Vianoc. Vymrznuté slnko svieti na biely prášok, ktorý sa vtedy čarovne 

zaligoce. Nehybné a spiace stromy nesú na rukách ťažkú perinu, spod ktorej vyčnievajú šišky. 

Listnaté stromy už v jeseni zahodili svoje šaty. Po ich holých telách tancujú vzdušné baletky. 

Malé krehké vločky spievajú svoju ódu na zimu“. 

Blížiacu sa zimu a Vianoce sme si sprítomnili u nás v knižnici zážitkovým čítaním, relaxačnými 

prvkami a tvorivou dielpou 28.11.2018 pre 12 klientov DSS Anima Michalovce. 

Pripravili sme pre ne relaxačné cvičenia s hudbou, videa s vianočnou tématikou, čítania z knihy 

Naša najmilšia vianočná kniha a Čarovné Vianoce. V tvorivej dielni vyfarbovali omaľovánky 

snehuliakov, Mikuláša,  zimnej krajiny a vianočných motívov. 

Danka a Janka v rozprávke 

Danka a Janka sú navlas rovnaké. Mama ich rozozná vždy, otec niekedy a brat Miško málokedy. 

Sestry Botkové vášnivo milujú rozprávky. Hocikedy sa vyberú do rozprávky, chytia sa za ruky, 

spravia hop a sú v rozprávke. Spoznajú tak medveďa Demetera, Gevenduchu, sloní korienok, 

slimačí domček, zázračný klobúčik, Človiečika z budíka a iné... Pomyselné hop spravili aj žiaci 2.C 

triedy zo ZŠ Okružná 17 Michalovce. Spoločne spoznali Človiečika z budíka, jeho nekonečnú 

robotu. Porozprávali sme sa o plynutí času, o spôsobe merania času, pozreli ukážky rôznych 

druhov hodín. Detí určovali čas na pracovných listoch. V závere podujatia žiaci 2. C pozreli 

rozprávku Človiečik z budíka. 

Vernisáž výstavy Veselá architektúra, autorky Mgr. Lucie Chocholáčkovej 

Pani Mgr. Lucia Chocholáčková  žije  a pracuje v Michalovciach. 

Študovala na  Fakulte  výtvarnej výchovy v Prešove. 

Témou jej výtvarnej tvorby je architektúra, mestská scenéria a život neživých vecí 

Jej obrazy rozprávajú príbehy, je šikovnou výtvarníčkou, ktorá dáva mestám a ich dominantám 

úplne iný rozmer,  namaľované budovy sú v pohybe.  Tancujúca architektúra, budovy, mestá, 
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významné pamiatky.  Do každého motívu vnáša dynamiku a pohyb.  Zúčastnila sa viacero 

sólových výstav na Slovensku a v zahraničí viacerých sólových a skupinových výstav na 

Slovensku a v zahraničí. Jej diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach  nielen  na Slovensku, 

ale aj v zahraničí  Česku, An¬glicku, Ho¬land¬sku, Ta¬lian¬sku, USA a  Aus¬trá¬lii. 

    Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach usporiadala vernisáž výstavy Veselá 

architektúra. Podujatie sa uskutočnilo 4. 12. 2018 . V programe sa predstavila formou 

prezentácie tvorba autorky, kultúrny program pripravili  ZUŠ Michalovce a Strážske.  Vernisáže 

sa zúčastnilo 68 obdivovateľov umenia. 

Čaro Vianoc 

Detské oddelenie ZKGZ už tradične v predvianočnom období 13. 12. 2018 pripravilo prehliadku 

poézie a prózy deti zo všetkých materských škôl mesta Michalovce. Podujatia pod názvom Čaro 

Vianoc sa zúčastnilo 15 malých recitátorov a 21 učiteliek, rodičov a starých rodičov. 

Práve tento dep sv. Lucie je opradený čarami a tajomstvom, čo sa odzrkadľuje vo zvykoch a 

pranostike našich predkov. Nechýbali ani vianočné melódie, ohep v kozube a vianočná 

rozprávka Lucia strážkypa poriadku.   Deti nielen recitovali, spievali, ale aj hrali na hudobných 

nástrojoch. Svojím výkonom obohatili obdobie očakávania a pokoja. Dospelí si pochvaľovali, že 

aspop na chvíľu svet mohol zmĺknuť a uniknúť z rušných stresujúcich dní. 

Milí naši čitatelia, želáme Vám všetkým, aby sa vo vašich dušiach rozhostil krásny pocit, na 

vašom stole nech zavonia kapor a Štedrý večer nech zanechá vo vašich srdciach stopu pohody a 

radosti.   ŠŤASTNÉ  A VESELÉ  VIANOCE ! 

Domovácky recitátor 

Je čas Vianoc, rodinnej pohody a rôznych prekvapení. Najkrajšie sviatky v roku rozžiaria 

vianočné stromčeky a detské srdcia. V tomto čase aj k nám prišli ako každý rok deti z detských 

domovov z Michaloviec a okolia dpa 16. 12. 2018  aby sme spolu prežili  túto čarovnú atmosféru 

blížiacich sa vianočných sviatkov. Spoločne sme si vychutnali zaujímavý program plný spevu, 

vinšov a krásneho prednesu detí .Podujatia sa zúčastnilo približne 50 detí. Pocit šťastia a radosti 

sprevádzali celé popoludnie. 

 

Besedy so spisovateľmi 

Operácia orecha iné dedkoviny - stretnutie so spisovateľkou Andreou Gregušovou 

"Čarovný svet rozprávok a fantázie je otvorený každý dep a celý dep, dokonca aj v noci. Pre 

každého a celkom zadarmo ponúka krásne zážitky, zábavu, poučenie i lieky na smútok a 

boľačky. Malá vszgajúca bránka do tohto sveta - kniha - čaká len na to, aby sme ju otvorili a 

vstúpili..."          

Andrea Gregušová  vyštudovala slovenský jazyk a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte UK 

v Bratislave. Pracovala ako učiteľka v škole pre nadané deti. V súčasnosti pôsobí ako lektorka 

slovenčiny pre cudzincov. Prispieva detského časopisu Rebrík a žije uprostred malebných hôr 
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neďaleko Horných Orešan.   Oddelenie pre deti a mládež ZKGZ v Michalovciach za finančnej 

podpory Fondu na podporu umenia 20.2.2017 zrealizovalo stretnutie s touto autorkou detských 

kníh. Podujatia sa zúčastnili  deti zo ZŠ Michalovce a ZŠ Staré.  Súčasťou podujatia bol aj 

umelecký prednes textov v podaní učiteľky ZUŠ Michalovce p. Karnajovej, prezentácia autorky a 

jej kníh.  Pani Andrea porozprávala o svojej tvorbe, o spolupráci s ilustrátormi a 

vydavateľstvami, predstavila jednotlivé knihy a novinku novinkatú, ktorou je kniha Gréta. 

Nasledovali otázky deti, ktorým nebolo konca kraja, autogramiáda a fotografovanie s autorkou. 

Kapsička povestí - stretnutie so spisovateľkou Vierou Čurmovou 

Bohatstvá objavené v prírode sú krásne, no najväčším bohatstvom je nájdená láska v srdci, 

ktorú sme stratili a opäť našli. Sú to povesti ... 

Spisovateľka Viera Čurmová žije a tvorí v Humennom . Je prozaičkou, poetkou, autorkou 

literatúry pre deti, zberateľkou a spisovateľkou  predovšetkým povestí, ktoré sa viažu k nášmu 

regiónu Zemplínu, Spišu a Šarišu. V jej povestiach dominuje Vihorlat a jeho okolie, okolité hrady 

a kaštieli. Jej najznámejšie povesti: Kapsička povestí, Rozprávky a povestí, Vihorlatské povesti, 

Kráľovná hôr, Povesti o hradoch a zámkoch, Povesti bez konca a Trblietavé hviezdičky nad 

hradmi , zámkami a kaštieľmi. Detské oddelenie ZKGZ Michalovce za finančnej podpory  Fondu 

na podporu umenia zrealizovalo 19. 2. 2018  stretnutie s touto regionálnou autorkou. Podujatia 

sa zúčastnili   deti z II. a VI. ZŠ Michalovce. Pani spisovateľka prezradila z ktorých historických 

zdrojov čerpá námety  na inšpiráciu pre svoju tvorbu, kto je prvým čitateľom a zárovep aj 

kritikom a ako spolupracuje s ilustrátormi a vydavateľstvami. 

Autorské stretnutie so spisovateľkou Janou Pronskou 

sa uskutočnilo v ZKGZ  dpa 14. 03. 2018. Spisovateľka pochádza z Gelnice. Písať začala už v 

detstve, prvý román jej však vyšiel až v r. 2008. Je autorkou 15  historických romancí, ktoré jej 

vydalo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ. Spolu so 100 tisíckami  predaných kníh sa radí medzi 

našich najúspešnejších  spisovateľov. Zúčastnené dámy sa zaujímali hlavne o jej posledný román  

Kumánska princezná, ktorý vyšiel v novembri 2017 a o novinky z autorkinej tvorby. Dozvedeli 

sa, že v týchto dpoch autorke vychádza  v reedícii  Bosorkina dcéra a Rebelka, a v máji nový 

román s názvom Diablova zajatkypa.  Na predvianočný trh  to bude pravdepodobne príbeh 

nadväzujúci na Rebelku s názvom Jorga. Podujatie sa uskutočpuje  v rámci projektu Čítajme a 

tvorme v knižnici, z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.  

Stretnutie s regionálnym autorom Vincentom S. Lapšanským v Bajanoch 

Na pozvanie starostu obce Bajany, dpa 21. 3. 2018, sa konala beseda s regionálnym autorom p. 

V. Lapšanským pre klientky Denného stacionára v Bajanoch, pracovníkov menších obecných 

služieb a pracovníkov obecného úradu. Pán Lapšanský priblížil svoju tvorbu a zaujímavo 

rozprával hlavne o poznatkoch z oblasti histórie Zemplína. Za príjemné dopoludnie sa 

poďakoval  Bc. František Genco, starosta obce Bajany. 
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Stretnutie s regionálnym autorom Vincentom S. Lapšanským v Sobranciach 

Zemplínska knižnica Gorazda  Zvonického, regionálne oddelenie , na podporu čitateľskej 

gramotnosti dpa 23.3.2018, na pozvanie  PaeDr. Adriany Cinkaničovej, učiteľky slovenského 

jazyka zo Základnej školy v Sobranciach, Komenského 12, sa  uskutočnila beseda s regionálnym 

autorom Vincentom Lapšanským ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Na besede sa 

zúčastnilo 120 žiakov 7.-9. ročníka.  

Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína, V. Lapšanský 

Vincent Lapšanský sa narodil v Michalovciach. Patrí medzi našich regionálnych autorov. V 

súčasnosti žije a pôsobí v Zalužiciach. Už v dávnych časoch ho obchádzalo pokušenie nebyť len 

pasívnym príjemcom toho, čo už iní napísali, ale aj sám vytvoriť niečo zaujímavé, čo by mohlo 

upútať pozornosť ďalších čitateľov. Autor disponuje darom bohatej slovnej zásoby, ktorá 

zaručuje originálne uvažovanie a hlboký zážitok z čítania jeho kníh. História, to nie je len suché 

učivo školského dejepisu, o čom sa presvedčili aj klienti DD na Hollého ulici 9, kde spisovateľ 

predstavil svoju novú knihu Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína. Kniha historických 

noviel na motívy zemplínskych povestí poodhaľuje zabudnuté tajomstvá kraja. Strhujúce 

príbehy vášní, lások aj nenávistí, hrdinských činov i podlej zrady. Beseda sa konala 16.3.2018. 

Stretnutie so spisovateľmi Zuzanou Kuglerovou a Ondrejom Kalamárom 

10. apríla 2018  našu knižnicu   navštívila spisovateľka a novinárka Zuzana Kuglerová a básnik 

Ondrej Kalamár . Akciu finančne podporil Fond na podporu umenia Podujatia sa zúčastnili  deti  

zo ZŠ Maľčice a detských domovov z okolia Michaloviec. Spisovatelia v rámci projektu Knihy do 

rómskych komunít darovali deťom z detských domovov nielen knihy, ale aj počítač a bazén. 

    Prevažnú časť tvorby pani spisovateľky tvoria historické romány a povesti, ktoré opisujú rôzne 

obdobia slovenskej histórie, ako napríklad bosorácke procesy na severe Slovenska, 

predhistorické obdobie Keltov na Slovensku, obdobie vojen medzi Osmanskou ríšou a Rakúsko-

Uhorskom, ale i svetové dejiny, napríklad prienik kresťanstva smerom k nášmu územiu, história 

starého Egypta.  Ďalšiu časť jej tvorby tvorí poézia a rozprávky. Písala aj pod menom Zuzana 

Kozičová. 

Zuzana Kuglerová predstavila deťom  svoje najnovšie historické romány Legendu o Selenovi,  V 

tureckom náručí, Rytier a Zbrojnoš, Dcéra riečnej panny , Hawránok – historickú fantasy, tajný 

chrám keltských druidov ukrytý v slovenských lesoch a jeho temné tajomstvo.  Historické 

romány pani spisovateľky nie sú lacnou romancou, ale hlbokou sondou do minulosti našich 

predkov, ich mytologického sveta a zvykov. Zuzana Kuglerová v rámci podujatia prečítala  

úryvok z Veľkej knihy slovenských povestí 2. 

Súčasťou podujatia bola aj výstava jej bohatej tvorby. 

     Ondrej Kalamár pochádza zo Zvolena.    Jeho najznámejšie básnické zbierky: Bezdotyková 

fáza času, Moje potichu, súbor aforizmov, bommotov a sentencií: O.K.mihy, Vypadnuté z  O.K.,  

O.K.om O.čom  a bibliografiu Pivo u Chárona s Jožom Urbanom. Poézia Ondreja Kalamára je 

určená dospelým čitateľom s detskou dušou a jeho aforizmy, bommoty a sentencie sú pre 

všetkých. Knižka Pivo u Chárona ...je dokumentárnym textom , plným autentických dialógov , 
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ktorý vykresľuje osobnosť Jozefa Urbana a vyšla k jeho 15. výročiu úmrtia.  Deťom predstavil 

časť svojej tvorby no nezaprel ani svoj humor a veselú povahu. Celé podujatie sa nieslo v 

priateľskom a humornom duchu. 

Mária Blšáková so synom 

Dpa 17. 4. 2018 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnilo 

autorské stretnutie so spisovateľkou Máriou Blšákovou. 

Mária Blšáková  pochádza z východného Slovenska z dedinky Kuková.  Vo svojich knihách sa 

nebojí dotknúť akýchkoľvek, často i chúlostivých tém. 

Napísala romány: Kaleidoskop (2014), Skrátka mi preplo (2015), A čo ak preplo im (2015), Anna 

a Šarlota (2016), Takmer zabudnutá láska (2017) a jeho voľné pokračovanie Láska od A po Zet 

(2017). Autorsky sa spolupodieľala na charitatívnych zbierkach: V zajatí vášne (2016), V zajatí 

strachu (2017) a V zajatí hriechu (2018). Knihu Za dverami číha život (2017) napísala spoločne so 

starším synom Jozefom, ktorý ju na tomto stretnutí sprevádzal. Je o autizme z prvej ruky. 

Zachytáva neľahké obdobie objavovania, zmierovania sa, hľadania cesty, no napriek tomu je v 

nej veľa humoru. Práve táto kniha je jej srdcu najmilšia. Na stretnutie prišli aj rodičia detí s 

rovnakou diagnózou, akú má Jozef. Zaujímali sa o to, aké vzdelanie dosiahol, či je zamestnaný a 

čomu sa venuje vo voľnom čase. Zistenie, že aj deti s autizmom sa môžu úspešne začleniť do 

spoločnosti, bolo pre rodičov veľmi povzbudzujúce.  Zúčastnení kládli otázky autorke aj jej 

synovi nielen počas besedy, ale aj individuálne počas záverečnej autogramiády. 

 Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2018. Z verejných zdrojov 

ho podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 

Mousson. Svet farieb a svetla 

Dpa 15. decembra 2017 sme si pripomenuli 130. výročie narodenia Teodora Jozefa Moussona – 

jedného z prvých maliarov, ktorí sa systematicky venovali Zemplínu. Očarený krásou a ľudovým 

koloritom tohto regiónu spojil na 33 rokov svoj život s týmto krajom pod Vihorlatom i so 

samotnými Michalovcami. Svojím umeleckým nadaním, pohľadom i maliarskym kumštom 

rozoznal to nádherné v živote tunajších ľudí, v jarmokoch trhoch, krojoch. A tvoril vždy – v 

každom ročnom období, pri rôznych premenách svetla. To boli slova zostavovateľa Vladimíra 

Sekelu z úvodu knihy Mousson Svet farieb a svetla. Spolu s ďalším zostavovateľom Martinom 

Molnárom prišli knihu od prezentovať pre študentov Obchodnej akadémie. Podujatie sa konalo 

v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2018.  Z verejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 

Slovensko krajina plná tajomstiev - Vodné dobrodružstvo 

Stretnutie s autorkou a šéfredaktorkou Lenkou Šingovskou  sa konalo dpa 24. 05. 2018. Autorka 

predstavila knihu Vodné dobrodružstvá z knižnej série Slovensko krajina plná tajomstiev žiakom 

ZŠ T. J. Moussona (24 žiakov) a ZŠ Okružná 17  v Michalovciach. Kniha predstavuje Slovensko 

cez prírodné bohatstvo – vodu. Voda ako taká má nezastupiteľné miesto v našom živote. 

Slovensko je druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. Voda tvorí 70% 
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ľudského tela a je nevyhnutná pre rastliny a živočíchy. Kniha je napísaná dvojjazyčne. 

Prostredníctvom dobrodružných príbehov malého chlapca a jeho otca  predstavuje vybrané 

lokality Slovenska a čitateľ sa oboznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody. Podujatie 

sa uskutočnilo v rámci projektu "Čítajme a tvorme v knižnici." Z verejných zdrojov  podporil 

Fond na podporu umenia.    

Beseda s Vincentom Lapšanským, Mestská knižnica Strážske 

24. 5. 2018 sa v Mestskej knižnici v Strážskom konala beseda s regionálnym autorom Vincentom 

Lapšanským, na pozvanie knihovníčky p. Apiarovej.  Na besede sa zúčastnili  žiaci zo ZŠ Strážske. 

Žiaci zavalili nášho  regionálneho  autora  množstvom otázok týkajúcich sa  povesti z rodného 

kraja. Náš ospevovateľ  zemplínskych povestí, mal čo robiť, aby odpovedal na všetky otázky. 

Žiaci sa tešia  na ďalšie stretnutie pri novej knihe.       

Marta Fartelová 

Dpa 6. 6. 2018  sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnilo 

autorské stretnutie s Martou Fartelovou. Marta Fartelová je v súčasnosti jednou z 

najobľúbenejších slovenských spisovateliek. Narodila sa v r. 1977 v Šali, v súčasnosti žije s 

rodinou v Stupave. Pracuje v obchodnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá distribúciou ložísk a iných 

strojárskych komponentov. Je autorkou románov: Chuť lesných jahôd (2007), Priveľa šťastia, Vo 

víre života (2008), Kým uschnú tvoje slzy (2009),Anjeli neplačú (2010), Na koniec dúhy 

(2011),Trinásta komnata (2012), Črepiny spomienok (2013), Život na pôžičku (2014), Anjel v 

pekle, diabol v nebi (2015), Vôpa tvojej duše (2016), Odíď z mojich snov (2017). Sú to všetko 

príbehy zo súčasnosti, v ktorých sa autorka snaží poukázať na konkrétne problémy dnešnej 

doby (napríklad drogy, alkoholizmus, nechcené tehotenstvo, opustené deti, duševné choroby). 

Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2018. Z verejných 

zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu 

Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína, V.S. Lapšanský, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 

Vincent Lapšanský patrí medzi našich regionálnych autorov. V súčasnosti žije a pôsobí v 

Zalužiciach. Autor disponuje darom bohatej slovnej zásoby, ktorá zaručuje originálne 

uvažovanie a hlboký zážitok z čítania jeho kníh. História, to nie je len suché učivo školského 

dejepisu, o čom sa presvedčili aj žiaci 8. a 9. ročníka, kde spisovateľ predstavil svoju novú knihu 

Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína. Kniha historických noviel na motívy zemplínskych 

povestí poodhaľuje zabudnuté tajomstvá kraja.  

Daniel Hevier - Chymeros: Stopy vedú do temnoty 

Detské oddelenie Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci so 

Základnou umeleckou školou Michalovce a finančnou podporou Fondu na podporu umenia 18. 

júna 2018 privítalo najobľúbenejšieho a najznámejšieho autora vyše 60 kníh pre deti a mládež 

Daniela Heviera. Podujatia sa zúčastnilo 237 detských čitateľov z michalovského okresu. 

Daniel  Hevier je takmer univerzálnou tvorivou osobnosťou. Stal sa autorom poézie, prózy, esejí, 
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básní pre deti, rozprávok, prekladov, autorských antológií pre dospelých i pre deti, textov 

piesní, divadelných a rozhlasových hier, libret muzikálov, filmových a televíznych scenárov, 

scenárov pre multimediálne projekty a spolupracuje s rozhlasom aj televíziou. Okrem toho sa 

venuje výtvarnému umeniu, interpretácii vlastných piesní a autorskému divadlu. Je  aj 

priekopníkom tvorivého písania na Slovensku, vedie početné workshopy a e-learningové tvorivé 

písanie on line. 

Spisovateľ k nám zavítal v rámci svojho dvojtýždpového turné Chymeros po východnom 

Slovensku.  Deťom predstavil veľmi  zaujímavý projekt  Čítanie je fantázia v ktorom  ich 

motivuje  nielen  k čítaniu,  ale aj tvorivosti.   Mladým čitateľom priblížil  prvý diel svojej  fantasy 

knihy  Stopy vedú do temnoty, kde hlavným hrdinom je 12 ročný chlapec Chymeros, ktorý sa 

ocitá v dobrodružnej krajine . Spisovateľ ponúkol  deťom a pedagógom  možnosť aktívne sa 

podieľať na vzniku ďalších dobrodružných príbehov prostredníctvom webovej stránky 

www.chymeros.sk.   Daniel Hevier o tom hovorí „ Sme výprava, ktorá chce pomôcť chlapcovi 

menom Chymeros. Ten sa ocitol v záhadnej krajine, ktorá je rovnako zaujímavá ako 

nebezpečná. Jeho dobrodružstvá môžeš zažívať spolu s ním – a to nielen v knihe, ale aj v živote. 

A Chymeros zasa potrebuje práve Teba: bez tvojej pomoci by sa nedostal z mnohých 

nebezpečenstiev“. 

Okrem týchto informácií sme si vypočuli zaujímavé príbehy, dobrú hudbu a rap. V závere 

podujatia nasledovala možnosť získania autorovej knihy s podpisom.  Sám autor vystupuje  v  

knihe ako Fiktus Fabulus. 

Milý Fiktus Fabulus ďakujeme Vám za veľmi srdečné, poučné a motivujúce stretnutie. 

Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína, V.S. Lapšanský, Obrancov mieru 4 

Vincent Lapšanský sa narodil v Michalovciach. Patrí medzi našich regionálnych autorov. V 

súčasnosti žije a pôsobí v Zalužiciach. Už v dávnych časoch ho obchádzalo pokušenie nebyť len 

pasívnym príjemcom toho, čo už iní napísali, ale aj sám vytvoriť niečo zaujímavé, čo by mohlo 

upútať pozornosť ďalších čitateľov. Autor disponuje darom bohatej slovnej zásoby, ktorá 

zaručuje originálne uvažovanie a hlboký zážitok z čítania jeho kníh. História, to nie je len suché 

učivo školského dejepisu, o čom sa presvedčili aj členovia klubu č.1 pod vedením pani 

Hapákovej, kde spisovateľ predstavil svoju novú knihu Zemplínske tajomstvá Povesti zo 

Zemplína. Kniha historických noviel na motívy zemplínskych povestí poodhaľuje zabudnuté 

tajomstvá kraja. Strhujúce príbehy vášní, lások aj nenávistí, hrdinských činov i podlej zrady.  

Slovensko krajina plná tajomstiev - Vodné dobrodružstvo 

Stretnutie s autorkou projektu  Lenkou Šingovskou a ilustrátorkou Zuzanou Fuskovou  sa konalo 

dpa 22. 06. 2018. Šéfredaktorka vydavateľstva Class spolu s ilustrátorkou predstavili  knihu 

Vodné dobrodružstvá z knižnej série Slovensko krajina plná tajomstiev žiakom 5. a 6. Ročníka,  

ZŠ J. Švermu v Michalovciach. Kniha predstavuje Slovensko cez prírodné bohatstvo – vodu. 

Voda ako taká má nezastupiteľné miesto v našom živote. Slovensko je druhou krajinou na svete 

s najväčšou zásobou pitnej vody. Voda tvorí 70% ľudského tela a je nevyhnutná pre rastliny a 

živočíchy. Kniha je napísaná dvojjazyčne (slovenčina/angličtina). Prostredníctvom 
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dobrodružných príbehov malého chlapca a jeho otca  predstavuje vybrané lokality Slovenska a 

čitateľ sa oboznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody.   

Beseda o knihe Zemplínske tajomstvá s V. Lapšanským na ZŠ v Rakovci nad Ondavou 

Nemám ústa a predsa hovorím, nemám nohy a predsa sa pohybujem. Kto som? -  spytoval sa 

írsky stredoveký básnik. Som kniha. Knihy robia človeka a človek knihy. Sú pre neho 

spoločníkom jeho dní, dobrým radcom, s ktorým strávi nejednu voľnú chvíľu. 

Týmito slovami sa začala beseda s regionálnym autorom p. V. Lapšanským na Základnej škole v 

Rakovci nad Ond., kde sme sa na pozvanie zástupkyne školy Mgr. D.Volčkovej zúčastnili na akcii 

Noc v knižnici. Na podujatí sa zúčastnili žiaci 8. ročníka. Milovníci kníh sa preniesli do dávnych 

čias. Spoznali strhujúce  príbehy lások aj nenávisti, hrdinských činov i podlej zrady,  rad udalostí, 

ktoré v učebniciach dejepisu nenašli. Autor vyzdvihol potrebu čítania kníh. Prízvukoval, že 

čítaním sa rozvíja osobnosť človeka a zárovep sa obohacuje o nové poznatky. 

Stretnutie so spisovateľkou Gabrielou Futovou – júl, august 2018 

Gabriela Futová je v súčasnosti veľmi obľúbenou autorkou detských kníh. Píše výlučne literatúru 

pre deti a mládež. Jej knihy  pozná snáď každý školák napr. Naša mama je bosorka, Nezblázni sa 

mamička, Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche, Poškoláci, Chlapci padli z višne, dievčatá z 

jahody,  No toto a strašidelná škola Elvíry Múdrej, Lebo musím  a ďalšie. Literárne texty sú plné 

humoru, reálnych príbehov zo života detí a zaujímavých dobrodružných situácií, ktoré vťahujú 

detského čitateľa do sveta kníh.  Keďže pracuje ako knihovníčka v knižnici P.O. Hviezdoslava v 

Prešove  detská duša jej je veľmi blízka a nachádza v nej  často  inšpiráciu. Hlavnými 

postavičkami jej próz sú zväčšia školáci, školáčky, nezbední a hraví, ale aj zvierací hrdinovia. 

 9. júla 2018  sa stretla ,počas prázdnin v rámci Kniholandu 2018  denného letného tábora, ktorý 

organizuje naša knižnica , so  63 detskými čitateľmi. Podujatie bolo finančne podporené 

Fondom na podporu umenia. Spisovateľka prezradila nielen zaujímavosti zo svojho života, ale aj 

ďalšie  spisovateľské plány. Podujatia sa zúčastnili aj prázdninujúce deti z letného tábora II. ZŠ 

Michalovce. 

Katarína Holetzová 

Dpa 14. 09. 2018 poctila návštevou našej knižnice mladá talentovaná autorka krimi románov 

Katarína Holetzová.Písala pre niekoľko slovenských a českých médií, najmä literárnu a hudobnú 

publicistiku. Predstavila nám svoje knihy, rozprávala o písaní no i o sebe. Je autorkou románov 

Smrť prekliatych, Svorka a psychotrileru Správa od mstveho chlapca. Prvé dva vyšli aj v čestine, 

chystá sa ich preklad do francúzštiny a angličtiny. Kataríne Holetzovej sa v knižnom svete darí, 

chce však stále viac na sebe pracovať, učiť sa a zlepšovať, aby to bolo každou knihou lepšie. 

Účastníkov stretnutia zaujala sviežosťou, spontánnosťou, komunikatívnosťou a rozhľadom. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2018. Z verejných zdrojov 

ho podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
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Stretnutie so spisovateľkou Elenou Elekovou - Môj brat nemá brata (2x) 

Elena Eleková vlastným menom MUDr. Katarína Varechová je regionálnou spisovateľkou.  Je 

členkou Literárneho klubu Čriepky pri ZKGZ . Píše literatúru pre dospelých, ale aj pre deti.  V r. 

2016 jej vo vydavateľstve Q111 vyšla kniha pre deti Môj brat nemá brata.  Tento titul bol 

uvedený do života práve v našej knižnici. V r. 2017 vyhrala Hlavnú cenu vydavateľstva Perfekt za 

poviedku, podľa ktorej je pomenovaná kniha Keď budem mať pubertu. 

Detskí knihovníci pripravili 26.9.2018 stretnutie s touto spisovateľkou.   Finančným partnerom 

ZKGZ bol Fond na podporu umenia. 

Súčasťou podujatia boli aj interaktívne a  dramatizované ukážky , slovné  hry z jej detských kníh  

pod vedením Mgr. Anny Kornajovej zo Základnej umeleckej školy Michalovce. 

Basta fidly - stretnutie s básnikom Valentínom Šefčíkom 

„Dobrá básep by mala byť potešením i darom, ktorý sa môže dotknúť detskej duše. 

Obrazotvornosť je tým najkrajším, čo môže poézia ponúknuť“. 

Valentín Šefčík je autor poézie pre deti a mládež. Narodil sa v Levoči, žije a tvorí v Prešove. Od r. 

1996 je riaditeľom a učiteľom ZŠ v Bertotovciach pri Prešove.  Jeho poézia je veľmi obľúbená 

pre svoju jazykovú hravosť, zmysel pre humor. Jeho verše plynú s prirodzenou ľahkosťou a 

vyžaruje z nich pohoda. 

Tvorba:  Kniha na vydaj, Kamienky pri ceste, Basta – fidly, Abeceda z vreca von, Bola raz jedna 

láska 

Oddelenie pre deti a mládež v spolupráci s Fondom na podporu umenia zrealizovalo 23.10.2018 

stretnutie a autorské čítanie s Valentínom Šefčíkom.  Pán Šefčík, ktorý je zárovep aj učiteľom 

porozprával o  spolupráci ilustrátora a autora, prezradil kde čerpá inšpiráciu pre svoju tvorbu , 

kto je jeho prvým kritikom,  čitateľom a na záver prezradil o čom bude jeho najnovšia zbierka 

básní.   

Súčasťou podujatia bola aj recitácia básní autora. Recitovali deti základných škôl, autor Valentín 

Šefčík a Mgr. Anna Kornajová zo ZUŠ Michalovce. 

Beseda s Jozefom Banášom o knihe Prebijem sa! Štefánik. Muž železnej vôle. 

Mladík z chudobnej rodiny neznámeho národa sa stal hvezdárom a generálom svetovej 

mocnosti. Čím sa motivoval a kde čerpal železnú vôľu siahať vždy až na dno síl? Stál za jeho 

smrťou Beneš? Bol Štefánik slobodomurár? Kto v skutočnosti vyhlásil Česko-Slovenskú 

republiku? Bol viac Čechoslovakistom alebo Slovákom?  Čím imponoval ženám a prečo sa 

neoženil?  Odpovede na tieto otázky čitateľov dominovali  na besede  o beletrizovanom príbehu 

najvýznamnejšieho muža slovenského národa. Jozef Banáš v diskusii s čitateľmi  zdôraznil, že 

Milan Rastislav Štefánik  sa stal hrdinom nie vďaka svojej smrti, ale vďaka svojmu životu, čo je aj 

posolstvom tejto knihy.                                     

Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch ZKGZ dpa 6.11.2018 v rámci projektu Čítajme a tvorme v 

knižnici 2018. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným 

partnerom podujatia. 
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Michaela Ella Hajduková - stretnutie so spisovateľkou 

Dpa 21. 11. 2018 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnili dve  

autorské stretnutia so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou. Do  knižnice zavítali  žiaci zo 

SŠI v Michalovciach,  žiaci zo SOŠ technickej a  žiaci z GPH so svojimi vyučujúcimi. Zhovorčivá, 

sympatická slovenská autorka porozprávala účastníkom besied o svojich literárnych začiatkoch 

a o vzniku jednotlivých kníh. 

Michaela Ella Hajduková  je autorkou románov:  Všetky moje tváre, Tajomstvo tvojho rodu, 

Zákon krvi, Nemecké dievča neplače, Nájdem ťa v čase, Nepriznaná (Milovala som Ľudovíta 

Štúra), Dorianova kliatba, Tanečnica, Drakulova žena. Jej románmi si prídu na svoje milovníci 

ženských románov, historických románov a všetci, čo majú radi knihy z prostredia medzi nebom 

a zemou. Sú to súčasné romány spojené s mystikou, nadprirodzenom a históriou. Ďalšia časť jej 

románov sa venuje problematike vojnových a povojnových čias hitlerovského Nemecka. 

Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2018. Z verejných 

zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. 

Stretnutie s autorkou Darinou Hamarovou  

„Ďakujem knižnici a všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na besede a prispeli k skvelej atmosfére. 

Vážim si, že ste si našli čas, bol to naozaj skvelý, uvoľnený piatkový podvečer. Ďakujem za 

všetko.“ 

To sú slová autorky zverejnené na sociálnej sieti po stretnutí s čitateľmi, ktoré sa uskutočnilo 

23. 11. 2018 v priestoroch ZKGZ Michalovce. 

Príbehy Dariny Hamarovej sú určené nielen pre ženy, ale pre obe pohlavia a vekové kategórie 

od -násť hore. Romány: Životom nekráčam sama, Slzy muža, Ruleta života, Slzy anjela sú 

postavené na skutočných základoch, sú reálnym obrazom života okolo nás. To však neplatí o jej 

najnovšom románe Posledná kniha. Tento historický román, ktorým prekvapila svojich 

fanúšikov, prišla autorka predstaviť  čitateľom na východ z ďalekej Oravy. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Výstavy 

Cestujúce bábky 

Spoločná výstava žiakov zo ZUŠ v Michalovciach, ZUŠ v Sobranciach a ZŠ vo Vinnom je výstupom 

tvorivých dielní, ktoré boli súčasťou projektu Cestujúce bábky. Podujatia sa uskutočnili 21. 

apríla 2017 v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického  a v Základnej umeleckej škole Sobrance, 

následne 26. apríla 2017 na Základnej škole vo Vinnom. Projekt získal podporu v rámci 

cezhraničnej spolupráce spolufinancovanej z nórskeho finančného mechanizmu a štátneho 

rozpočtu SR. Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť o pohraničných regiónoch Ukrajiny a 

Slovenska a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo. Projekt je prioritne zameraný na deti. 

Výsledkom projektu je desať televíznych bábkových inscenácií -- päť na slovenské a päť na 
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ukrajinské motívy. Sú vytvorené na základe reálnych historických udalostí, osobností alebo 

miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Slovenská časť prezentuje povesti zo Spišského 

hradu, rožpavskej radnice, medzevského hámra, košickej Urbanovej veže, ako aj príbeh o 

vinianskej hradnej zrúcanine pod názvom Čarodejník z Vinného. Povesti z druhej strany hraníc 

sú nemenej zaujímavé: o čarovných husliach, o chráme, ktorý bol postavený bez jediného 

klinca, o troch sestrách na seredianskom zámku, o lampárovi z Užhorodu, či príbeh o tom ako 

vznikli Karpaty. Umeleckú záštitu nad tvorivými dielpami mal Milo Jaroš, umelecký rezbár, ktorý 

pôsobí v Bábkovom divadle v Košiciach ako vedúci umeleckých dielní. Žiakom porozprával o 

svojej tvorbe, o výrobe bábok v divadelnej dielni, ale hlavne o bábkach -- marionetách, ktoré 

boli použité pri natáčaní televíznych inscenácií. Žiaci sa pri výrobe bábok inšpirovali povesťou o 

Vinianskom hrade z knihy Slovenské povesti od autorov Beatrice Čulmanovej a Svetozára 

Košického. Pán Jaroš žiakov sprevádzal celým základným technologickým postupom výroby 

bábky. Výtvarné spracovanie mali v rukách žiaci, mali možnosť zapojiť svoju fantáziu, kreativitu, 

výtvarné cítenie a možnosť vyskúšať si rôzne výtvarné techniky.   

Výstava k 115. výročiu nedožitého jubilea a k 35. výročiu úmrtia ThDr. Štefana Hlaváča 

Regionálne oddelenie našej knižnice pripravilo v dpoch 12.2.2018 - 28.2.2018  výstavu k 115. 

výročiu nedožitého jubilea a k 35. výročiu úmrtia ThDr. Štefana Hlaváča. Osobnosť duchovného 

života v Michalovciach, ktorý  pôsobil vyše 20 rokov ako katechéta, potom ako profesor na 

miestnom gymnáziu v Michalovciach (2.9.1929 -2.7.1950).  

Slovensko - krajina plná tajomstiev. Výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej  

V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach bola v dpoch 5. 2. - 28. 

2. 2018 sprístupnená výstava Slovensko krajina plná tajomstiev. Výstava ilustrácii Zuzany 

Fuskovej priblížila čitateľom i návštevníkom knižnice historické a kultúrne dedičstvo Slovenska. 

Výstava pozostávala z ilustrácií z náučno - dobrodružných kníh pre deti a mládež vydaných pod 

spoločným názvom Slovensko - krajina plná tajomstiev s podtitulom Prázdniny s deduškom a 

Prázdniny s deduškom 2 z autorskej dielne vydavateľstva Class. Každá ilustrácia reprezentovala 

kľúčovú udalosť deja odohrávajúceho sa v inej lokalite Slovenska. Ilustrácie museli zodpovedať 

náročným estetickým i technickým požiadavkám, preto dávajú knihám osobitý rozmer. Cieľom 

bolo predstaviť deťom odlišnosť regiónov Slovenska a jeho bohatú kultúrnu a historickú 

rozmanitosť. 

Výstava prác žiakov ateliéru Aleny Niklasovej  

V  priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach svoje výtvarné dielka 

vystavovali žiaci Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Na výstave boli prezentované 

práce, ktoré  žiaci vytvárali  rôznymi technikami ako maľba, perokresba, kombinované techniky, 

pod vedením Bc. Aleny Niklasovej. Výtvarné práce vytvorili žiaci od 8 - 14 rokov.  Výstavu od 1. 

3. - do 29. 3. 2018 navštívilo 1 032 žiakov, študentov, učiteľov a návštevníkov knižnice. 
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Romantické hrdinky - výstava porcelánových bábik 

Oddelenie pre dospelých čitateľov pripravilo v priestoroch ZKGZ výstavu  porcelánových bábik  

Romantické hrdinky,  ktorá prebiehala v dpoch od 1. 3. do 29. 3. 2018. Výstava porcelánových 

bábik predstavuje slávne literárne hrdinky: Annu Kareninovú, Janu Eyrovú,  Emmu Bovaryovú , 

Constance Chatterleyovú a ďalšie (v počte 44). Majiteľkou zbierky je Zlatica Hudáková, ktorá 

pracuje v Štátnom divadle Košice ako kostymérka. Nezabudnuteľné ženské postavy romantickej 

literatúry  boli oblečené a upravené tak, ako ich vzory, v dobových kostýmoch, klobúkoch, 

účesoch aj s doplnkami. Výstavu sme doplnili knihami viktoriánskej epochy  z fondu ZKGZ  v 

počte 20.  O tom že sa výstava  páčila a mala úspech svedčí aj to,  že si ju prezrelo 1032 

návštevníkov knižnice. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2018. Z verejných zdrojov 

ho podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 

Náš odraz - obraz 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach pripravila pre svojich čitateľov a 

návštevníkov výstavu žiakov SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach 1. až 4. ročníka pod 

názvom Náš odraz -obraz . Výstava je „odrazom“ či „obrazom“ tvorivého, hravého i vážneho 

prístupu k výtvarnému spracovaniu tém rôznymi technikami od klasických až po výtvarný 

experiment. Prezentuje ukážky ročníkových prác, tzv. klauzúrnych prác tematicky zameraných 

na štylizáciu prírodných motívov, návrhy na CD a DVD obaly, logá firiem, grafické manuály, 

plagáty. Výstava mapuje na malom priestore komplexný pohľad obsahovej náplne programu 

štúdia odboru Propagačná grafika a súčasne dokazuje vysokú úrovep zvládnutých kompetencií 

žiakov nielen v práci s grafickým programom CorelDraw X5, ale dokumentuje aj ich aktuálne 

výtvarné smerovanie a umelecký vkus. Výstava bola prístupná verejnosti od 9. do 30. apríla 

2018. 

Krása samorastov 

Pod týmto názvom  čitatelia a široká verejnosť si v dpoch 2. 5. 2018 – 31. 5. 2018 prezreli v 

Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach výstavu pani Márie Fropovej, ktorá 

žije v neďalekej dedine Tušická Nová Ves. Výstavu tvorilo 45 exponátov a  pozrelo si ich 394 

návštevníkov. 

Samorast je ozdobný predmet z úlomkov konárov, korepov a pod., ktoré majú zaujímavý 

vzhľad. Láska k prírode, práca s drevom ju priviedla k zbieraniu samorastov a venuje sa tomu už 

tridsať rokov. Jej samorasty pochádzajú z Ondavy, ďalšie sú z okolitých lesov. Nachádza  ich pri 

prechádzkach lesom, pri zbieraní húb. Tie je potom potrebné očistiť, opracovať a upraviť. Stačí, 

keď má človek chuť a túlavé topánky. Pri pohľade na samorasty je potrebná fantázia a 

predstavivosť. Okrem zbierania samorastov sa venuje aranžovaniu, píše básne, životné príbehy 

a jej srdcovkou je písanie rodinnej kroniky. Svoju tvorbu prezentuje na stretnutiach LK Čriepky – 

senior v ZKGZ v Michalovciach. 
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Prechádzka Vinianskym hradom 

Výstava  amatérskej fotografky  pod názvom  „Prechádzka Vinianskym hradom“ sa  uskutočnila 

v ZKGZ Michalovce v čase  od 4. -  do 31. mája 2018. Ingrid Šarlota Hrubá o sebe povedala: „ 

Som Vášnivá amatérska fotografka. Cestovanie, turistika po prírode a historických pamiatkach i 

pobyt pri oceáne ma priviedol k fotografovaniu. Hlavne keď zamestnanie zamerané na 

pedagogickú činnosť bolo minulosťou a prichádzal dôchodkový vek. Píšem fotoreportáže, 

prispievam na internetové portály a zúčastpujem sa výstavy Amfo. Mojou srdcovkou je 

Viniansky hrad... pýcha Michaloviec.  Na hrade sa pracuje na obnove, je tam stále niečo nové a 

hlavne skvelí ľudia. Pripravujem knihu fotografií o Vinianskom hrade.  Pohľadnice sú už v 

obehu.“ 

Výstavu si prezreli návštevníci knižnice v počte 304. 

 

Farebná paleta 

V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach svoje výtvarné dielka 

vystavovali žiaci Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Na výstave boli prezentované 

práce, ktoré  žiaci vytvárali rôznymi technikami ako maľba, perokresba, kombinované techniky, 

pod odborným vedením Bc. Aleny Niklasovej. Výtvarné práce vytvorili žiaci od 8 – 14 rokov.  

Výstavu od 4. 6. – do 04. 7. 2018 navštívilo  337 žiakov, študentov, učiteľov a návštevníkov 

knižnice. 

Svet podľa Šaška 

Miroslav Šašek sa narodil v Prahe. Počas svojich štúdií architektúry na ČVUT v Prahe  podnikol 

viacero študijných ciest do Anglicka, Francúzska, Nemecka, Belgicka, Holandska, Anglicka a 

Škótska. V tridsiatych a štyridsiatych rokoch minulého storočia sa venoval ilustrovaniu kníh. V 

roku 1947 odišiel  za štúdiom do Paríža. Prvá ilustrovaná kniha o mestách vyšla v roku 1959, 

pričom zachytáva jeho milovaný Paríž. Po Paríži nasledovali knihy o Londýne, Ríme, New Yorku, 

Mníchove, Benátkach, Washingtone  a ďalších svetových metropolách, čím Miroslav Šašek 

vytvoril úžasnú devätnásťdielnu knižnú sériu This is… Všetky tieto knihy boli úspešné a získali 

množstvo ocenení. Vychádzali v desaťtisícových nákladoch a podľa štyroch z nich (New York, 

Izrael, Benátky, Írsko) boli natočené filmy.  Miroslav Šašek počas bohatej ilustrátorskej tvorby aj 

veľa maľoval. V posledných pätnástich rokoch svojho života svoje diela vystavoval v rôznych 

častiach sveta, napríklad v Nemecku, Švajčiarsku, Veľkej Británii, Austrálii a USA. 

Výstava venovaná dielu Miroslava Šaška, vznikla s podporou Nadácie Miroslava Šaška. 

Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach  ju získala od Českého centra v Bratislave a v 

priestoroch knižnice bola sprístupnená od 04. 06. – 29. 06. 2018.   

Výstavu si prišlo pozrieť 307 žiakov, študentov, učiteľov a návštevníkov knižnice. 

Výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej 

Slovensko krajina plná tajomstiev – Vodné dobrodružstva. 

V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach bola v dpoch 24.05. - 
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03. 07. 2018 sprístupnená výstava Slovensko krajina plná tajomstiev – Vodné dobrodružstva. 

Výstava ilustrácii Zuzany Fuskovej priblížila čitateľom i návštevníkom knižnice prírodné 

bohatstvo Slovenska - vodu. Voda ako taká má nezastupiteľné miesto v našom živote. Slovensko 

je druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. Výstava pozostávala z ilustrácií z 

rovnomennej náučno - dobrodružnej knihy pre deti a mládež vydanej vo vydavateľstve Class 

Košice. Každá ilustrácia predstavuje vybranú lokalitu Slovenská a návštevník má možnosť 

oboznámiť sa s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody  . Výpravno – náučné ilustrácie 

zodpovedajú náročným estetickým i technickým požiadavkám. Pridanou hodnotou ilustrácií sú 

zobrazené detaily objektov v prierezových pohľadoch, ktoré bežný pozorovateľ pri návšteve 

danej lokality nemá možnosť vidieť Výstavu si prišlo pozrieť 663 žiakov, študentov, učiteľov a 

návštevníkov knižnice. 

Kreslené portréty Miroslava Babinčáka 

Po vlapajšom úspechu sa už druhým rokom v priestoroch Zemplínskej knižnice G. Zvonického  

počas letných mesiacov od  03.07.2018 do 31.08.2018 svojimi kresbami predstavil nám už 

známy Miroslav Babinčák. Miroslav Babinčák pochádza z Michaloviec, kde aj celý život žije a 

pracuje. Vyštudoval tunajšie Gymnázium Pavla Horova. Od mladosti sa venuje výtvarníctvu. 

Jeho hobby ho aj živí. Ako kreatívny umelec vo vlastnom štúdiu navrhuje, tvorí, vyrába a 

prakticky realizuje akékoľvek druhy a formy reklamy, vrátane 3D, maľovania na ľadovú plochu, 

kresby na budovy, reklamné nápisy, a pod. 

 Výstava obsahovala približne 80 kreslených portrétov  osobností česko-slovenského a 

zahraničného politického spektra minulého storočia, ale aj hviezdy svetového formátu z dôb 

starších aj súčasných,  spisovateľov detskej obľúbenej literatúry a ich filmových predstaviteľov a 

mnoho známych osobností kultúrneho života. Gro výstavy je vytvorené uhlíkom a ceruzkou. 

Umenie vyhrať sa s detailom, práca s doposiaľ neobjavenými technikami, ale aj pestrosť farieb a 

hlavne tém je jeho výrazovým prostriedkom celej jeho tvorby. 

Miroslav Babinčák robí kresby celý život. Pravidelne vystavuje na súťažnej projekcii 

neprofesionálnych výtvarníkov TVORBA a získava na nej ocenenia. 

Uvedenie do života omaľovánky Michalovce pre deti a dospelých výtvarníčky Mgr. Lucie 

Chocholáčkovej 

Omaľovánka je obrázok, (kresba) ktorý obsahuje iba obrysové linky objektov. Používateľ má za 

úlohu ju vyfarbiť, alebo doplniť farbami a obrázok tak dotvoriť podľa svojej predstavy. 

Tradičné omaľovánky sú papierové a farby sa do nich doplpujú pastelkami, voskovkami, alebo 

vodovými farbami. 

Výukový efekt omaľovaniek:    samotné maľovanie má vplyv na motoriku ruky, deti sa týmto 

spôsobom naučia farby, získajú nové poznatky z najrôznejších odborov, zistia ako vyzerajú 

rôzne objekty. Z psychologického hľadiska je omaľovánka terapiou, ktorá môže  odbúravať 

stres. Mgr. Lucia Chocholáčková je výtvarníčkou. Témou jej výtvarnej tvorby je architektúra, 

mestská scenéria a život neživých vecí. Jej obrazy rozprávajú príbehy. Do každého motívu vnáša 

dynamiku a pohyb. Zúčastnila sa viacero sólových výstav na Slovensku a v zahraničí. Jej diela sa 
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nachádzajú v súkromných zbierkach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí Česku, Anglicku, 

Holandsku, Taliansku, USA a Austrálii. 

Detské oddelenie knižnice pripravilo 16. 10. 2018 Uvedenie do života omaľovánky Michalovce 

pre deti a dospelých.  Omaľovánku  farbičkami uviedol do života historik Dr. Martin Molnár, 

ktorý porozprával príbehy o jednotlivých historických budovách v Michalovciach. V kultúrnom 

programe sa predstavila hudobná zložka detského folklórneho súboru Zemplínik.  

Kruhy 

Kruh je ustavičný kolobeh, nekonečno, život sám..... 

Nemá začiatok, ani koniec. Ide o neustály cyklus. 

          Keď nastalo v živote Ľudmily Tokárovej obdobie, v ktorom sa zrazu nemusela nikde 

ponáhľať a mala viac času pre seba, začala vnímať svoje okolie celkom iným 

pohľadom.                            

 Pri prechádzkach v prírode alebo pri káve v záhrade obdivuje všetko okolo seba . Najviac ju 

zaujal kruh. Tento geometrický tvar symbolizuje plnosť, harmóniu, dokonalosť. 

 V prírode ho môžeme pozorovať vo forme kvetov, ovocia a zeleniny. V kmeni stromu sa 

skrývajú letokruhy, symbol času. Človek má vo svojej podstate nespočetné množstvo kruhov. 

Základný tvarom bunky je guľa, ktorá sa pod mikroskopom alebo na papieri knihy javí ako kruh. 

Zákon zachovania energie hovorí,  že všetky atómy majú tendenciu byť v čo najvýhodnejšom 

energetickom usporiadaní,  čomu zodpovedá guľa  a v dvojrozmernom svete maliarskeho plátna 

kruh. Tento zákon platí tak pre molekuly,  ako aj pre nebeské telesá. Planéty, Slnko, Mesiac.....   

Všetko sú to pre pozemského pozorovateľa kruhy. 

Ľudmila Tokárová prezentovala  v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v 

Michalovciach svoju kolekciu obrazov od 03. 09. – 29. 09. 2018.  Návštevníci ju mohli vidieť aj 

od 01. 10. do 26. 10. 2018.  

Československá státnost 1918 

Pri príležitosti 100. výročia Československa pripravili České centrá interaktívnu digitálnu 

putovnú výstavu Československá štátnosť 1918, ktorá ponúka zásadné informácie o historickom 

a kultúrnom dianí v čase vzniku Československej republiky jazykom 21. storočia. Projekt 

obsahoval texty, audio aj video a tak umožnil divákovi pohybovať sa virtuálnym priestorom 

podľa svojich záujmov. Výstava pripomína zrod Československa ako spoločného štátu Čechov a 

Slovákov, vyzdvihuje osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o jeho vznik a uznanie v zahraničí. 

Približuje dobovú situáciu a vojenskú pripravenosť mladého štátu. Popisuje obyvateľov a ich 

národnostné rozloženie. A napokon kultúru, úspechy na svetovom trhu a významné objavy 

Čechov a Slovákov. Výstava bola realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín a Ministerstvá zahraničných vecí Českej republiky. Výstava bola 

umiestnená na internetovom oddelení ZKGZ v Michalovciach od 30. 10. –  30. 11. 2018 a 

navštívilo ju 356 návštevníkov. 
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Veselá architektúra (výstava obrazov) 

ZKGZ v spolupráci s Mgr. Luciou Chocholáčkovou  nainštalovalo výstavu Veselá architektúra. 

Výstava potrvá od 4. 12. 2018 – 31. 1. 2019.  Autorkou diel je Mgr. Lucia Chocholáčková. V 

decembri  si výstavu prezrelo 185 návštevníkov knižice. 

   Mgr. Lucia Chocholáčková študovala v rokoch 1993-1997 Gymnázium Pavla Horova v 

Michalovciach. V rokoch 2000-2005 absolvovala štúdium na Prešovskej Univerzite v Prešove, 

Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra Výtvarnej výchovy a umenia. 

V oblasti tvorby sa venuje: architektúre, mestským pohľadom, samotným životom neživých vecí 

a očareniu zvieratami. Časť tvorby je počítačová grafika - najmä ženská krása. 

Témou jej výtvarnej tvorby je Architektúra, mestská scenéria a život neživých vecí 

Jej obrazy rozprávajú príbehy, je šikovnou výtvarníčkou, ktorá dáva mestám a ich dominantám 

úplne iný rozmer,  namaľované budovy sú v pohybe.  Tancujúca architektúra, budovy, mestá, 

významné pamiatky.  Do každého motívu vnáša dynamiku a pohyb.  Zúčastnila sa viacero 

sólových výstav na Slovensku a v zahraničí viacerých sólových a skupinových výstav na 

Slovensku a v zahraničí. Jej diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach  nielen  na Slovensku, 

ale aj v zahraničí  Česku, Anglicku, Holandsku, Taliansku, US a  Austrálii. 

Zimné čaro 

V  priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach svoje výtvarné dielka 

vystavovali žiaci Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Na výstave boli prezentované 

práce, ktoré  žiaci vytvárali  rôznymi technikami ako maľba, perokresba, kombinované techniky, 

pod vedením Bc. Aleny Niklasovej. Výtvarné práce vytvorili žiaci od 8 - 14 rokov.  Výstavu od 1. 

12. - do 31. 12. 2018 navštívilo 185 žiakov, študentov, učiteľov a návštevníkov knižnice. 

 

Podujatia, ktoré sa konali na pobočkách knižnice v priestoroch michalovských základných škôl 

a kluboch pre seniorov. 

 

Netradičná hodina v knižnici s encyklopédiou, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 

Pre detského čitateľa je veľmi dôležité, aby sa vedel orientovať pri výbere kníh. Je už iba na nás, 

akú literatúru poskytneme mladému čitateľovi a v akej forme. Za týmto účelom sa robia 

informačné prípravy pre žiakov 1. a 2. ročníka základných škôl, ktorých  cieľom je oboznámiť 

žiakov s výrobou knihy a jej cestou za čitateľom, s významom knižnice a so zásadami 

výpožičného poriadku i zásadami správneho zaobchádzania s knihou. Žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ sa 

učia rozoznať beletriu od náučnej literatúry a pochopiť ich rozdielne funkcie prostredníctvom 

žánrovo-tematického triedenia fondu. Ďalším cieľom je naučiť ich orientovať sa v príručnom  

fonde čitárne a študovne, pracovať s encyklopédiami a slovníkmi. A preto sme zorganizovali v 

našej školskej knižnici takú netradičnú hodinu, na ktorej sa žiaci učili používať encyklopédie a 

vyhľadávať vo fonde krásnej literatúry.  
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Roald Dahl a jeho autorská dielňa na ZŠ Krymská 5 

Dpa 20. 2. 2018 sa na VII. ZŠ konalo stretnutie žiakov už pri štvrtom ročníku čitateľského 

projektu pod názvom „Roald Dahl a jeho autorská dielpa“. Tento projekt je pripravený pre 

žiakov 5. ročníka. Cieľom tohto čitateľského projektu je spojiť školské vyučovanie s 

mimoškolskou čitateľskou aktivitou. A pripraviť pre našich čitateľov a žiakov „netradičnú 

hodinu“, ktorá by ich podnietila k ďalšej literárnej práci a čítaniu. 

Chceme tu uplatniť a priviesť žiaka k samostatnému výberu diela. Pri tomto konkrétnom 

čitateľskom projekte chceme poskytnúť žiakom ucelený obraz o tomto autorovi, jeho živote a 

autorskej dielni. Žiaci po prečítaní diela majú možnosť hodnotenia knihy pomocou troch 

alternatív: páči sa mi, môže byť a nie ďakujem. Dôležitá je podpora žiaka pri jeho hodnotení 

konkrétneho diela, čo zahspa prípadne aj kritický postoj k niektorému z diel. Tento projekt bude 

prebiehať do konca júna, kedy bude jeho vyhodnotenie a výber NAJ knihy a NAJ čitateľa. 

Súčasťou aktivít bola aj powerpointová prezentácia, kde si žiaci pozreli diela, ktoré boli 

sfilmované a nahliadli do Múzea. 

Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Školská 2 

Dpa 21. 2. 2018 na V. ZŠ odštartoval už štvrtý ročník čitateľského projektu pod názvom „Roald 

Dahl a jeho autorská dielpa“ pre žiakov 5. ročníka. Cieľom tohto čitateľského projektu je spojiť 

školské vyučovanie s mimoškolskou čitateľskou aktivitou a pripraviť pre našich čitateľov 

„netradičnú hodinu“, ktorá by ich podnietila k ďalšej literárnej práci a čítaniu. Chceme tu 

uplatniť a priviesť žiaka k samostatnému výberu diela. Pri tomto konkrétnom čitateľskom 

projekte chceme poskytnúť žiakom ucelený obraz o tomto autorovi, jeho živote a autorskej 

dielni. Žiaci po prečítaní diela majú možnosť hodnotenia knihy cez tri alternatívy: páči sa mi, 

môže byť alebo nie ďakujem. Dôležitá je podpora žiaka pri jeho hodnotení konkrétneho diela, 

čo zahspa prípadne aj kritický postoj k niektorému z diel. Tento projekt bude prebiehať do 

konca júna, kedy bude jeho vyhodnotenie a výber NAJ knihy a NAJ čitateľa. Súčasťou aktivít 

bola aj prezentácia krátkeho videa, kde mali žiaci možnosť nahliadnúť do Múzea Roalda Dahla. 

Nechýbali ani krátke ukážky jeho najlepších sfilmovaných kníh, ako sú Matilda, Čarodejnice, 

Jakub a obrovská broskypa alebo Charlie a továrep na čokoládu. Aj na tejto školskej pobočke sú 

žiakom k dispozícii všetky knihy určené detskému čitateľovi od Roalda Dahla preložené do 

slovenského jazyka. 

 Z rozprávky do rozprávky bratov Grimmovcov, pob. na ZŠ T.J.Moussona  

Rozprávka je pravdepodobne prvotnou a najstaršou formou príbehu, ktorý vznikol na 

rozprávanie a počúvanie. Korene rozprávok sa ťažko hľadajú, ale začalo sa to zrejme, ako každá 

stará dobrá rozprávka ...kedysi dávno, pradávno... . 

V čase počúvania a následne čítania prvých rozprávok si dieťa ani neuvedomuje, že sú jeho 

sprievodcom na ceste k dospelosti, do veľkého skutočného sveta. Už od útleho detstva deti 

potrebujú nasávať neskutočne bohatý rozprávkový potenciál. A kde je lepšie miesto na čítanie 

rozprávok ako v knižnici. A preto sme využili aj našu školskú knižnicu na čítanie rozprávok  s 
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novými čitateľmi prvého ročníka s pani učiteľkou Mgr. Mihaľkovou. Deti sa oboznámili s 

výpožičným poriadkom a vypožičali si svoju prvú knižku. 

Kvak a Čľup nepoznajú nudu, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 

„V príbehoch nechýba skutočné priateľstvo, so všetkým, čo k nemu patrí...“ 

8. 3. 2018 navštívili žiaci 1.B triedy s pani učiteľkou PaedDr. Kovaľovou školskú knižnicu. Išlo o 

naše prvé spoločné čítanie v knižnici. Prečítali sme si príbeh Kvak chce byť sám z knihy Kvak a 

Čľup nepoznajú nudu od amerického ilustrátora a spisovateľa Arnolda Lobela. Práve 

prvočitatelia, teda deti vo veku od šiestich do ôsmich rokov, patria do najnáročnejšej kategórie 

čitateľov. V tomto období ich je potrebné zaujať, získať pre knihy, aby si k nim vytvorili vrelý 

vzťah. Skokan Kvak a ropušiak Čľup sú veselá dvojica a deti sa s nimi nikdy nebudú nudiť. V 

týchto príbehoch nechýba skutočné priateľstvo, so všetkým, čo k nemu patrí, vrátane hádok a 

uzmierovania. Práve táto kniha by 

mala byť dobrým základom pre našich malých čitateľov. Súčasťou stretnutia bola aj informačná 

príprava pre žiakov prvého ročníka, zápis do knižnice a samozrejme aj ich prvá vypožičaná 

kniha.  

Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na T.J.Moussona 4 

Dpa 15. 3. 2018 na I.ZŠ odštartoval už štvrtý ročník čitateľského projektu pod názvom „Roald 

Dahl a jeho autorská dielpa“ pre žiakov 5. ročníka. Cieľom tohto čitateľského projektu je spojiť 

školské vyučovanie s mimoškolskou čitateľskou aktivitou a pripraviť pre našich čitateľov 

„netradičnú hodinu“, ktorá by ich podnietila k ďalšej literárnej práci a čítaniu. Chceme tu 

uplatniť a priviesť žiaka k samostatnému výberu diela. Pri tomto konkrétnom čitateľskom 

projekte chceme poskytnúť žiakom ucelený obraz o tomto autorovi, jeho živote a autorskej 

dielni. Žiaci po prečítaní diela majú možnosť hodnotenia knihy cez tri alternatívy: páči sa mi, 

môže byť alebo nie ďakujem. Dôležitá je podpora žiaka pri jeho hodnotení konkrétneho diela, 

čo zahspa prípadne aj kritický postoj k niektorému z diel. Tento projekt bude prebiehať do 

konca júna, kedy bude jeho vyhodnotenie a výber NAJ knihy a NAJ čitateľa. Aj na tejto školskej 

pobočke sú žiakom k dispozícii všetky knihy určené detskému čitateľovi od Roalda Dahla 

preložené do slovenského jazyka. 

Dobrodružstvo v mori kníh, pob. na ZŠ T. J. Moussona 4 

Dpa 15. 3. 2018 si prišli žiaci prvého ročníka s pani učiteľkou PaedDr. Ernestínou Nemjovou do 

školskej knižnice vypožičať svoju prvú knihu. Spoločne sme si prečítali kratučkú, ale zato poučnú 

knižku Dobrodružstvo v mori. Malí prváci dostali aj pracovný list, kde majú vymaľovať hlavného 

hrdinu, vymyslieť mu meno a napísať kratučký obsah z prečítanej knižky. Súčasťou stretnutia 

bola aj informačná príprava, kde sa žiaci hravou formou oboznámili s knižničným poriadkom. Aj 

keď to boli iba malí prváci, prejavili už veľký záujem o knihy a čítanie všeobecne 
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Orlie pierko, Ako sa dostal Orlíček k zázračným topánkam, pob. na ZŠ Krymská 5 

Dpa 13. 3. 2018 sa v knižnici na VII. ZŠ  stretli žiaci druhého ročníka na zážitkovom čítaní z knihy 

Orlie pierko od spisovateľa Wolfganga Venohra. Spoločne sme si prečítali príbeh Ako sa dostal 

Orlíček k zázračným topánkam. Pri spoznávaní života malého Orlíčka nám poslúžila aj odborná 

literatúra Prérijní a pralesní Indiáni od autorov Leva Zachara a Mnislava Zeleného, kde si žiaci 

prečítali ako Indiáni skutočne šili mokasíny. Nápomocnými boli aj indiánske artefakty, mapy i 

obrázky, ktoré pomohli deťom viac spoznať život malého hrdinu z čítanej knižky. Nechýbala ani 

omaľovanka malého Orlíčka, Srnôčky, alebo koníka Víchra. Indiánske predmety, pohľadnice a 

mapy pomohli žiakom pri orientácii, kde ktorý kmep niekedy žil. Porozprávali sme si, čo všetko 

vedeli vyrábať a ako sa živili. Ako sa odievali, alebo v čom bývali. Žiaci mali možnosť spoznať 

Orlie pierko aj cez večerníčkový seriál. 

Orlie pierko, Ako sa učil Orlíček ryby lapať, pob. na ZŠ Krymská 5 

Dpa 13. 3. 2018 sa v knižnici na VII. ZŠ  stretli žiaci druhého ročníka na zážitkovom čítaní z knihy 

Orlie pierko od spisovateľa Wolfganga Venohra. Spoločne sme si prečítali príbeh Ako sa učil 

Orlíček ryby lapať. Pri spoznávaní života malého Orlíčka nám poslúžila aj odborná literatúra 

Prérijní a pralesní Indiáni od autorov Leva Zachara a Mnislava Zeleného, kde si žiaci prečítali ako 

Indiáni skutočne lovili ryby a vyrábali kánoe. Súčasťou zážitkového čítania bol aj pracovný list, 

kde mali žiaci určiť o aké zvieracie stopy ide pri stopovaní zvierat. Nápomocnými boli aj 

indiánske artefakty, mapy i obrázky, ktoré pomohli deťom viac spoznať život malého hrdinu z 

čítanej knižky. Nechýbala ani omaľovanka malého Orlíčka, Srnôčky, alebo koníka Víchra. 

Indiánske predmety, pohľadnice a mapy pomohli žiakom pri orientácii, kde ktorý kmep niekedy 

žil. Porozprávali sme si, čo všetko vedeli vyrábať a ako sa živili. Ako sa odievali, alebo v čom 

bývali. Žiaci mali možnosť spoznať Orlie pierko aj cez večerníčkový seriál.  

Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na T .J. Moussona 4 

Dpa 8. 3. 2018 na I.ZŠ odštartoval už štvrtý ročník čitateľského projektu pod názvom „Roald 

Dahl a jeho autorská dielpa“ pre žiakov 5. ročníka. Cieľom tohto čitateľského projektu je spojiť 

školské vyučovanie s mimoškolskou čitateľskou aktivitou a pripraviť pre našich čitateľov 

„netradičnú hodinu“, ktorá by ich podnietila k ďalšej literárnej práci a čítaniu. Chceme tu 

uplatniť a priviesť žiaka k samostatnému výberu diela. Pri tomto konkrétnom čitateľskom 

projekte chceme poskytnúť žiakom ucelený obraz o tomto autorovi, jeho živote a autorskej 

dielni. Žiaci po prečítaní diela majú možnosť hodnotenia knihy cez tri alternatívy: páči sa mi, 

môže byť alebo nie ďakujem. Dôležitá je podpora žiaka pri jeho hodnotení konkrétneho diela, 

čo zahspa prípadne aj kritický postoj k niektorému z diel. Tento projekt bude prebiehať do 

konca júna, kedy bude jeho vyhodnotenie a výber NAJ knihy a NAJ čitateľa. Aj na tejto školskej 

pobočke sú žiakom k dispozícii všetky knihy určené detskému čitateľovi od Roalda Dahla 

preložené do slovenského jazyka. 
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Školský čitateľský maratón, Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, pob. na ZŠ Krymská 5  

Na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti knižnica organizuje rôzne aktivity, ako sú napríklad 

hodiny hlasného čítania, čitateľské dielne alebo čitateľské maratóny. A preto aj na 7.ZŠ  sme 

pripravili pre žiakov už štvrtýkrát školský čitateľský maratón pod názvom Ako sme s Ťukťukom 

ťukťukovali podľa knihy slovenského autora Petra Karpinského. Žiaci čítali kapitolu pod názvom 

Ako som ochorel a ako Ťukťuk usporiadal večierok. Účastníci čitateľského maratónu sa 

dozvedeli niečo nové nielen o autorovi tejto knihy, ale aj o ďalšej jeho tvorbe pre deti cez malú 

výstavku kníh z fondu knižnice. Čítania sa zúčastnilo 65 žiakov z 3.A, 3.B, 4.A, a 4.B triedy. 

Škriatkovia pomáhajú deťom, pob. na ZŠ Školská 2 

Deti sú neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Sú hravé, veselé, vynaliezavé. 

Každý dep sú pripravené  niečo nové sa naučiť, dozvedieť sa a zažiť. V dnešnom svete, ktorý 

ponúka mnoho možností na voľnočasové aktivity, upútať dieťa knihou je pre učiteľa alebo 

knihovníka veľkou výzvou. Preto je potrebné vždy vymýšľať a organizovať niečo nové, 

zaujímavejšie. So žiakmi školského klubu s pani učiteľkou Bc. Štofovou sme chceli prekvapiť deti 

z MŠ na Školskej ulici s vlastnoručne vyrobenými záložkami. V balíku, ktorý bude doručený 

malým škôlkárom, okrem záložiek samozrejme nesmú chýbať ani knihy a omaľovánky pre 

našich budúcich čitateľov. 

Škriatkovia pomáhajú škôlkárom, pob. na ZŠ Školská 2 

Jedného daždivého dpa navštívili škriatkovia z V. ZŠ deti z MŠ na Školskej ulici, aby im odovzdali 

prekvapenie ukryté v balíku a pozvánku do ich školy na zážitkové čítanie. Naši žiaci s pani 

učiteľkou Bc. Štofovou a Mgr. Adamovou sa inšpirovali knihou slovenskej spisovateľky G. 

Futovej Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej, ktorú sme si prečítali v knižnici a v školskom 

klube. Ide o koncept rozprávky, v ktorej mladí hrdinovia prechádzajú školopovinnou etapou 

svojho života v škriatkovskej škole, učia sa byť neviditeľným, absolútne tichým a rýchlym, ale aj 

pravidlám slušného správania a ako sa zbaviť strachu. Pomocou krátkej ukážky sa predstavili 

škriatkovia Nototo, Hlava deravá a riaditeľka v Škriatkovskej škole Elvíra Múdra. Odovzdali 

deťom dva balíky so záložkami, knihami a pracovným listom k danej téme. 

Kvak a Čľup nepoznajú nudu, pob. na ZŠ Krymská 5 

Išlo o naše prvé spoločné čítanie v knižnici. Prečítali sme si príbeh Zajtra z knihy Kvak a Čľup 

nepoznajú nuduod amerického ilustrátora a spisovateľa Arnolda Lobela. Práve prvočitatelia, 

teda deti vo veku od šiestich do ôsmich rokov, patria do najnáročnejšej kategórie čitateľov. V 

tomto období ich je potrebné zaujať, získať pre knihy, aby si k nim vytvorili vrelý vzťah. Skokan 

Kvak a ropušiak Čľup sú veselá dvojica a deti sa s nimi nikdy nebudú nudiť. V týchto príbehoch 

nechýba skutočné priateľstvo, vrátane hádok a uzmierovania. Práve táto kniha by mala byť 

dobrým základom pre našich malých čitateľov. Nechýbala ani aktivitka v podobe pracovného 

listu, kde úlohou pre deti bolo vymaľovať Kvaka alebo Čľupa a napísať čo sa im v príbehu páčilo, 
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alebo nepáčilo. Niektorí odvážlivci odprezentovali svoje výborné práce pred spolužiakmi. Jeden 

príbeh Stratený gombík si deti vypočuli aj s krátkeho videa. Súčasťou stretnutia bola aj 

informačná príprava zameraná pre žiakov prvého ročníka.  

Deduško Večerníček, Jarné nedorozumenie, pob. na ZŠ Krymská 5 

O kúzelnom deduškovi, ktorý dennodenne otvára vrátka do večernej rozprávky, vedia deti iba 

to, že má psa, chalúpku a pred chalúpkou jablop. Ktovie, na aké zavolanie sa otočí jeho psíček, 

ako má zariadenú chalúpku, či sa stará aj o svoju záhradku. A preto sme sa sa s detmi zoznámili 

s knižkami Jozefa Pavloviča o tomto kúzelnom deduškovi. Knižky sú plné zaujímavých príbehov a 

rozprávaní o deduškovi Večerníčkovi, ktorého všetci poznáme z televíznej obrazovky. Dozvedeli 

sme sa, že má plno práce počas celého roka v domčeku a v záhradke a aj so svojimi zvieratkami. 

My sme si pozreli príbeh Jarné nedorozumenie o jarnom sadení v záhradke. Následne deti mali 

za úlohu vyplniť zeleninovú tajničku, kde riešením bolo slovíčko záhrada. Ďalším hlavolamom 

bolo zasadiť zeleninu podľa prísne daného postupu. Deťom sa darilo veľmi dobre. Príbehy 

deduška Večerníčka a jeho zvieratiek z dvora i z lesa sú pôvabné, veselé aj múdre. K nim nám 

Ladislav Čapek udelil veľa ilustrácií, ktoré sa detičkám veľmi páčili. 

Strom, ktorý dáva, pob. na ZŠ Krymská 5 

Dpa 10. 4. 2018 sme pre žiakov školského klubu na VII.ZŠ, s pani učiteľkou Mgr. Petrovou 

pripravili zážitkové podujatie pod názvom Strom, ktorý dáva, čo bol aj názov knihy, ktorú žiaci 

prečítali v školskom klube s pani učiteľkou. Na úvod stretnutia sme si už spoločne prečítali len 

záver knihy a formou rozhovoru zopakovali obsah. Túto knihu napísal americký umelec Shel 

Silverstein v roku 1964. Je výnimočná štýlom ilustrácie a hĺbkou príbehu vo vzťahu chlapca a 

stromu - „rodiča“. Je to krátky a jednoduchý príbeh vhodný pre všetky deti. Prinúti každého 

pozastaviť sa a popremýšľať aj o svojom vzťahu, či už s deťmi alebo rodičmi. Medzi jednu z 

aktivít patrila výroba malých papierových jabĺčok s odkazom pre mamky od detí, ktoré sme 

nalepili na náš strom.  

Z rozprávkou okolo sveta, pob. na ZŠ T. J. Moussona 4 

Korene rozprávok sa ťažko hľadajú, ale začalo sa to zrejme, ako každá stará dobrá rozprávka 

...kedysi dávno, pradávno... . 

19. 4. 2018 čakalo  na našich malých čitateľov v školskej knižnici malé prekvapenie v podobe 

rozprávkových kníh z rôznych kútov sveta. Práve prvočitatelia, teda deti vo veku od šiestich do 

ôsmich rokov, patria do najnáročnejšej kategórie čitateľov. V tomto období ich je potrebné 

zaujať, získať pre knihy, aby si k nim vytvorili vrelý vzťah. Rozprávka je v tomto prípade ako 

stvorená. V rozprávkových príbehoch nechýba skutočné priateľstvo, so všetkým, čo k nemu 

patrí. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava pre žiakov prvého ročníka, zápis do 

knižnice a samozrejme aj ich prvá vypožičaná kniha. 
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Deň Zeme, pob. na ZŠ Školská 2 

Dep Zeme je dep venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je 

ovplyvnený pôvodnými dpami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. 

marca, a oslavovali príchod jari. V modernom popatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, 

upozorpujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Aj žiaci na V.ZŠ sa zapojili do rôznych 

aktivít podporujúcich ochranu našej Zeme. Z tvorivých dielni v školských kluboch z 

recyklovaného materiálu vznikla aj zaujímavá výstavka umiestnená pri vstupe do školy. V 

školskej knižnici žiaci mali možnosť z výstavky odbornej literatúry na tému Zem zistiť aj rôzne 

nové informácie. Výstupným produktom bol plagát s kresbou krásnej neporušenej prírody.  

Čitateľský maratón s názvom Čítajme si... 2018, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 

Organizátorom akcie ‘ČITAJME SI’ je Linka detskej istoty.     

Projekt ‘ČITAJME SI’ chce zatraktívniť knihu v detských očiach. 

Hlavným cieľom tohto 6-hodinového čitateľského maratónu je predovšetkým pritiahnúť deti ku 

knihe. Aj školská knižnica, pod vedením Mgr.Tongeľovej, v spolupráci so Zemplínskou knižnicou 

Gorazda Zvonického v Michalovciach sa zapojila do tohto čitateľského projektu. 

Údaje podujatia: 

Čo: 11. ročník detského čitateľského maratónu s názvom ‘ČÍTAJME SI’. 

Kedy: v stredu 30. mája 2018 od 9:00 do 15:00 hod. 

Kde: školská knižnica na ZŠ T.J.Moussona 4. 

Účasť: 251 žiakov I. aj II. stuppa ZŠ. 

Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Školská  

Dpa 6. 6. 2018 bol ukončený už štvrtý ročník čitateľského projektu pre žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald Dahl a jeho autorská dielpa. V triede sa konalo posledné stretnutie žiakov 

piateho ročníka, na ktorom sme si spoločne prerozprávali obsahy všetkých pätnástich kníh od 

Roalda Dahla, ktoré boli k dispozícii v školskej knižnici pre našich čitateľov. Na vyhodnotení 

projektu sa zúčastnilo  žiaci z 5.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Vargovou na prvej hodine a  žiaci z 

5.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Buchtovou na tretej hodine. Naj knihou sa stala kniha Charlie a 

továrep na čokoládu. Žiaci využili pri tomto projekte možnosť samostatného výberu knihy a 

individuálneho hodnotenia pomocou nálepiek, čo uprednostnili pred klasickým 

mimočítankovým čítaním. Spolu žiaci prečítali 83 titulov. Najlepšou čitateľkou sa stala Kristínka 

Stuľaková. Všetci žiaci boli odmenení malou sladkosťou za zapojenie sa do spoločného čítania. 

Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Krymská  

Dpa 12. 6. 2018 bol ukončený už štvrtý ročník čitateľského projektu pre žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald Dahl a jeho autorská dielpa. V knižnici sa stretli žiaci 5.A a 5.B triedy, kde 

sme si spoločne prerozprávali obsahy všetkých pätnástich kníh od Roalda Dahla, ktoré boli k 

dispozícii v knižnici pre našich čitateľov. Na vyhodnotení projektu sa zúčastnili  žiaci s pani 

učiteľkou Mgr. Remákovou, pričom spoločne žiaci prečítali 53 titulov od tohto autora. 
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Najčítanejšou knihou bola kniha Matilda. Žiaci využili pri tomto projekte možnosť samostatného 

výberu knihy a individuálneho hodnotenia pomocou nálepiek, čo uprednostnili pred klasickým 

mimočítankovým čítaním. Najlepšou čitateľkou sa stala Simonka Reichelová. Všetci žiaci boli 

odmenení sladkosťou za zapojenie sa do spoločného čítania. 

Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ 

T.J.Moussona 4 

Dpa 14. 6. 2018 bol ukončený už štvrtý ročník čitateľského projektu pre žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald Dahl a jeho autorská dielpa. V knižnici sa stretli žiaci 5.B triedy, kde sme si 

spoločne prerozprávali obsahy všetkých pätnástich kníh od Roalda Dahla, ktoré boli k dispozícii 

v knižnici pre našich čitateľov. Naj knihou sa stala kniha Matilda a Charlie a továrep na 

čokoládu. Najlepšoučitateľkou sa stala Dominika Pehaničová, ktorá prečítala všetky knižky 

zahrnuté v projekte. Žiaci využili pri tomto projekte možnosť samostatného výberu knihy a 

individuálneho hodnotenia pomocou nálepiek. 

Dpa 22. 6. 2018 sa vyhodnotenia projektu zúčastnila aj 5.A trieda s pani učiteľkou Mgr. 

Rudašovou. Naj čitateľkou sa stala Kristínka Lukáčová, ktorá  prečítala 15 kníh. Žiaci spolu 

prečítali 159 titulov od tohto autora. 

Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína, V.S. Lapšanský, pob. na ZŠ Krymská 5 

Vincent Lapšanský sa narodil v Michalovciach. Patrí medzi našich regionálnych autorov. V 

súčasnosti žije a pôsobí v Zalužiciach. Už v dávnych časoch ho obchádzalo pokušenie nebyť len 

pasívnym príjemcom toho, čo už iní napísali, ale aj sám vytvoriť niečo zaujímavé, čo by mohlo 

upútať pozornosť ďalších čitateľov. Autor disponuje darom bohatej slovnej zásoby, ktorá 

zaručuje originálne uvažovanie a hlboký zážitok z čítania jeho kníh. História, to nie je len suché 

učivo školského dejepisu, o čom sa presvedčili aj žiaci 8. a 9. ročníka, kde spisovateľ predstavil 

svoju novú knihu Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína. Kniha historických noviel na 

motívy zemplínskych povestí poodhaľuje zabudnuté tajomstvá kraja. Strhujúce príbehy vášní, 

lások aj nenávistí, hrdinských činov i podlej zrady. Žiaci prejavili veľký záujem o históriu z nášho 

okolia v podobe mnohých otázok na autora. 

Teta Agáta a jej mačacia sedmička, pob. na ZŠ Školská 2 

Žiaci školského klubu s pani učiteľkou Bc. Štofovou, pri pravidelných návštevách školskej 

knižnice si na posledný školský mesiac na čítanie vybrali zaujímavú knižku od slovenského 

autora Petra Karpinského Teta Agáta a jej mačacia sedmička. 

Tetu Agátu majú radi všetci susedia a známi. Je totiž milá, láskavá a dokonca slávna. O tete 

Agáte raz písali aj v novinách. Článok sa volal TETA AGÁTA A JEJ MAČACIA SEDMIČKA a pri 

článku bola i veľká fotka tety Agáty a jej štyroch kocúrov a troch mačiek. Teta Agáta, hoci je 

slávna, vôbec nie je namyslená. Skoro vždy má dobrú náladu a je ochotná každému pomôcť. A 

okrem toho každú chvíľu so svojimi mačkami a kocúrmi zažíva všakovaké dobrodružstvá, ktoré 

žiaci po prečítaní tejto knižky zobrazili v krásnych ilustráciách. 
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Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, pob. na 

ZŠ Krymská 5 

Do 9. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do 

knihy spája školy sa zapojila aj VII. ZŠ. Dpa 9.10.2018 sa zúčastnili žiaci 1.B triedy s pani 

učiteľkou Mgr. Drábovou tvorivej dielne, kde sme vyrábali knižné záložky pre žiakov z 

partnerskej školy, taktiež zapojenej do tohto projektu. Predlohou našej tvorivej práce bola téma 

Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice a knihy z fondu školskej knižnice. 

Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, pob. na 

ZŠ Školská 2 

Do 9. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do 

knihy spája školy sa zapojila aj V. ZŠ. Dpa 10.10.2018 sa zúčastnili žiaci 3.A triedy s pani 

učiteľkou Mgr. Katkou Šlinskou tvorivej dielne, kde sme vyrábali knižné záložky pre žiakov z 

partnerskej školy, taktiež zapojenej do tohto projektu. Predlohou našej tvorivej práce bola téma 

Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice a knihy z fondu školskej knižnice. 

Najlepší čitatelia nám prečítali bájku Lev a myš z knihy Ezopove bájky.  

Výstavka - Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú 

hranice, pob. na ZŠ T. J. Moussona 4 

Cieľ česko-slovenského projektu: 

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými 

gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložku 

do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému rozprávky, bájky, povesti a príbehy 

nepoznajú hranice a vymenia si ju s partnerskou školou. Výmenu záložiek môžu školy využiť k 

nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo k poznávaniu života žiakov v inej škole či meste. 

Zárovep aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť 

školského projektu. 

Do tohto projektu, už 9. ročníka sa zapojili aj žiaci I.ZŠ. Dpa 11.10.2018 sa konala výstavka 

žiakmi vyrobených záložiek, ktoré poputujú žiakom z partnerskej školy v Kočovciach. 

Celodenného podujatia sa zúčastnilo 145 žiakov I. i II. stuppa ZŠ. Výstavka potrvá ešte niekoľko 

dní, aby si ju pozrelo čo najviac žiakov. 

Výstavka - Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú 

hranice, pob. na ZŠ Krymská 

Cieľ česko-slovenského projektu: 

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými 

gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložku 

do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému Rozprávky, bájky, povesti a príbehy 

nepoznajú hranice a vymenia si ju s partnerskou školou. Výmenu záložiek môžu školy využiť k 

nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v inej škole. Zárovep aj ako 
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prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu. 

Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci VII.ZŠ. Dpa 23.10.2018 sa konala výstavka žiakmi 

vyrobených záložiek, ktoré poputujú žiakom z partnerskej školy v Bratislave. Výstavka bola 

sprístupnená žiakom do 26.10.2018. 

Cesta odvahy, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 

V posledných rokoch sa k nám dostáva sviatok, ktorý pre nás nie je typický. Halloween je už v 

Európe pomerne zaužívaný a vďaka globalizácií ho poznajú na celom svete. Dnes ho už 

poznáme v podobe strašidelne ozdobených domov, vyrezávaných tekvíc so sviečkou a v 

maskách oblečených detí.  Asi najznámejším poznávacím znakom tohto sviatku je tekvica. 

Vydlabanú strašidelnú tvár s blikajúcou sviečkou pozná celý svet. Kde tu vykukne aj malé 

strašidielko. 

Aj žiaci na 1. ZŠ sa chceli pozrieť na nejaké to strašidielko, ktoré sa skrývalo v ich škole na 

rôznych miestach – stanoviskách. Čakala ich však neľahká cesta odvahy, ktorú všetci zvládli 

bravúrne. Ale ešte pred zdolaním náročných, ale zaujímavých úloh, sa posilnili dobrôtkami až 

priam v umeleckom prevedení. Na začiatku cesty žiakov ešte v triede čakala zašifrovaná 

básnička. Po čarovnom odšifrovaní sa žiaci rozdelili do malých skupín a cesta odvahy mohla 

začať. Po dokončení úloh a zozbieraní všetkých nálepiek si deti vyrobili aj svoje malé 

strašidielko, ktoré s nimi prečkalo noc odvahy v spacom vaku. V školskej knižnici ich bude čakať 

aj strašidielko v knižke Bojazlivé strašidielko od Zuzany Boďovej, ktorú si určite ešte prečítajú. 

Poslednou tvorivou aktivitou bola výroba svetielok a krásne zaspávanie v kruhu spolužiakov a 

super pani učiteľky Mgr. Štefaniskovej.  

Aby pamäť lepšie pracovala, Klub seniorov č.1 

Pre našich seniorov sme pripravili už piaty ročník preventívneho a aktivizačného programu pod 

názvom Aby pamäť lepšie pracovala. Celkovo ide o sedem stretnutí. Na úvodnom stretnutí, 2. 

11. 2018, sa účastníci programu oboznámili s priebehom tréningu pamäti v ZKGZ. Ďalšie 

stretnutia budú každý piatok o 9.00 hod a posledné predvianočné stretnutie je naplánované na 

14. 12. 2018. Aktivity sú zamerané na rôzne cvičenia, ktoré priamo pôsobia na pamäť, 

pozornosť, myslenie, orientáciu a reč. Súčasťou sú aj krátke pohybové aktivity. Tento krát  

nebude chýbať ani krátke odborné okienko na témy ako sú  alzheimerova choroba, prevencia, 

priebeh alebo starostlivosť o človeka s týmto ochorením. Tento ročník je pre seniorov z klubu č. 

1 pod vedením pani Hapákovej na Obrancov mieru.  

Vianočná pohľadnica, tvorivé dielne, pob. na ZŠ Krymská 5 

Radostné Vianoce 

Tak, ako za oknom sniežik padá, 

nech do Tvojho srdiečka šťastie sadá! 

Zabudni na bolesť, na starosti 

a preži Vianoce v láske a radosti! 
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Dpa 13. 11. 2018 na VII. ZŠ čakala žiakov, v rámci hodiny anglického jazyka, hodina tvorivých 

aktivít, kde žiaci vyrábali vianočné pohľadnice pre deti z iných krajín zapojených do projektu E-

Twinning projekt Christmascardexchange. Pohľadnice boli obohatené vianočným prianím v 

anglickom a slovenskom jazyku. 

Christmas card exchange, tvorivé dielne, pob. na ZŠ Krymská 5 

Merry Christmas, smile at face, many sunny days and everything the best! 

Dpa 13. 11. 2018 na VII.ZŠ čakala žiakov, v rámci hodiny anglického jazyka, hodina tvorivých 

aktivít, kde žiaci vyrábali vianočné pohľadnice pre deti z iných krajín zapojených do projektu E-

Twinning projekt Christmas card exchange. Pohľadnice boli obohatené vianočným prianím 

v anglickom a slovenskom jazyku.  

Rozprávkové čítanie, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 

Rozprávkový príbeh formuje priestor za hranicami možností dieťaťa, vytvára tak nádej, túžby a 

vieru. Je to fantastický svet dobrodružstva a spravodlivého víťazstva. Klasická  rozprávka je 

významný a nenahraditeľný výchovný a formujúci prostriedok. 

Dpa 15. 11. 2018 sa konalo v školskej knižnici čítanie kníh, do ktorých naši malí čitatelia dostali 

aj záložku od detí z partnerskej školy z česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy 

z Kočoviec. Deti mali možnosť prečítať si aj list, ktorý poslali žiaci z Kočoviec. Dúfame, že vzniknú 

aj nejaké tie listové kamarátstva. 

Ako sa dostal Orlíček k zázračným topánkam, pob. na ZŠ Školská 2 

Úlohou aktivít v knižnici je podporiť u detského čitateľa systematické čítanie a zaradiť túto 

činnosť do jeho každodenného života už v útlom veku. 

Dpa 21. 11. 2018 sa zoznámili žiaci 3.A triedy s knihou Orlie Pierko od autora Wolfanga 

Venohra. Ale tentokrát nás navštívili aj predškoláci zo škôlky na ulici Školská 5 v sprievode svojej 

pani učiteľky a pani riaditeľky. Spoločne sme predškolákov privítali indiánskym pozdravom. 

Prečítali sme si príbeh Ako sa dostal Orlíček k zázračným topánkam a pozreli rozprávku Veľký 

úlovok. Prvú úvodnú časť knižky predškolákom prečítal Miško, ktorému čítanie išlo veľmi dobre. 

Pri spoznávaní života malého Orlíčka nám poslúžila aj odborná literatúra Prérijní a pralesní 

Indiáni od autorov Leva Zachara a Mnislava Zeleného, kde si žiaci prezreli ako Indiáni skutočne 

šili mokasíny, ktoré dostal náš hlavný hrdina od starého otca. Pre deti bola veľmi zaujímavá a 

doplpujúca malá výstavka, ktorá pozostávala z rôznych exponátov, ako sú knihy, fotografie, 

dokumentárne materiály, mapy a pod., ktoré prezentovali určitú špecifickú oblasť, ako boli 

Indiáni v našom čítaní. Deti z MŠ potešilo aj ručne vyrobené pexeso od detí zo školského klubu. 

Súčasťou zážitkového čítania bola aj tvorivá dielpa, kde školáci pomáhali vyrábať indiánske 

čelenky škôlkarom. 

Ďalšou aktivitou bol pracovný list vo forme maľovanky. Predškoláci tak dostali svoju prvú 

domácu úlohu. Prváci sa s predškolákmi rozlúčili cukríkovou kytičkou a novou knižkou do ich 
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škôlkarskej knižnice. Takouto formou  máme možnosť pracovať s detským čitateľom od 

najútlejšieho veku až po obdobie, keď opúšťajú základnú školu. 

Vianočná výzdoba, pob. na ZŠ Školská 2 

Dpa 28. 11. 2018 čakali na deti v školskom klube rôzne aktivity spojené s príchodom Vianoc. Na  

hodine tvorivej aktivity si žiaci vlastnoručne vyrobili vianočné ozdoby na svoj stromček v triede. 

S pani učiteľkou Bc. Štofovou  si usilovne pripravujú aj vianočné kulisy, ktorými vyzdobia triedu, 

keď ich navštívia ich kamaráti predškoláci z MŠ Školská 5 v predvianočnom čase. Pri tvorivej 

práci počúvali vianočné koledy a piesne, ktoré navodili tu správnu vianočnú atmosféru.  

Mikuláš, Mikuláš, čo pre nás máš? pob. na ZŠ Školská 2 

V stredu, 5. decembra 2018 sme sa stretli so žiakmi školského klubu - s malými prvákmi pri 

Mikulášskom čítaní. Spoločne sme si prečítali Rozprávku o obdarovanom Mikulášovi. Deti sa 

niečo nové dozvedeli aj o živote sv. Mikuláša. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava, 

prevedená zábavnou formou a zápis prváčikov do knižnice. Na záver, ako sa na Mikulášske 

stretnutie patrí, boli deti obdarované aj malou sladkosťou. Nikto z knižnice neodišiel bez 

vypožičanej knižky. Všetci sa tešíme na naše spoločné stretnutia a čítania v školskej knižnici 

každú stredu.  

Rozprávka o obdarovanom Mikulášovi,pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 

6. decembra 2018, sme sa stretli v školskej knižnici s našimi prvákmi pri Mikulášskom čítaní.  

Spoločne sme si prečítali Rozprávku o obdarovanom Mikulášovi. Súčasťou tohto stretnutia bolo 

charakterizovať sviatok Mikuláša v minulosti a dnes formou rozhovoru. Niečo sme si spoločne 

prečítali aj o živote sv. Mikuláša. Otázkami sme podnecovali deti k vyjadrovaniu svojich pocitov, 

názorov a hodnotiacich úsudkov na tému Vianoc a ako deti slávia tento sviatok doma, so svojimi 

blízkymi. Deti mali možnosť pracovať aj s knihami s vianočnou tematikou. Na záver, ako sa na 

Mikulášske stretnutie patrí, boli deti obdarované aj malou sladkosťou. Súčasťou stretnutia bola 

aj informačná príprava, kde sa noví čitatelia knižnice dozvedeli zásady požičiavania kníh v 

školskej knižnici. Nikto neodišiel bez vypožičanej knižky. 

Danka a Janka v rozprávke, pob. na ZŠ Krymská 5 

Dpa 11. 12. 2018 sa stretli žiaci 2. A triedy s pani učiteľkou Mgr. Kužmovou v školskej knižnici na 

besede o prečítanej knižke Danka a Janka a Danka a Janka v rozprávke. 

Známe a obľúbené postavičky Danka a Janka sú na nepoznanie rovnaké sestričky dvojčence. 

Veľmi rady si vymýšľajú. V tejto malej knižke sa vyberú aj do rozprávky. A nie do jednej – 

vymyslia až dvanásť veselých rozprávok: O medveďovi Demeterovi, O Gevenduche alebo O 

človiečikovi z budíka. My sme sa tento krát prevažne venovali rozprávke O človiečikovi z budíka. 

Najskôr sme sa spoznali s človiečikom z budíka cez večerníčkový príbeh. Naučili sme sa aké 

hodiny existujú a na čo sa používajú. Hravou formou sme si odmerali čas, presne jednu minútu. 

Súčasťou aktivít bol aj pracovný list, kde deti mali vymaľovať Danku a Janku podľa presného 

návodu. 
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Je radosť stretnúť sa s takými milými postavičkami a vychutnať si pôvabné rozprávanie 

spisovateľky Márie Ďuríčkovej, ku ktorému neodmysliteľne patria ilustrácie Boženy 

Plochápovej.  Deti sa dozvedeli niečo nové aj o živote a tvorbe  Márie Ďuríčkovej.  K dispozícii 

bola aj malá výstavka kníh tejto známej autorky. 

Stromček dobrých skutkov, pob. na ZŠ Školská 2 

Čas rýchlo uteká, sťaby rýchle nohy mal. Ani sa nenazdáme a už tu sú najkrajšie sviatky roka 

Vianoce. Sú to sviatky pokoja a lásky. V tento krásny čas sa každý snaží byť dobrý a milý. Za 

oknom sa už jagajú svetielka na vianočných stromčekoch. Vianočná hudba sa zakráda do našich 

ssdc a vytvára sviatočnú atmosféru. Všetci si v kútiku duše prajeme aby tieto sviatky trvali 

večne... 

12. 12. 2018 sme na V.ZŠ privítali predškolákov z MŠ Školská 5. Čakali ich už netrpezliví 

prváčikovia s krásne vyzdobenou triedou. Pri výzdobe a bohatom programe im pomáhali aj žiaci 

zo školského klubu s pani učiteľkou Bc. Štofovou. Súčasťou programu boli koledy, divadielko, 

tanec, vianočné pexeso, stromček dobrých skutkov a samozrejme dobrá zábava. Predškoláci sa 

niečo nové dozvedeli aj o vianočnom stromčeku, kedy a ako vlastne vznikol. Školáci na záver 

poďakovali predškolákom za návštevu sladkou kytičkou, knihou do ich knižnice, salónkou a 

malým anjelikom. 

Aby pamäť lepšie pracovala, ukončenie projektu Tréning pamäti pre seniorov 

Dať zmysel starobe je zodpovednosťou jednotlivcov a úlohou pomáhajúcich profesionálov. 

Zmysel aktívneho starnutia vnímame v spojitosti s inovatívnou prácou v prepojení s človekom s 

cieľom precvičovania pamäti a pohybu. Tieto metódy práce je možné aplikovať v domácom 

prostredí seniora, prípadne v zariadeniach sociálnych služieb alebo v denných centrách, či 

kluboch.  V rámci prístupu trénovania pamäti sme aplikovali konkrétne techniky precvičovania 

pamäti a pohybu.Za techniky v rámci trénovania pamäti považujeme rôzne cvičenia, ktoré sú 

zamerané na jednotlivé oblasti rozvoja a udržiavania kognitívnych schopností ako sú napríklad 

cvičenia na koncentráciu, krátkodobú pamäť, cvičenie zamerané na stimuláciu mozgových 

hemisfér, cvičenia na tvorivosť, fantáziu, spomienky alebo cvičenia zamerané na dlhodobú 

pamäť. Z pohľadu techník pohybových aktivít sa môže jednať o cvičenia s pomôckami ako sú 

loptičky, šatky, plachty. Patria tu aj cvičenie pantomimické, rytmické, alebo cvičenie 

prostredníctvom masáže vlastného tela - automasáž, ktorá bola v našom prípade v značnej 

miere aj využívaná. 

Dpa 14. 12. 2018 sme úspešne ukončili už piaty ročník tréningu pamäti pre seniorky z klubu č.1 

na ulici Obrancov mieru 4 pod vedením pani Hapákovej. Seniorky sa stretávali každý piatok, 

celkovo sedem krát na 90 min. sedeniach. Programu sa zúčastnilo 10 senioriek. 
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Náučné oddelenie 

 

Tomáš Garriqe Masaryk 

Tomáš Garriqe Masaryk bola prvá prednáška spojená s besedou z cyklu prednášok Z českej 

histórie -- osoby a udalosti 1918 venovaný 100. výročiu vzniku I. Československej republiky. 

Prednášku pripravil miestny klub Českého spolku v Michalovciach 5. 2. 2018 o 16.00 hodine v 

Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach. Prednášajúci JUDr. Miroslav Schýbal  v nej 

vyzdvihol osobnosť T. G. Masaryka a jeho vplyv na vznik prvej Československej republiky. Syn 

Slováka a Češky spájal oba národy, hoci sa celý život viac cítil Čechom, hovoril po česky a bližšie 

mu boli česká kultúra a dejiny, ale aj predstava o jednotnom československom národe. Tomáš 

Garrigue Masaryk bol český filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik a novinár, jeden zo 

zakladateľov ČSR, prvý prezident ČSR -- to všetko vo svojej prednáške rozobral JUDr. M. Schýbal. 

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky -- program 

Kultúra národnostných menšín 2018. 

Milan Rastislav Štefánik 

Druhou prednáškou z cyklu  prednášok  Z českej histórie – osoby a udalosti 1918 venovaný 100. 

výročiu vzniku I. Československej republiky bola prednáška M. R. Štefánik, diplomat a 

organizátor čs. légií v zahraničí ako rozhodujúci činiteľ pre vznik I. ČSR. Bol uznávaným 

hvezdárom, zanieteným vynálezcom, šikovným diplomatom a odvážnym vojakom. Od r. 1915 

pracoval v československom zahraničnom odboji usilujúcom sa o utvorenie samostatného 

Československa. To všetko vo svojej prednáške od prezentoval JUDr. Miroslav Schýbal. 

Prednášku spojenú s besedou  pripravil Miestny klub Michalovce Českého spolku Košice. 

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program 

Kultúra národnostných menšín 2018. 

Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov 

Zmysluplne využiť voľný čas počas písomných maturitných skúšok sa rozhodli študenti a ich 

pedagógovia z Gymnázia Pavla Horova a SOŠOaS, preto navštívili  ZKGZ v Michalovciach, aby si 

pozreli prvý historický dokumentárny film Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov, 

ktorý je obrazom života, udalostí a zmien, ktoré sa v Michalovciach udiali za ostatné storočie. 

Prostredníctvom výpovedí obyčajných ľudí, ale aj odborníkov a osobnosti sa dozvedeli ako 

Michalovce vyzerali v rôznych obdobiach, ako sa tu žilo a aké osobnosti boli späté s našim 

mestom. Vo filme sú zachytené zlomové okamihy a momenty z histórie Michaloviec, ako 

udalosti 1. svetovej vojny, tragický osud židov, pohnuté udalosti rokov 1968 a 1989 a iné.  
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Kaštieľ v Michalovciach 

Táto knižná publikácia zhspa najnovšie poznatky z oblasti archívneho, historického a 

architektonického výskumu michalovského kaštieľa. Prináša veľa spresnení či opráv starších 

publikovaných informácií, ale i množstvo nových faktov. Obsahuje aj vyše 50 fotografií, pričom 

niektoré dobové zábery neboli doteraz publikované. Vydavateľom knihy je Zemplínske múzeum 

v Michalovciach. Jej zostavovateľmi sú Mgr. Maroš Demko a PaedDr. Martin Molnár. Autorský 

kolektív tvorili Mgr. Alena Mišíková, PhD. – historička Štátneho archívu v Prešove, PaedDr. 

Martin Molnár a Mgr. Stanislava Rovpáková – historici Zemplínskeho múzea a Ing. Miroslav 

Matejka s Mgr. Michalom Šimkovicom – odborníci na architektonicko-historický výskum, ktorí 

sa podieľali na výskume kaštieľa počas nateraz poslednej rekonštrukcie. Knihu predstavil 

študentom Gymnázia Pavla Horova PaedDr. Martin Molnár 14. 3. 2018 o 11.30 hod. v 

Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach. Na prezentácii sa  zúčastnilo  60 študentov. 

Cieľom podujatia bolo vzbudiť záujem o regionálnu históriu a o kultúrne pamiatky v našom 

meste. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2018. Z verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 

100. výročie vzniku I. Československej republiky 

Pripomenúť si 100. výročie vzniku I. Československej republiky prišli študenti SOŠ obchodu a 

služieb, ktorí navštívili ZKGZ v Michalovciach 13. 3. 2018 o 9.00 hodine. Prednášajúcim bol JUDr. 

Miroslav Schýbal, ktorý priblížil študentom situáciu zo začiatku 20. storočia. Ťažké životné 

podmienky Slovákov v Rakúsko-Uhorsku spôsobili, že Slováci začali bojovať o záchranu svojej 

existencie.  Z mnohých alternatív riešenia slovenskej otázky získala prevahu idea, že Slováci by 

mohli vytvoriť spoločný štát s blízkym českým národom. Tomáš Garrique Masaryk vedúci 

predstaviteľ odboja v zahraničí podpísal v Pittsburghu 31. mája 1918 dohodu, ktorá obsahovala 

vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. Na medzinárodnom poli už dlho pôsobil 

slovenský vedec, vojak, politik Milan Rastislav Štefánik, ktorý otvoril európsku politickú scénu T. 

G. Masarykovi a Eduardovi Benešovi. Ich cesta smerovala k vytvoreniu spoločného 

demokratického štátu rovnoprávnych národov Európy Čechov a Slovákov. Toto úsilie vyvrcholilo 

28. októbra 1918 kedy bola vyhlásená Československá republika. 

Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov, OZ  Integra 

Prvý historický dokumentárny film Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov, ktorý je 

obrazom života, udalostí a zmien, ktoré sa v Michalovciach udiali za ostatné storočie. 

Prostredníctvom výpovedí obyčajných ľudí, ale aj odborníkov a osobnosti sa dozvedeli ako 

Michalovce vyzerali v rôznych obdobiach, ako sa tu žilo a aké osobnosti boli späté s našim 

mestom. Vo filme sú zachytené zlomové okamihy a momenty z histórie Michaloviec, ako 

udalosti 1. svetovej vojny, tragický osud židov, pohnuté udalosti rokov 1968 a 1989 a iné.  
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Edvard Beneš, jeho pôsobenie v odboji a vo funkcii prezidenta I. ČSR 

Cyklus prednášok z českej histórie – osoby a udalosti 2018 venovaný 100. výročiu vzniku I. ČSR 

pokračoval treťou prednáškou Edvard Beneš, jeho pôsobenie v zahraničnom odboji a vo funkcii 

prezidenta 1. ČSR. Český politik a štátnik Edvard Beneš bol druhým prezidentom 

Československej republiky.  Spolu s T.  G.  Masarykom a M.  R. Štefánikom sa najviac zaslúžil o 

vznik prvej Československej republiky v roku 1918. Po vyhlásení zvrchovanosti ČSR 28. októbra 

1918 Beneša vymenovali za prvého ministra zahraničných vecí nového štátu vo vláde Karla 

Kramáta. Počas prvej svetovej vojny sa zapojil do organizovania vnútorného odboja proti 

habsburskej monarchii. Zabezpečoval spojenie medzi Prahou a Tomášom Garrigue Masarykom 

vo Švajčiarsku. Aj vďaka Benešovej diplomacii uznali Francúzsko, Veľká Británia a Taliansko v 

roku 1918 Československú národnú radu ako predstaviteľa nového československého štátu. Po 

abdikácii T.G. Masaryka zvolili 18. decembra 1935 Beneša za prezidenta Československej 

republiky. Prednášku od prezentoval JUDr. M. Schýbal 9. 4. 2018 a zúčastnili sa jej členovia 

miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach. Podujatie bolo realizované s 

finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných 

menšín 2018. 

Gorazd Zvonický - známy/neznámy 

Film pod týmto názvom si prišli do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického pozrieť študenti  

SOŠT z ulice Kapušianskej. Film natočil Boris Voropák v spolupráci s TV Mistrál a saleziánmi. 

Jeho cieľom bolo podať základné informácie o živote Gorazda Zvonického (vlastným menom 

Andrej Šándor)Jeho skromnosť, čistý charakter, pracovitosť môžu byť  vzorom pre dnešnú 

mladú generáciu.  Film sa snaží ukázať z akého pramepa vyviera jeho unikátny básnický talent. 

Vo filme sú použité unikátne dobové fotografie a dokumenty. Naša knižnica je hrdá na to, že vo 

svojom názve má meno tejto významnej regionálnej osobnosti. 

I. ČSR, predpoklady vzniku, jej existencie a zánik 

Význam pre český a slovenský národ a ich vzájomné spolužitie. 

Ťažké životné podmienky Slovákov v Rakúsko-Uhorsku spôsobili, že Slováci začali bojovať o 

záchranu svojej existencie.  Z mnohých alternatív riešenia slovenskej otázky získala prevahu 

idea, že Slováci by mohli vytvoriť spoločný štát s blízkym českým národom. Tomáš Garrique 

Masaryk vedúci predstaviteľ odboja v zahraničí podpísal v Pittsburghu 31. mája 1918 dohodu, 

ktorá obsahovala vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. Na medzinárodnom poli už 

dlho pôsobil slovenský vedec, vojak, politik Milan Rastislav Štefánik, ktorý otvoril európsku 

politickú scénu T. G. Masarykovi a Eduardovi Benešovi. Ich cesta smerovala k vytvoreniu 

spoločného demokratického štátu rovnoprávnych národov Európy Čechov a Slovákov. Toto 

úsilie vyvrcholilo 28. októbra 1918 kedy bola vyhlásená Československá republika. To všetko vo 

svojej prednáške od prezentoval JUDr. Miroslav Schýbal. Prednášku spojenú s besedou  pripravil 

Miestny klub Michalovce Českého spolku v Košiciach. Podujatie bolo realizované s finančnou 

podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2018. 
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Puť russkoj literatury k klasičeskomu romanu 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci s Univerzitou 

Komenského v Bratislave pripravili pre študentov Gymnázia Pavla Horova prednášku Puť russkoj 

literatury k klasičeskomu romanu. Prednášajúcim bol prof. PhDr. Anton Eliáš PhD., docent 

Katedry ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Vedie prednášky a semináre z ruskej literatúry 19. storočia, z ruskej literárnej vedy  20. storočia, 

zo svetovej literatúry, diplomové semináre a i. Hosťom bol  aj bývalý študent Gymnázia P. 

Horova ,  súčasný študent spomínanej fakulty, náš čitateľ  Martin Capík. Na pôde knižnice ich 

privítala riaditeľka PhDr. Alena Vasiľová. V prednáške spojenej s prezentáciou sa pán profesor 

Eliáš venoval ruskej literatúre 19. storočia. Rozobral dielo  Jevgenij Onegin od A. S.  Puškina a 

Geroj našego vremeni od M. J. Lermontova  v ruskom jazyku. 

Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov, SOŠT Partizánska 

Prvý historický dokumentárny film Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov, si prišli 

pozrieť študenti SOŠT ul. Partizánska. Film je obrazom života, udalostí a zmien, ktoré sa v 

Michalovciach udiali za ostatné storočie. Prostredníctvom výpovedí obyčajných ľudí, ale aj 

odborníkov a osobnosti sa dozvedeli ako Michalovce vyzerali v rôznych obdobiach, ako sa tu žilo 

a aké osobnosti boli späté s našim mestom. Vo filme sú zachytené zlomové okamihy a momenty 

z histórie Michaloviec, ako udalosti 1. svetovej vojny, tragický osud židov, pohnuté udalosti 

rokov 1968 a 1989 a iné.  Film si pozrelo v dpoch 28.5.2018, 29.5.2018 a 31.5.2018 spolu 55 

študentov. 

Michalovce v čase vzniku ČSR 

Geopolitické zmeny po prvej svetovej vojne priniesli rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik 

Československej republiky, ktorá bola vyhlásená 28. októbra 1918 v Prahe. Dpa 30. októbra 

1918 sa martinskou deklaráciou prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov i zástupcovia 

Slovenska. Pri jeho vzniku zohral hlavnú úlohu najmä zahraničný odboj. Jasný politický program 

slovenskej budúcnosti dala politická elita na Slovensku koncom mája 1918 v Turčianskom Sv. 

Martine, kde rozhodla aj o strategickej línii slovenskej politiky: definitívny rozchod s Rakúsko-

Uhorskom. Rozhodnutiu v Martine predchádzali aktivity slovenských a českých krajanov v 

Amerike (známe dohody z Clevelandu a Pittsburgu), koordinácia zahraničného odboja, 

organizovanie legionárskeho vojska, vytvorenie Československej národnej rady a samozrejme 

diplomatické aktivity Tomáša G. Masaryka a Milana R. Štefánika. Keď vznikla Československá 

republika, začlenené do nej boli na prelome rokov 1918 – 1919 i Michalovce. U časti 

obyvateľstva sa však pripojenie k novoutvorenému štátu nestretlo s veľkým pochopením. 

Situácia bola zložitá pretože príslušníci inteligencie (úradníci, kpazi, učitelia) rozprávali po 

nemecky alebo maďarsky, pričom neprechovávali žiadne sympatie k novej republike. Až v 

ďalších mesiacoch sa pomery postupne stabilizovali. 

O tom všetkom nám vo svojej prednáške, ktorá bola spojená s prezentáciou porozprával 

historik PhDr. Václav Ihnát. Podujatie sa konalo 25. 10. 2018 a zúčastnili sa ho študenti SOŠOaS  
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(42) a 12.30 hod. študenti SOŠT ul. Partizánska (22) 

Podujatie bolo súčasťou projektu „Osmičková jesep v Košickom samosprávnom kraji.“ 

Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov 

Prvý historický dokumentárny film Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov, ktorý je 

obrazom života, udalostí a zmien, ktoré sa v Michalovciach udiali za ostatné storočie si prišli 

pozrieť študenti SOŠOaS dpa 22. 11. 2018 do Zemplínskej knižnice G. Zvonického v 

Michalovciach. Prostredníctvom výpovedí obyčajných ľudí, ale aj odborníkov a osobnosti sa 

dozvedeli ako Michalovce vyzerali v rôznych obdobiach, ako sa tu žilo a aké osobnosti boli späté 

s našim mestom. Vo filme sú zachytené zlomové okamihy a momenty z histórie Michaloviec, 

ako udalosti 1. svetovej vojny, tragický osud židov, pohnuté udalosti rokov 1968 a 1989 a iné. 

Michalovce v čase vzniku ČSR 

Na sklonku prvej svetovej vojny sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko. Otvoril sa tak priestor českému a 

slovenskému národu k novej spoločnej budúcnosti bez cudzej nadvlády. 28. októbra 1918 bolo v 

Prahe vyhlásené Československo. Kľúčovými osobnosťami pri vzniku Československa boli Tomáš 

Garrique Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. S významnými politickými a 

spoločenskými udalosťami pre vnútorný vývoj štátu nás vo svojej prednáške spojenej s 

prezentáciou oboznámil vedecký historik PhDr. Václav Ihnát.  Zameral sa aj na situáciu v 

Michalovciach, ktoré v tom čase boli „veľkou“ dedinou. Pripojenie k novoutvorenému štátu na 

prelome rokov 1918 – 1919 sa nestretlo s veľkým pochopením. Situácia bola zložitá pretože 

príslušníci inteligencie (úradníci, kpazi, učitelia) rozprávali po nemecky alebo maďarsky, pričom 

neprechovávali žiadne sympatie k novej republike. Až v ďalších mesiacoch sa pomery postupne 

stabilizovali. Prednášku si vypočuli študenti SOŠOaS . Podujatie bolo realizované z finančných 

prostriedkov z Fondu na podporu umenia. 

Špacirki na kaveju  

Dpa 19. decembra 2018  sa v Zemplínskej knižnici uskutočnilo podujatie Špacirki na kaveju. 

Moderátori Dr. Martin Molnár a Mgr. Matej Starják PhD. uvítali hostí prof. PhDr. Petra Zubka 

Phd. a Mgr. Vieru Džoganovú, zakladateľku a umelecká vedúcu Detského speváckeho zboru Pro  

Musica - Magnólia. Témou stretnutia bolo Blahorečenie Anny Kolesárovej,  mučenice čistoty, 

ktorá bola v septembri tohto roka vyhlásená za blahoslavenú.     Podujatie spestrili piesne v 

podaní DSZ Pro Musica- Magnólia. Špacirki boli uskutočnené v spolupráci s Neziskovou 

organizáciou Priatelia Zemplína, MSKS Michalovce a mestom Michalovce. 
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Oddelenie beletrie väčšinu svojich aktivít venuje stredoškolskej mládeži a dospelému 

čitateľovi. 

Literárne dni seniorov mesta Michalovce 2018 

Dpa 16. 05. 2015 sa v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Michalovciach  uskutočnil v  ZKGZ 

Michalovce VII. ročník literárno-recitačnej  prehliadky a prezentácie vlastnej tvorby Literárne 

dni seniorov mesta Michalovce. Toto nesúťažné podujatie bolo určené skôr narodeným 

Michalovčanom, ktorých spája láska k literatúre. Na začiatku stretnutia všetkých prítomných 

privítala riaditeľka knižnice PhDr. Alena Vasiľová i primátor mesta Michalovce Mgr. Viliam 

Zahorčák, pod záštitou ktorého sa podujatie uskutočnilo. Neskôr nasledovalo vystúpenie 

folklórnej speváckej skupiny Starši chlopi z michalovského denného centra seniorov č. 1. Po 

tejto kultúrnej vložke predniesli svoje literárne výtvory jednotliví recitátori. Sprievodným 

podujatím Literárnych dní seniorov bola aj výstava Krása samorastov Márie Fropovej a výstava 

amatérskej fotografky Ingrid Šarloty Hrubej pod názvom Prechádzka Vinianskym hradom. Tento 

ročník Literárnych dní poctilo svojou účasťou 30 seniorov. Ďakujeme pani Márii Hajdukovej z 

Jednoty dôchodcov za skvelú prípravu podujatia a tešíme sa na stretnutie opäť o rok. 

Štefánik v literatúre 

Dpa 6. 6. 2018 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnila 

prednáška spojená s besedou pod názvom Štefánik v literatúre. Pripravil ju Miestny klub 

Českého spolku v Michalovciach. Táto prednáška bola jednou z cyklu prednášok Česká literatúra 

20. storočia, ktorý je venovaný stému výročiu vzniku 1. Československej republiky. 

Prednášajúcou bola pani Mgr. Vlasta Vojníková. Spoločne si zaspomínali na významnú osobnosť 

československých dejín. 

     Gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik (* 21. júl 1880, Košariská, Rakúsko-Uhorsko – † 4. máj 

1919, Ivanka pri Dunaji, Česko-Slovensko) bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, 

brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. Mal najväčšiu zásluhu na 

formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas 1.svetovej vojny. Zohral dôležitú 

úlohu pri organizovaní česko-slovenských légií a sprostredkovaní kontaktov na francúzskych 

štátnych funkcionárov. Spolu s T. G. Masarykom a E. Benešom bol kľúčovou osobou pri založení 

ČSR. M. R. Štefánik bol aj podpredsedom Československej národnej rady, ministrom vojny v 

Dočasnej vláde československej a následne aj v novovzniknutej ČSR. 

     Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín 2018. 

Michalovce, srdce Zemplína ... ostatných 100 rokov 

Dokumentárny film Michalovce, srdce Zemplína ... ostatných 100 rokov je prvým historickým 

filmom o meste Michalovce. Divákom sprostredkúva historické zábery, prináša autentické 

spomienky i odborné pohľady na dejiny nášho mesta. Zobrazuje Michalovce od roku 1900 po 

rok 2010. Vo filme účinkujú obyčajní ľudia, ktorí si spomínajú na život v Michalovciach v 

minulosti.  Okrem historických filmových záberov, je vo filme použitá takmer stovka dobových 
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fotografií a pohľadníc. Prostredníctvom tohto dokumentu sa s históriou svojho rodného mesta 

oboznámilo dpa 13. 6. 2018  v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického  20 žiakov 8.B triedy II. 

základnej školy, Jána Švermu Michalovce   a dpa 27. 6. 2018 sa na premietaní filmu zúčastnilo 

25 žiakov Združenej školy internátnej v Michalovciach. 

Karel Čapek 

 3. septembra 2018  sa uskutočnila prednáška spojená s besedou z cyklu Česká literatúra 20. 

storočia  venovaná 100. výročiu vzniku I. Československej republiky. Prednášku pod názvom 

Karel Čapek pripravil Miestny klub Českého spolku v Michalovciach. Karel Čapek je český 

prozaik, dramatik, novinár, filmový scenárista, libretista, básnik a prekladateľ, literárny, 

divadelný a výtvarný kritik, estetik a filozof; brat Josefa Čapka. Karel Čapek je jeden z 

najvýznamnejších českých spisovateľov v období medzi dvoma vojnami ,  najviac prekladaný a 

na cudzích javiskách hraný český spisovateľ všetkých čias. Prednáška bola doplnená PC 

prezentáciou o spisovateľovom živote a diele.  Podujatie bolo realizované s finančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2018.        

Karel Čapek -- Hovory s T. G. Masarykem 

Dpa 1. 10. 2018 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnila 

prednáška pod názvom Karel Čapek – Hovory s T. G. Masarykem. Bolo to jedno zo štyroch 

podujatí v rámci projektu venovanému stému výročiu vzniku Československej republiky. 

Organizátorom prednášky bol Český spolok v Košiciach a ZKGZ Michalovce. Prednášajúcou bola 

p. Vlasta Vojníková, ktorá prítomným priblížila knihu Hovory s T. G. Masarykem od Karla Čapka. 

Ide o rozhovory spisovateľa a politika, ktoré zachytávajú životné smerovanie, etické, filozofické, 

náboženské a politické postoje prvého československého prezidenta. Prvá časť sa venuje 

výhradne Masarykovmu pohľadu na vlastnú mladosť: zdôrazpuje prostotu a ľudovosť 

prostredia, v ktorom vyrastal. Druhá časť opisuje pôsobenie na univerzite, účasť v politických 

bojoch, exilové aktivity počas prvej svatovej vojny. Toto obdobie charakterizuje kritický spôsob 

myslenia. Tretia časť obsahuje úvahy o filozofii (napr. noetika, metafyzika), o náboženstve 

(napr. Ježiš), o politike (napr. demokracia) a o národe. Záverečná časť interpretuje spôsob 

vzniku tohto diela. 

Jak být klukem/holkou 

Dpa 9. 10. 2018 zavítala do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach dvojica 

českých hercov – Věra Hollá a Lukáš Hejlík. Sú to autori projektu LiStOVáNí, ktorý prebieha od 

roku 2003 a jeho cieľom je predstaviť divákom všetkých generácií zaujímavé knihy netradičnou 

formou takzvaného scénického čítania. Ide o atraktívne spojenie literatúry a divadelného 

predstavenia, často oživené kostýmami, rekvizitami, vizuálnymi alebo hudobnými prvkami. 

Kniha hrá v predstavení dôležitú úlohu nielen ako zdroj príbehu, ale aj ako jedna z rekvizít. 

Tentoraz to boli dve knihy: Jak být klukem a Jak být holkou od autorskej dvojice James Dawson 

a Hayley Longová. Sú to chytré, zábavné a otvorené príručky pre dospievajúcich chlapcov i 

dievčatá. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Dní českej kultúry 2018.  Bolo realizované s finančnou 
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podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Ministerstva zahraničných vecí 

Českej republiky.  

Josef Čapek 

Dpa 5. 11. 2018 sa v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach 

uskutočnila prednáška spojená s besedou z cyklu Česká literatúra 20. storočia pod názvom Josef 

Čapek. Bola venovaná stému výročiu vzniku I. Československej republiky.  Pripravil ju Miestny 

klub Českého spolku v Michalovciach. Prednášajúcou bola p. Vlasta Vojníková, ktorá prítomným 

priblížila život a dielo Josefa Čapka, významnej osobnosti českej kultúry. 

Josef Čapek (* 23. marec 1887, Hronov – † apríl 1945, koncentračný tábor Bergen-Belsen) bol 

český maliar, spisovateľ, fotograf, grafik; brat Karla Čapka. 

Vychodil obecnú a meštiansku školu v Úpici a v rokoch 1901 – 1903 navštevoval nemeckú 

odbornú tkáčsku školu vo Vrchlabí. V škole nevynikal dobrým prospechom a preto istý čas 

pracoval ako robotník v úpickej tkáčovni F. M. Oberländera. Vďaka sestre Helene a jej 

snúbencovi JUDr. Františkovi Koželuhovi, ktorí presvedčili rodičov o praktickom využití štúdia na 

Umeleckopriemyselnej škole v Prahe, mohol v roku 1904 začať Čapek študovať na Umprum 

(Uměleckoprůmyslní škola) a tiež v tamojšej špeciálnej škole dekoratívnej maľby. Prvé 

výraznejšie olejomaľby a kresby ovplyvnené fauvizmom a expresionizmom vznikli na študijnej 

ceste, ktorú v rokoch 1910 a 1911 podnikol s bratom Karolom. Táto cesta ich zaviedla do Paríža 

a Marseille, navštívili aj Španielsko. Bol spoluzakladateľom moderne orientovanej umeleckej 

spoločnosti s názvom Skupina výtvarných umelcov, ktorá sa schádzala v pražskej kaviarni Union. 

V roku 1912 sa stal členom Spolku výtvarných umelcov Mánes. Spolu s Antonínom Matějčkom 

redigoval časopis Volné směry, ktorý spolok vydával. Už v tomto období vznikali prvé literárne 

práce, s bratom Karolom vydával generačný Almanach. Z Mánesovho spolku bol na základe 

nezhôd s jeho výborom vylúčený. V rokoch 1920 až 1922 prešiel Čapek výtvarným obdobím tzv. 

druhého kubizmu. V roku 1924 sa uskutočnila jeho prvá samostatná výstava v Prahe a v Brne, 

svoje diela vystavil aj na výstave československého umenia v Paríži. V ďalšom období, 1923 – 

1927 tvoril prevažne oleje a kresby so sociálnymi motívmi, neskôr maľoval obrazy s motívmi 

českej dediny a detí v jednoduchom štýle. V roku 1929 sa stal členom Umeleckej besedy a písal 

pre jej časopis Život. Popri maľovaní sa venoval aj knižnej grafike, scénickému výtvarníctvu a 

tiež písaniu.  Odmietol ísť do exilu so slovami „někdo musí s národem zůstat“. 1. septembra 

1939 bol podobne ako ďalší predstavitelia politického, kultúrneho a verejného života zatknutý. 

Gestapo ho odvlieklo z dovolenky v Želive u Humpolce. Odviezli ho do Pankráckej väznice, odtiaľ 

do koncentračného tábora Dachau, potom do Baldu, Oranienburg-Sachsenhausenu a nakoniec 

do Bergen-Belsenu v Dolnom Sasku, kde zomrel na týfus. Miesto jeho posledného odpočinku 

nie je známe. 

Prípad pre teba a Tigrí tím 

Dpa 27.11. 2018 sa v našej  knižnici  uskutočnilo čítanie s porozumením. Toto podujatie bolo 

zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ale aj na rozvoj osobnosti a sebauvedomenie. 

Zúčastnilo sa na pom  žiaci 2. stuppa Základnej školy Júlie Bilčíkovej v Budkovciach, ktorí k nám 
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zavítali spolu s pani učiteľkou Mgr. Šaffovou. Žiaci pracovali s textom z knihy Thomasa Brezinu 

Prípad pre teba a Tigrí tím (Prízrak útočí).  Thomas Brezina je populárnym spisovateľom pre deti 

a mládež. Séria kníh Tigrí tím je veľmi obľúbená medzi mladými čitateľmi. Hlavné postavy Bea, 

Luk a Patrik majú radi dobrodružstvo, strašidlá a príšery, riešia rôzne záhady. Každý z nich má v 

knihe vytvorenú svoju vizitku - svoj profil. Čitateľ sa stáva súčasťou Tigrieho tímu, rieši úlohy a 

záhady. Súčasťou podujatia bola aj exkurzia po jednotlivých oddeleniach knižnice. Veríme, že 

všetci zúčastnení si z nášho stretnutia odniesli pozitívne zážitky, o čom svedčí aj zápis v našej 

kronike: „Ďakujeme za krásne pripravenú aktivitu, vďaka ktorej sme sa dozvedeli o Tigrom tíme 

a vytvorili si nádherné vizitky. Prajeme veľa inšpiratívnych nápadov do budúcnosti a tešíme sa 

na ďalšiu spoluprácu.“          

 

Oddelenie študovne v uplynulom období pripravilo pre žiakov základných a stredných škôl 

niekoľko zaujímavých podujatí : 

 

Modrý a ružový svet 

Modrý a ružový svet -  pod týmto názvom sa 13. 3. 2018 v ZKGZ v Michalovciach konala 

prednáška v spolupráci s OZ Pomoc rodine v Michalovciach. Prednášky sa zúčastnili študenti 

GPH v Michalovciach. 

Cieľom stretnutia bolo poukázať na problematiku postavenia chlapec - dievča, 

muž - žena v spoločnosti. Keď uvažujeme o ľuďoch  ako o ženách a mužoch, zvykneme 

paradoxne namiesto podobnosti, ktorá ich ako ľudí  zbližuje, zdôrazpovať rozdielnosť, ktorá ich 

ako ľudské bytosti ženského a mužského pohlavia odlišuje. Pre dosiahnutie plnej 

rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami je potrebná zmena tradičnej úlohy mužov, ako aj úlohy 

žien v spoločnosti a v rodine. Pracovníčky OZ Pomoc v rodine Mgr. Bálintová a Mgr. 

Bamburáková zúčastneným  porozprávali aj o svojej práci. Svoju činnosť špecializujú najmä na 

pomoc ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie zo strany manžela, partnera alebo iných 

rodinných príslušníkov. 

Pomáhajú im zorientovať sa a snažia sa zistiť, či nejde o zvlášť závažné násilie. Ich snahou je, aby 

sa takéto ženy dostali do bezpečia. Klientkám poskytujú špecializované sociálne poradenstvo, 

právne poradenstvo, krízovú intervenciu, sprevádzanie na orgány, ktoré riešia násilie páchané 

na ženách. Okrem toho vedú podpornú skupinu, kde si ženy môžu vyliať srdce, ale aj vymeniť 

skúsenosti, ako čeliť násiliu. Svoje služby poskytujú bezplatne, vrátane právnej pomoci. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2018. Z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 

Gorazd Zvonický známy-neznámy, Obchodná akadémia Michalovce 

V Zemplínskej knižnici G.Zvonického v Michalovciach 22. 5. 2018  študenti Obchodnej akadémie 

v Michalovciach si pozreli životopisný film Borisa Voropáka: Gorazd Zvonický - známy/neznámy. 
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Bližšie sa oboznámili so životom a tvorbou  nášho rodáka, fenomenálneho saleziánskeho kpaza, 

básnika katolíckej moderny, pedagóga, prekladateľa  i misionára Gorazda Zvonického (vl. 

menom Andrej Šándor). Film vznikol v spolupráci s bratislavskými saleziánmi a Spolkom sv. 

Cyrila a Metoda a má tri základné časti. Prvá časť sa zaoberá jeho detstvom, rodinou a školou. 

Druhá časť analyzuje básnikovu tvorbu v kontexte doby, v ktorej vznikla. Film sa snaží ukázať, z 

akého pramepa vyviera Zvonického unikátny básnický talent, ktorý je nevyčerpateľným zdrojom 

zážitkov pre ľudí túžiacich po hodnotnom duchovnom slove. Tretia časť nám dáva odpoveď na 

otázku, či robíme dosť pre poznanie nášho významného rodáka.  Samotní študenti sa vyjadrili, 

že ani netušili o veľkosti tohto človeka, o jeho talente a že si určite zaslúži väčšiu pozornosť v 

našej literatúre.  Zemplínska knižnica v Michalovciach s hrdosťou nesie meno Gorazda 

Zvonického. 

Michalovce, srdce Zemplína ... ostatných 100 rokov, SZŠ Michalovce 

Históriu, spomienky, odborné pohľady, historické zábery... To všetko prináša prvý historický film 

o meste Michalovce pod názvom „Michalovce, srdce Zemplína ...ostatných sto rokov“. 

Dokumentárny film zobrazuje Michalovce v rokoch 1900 až 2010. Zachytáva osobnosti mesta, 

ktoré tu kedysi žili, sú s ním späté. Vo filme účinkujú obyčajní ľudia, súčasné osobnosti, ktorí si 

spomínajú na život v Michalovciach, ako to bolo kedysi. Okrem historických filmových záberov, 

je vo filme použitá takmer stovka dobových fotografií a pohľadníc. 

Hovorí sa, že každý by mal poznať mesto (dedinu) v ktorom žije, študuje, pracuje. Poznať jeho 

históriu, vývoj, ale aj súčasnosť. 

V ZKGZ v Michalovciach 31.5.2018 prostredníctvom spomínaného  filmu študenti SZŠ v 

Michalovciach mali možnosť spoznať ako vyzerali Michalovce kedysi až po súčasnosť. 

Po stopách Sztárayovcov... 

ʻʻ Dejiny sú svedkami času, svetlom pravdy,  

živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.“ 

Marcus  Tullius Cicero 

V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach  sme so žiakmi a pedagógmi ZŠ v 

Starom  putovali po stopách rodu Sztárayovcov. Putovanie sa začalo práve v obci Staré. 

Pozornosť návštevníkov sa upriamuje hlavne na ich niekdajšie sídlo, renesančno-barokový 

kaštieľ, ktorý stojí dodnes v strede  dediny. Stredovekí páni mali k obci natoľko vrúcny vzťah, že 

si od názvu obce odvodili svoje priezvisko. 

Potom sme sa presunuli do historického jadra Michaloviec na dnešné Kostolné námestie a 

priľahlé uličky. Práve tu sa písali najstaršie dejiny nášho mesta. Nachádzalo sa tu zemepanské 

mestečko, ktoré pôvodne patrilo členom rodu pánov z Michaloviec (Nagymihaly). Z uvedeného 

rodu pochádzajú tiež Sztárayovci, ktorí formovali dejiny mesta približne dvesto rokov. 

Žiaci mali možnosť nazrieť do kníh, prostredníctvom portrétov spoznali jednotlivých členov rodu 

Sztárayovcov. Spomedzi najznámejších členov rozvetvenej rodiny sa bližšie oboznámili s Irmou 

Sztárayovou, ktorá bola poslednou dvornou dámou cisárovny Alžbety Habsburskej, ktorá je 

známa skôr pod familiárnym menom Sissi. Irma bola pri nej aj v osudný dep atentátu. Práve v 
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náruči tejto Zemplínčanky cisárovná umiera pri brehu Ženevského jazera. V závere podujatia si 

pozreli videozáznam s názvom „Špacirki po varošu“, ktorý bol venovaný pravé rodu 

Sztárayovcov a hlavne Irme Sztárayovej. 

Vtáctvo dolného Zemplína a jeho ochrana 

V  septembri  sa v Zemplínskej knižnici uskutočnila prednáška na tému „Vtáctvo dolného 

Zemplína a jeho ochrana.“ 

Prednášajúci Ing. Matej Repel PhD. ornitológ Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS) v 

Michalovciach pútavou prednáškou a prezentáciou oboznámil študentov GĽŠ v Michalovciach  s 

najvýznamnejším chráneným územím na Slovensku Senianske rybníky a Medzibodrožie. 

Poukázal na príčiny ohrozenia a možnosti ochrany vtáctva v tejto oblasti. Účastníkov téma 

zaujala a  nasledovali otázky študentov  prednášajúcemu. Súčasťou bola aj výstavka literatúry s 

danou problematikou  a na záver si prezreli literatúru s danou problematikou. 

Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2018. 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 

Mesiac úcty k starším ... 

23. októbra 2018 v Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach sme už po ôsmy-krát pri 

príležitosti Mesiaca úcty k starším privítali naše bývalé kolegyne, ktoré si užívajú chvíle 

zaslúženého odpočinku, jesep života . V úvode ich privítala riaditeľka knižnice Alena Vasiľová. 

Vyslovila im poďakovanie za dlhoročnú prácu v knižnici. V príjemnej atmosfére nahliadli do 

albumu spomienok. Spomínali na časy prežité v knižnici a na všetko čo sa udialo v ich živote za 

rok od posledného stretnutia. Nechýbali fotografie ich najbližších. 

Nezabudli sme ani na kolegyne, ktoré nás už navždy opustili a uctili sme si ich pamiatku 

minútou ticha. 

 

Anna Garbinská - Kruté objatie 

„ Keby ľudia boli k sebe milí, 

každý dep by mohol byť 

dpom sviatočným.“ 

Nazim Hikmet 

Vari nič viac nepoteší autora, ako keď drží v rukách vytlačené svoje dielo v knižnej podobe. 

V Zemplínskej knižnici G.Zvonického v Michalovciach sa 16. 11. 2018  slávnostne uviedla do 

života kniha regionálnej autorky p. Anny Garbinskej  Kruté objatie, ktorej hlavnou myšlienkou  

je odkaz: „ Pamätajme, že svet hodnôt je veľmi zložitý, ale žiadna vec nemá takú hodnotu, aby 

prevýšila cenu života.“ 

                                                                                                                                                                            

  



98 
 

Knihu do života uviedla „krstná mama“ Kamila Smoľaková, bývalá pracovníčka knižnice a blízka 

známa autorky. Tomuto dielku prajeme, aby po jeho prečítaní dlho znelo v každom z nás. 

Slávnostného uvedenia knihy do života sa zúčastnilo 48 pozvaných hostí. Podujatie hudbou 

spríjemnili účinkujúci zo Základnej umeleckej školy v Michalovciach Mgr. Miroslav Starják, 

Emília Schudichová, Oto Ubricht. 

 

Hodnotenie činnosti LK Čriepky -  senior za rok 2018 

          Seniori nášho mesta žijú  aktívnym  životom, majú svoje záľuby a koníčky. V knižnici  

G. Zvonického v Michalovciach sa stretávajú tí, ktorí sa venujú písaniu - vlastnej tvorby. Tieto 

stretnutia nás utvrdzujú o tom, že nezaháľajú a  voľný čas venujú  písaniu poézii alebo prózy. 

Svoju tvorbu prevažne  zamerajú na udalosti, ktoré sú práve aktuálne. 

V LK Čriepky – senior je zaevidovaných 9 členov a  stretnutia sú  naplánované na  posledný 

utorok v mesiaci. 

 

V spolupráci so slovenskou knižnicou  Mateja Hrebendu pre nevidiacich a slabozrakých v 

Levoči  poskytujeme fond zvukových kníh zrakovo znevýhodneným používateľom knižnice. 

Putovné súbory sú  obmiepané 4 x do roka. Pri propagácii zvukových kníh spolupracujeme s 

miestnou pobočkou Únie nevidiacich a slabozrakých, klubmi dôchodcov,  Domovom dôchodcov 

na ul. J. Hollého,  Obrancov mieru a DSS Anima aj formou spoločných kultúrno-výchovných 

podujatí. Používatelia  prejavujú najväčší záujem o detektívne romány, romány pre ženy, 

dokumenty a romány s náboženskou tematikou. 

V roku 2018 bolo aktívnych 39 používateľov so zdravotným postihnutím  a vypožičaných bolo 

185 titulov zvukových kníh.  

 

 

I. Regionálna oddelenie 
 
 

1.Bibliografická činnosť 
2.Regionálne oddelenie 
3. Metodická činnosť 
 
1.Bibliografická činnosť 
      
    Na základe rozhodnutia Národnej Bibliografie SNK pod vedením PhDr. Ľ. Rohopovej prebiehala 

v období 1. 1. 2018 – 1. 4. 2018 úprava a údržba geografických a korporatívnych hesiel. Nakoľko v tomto 

termíne bola databáza v neustálom pohybe, excerpciou článkov sme mali začať až po tomto  termíne. 
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   Slovenská národná knižnica (Národná bibliografia) v Martine dpa 13. marca 2018 uskutočnila 

metodický seminár Katalogizačné pravidlá RDA – Metodika popisu článkov vo formáte MARC 21 

s interpretáciou pravidiel RDA. Dpa 10.4.2018 sa konal seminár RDA – Metodika popisu kníh vo formáte 

MARC 21 s interpretáciou pravidiel RDA, ktorý bol určený pre celé Slovensko. Seminára  sa zúčastnila aj 

naša  ZKGZ Michalovce. 

   Na úseku bibliografie v roku 2018 sme excerpovali  periodickú tlač :  Noviny Zemplína v elektronickej 

podobe, Korzár – denník košického kraja,  My Zemplínske noviny  Michalovce, Naše mesto Strážske,  

Misionár, Don Bosco dnes, Slovenka – 18 novín a časopisov a regionálnu tlač : Michalovčan, Budkovčan,  

Pozdišovské čriepky, Hlas Hatalova, Lastomírske noviny, Jovšanski novipki,  Šamudovčan, Obecný 

spravodaj Bajany,  Pavlovčan,  Pod Bukovinou – Noviny obyvateľov obcí Staré, Zbudza a Oreské, 

Sobrančan.  Bolo vyexcerpovaných  a vložených do databázy 800 záznamov .  

Priebežne boli doplpované výstrižkové albumy o našej knižnici a z periodík okresu Sobrance 

a Michalovce, spracované v klasickej aj elektronickej podobe. Boli doplpované albumy našich 

regionálnych autorov a osobnosti okresu Michaloviec a Sobraniec. 

V regionálnych novinách vyšli 4 články o Zemplínskej knižnici Gorazda  Zvonického Michalovce. 

 Knihy s regionálnym obsahom sú uložené v študovni, kde sú sprístupnené používateľom k prezenčnému 

štúdiu.  V roku 2018 bolo  zaevidovaných  22 prírastkov. 

 

2. Regionálne oddelenie 
 

V roku 2018: 
 

Kúp knihu pre knižnicu 

V priestoroch Zemplínskej knižnice G. Zvonického v Michalovciach počas Týždpa slovenských 

knižníc, v dpoch od 5. 3. do 9. 3. 2018 prebiehala akcia pod názvom Kúp knihu pre knižnicu. 

Čitatelia a návštevníci knižnice mali možnosť prispieť na nákup novej literatúry z ponuky 

kníhkupectva Panta Rhei a tak obohatiť  knižničný fond. Počas akcie sa vyzberalo 167,62 eur. 

Nové knihy budú zaradené do knižničného fondu knižnice. 

 

Stretnutie s regionálnym autorom Vincentom S. Lapšanským v Bajanoch 

Na pozvanie starostu obce Bajany, dpa 21. 3. 2018, sa konala beseda s regionálnym autorom p. 

V. Lapšanským pre klientky Denného stacionára v Bajanoch, pracovníkov menších obecných 

služieb a pracovníkov obecného úradu. Pán Lapšanský priblížil svoju tvorbu a zaujímavo 

rozprával hlavne o poznatkoch z oblasti histórie Zemplína. Na besede sa zúčastnilo 19 

účastníkov. Za príjemné dopoludnie sa poďakoval  Bc. František Genco, starosta obce Bajany. 

Stretnutie s regionálnym autorom Vincentom S. Lapšanským v Sobranciach 

Zemplínska knižnica Gorazda  Zvonického, regionálne oddelenie , na podporu čitateľskej 

gramotnosti dpa 23. 3. 2018, na pozvanie  PaedDr. Adriany Cinkaničovej, učiteľky slovenského 
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jazyka zo Základnej školy v Sobranciach, Komenského 12, sa  uskutočnila beseda s regionálnym 

autorom Vincentom Lapšanským ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Na besede sa 

zúčastnilo 120 žiakov 7. - 9. ročníka. Za návštevu poďakoval riaditeľ školy Ing. Ján Valiga, ktorý 

vyzdvihol hodnotu kníh a čítania. 

Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína, V. Lapšanský 

Vincent Lapšanský sa narodil v Michalovciach. Patrí medzi našich regionálnych autorov. V 

súčasnosti žije a pôsobí v Zalužiciach. Už v dávnych časoch ho obchádzalo pokušenie nebyť len 

pasívnym príjemcom toho, čo už iní napísali, ale aj sám vytvoriť niečo zaujímavé, čo by mohlo 

upútať pozornosť ďalších čitateľov. Autor disponuje darom bohatej slovnej zásoby, ktorá 

zaručuje originálne uvažovanie a hlboký zážitok z čítania jeho kníh. História, to nie je len suché 

učivo školského dejepisu, o čom sa presvedčili aj klienti DD na Hollého ulici 9, kde spisovateľ 

predstavil svoju novú knihu Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína. Kniha historických 

noviel na motívy zemplínskych povestí poodhaľuje zabudnuté tajomstvá kraja. Strhujúce 

príbehy vášní, lások aj nenávistí, hrdinských činov i podlej zrady. Beseda sa konala 16.3.2018 za 

účasti 13 poslucháčov. 

Beseda s Vincentom Lapšanským, Mestská knižnica Strážske 

24. 5. 2018 sa v Mestskej knižnici v Strážskom konala beseda s regionálnym autorom Vincentom 

Lapšanským, na pozvanie knihovníčky p. Apiarovej.  Na besede sa zúčastnilo 50 žiakov zo ZŠ 

Strážske. 

Žiaci zavalili množstvom otázok nášho  reg. autora  ohľadom  povesti z rodného kraja. Náš 

ospevovateľ  zemplínskych povestí, mal čo robiť, aby odpovedal na všetky otázky. Žiaci sa tešia  

na ďalšie stretnutie pri novej knihe.       

 Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína, V.S. Lapšanský, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 

Vincent Lapšanský patrí medzi našich regionálnych autorov. V súčasnosti žije a pôsobí v 

Zalužiciach. Autor disponuje darom bohatej slovnej zásoby, ktorá zaručuje originálne 

uvažovanie a hlboký zážitok z čítania jeho kníh. História, to nie je len suché učivo školského 

dejepisu, o čom sa presvedčili aj žiaci 8. a 9. ročníka, kde spisovateľ predstavil svoju novú knihu 

Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína. Kniha historických noviel na motívy zemplínskych 

povestí poodhaľuje zabudnuté tajomstvá kraja. Beseda sa konala 14.6.2018 a zúčastnilo sa jej 

50 žiakov s pani učiteľkou Mgr. Berešovou. 

Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína, V.S. Lapšanský, Obrancov mieru 4 

Vincent Lapšanský sa narodil v Michalovciach. Patrí medzi našich regionálnych autorov. V 

súčasnosti žije a pôsobí v Zalužiciach. Už v dávnych časoch ho obchádzalo pokušenie nebyť len 

pasívnym príjemcom toho, čo už iní napísali, ale aj sám vytvoriť niečo zaujímavé, čo by mohlo 

upútať pozornosť ďalších čitateľov. Autor disponuje darom bohatej slovnej zásoby, ktorá 

zaručuje originálne uvažovanie a hlboký zážitok z čítania jeho kníh. História, to nie je len suché 

učivo školského dejepisu, o čom sa presvedčili aj členovia klubu č.1 pod vedením pani 
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Hapákovej, kde spisovateľ predstavil svoju novú knihu Zemplínske tajomstvá Povesti zo 

Zemplína. Kniha historických noviel na motívy zemplínskych povestí poodhaľuje zabudnuté 

tajomstvá kraja. Strhujúce príbehy vášní, lások aj nenávistí, hrdinských činov i podlej zrady. 

Beseda sa konala 18.6.2018 za účasti 24 poslucháčov. 

Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína, V.S. Lapšanský, pob. na ZŠ Krymská 5 

Vincent Lapšanský sa narodil v Michalovciach. Patrí medzi našich regionálnych autorov. V 

súčasnosti žije a pôsobí v Zalužiciach. Už v dávnych časoch ho obchádzalo pokušenie nebyť len 

pasívnym príjemcom toho, čo už iní napísali, ale aj sám vytvoriť niečo zaujímavé, čo by mohlo 

upútať pozornosť ďalších čitateľov. Autor disponuje darom bohatej slovnej zásoby, ktorá 

zaručuje originálne uvažovanie a hlboký zážitok z čítania jeho kníh. História, to nie je len suché 

učivo školského dejepisu, o čom sa presvedčili aj žiaci 8. a 9. ročníka, kde spisovateľ predstavil 

svoju novú knihu Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína. Kniha historických noviel na 

motívy zemplínskych povestí poodhaľuje zabudnuté tajomstvá kraja. Strhujúce príbehy vášní, 

lások aj nenávistí, hrdinských činov i podlej zrady. Žiaci prejavili veľký záujem o históriu z nášho 

okolia v podobe mnohých otázok na autora. Beseda sa konala 19.6.2018 a zúčastnilo sa jej 55 

žiakov s pani učiteľkami Mgr. Serečunovou a Mgr. Remákovou. 

Beseda o knihe Zemplínske tajomstvá s V. Lapšanským na ZŠ v Rakovci nad Ondavou, 22. 6. 

2018 

Nemám ústa a predsa hovorím, nemám nohy a predsa sa pohybujem. Kto som? -  spytoval sa 

írsky stredoveký básnik. Som kniha. Knihy robia človeka a človek knihy. Sú pre neho 

spoločníkom jeho dní, dobrým radcom, s ktorým strávi nejednu voľnú chvíľu. 

Týmito slovami sa začala beseda s regionálnym autorom p. V. Lapšanským na Základnej škole v 

Rakovci nad Ond., kde sme sa na pozvanie zástupkyne školy Mgr. D.Volčkovej zúčastnili na akcii 

Noc v knižnici. Na podujatí sa zúčastnili žiaci 8. ročníka. Milovníci kníh sa preniesli do dávnych 

čias. Spoznali strhujúce  príbehy lások aj nenávisti, hrdinských činov i podlej zrady,  rad udalostí, 

ktoré v učebniciach dejepisu nenašli. Autor vyzdvihol potrebu čítania kníh. Prízvukoval, že 

čítaním sa rozvíja osobnosť človeka a zárovep sa obohacuje o nové poznatky. Na besede bolo 22 

zúčastnených. 

Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína, V.S. Lapšanský, pob. na ZŠ Školská 2 

Vincent Lapšanský patrí medzi našich regionálnych autorov. Už v dávnych časoch ho obchádzalo 

pokušenie nebyť len pasívnym príjemcom toho, čo už iní napísali, ale aj sám vytvoriť niečo 

zaujímavé, čo by mohlo upútať pozornosť ďalších čitateľov. Autor disponuje darom bohatej 

slovnej zásoby, ktorá zaručuje originálne uvažovanie a hlboký zážitok z čítania jeho kníh. 

Zemplínske tajomstvá Povesti zo Zemplína je kniha historických noviel na motívy zemplínskych 

povestí. Poodhaľuje zabudnuté tajomstvá kraja. Ide o strhujúce príbehy vášní, lások aj nenávistí, 

hrdinských činov i podlej zrady. Žiaci prejavili záujem o históriu z nášho okolia v podobe 

zaujímavých otázok na autora. Beseda sa konala 27.6.2018 a zúčastnilo sa jej 65 žiakov 8. a 9. 

ročníka s pani učiteľkami Mgr. Vargovou a Mgr. Buchtovou. 
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Knihy z vydavateľstvá Koruna 

Naša knižnica v septembri 2018  obdsžala knihy z Verejnej knižnice Jána Bocatia, ktoré sme 

odovzdali darom obecným knižniciam v našej metodickej pôsobností . 

Hlas zvona volá . . . . propagačný materiál 

K nedožitým 105. narodeninám Gorazda Zvonického 

Katolícky kpaz, básnik, prekladateľ, editor a pedagóg Gorazd Zvonický, vlastným menom Andrej 

Šándor, sa narodil 29. júna 1913 v chudobnom maloroľníckom prostredí v Močaranoch. 

Od ranného detstva ho ťahalo k duchovným hodnotám. Inšpirovaný hlasom kostolného zvona si 

zvolil svoj pseudonym. Nezvyčajné slovné spojenie mena a priezviska - Gorazd Zvonický – aj 

svojou vnútornou melodickosťou evokuje zvolávanie veriacich do kostola 

Človek ľudský, priateľský, človek dobrý, slovenský, o ktorom vieme, že nás hľadá iba vtedy, keď 

má čo priniesť : úsmev, vtip, novú básep, dobré slovo, no nadovšetko seba a svoje srdce. A 

prináša niečo každodenne. 

         Na sviatok Petra a Pavla 29.júna 2018,  bol by sa básnik Gorazd Zvonický, vlastným menom 

Andrej Šándor, rodák z Močaran, dožil 105 rokov. Keď sa zamýšľame nad osudom života a 

tvorby mariánskeho básnika, prekladateľa a esejistu Gorazda Zvonického, vynára sa pred  nami 

súhra jeho duchovnej a literárnej práce. Je to vyznanie lásky k rodisku. Aj v ďalekej cudzine vždy 

zostal Slovákom, ktorý nikdy nestratil vieru v duchovnú a kultúrnu obrodu svojich rodákov. 

   27. júna 1996 sa v Okresnej knižnici v Michalovciach uskutočnil slávnostný krst, pri ktorom 

prijala nové pomenovanie Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického. Pri výbere mena zvíťazila 

nad viacerými návrhmi práve táto osobnosť nášho regiónu. Našou snahou nie je konkurovať 

jeho životopiscom a literárnym kritikom. Predstavujeme G. Zvonického ako človeka, ktorý nikdy 

nezabudol na svoj prostý pôvod, na to že patril a patrí k obyčajným ľuďom, na svoj rodný kraj, 

príbuzných a dobrých priateľov. V mene všetkých, ktorí prejavujú záujem o bližšie poznanie G. 

Zvonického, uznávajú a ctia si jeho pamiatku, ďakujeme. 

Podujatie sa konalo 25. 6. 2018 v priestoroch knižnice. Hosť podujatia ThDr. Michal Kapa, žiak 

G. Zvonického.  Na podujatí sa zúčastnili študenti Gymnázia Ľ. Štúra a verejnosť v počte 51. 

Zemplínske tajomstvá - Povesti zo Zemplína 

Dpa 19. 10. 2018 sa v Zemplínskej knižnici G. Zvonického konalo netradičné podujatie, 

slávnostné uvedenie do života knihy p. Vincenta Lapšanského Zemplínske tajomstvá – Povesti 

zo Zemplína. Návraty ku korepom a predkom bývajú vždy poučné, zaujímavé. Veríme, že táto 

kniha pripomenie terajšej, ale najmä mladšej a budúcej generácii, aká  nádherná je história 

Zemplína. Knihu do života uviedla riaditeľka knižnice a zárovep "krstná mama" knihy PhDr. 

Alena Vasiľová. Podujatie bolo obohatené kultúrnym programom žiakov zo Základnej umeleckej 

školy v Michalovciach. Na uvedení do života knihy sa zúčastnili študenti zo SOŠT 

v Michalovciach a  pozvaní hostia. 

Po uvedení knihy do života sám autor, ktorý je neprofesionálny rezbár,  daroval knižnici 

vyrezávanú dosku s citátom, ktorú prevzala p. riaditeľka knižnice PhDr. Alena Vasiľová. 
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Prebijem sa! 

Prebijem sa ! Štefánik – Muž železnej vôle je názov beletrizovaného príbehu najvýznamnejšieho 

muža slovenského národa, ktorý napísal  Jozef Banáš a pokúsil sa odhaliť najväčšie tajomstvá 

spojené so Štefánikom a jeho dobou. Regionálne oddelenie  našej knižnice využilo trojdpovú 

návštevu  Jozefa Banáša a sprostredkovalo  ďalšie besedy po našich okresoch. Ponuku prijal 

Obecný úrad Bajany pre Denné centrum Bajany, kde 7. 11. 2018 o 10.00 hod. sa konala beseda 

na pozvanie starostu obce p. Genca Františka. Na besede sa zúčastnilo 25 klientov denného 

centra. V popoludpajších hodinách o 17,00 hod. sa p. Banáš zúčastnil na ďalšej  besede , na 

ktorú sa tešili občania obce Pinkovce v okrese Sobrance.   Starosta obce p. Kočíš Ján zabezpečil 

bohatú účasť. Na besede sa zúčastnilo 100 účastníkov. Sám autor rozprával  aj o tom, čím sa 

Štefánik motivoval a kde čerpal železnú vôľu siahať vždy až na dno síl. Na druhý dep 8. 11. 2018 

o 16,00 hod. sa konala beseda v Mestskej knižnici Strážske, na ktorej sa zúčastnilo 50 

účastníkov. Autor dokázal do bodky naplniť antickú múdrosť : Per aspera ad astra – cez 

prekážky ku hviezdam. Alebo ako on vravieval : „Rastúcimi prekážkami rastie moja energia na 

ich prekonanie.“ Štefánik  sa stal hrdinom nie vďaka svojej smrti, ale vďaka svojmu životu . . . 

Kruté objatie 

Študovpa v spolupráci s regionálnym oddelením, zorganizovali uvedenie knihy do života našej 

regionálnej autorky Anny Garbinskej – Kruté objatie, ktoré sa konalo 16. 11. 2018 v Zemplínskej 

knižnici G. Zvonického za prítomností významných osobnosti mesta, priateľov a známych. 

                                                                  

3.     Metodická činnosť  

     Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, metodické oddelenie na základe  

príslušných zákonných úprav zabezpečuje raz ročne zber štatistických údajov za obecné knižnice 

okresov Michalovce a Sobrance ,  Mestskej knižnice v Strážskom a  Mestskej knižnice Veľké 

Kapušany. Jednotlivé obecné knižnice prostredníctvom Prehľadu o činnosti knižnice za r. 2017 

nám posielali svoje údaje prostredníctvom elektronickej pošty.  Prehľad bol vo formáte PDF, do 

ktorého sa vpisovali údaje. Prehľad  o činnosti musel  byť podpísaný štatutárnym zástupcom 

knižnice. Zber údajov sa uskutočnil v termíne od 20. 5. 2018 – 6. 6. 2018, ktorý sa odovzdal do 

regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou spolu za jednotlivé typy knižníc – mestské knižnice 

– obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom – obecné knižnice s neprofesionálnym 

zamestnancom – stagnujúce knižnice. 

Po získaní údajov od knižníc sme výkazy spracovali podľa typu knižnice: 

regionálne knižnice                                                                1 

mestské knižnice                                                                    2 

obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom          0 
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obecné knižnice s neprofesionálnym zamestnancom    17 

stagnujúce knižnice                                                              14 

Spolu evidujeme 34 knižníc v našej metodickej pôsobnosti.         

 Naša knižnica v I. polroku  poskytla metodickú pomoc ohľadom štatistík dvom mestským 

knižniciam v Strážskom a vo Veľkých Kapušanoch .  Na základe štatistických pokynov pre 

vykonávanie Ročných štatistických výkazov  knižnica absolvovala  22 metodických návštev 

formou telefonických dohovorov,  poradenskú službu obci Vinné a Klokočov ktorá chcu obnoviť 

svoju činnosť. Venovali sme sa  elektronizácii knižničných procesov prostredníctvom prevádzky 

KIS Clavius v rámci Regionálneho knižničného informačného systému v knižniciach a kultúrnych 

organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti  KSK.                        

 

Čísla a fakty – ZKGZ v roku 2018 
 
Počet  kultúrno-výchovných podujatí  226, počet účastníkov na týchto podujatiach 14 194. 

Počet informačných príprav pre deti MŠ, žiakov ZŠ, študentov stredných škôl a učilíšť  107. 

Počet účastníkov na informačných prípravách 2 586. 

Počet účastníkov využívajúcich služby internetu 3 097. 

Počet návštevníkov využívajúcich služby študovne 2 836. 

Počet vypracovaných rešerší  24. 

Počet MVS poskytnutých knižniciam  19. 

Počet MVS poskytnutých našim čitateľom 122. 

V roku 2018 zaregistrovala knižnica  v centrálnej budove a na pobočkách 1 103 nových čitateľov. 

Počet aktívnych čitateľov, ktorí od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 uskutočnili aspop 1 výpožičku, vrátenie, 

predlženie alebo žiadanku  je  5 829. 

Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2018 použili výpožičné služby  36 470. 

Katalóg našej knižnice využilo: 59 655 čitateľov. 

Webovú stránku knižnice www.zkgz.sk navštívilo  jedinečných návštevníkov 8 760. 

Počet návštev našej webovej stránky  22 993. 

Počet zobrazení stránky 45 827. 

Celková návštevnosť knižnice v prvom polroku 2018 :   59 183  návštevníkov (aj s návštevníkmi podujatí 

a IP) 

http://www.zkgz.sk/
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TOP 10 najžiadanejších titulov v knižnici za rok 2018 

 

 názov        autor       počet výpožičiek   

 
Cigaretka na dva ťahy Dán, Dominik, 69 

 
Korene zla Dán, Dominik, 58 

 
Nežná fatamorgána Dán, Dominik, 55 

 
Mäso Soltész, Arpád, 53 

 
Priateľky Keleová-Vasilková, Tápa, 49 

 
Ilúzia šťastia Gillerová, Katarína, 47 

 
Smrť na druhom brehu Dán, Dominik, 45 

 
Na zabitie Swanson, Peter, 44 

 
Mengeleho dievča Fischerová, Viola, 44 

 
Sama v búrke Rimová, Andrea, 43 

 

Tabuľkové prehľady aktivít 2018 (podujatia a výstavy) príl. č.1 

 
III.     Publikačná činnosť 
           

Hlas zvona volá . . . . propagačný materiál 

K nedožitým 105. narodeninám Gorazda Zvonického. 
Katolícky kpaz, básnik, prekladateľ, editor a pedagóg Gorazd Zvonický, vlastným menom Andrej 
Šándor, sa narodil 29. júna 1913 v chudobnom maloroľníckom prostredí v Močaranoch. 
 
 

3.3 Cezhraničná a medzinárodná spolupráca  

 

     V roku 2015 sa nám podarilo nadviazať kontakt s Filologickou fakultou Užhorodskej národnej 

univerzity na Ukrajine, a s Ľvovskou  národnou univerzitou s Katedrou slovanskej filológie Ivana 

Franka, kde pravidelne dodávame knihy z našej burzy kníh, ktorá funguje v knižnici už niekoľko 
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rokov. Sme radi, že môžeme takouto formou podporiť výučbu slovenského jazyka na týchto 

vysokých školách. Ide o klasické knižné diela z našej burzy, ktoré sú na ich trhu drahé, 

 nedostupné  a medzi študentmi je o ne mimoriadny záujem. 

 

1. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej  
 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 

 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Skutočnosť /čerpanie 

k 31.12 

Bežný transfer 311 248,00 342 154,51 339 135,44 

Kapitálový transfer 0,00 0,00 0,00 

Spolu 311 248,00 342 154,51 339 135,44 

 

Schválený rozpočet vo výške 311 248,00,00 € (z toho na činnosť 5 249,00 €) bol v priebehu roka 

upravovaný trinásťkrát:  

prevod dotácie z Fondu na podporu umenia z roku 2017             +  1 931,51 € 

dotácia Mesto Michalovce „Nové knihy pre našich čitateľov“            +     300,00 € 

finančné prostriedky na knihy „Michalovce z neba“ z rozpočtu VÚC         +  1 980,00 € 

finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia – projekt            +  5 000,00 € 

finančné prostriedky na knihy (na činnosť) z rozpočtu VÚC                         +  5 000,00 € 

finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia – projekt            +  5 000,00 € 

finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia – projekt            +  4 000,00 € 

finančné prostriedky z VÚC na spolufinancovanie projektov                           + 746,00 € 

finančné prostriedky na knihy (na činnosť) z rozpočtu VÚC                         +  1 000,00 € 

finančné prostriedky z rozpočtu VÚC na odchodné                                       +  1 320,00 € 

presun fin. prostriedkov zo zdroja 72g na zdroj 41 z dôvodu neplnenia 

príjmov – 1 350,00/+ 1 350,00 €                0,00 € 
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finančné prostriedky z MK SR na kultúrne poukazy                          +  2 575,00 € 

finančné prostriedky z rozpočtu VÚC na odmeny a odvod poistného       +  2 054,00 € 

Spolu úprava rozpočtu:                                                                                      + 30 906,51 €  

Rozpočet sa čerpal podľa rozpočtu a potrieb knižnice.  

Finančné prostriedky z projektov boli použité v súlade so zmluvnými podmienkami, ako aj 

zostatok prostriedkov z Fondu na podporu umenia z roku 2017 vo výške 1 931,51 € na nákup 

kníh.  Nevyčerpaná dotácia (FnaPU) v sume 3 000,00 € na nákup kníh z roku 2018 bude použitá 

v roku 2019.  

Vlastné príjmy:     Rozpočet 2018    15 000,00 €    

                    Úprava - nesplnenie príjmov                    -  1 350,00 €     

                    Prekročenie vlastných príjmov    +   52,25 €                                                 

---------------------------------------------------------------------------------------------                               

Spolu:                                                                                              13 702,25 € 

Vratka z RZ ZP Dôvera rok 2017          + 678,61 € 

Spolu:         14 380,86 €  

Zloženie vlastných príjmov:   

Poplatky a platby                                                     12 663,02 €                                                             

Príjmy z prenájmu                                                                            350,00 €                                              

Z účtov finančného hosp.                                                              1,90 €                                                                               

Dobropisy                                                            564,07 €         

Vratky poistného                                                           801,87 €                                       

 ---------------------------------------------------------------------------------------------                                

Spolu:         14 380,86 € 

Príjmy z projektov:   

Fond na podporu umenia                                                      5 000,00 €           

Fond na podporu umenia                                                      5 000,00 €           

Fond na podporu umenia                                                      4 000,00 €                  

Mesto Michalovce                                                          300,00 €                       

MK SR                                                                     2 575,00 €                                     

 --------------------------------------------------------------------------------------------                

Spolu:                   16 875,00 €                                                                     
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Údaje  k 31. 12. 2018 z FIN 1-12  

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

31 255,86 339 135,44 

 

Príjmy 

celkom 

Transfer od 

zriaďovateľa 

Granty a 

transfery 

Príjmy z 

prenájmu 

Iné nedapové 

príjmy 

Zostatok 

prostriedkov z 

predch. rokov 

31 255,86 

 309 698,00 16 875,00 350,00 13 300,00 1 931,51 

 

Výdavky 

celkom 

Mzdy, platy a 

OOV Odvody 

Tovary a 

služby 

Bežné 

transfery 

Kurzové 

rozdiely 

339 135,44 

 184 111,07 65 530,46 86 886,93 2 606,98 0,00 

 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

 

339 135,44 310 743,20 28 392,24 

 

Knižnica nemá podnikateľskú činnosť, uvedené údaje sú len z hlavnej činnosti.                                          

Fin 1 – 12  príl. č.2 je len v tlačenej verzii rozborov. 

4.2 Správa majetku 

Ochrana objektu ZKGZ 

Centrálna budova, v ktorej naša knižnica sídli, je majetkom Košického samosprávneho kraja. Je  

3-podlažná a celková plocha je 1 040 m2. Plocha hlavných priestorov určená pre návštevníkov 

knižnice má 806,22 m2, sklady pre uloženie duplicitnej literatúry 68,84 m2. 
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Členenie výpožičných priestorov: 

I. podlažie:  

 -   centrálna evidencia čitateľov a výpožičiek 

 -   oddelenie pre deti a mládež 

 -   oddelenie internetu 

II. podlažie: 

-    oddelenie dospelých čitateľov 

-    čitárep, študovpa 

-    regionálne oddelenie 

III. podlažie: 

 -   miestnosť na kultúrne a vzdelávacie podujatia 

 -   kancelárske priestory 

 

Ochrana objektu je zabezpečená zabezpečovacím systémom, ktorý je  pripojený na centrálny 

pult ochrany na polícii.  

Budova Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 

 

Opravy a údržba  

Celkový objem financií  Poznámka 

7 343,82 €  
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 

Názov akcie Realizované práce 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

Zdroj financovania 

Poznámka 

   

Hydroizolácia 

strešnej 

konštrukcie 

 

Vyčistenie strechy od 

nánosov, penetrácia 

plochy, demontáž 

poškodených asfaltových 

pásov, montáž 

odvetrávacích komínov, 

hydroizolácia, montáž 

lemovacích líšt, doprava  

4 735,84 € VÚC 

 

Dodávka a oprava 

stúpačky 

Výmena odpadového 

potrubia, demontáž 

a montáž sadrokartónu 

599,58 € VÚC 

 

Elektroinštalačné 

práce – dodávka a 

výmena svietidiel 

– 2. posch. 

 

Demontáž starých 

svietidiel, montáž nových 

svietidiel 

1 469,00 € VÚC 

 

Vyspravenie 

stropu 

a vymaľovanie 2. 

poschodie   

Vyspravenie stien, 

penetrácia a 

vymaľovanie 

539,40 €  VÚC 

 

Investície: Rekonštrukcie, novostavby 
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V roku 2018 sa neuskutočnili žiadne investície a rekonštrukcie. 

Názov 

akcie 

Termín 

realizácie 

celej 

investičnej 

akcie 

(začiatok – 

koniec) 

Realizované práce 

v danom roku  

Objem 

finančných 

prostriedkov 

Zdroj 

financovani

a 

Poznámka 

      

      

 

 

Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 

 

V spravovaných priestoroch sa neposkytoval žiaden dlhodobý prenájom. 

Objekt – stručná 

špecifikácia, adresa 

Nájomník 

Trvanie nájomného 

vzťahu od - do 

Výška získaných 

prostriedkov z nájmu 

(vrátane služieb spojených s 

nájmom) za rok 2018 

    

    

 

Objekt – stručná 

špecifikácia, adresa 

 Prenajímateľ - 

vlastník 

Trvanie 

nájomného vzťahu 

od - do 

Výška výdavkov na nájom 

(vrátane služieb spojených s 

nájmom)  roku  2018 

Pobočka Malometrážne 

byty Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2018 – 

31.12.2018 
0,00 

Pobočka I. ZŠ Ul. 

Moussona Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2018 – 

31.12.2018 
0,00 
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Objekt – stručná 

špecifikácia, adresa 

 Prenajímateľ - 

vlastník 

Trvanie 

nájomného vzťahu 

od - do 

Výška výdavkov na nájom 

(vrátane služieb spojených s 

nájmom)  roku  2018 

Pobočka V. ZŠ Školská ul. 

Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2018 – 

31.12.2018 
0,00 

Pobočka VII. ZŠ Krymská 

ul. Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2018 – 

31.12.2018 
0,00 

Pobočka VŠZaSP sv. 

Alžbety Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2018 – 

31.12.2018 
0,00 

 

 

4.3 Projektová  úspešnosť  za rok 2018 

 

Kultúrne poukazy 

Cieľ projektu: poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ ku kultúrnym 

hodnotám. 

Finančný zdroj: Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 

Program: 3. Kultúrne poukazy 

Podprogram : 3.2 

Získaná dotácia: 2 575,00 € 

Zdroje z KSK: 0,00 € 

Vlastné zdroje: 0,00 € 

Ostatné: 0,00 € 

Spolu: 2 575,00 € 

Termín realizácie: máj 2018 – november 2018 

Čítajme a tvorme v knižnici 

Cieľ projektu: je pripraviť niekoľko zaujímavých stretnutí s autormi kníh, semináre, výstavu 

tvorivé dielne pre deti a tým vyvolať a podporiť  záujem deti, mládeže a dospelých o čítanie. 
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Finančný zdroj: Fond na podporu umenia 

Program: 5 Pamäťové a fondové inštitúcie 

Podprogram : 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity 

Získaná dotácia: 5000,00 € 

Zdroje z KSK: 270,00 € 

Vlastné zdroje: 0,00 € 

Ostatné: 0,00 € 

Spolu: 5 270,00 € 

Termín realizácie: február 2018 – december 2018 

Knihy pre všetkých 

Cieľ projektu: Nákup nových kníh, obnova, rozšírenie a zatraktívnenie  knižničného fondu 

knižnice a jej pobočiek. 

Finančný zdroj: Fond na podporu umenia, 

Program: 5 Pamäťové a fondové inštitúcie 

Podprogram : 5.1.3 Akvizícia knižníc 

Získaná dotácia: 4 000,00 € 

Zdroje z KSK: 212,00 € 

Vlastné zdroje: 0,00 € 

Ostatné: 0,00 € 

Spolu: 4 212,00 € 

Termín realizácie:     - do mája 2019 

K modernejšej knižnici 

Cieľ projektu: je obnova, kúpa knižničných regálov. Prioritou je zabezpečiť bezpečnosť 

a kultúrnosť prostredia pre čitateľov, návštevníkov ale aj zamestnancov knižnice. 

Finančný zdroj: Fond na podporu umenia, 

Program: 5 Pamäťové a fondové inštitúcie 

Podprogram : 5.1.1. odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra 
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Získaná dotácia: 5 000,00 € 

Zdroje z KSK: 264,00 

Vlastné zdroje: 0,00 € 

Ostatné: 0,00 € 

Spolu: 5 264,00 

Termín realizácie:     - do marca 2019 

Nové knihy pre čitateľov 

Cieľ projektu: Nové knihy pre našich čitateľov. Zakúpenie nových kníh  slovenskej i zahraničnej 

literatúry,  ktoré prispejú  k rozšíreniu a zatraktívneniu knižného fondu ZKGZ. 

Finančný zdroj: Dotácie z rozpočtu mesta Michalovce 2018 

Program:  

Podprogram:  

Získaná dotácia: 300,00 € 

Zdroje z KSK: 48,23 € 

Vlastné zdroje: 0,00 € 

Ostatné: 0,00 € 

Spolu: 348,23 € 

Termín realizácie: január 2018 – marec 2018 

 

Komentár 

Fond na podporu umenia podporil projekt Čítajme a tvorme v knižnici grantom v celkovej 

hodnote 5000 eur. Vlastné zdroje ZKGZ vynaložené na spolufinancovanie projektu boli v 

hodnote 270 eur. Celkový rozpočet projektu bol 5270 eur. Cieľom projektu bolo pripraviť 

kultúrne podujatia spojené s knihou a tak zabezpečiť a podporiť čítanie detí, mládeže, 

dospelých, ale aj skvalitniť vzdelávacie, informačné potreby čitateľov, návštevníkov a 

zamestnancov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. Bolo zorganizovaných 

37 stretnutí - s autormi, s propagátorkou detských kníh, zaujímavými osobnosťami kultúrneho a 

spoločenského života, seminár pre učiteľov a detských knihovníkov, tvorivé dielne a výstavy pre 

všetky vekové kategórie. Projekt bol realizovaný od februára do novembra 2018. 
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Fond na podporu umenia podporil projekt K modernejšej knižnici II. vo výške 5000 eur. Vlastné 

zdroje - povinné spolufinancovanie projektu je 264 eur. Celkový rozpočet projektu je 5264 eur. 

Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečnosť, estetickosť a kultúrnosť pre čitateľov, návštevníkov 

a v neposlednej rade aj zamestnancov knižnice   Na vizualizáciu priestorového riešenia - práca 

architekta bola vyčlenená suma 430 eur a zvyšná suma na knižné regály umiestnené na náučné 

oddelenie pre dospelých. Tento projekt sa stretáva s pozitívnym ohlasom u čitateľov ZKGZ. 

Obnovou knižných regálov knižnica zabezpečuje spríjemnenie a zútulnenie prostredia. Projekt 

je realizovaný od septembra 2018 – marca 2019.  

Fond na podporu umenia podporil projekt Knihy pre všetkých vo výške 4000 eur. Vlastné zdroje 

- povinné spolufinancovanie projektu je 212 eur. Celkový rozpočet projektu je 4212 eur. Cieľom 

projektu je zabezpečiť vzdelávacie, relaxačné a informačné potreby čitateľov, návštevníkov a 

potenciálnych používateľov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach a jej 

pobočiek. Kúpou kníh zatraktívpujeme knižný fond pre čitateľov a návštevníkov knižnice a jej 

pobočiek. Z finančnej dotácie sú zakupované nové knihy do fondu centrálnej budovy i jej 

pobočiek – slovenská a zahraničná literatúra pre deti, mládež a dospelých a náučná literatúra 

pre deti, mládež a dospelých. Projekt je realizovaný od septembra 2018 do júna 2019. 

Ministerstvo kultúry SR podporilo projekt Kultúrne poukazy. Poukážkový systém podpory 

prístupu žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ ku kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie. Vyzbieraných 

kultúrnych poukazov bolo v hodnote 2575 eur. 

Mesto Michalovce podporilo projekt Nové knihy pre našich čitateľov vo výške 300 €. Cieľom 

projektu bolo zabezpečiť vzdelávacie, informačné a relaxačné potreby čitateľov a návštevníkov 

Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach, skvalitnenie služieb knižnice 

a rozšírenie knižného fondu. Z finančnej dotácie vo výške 300 € - boli zakúpené nové knihy do 

knižnice z krásnej a náučnej literatúry pre deti, mládež a dospelých. Projekt bol prínosom pre 

skvalitnenie služieb knižnice a rozšírenie knižného fondu. Projekt bol realizovaný od januára do 

marca 2018.  

 

Personálna oblasť a rozvoj ľudských  

Stav k 31. 12. 2018 

Pracovná pozícia – názov  

(v súlade s organizačnou 

štruktúrou) 

 Úväzok (v 

%) 

Počet ľudí – 

fyzický stav 

Obsadená v roku 

2018 (áno/nie)  

Pozn. 

riaditeľka 100,00 1 áno  

knihovník 100,00 17 áno  
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Pracovná pozícia – názov  

(v súlade s organizačnou 

štruktúrou) 

 Úväzok (v 

%) 

Počet ľudí – 

fyzický stav 

Obsadená v roku 

2018 (áno/nie)  

Pozn. 

ekonómka 100,00 1 áno  

vodič 100,00 1 áno  

upratovačka 50,00 2 áno  

 

Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 

Počet zamestnancov k 1. 1. (prepočítaný stav) 21  

Počet zamestnancov k 31. 12. (prepočítaný 

stav) 

21  

Počet novoprijatých 0  

Počet tých, čo odišli 2  

 

 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 

 

V roku  2018 sa odborní zamestnanci kultúry zúčastnili týchto vzdelávacích aktivít vo forme 

školení, seminárov, konferencií: 

29. 1. 2018  KSK Košice Odborné školenie Aplikácia  novely zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách 

5. 2. 2018 VKJB Košice Informačné stretnutie „Novinky Fondu na podporu umenia“ 
20. 2. 2018 SNK Martin Preškolenie a získanie certifikátu v programovom vybavení 

VIRTUA 
20. 2. 2018 SNK Martin/SAK 
Martin 

Valné zhromaždenie a odborné prednášky:  Elektronické 
informačné zdroje pre vedu, výskum a vzdelávanie, Vyšehrad 
číta deťom, Týždep slovenských knižníc 2018 

8. 3. 2018  KSK Košice Odborné školenie pre ekonomické odd. Konsolidovaný balík  
13. 3. 2018 SNK Martin Katalogizačné pravidlá RDA - metodika popisu článkov vo 

formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel RDA 
14. 3. 2018 VKJB Košice v spol. Stretnutie a porada bibliografov regionálnych knižníc KSK 
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so SNK Martin 
9. 4. 2018 SNK Martin Odborné školenie Ochrana osobných údajov a legislatívne 

zmeny od 25. 5. 2018 /GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z./ a ich 
uplatnenie v podmienkach knižníc 

10. 4. 2018 SNK Martin Celoslovenský seminár Katalogizačné pravidlá RDA – 
metodika popisu kníh vo formáte MARC 21 s interpretáciou 
pravidiel RDA 

25. 5. 2018 ZKGZ v 
Michalovciach 

Interné preškolenie a poučenie zamestnancov /oprávnených 
osôb/ o postupe pri spracúvaní osobných údajov čitateľov 
/GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z/, poučenie o mlčanlivosti 
zamestnancov 

4. 7. 2018  Východoslovenské  
múzeum Košice 

Odborný seminár/workshop Vizuálna komunikácia a online 
komunikácia na verejnosti 

5. 9. 2018 SNK Martin Odborné školenie k spracovaniu štatistických údajov 
v systéme VIRTUA 

21. 9. 2018 Hornozemp. 
knižnica Vranov nad Topľou 

Celoslovenský workshop pre knihovníkov - So seniormi 
v knižnici 

24. 9. 2018 KSK Košice Odborné školenie k problematike ochrany osobných údajov 
/Nariadenie EÚ 2016/679  a GDPR/ a Metodika v oblasti 
ochrany osobných údajov vydaná spol. KPMG 

25. 9. 2018  Rakovec nad 
Ondavou 

Odborný seminár Knižnica a čitateľská gramotnosť detí 
„Calvin sa učí lietať“ (zážitkové čítanie) 

12. 10. 2018 KSK Košice Odborné školenie Elektronizácia verejného obstarávania pre 
OvZP 

25. 10. 2018/ 8.11. 2018  ZKGZ 
v Michalovciach/osobnyudaj.sk 

Odborné školenie zamestnancov – oprávnených osôb pri 
spracúvaní osobných údajov  /GDPR, zákon č. 18/2018 Z. z./ 
+ odborné skúšky zamestnancov a získanie certifikátu 
„Osvedčenie o absolvovaní školenia“ 

26. 10. 2018 PU v Prešove 
/org. SNK Martin/ 

Odborný seminár Skúsenosti a problémy súvisiace 
s implementáciou RDA v roku 2018 

15. 11. 2018 KSK Košice Odborný seminár Účtovná závierka v rozpočtových 
a príspevkových organizáciách zriadených VÚC k 31. 12. 2018 

22. 11. 2018 Knižnica pre 
mládež mesta Košice 

Odborný seminár Motivačné aktivity s detským čitateľom 
2018 

 

K ďalším odborným školeniam patrili: Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových 

organizáciách zriadených VÚC. 

 

Spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny   

Počas roka 2018 knižnica zabezpečila na základe troch dohôd troch dohôd o zabezpečení 

podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby vykonávanie činnosti 

šiestim uchádzačom o zamestnanie. 
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1.1 Občianske združenie 

Od roku 2011 pri ZKGZ v Michalovciach funguje Občianske združenie ENTRÉE, ktorého 

členmi sú nielen zamestnanci knižnice. Občianske združenie vytvára platformu na ktorej by 

sa stretávali tí občania, ktorí popri svojom zamestnaní sú ochotní a pripravení pomôcť 

knižnici v jej činnosti a svojimi nápadmi prispievajú k tomu, aby ZKGZ v Michalovciach sa 

ešte vo väčšej miere dostala do povedomia čo najširšej verejnosti, poskytuje deťom 

a mládeži možnosť zmysluplného trávenia voľného času a tak prispieva k tvorivému rozvoju 

osobnosti, organizuje a podporuje také aktivity a podujatia, ktoré vedú k odstrapovaniu 

informačných bariér pre občanov s akýmkoľvek znevýhodnením. 

 

1.2    Bezpečnosť práce 

Organizácia rieši otázky BOZP prostredníctvom firmy JODO - Miroslav Marunič . 

Zamestnancom sú poskytované OOPP podľa regulatívu zodpovedajúce ich pracovnému 

zaradeniu. Zamestnanci sú preškoľovaní z predpisov BOZP v pravidelných intervaloch. 

Problematiku požiarnej ochrany zabezpečuje externá firma Mária Čarná. Všetci zamestnanci sú 

preškolení v oblasti Civilnej ochrany, ktorú pre organizáciu zabezpečuje PhDr. Alica Kozelová. 

 

Organizačná štruktúra  príl. č.3 

6.  Marketing a propagácia                                               
 

Knižnica propaguje stále a príležitostné aktivity, poskytuje informácie o všetkých 

pripravovaných podujatiach. Najčastejšou formou propagácie v súčasnosti je webová stránka 

knižnice,  sociálna sieť Facebook a internetová databáza  YouTube , vytváranie pozvánok              

( v počte 58 za rok 2018 ), emailová komunikácia s čitateľmi, tlačené výstupy v novinách 

Michalovčan, online na portáloch InfoLib, Michalovce, Korzár –Kam vyraziť, TERAZ/regióny, 

Michalovské správy, Michalovce 24, O Meste.sk, Noviny Zemplína, Korzár Dolný Zemplín 

a Televízia Mistrál. 

 

Public relations, styk s verejnosťou 
 
Prácu s verejnosťou uskutočpuje úsek pre propagáciu. Prostredníctvom "Public relations" 

knižnica oslovuje širokú verejnosť, nielen svojich používateľov. Práca s verejnosťou predstavuje 

množstvo programov zameraných na propagáciu knižnice, jej činnosti, budovanie jej kladného 

imidžu. 

 

 



119 
 

Oblasti práce s verejnosťou 

Práca s verejnosťou je zameraná na mnohé oblasti,  na firemnú komunikáciu - tvorbu identity 

knižnice, na styk s médiami, na získanie finančných zdrojov, účelové kampane, výstavy, sociálnu 

komunikáciu a sponzoring. 

Cieľové skupiny 

Čitatelia a používatelia knižnice 

Vlastní zamestnanci 

Deti, študenti, dôchodcovia 

Sponzori, donori 

Orgány štátnej a územnej správy 

Tvorcovia verejnej mienky, médiá 

Partneri, sprostredkovatelia 

Vzdelávacie inštitúcie – materské, základné, stredné školy, pobočky vysokých škôl, 

O svojej činnosti -  kultúrnych podujatiach, projektoch, poskytovaných službách informuje 

knižnica cieľové skupiny prostredníctvom : 

- internetu na webových stránkach  

www.novinyzemplina.sk, www.michalovce.sk, www.facebook.sk, www.infolib.sk, 

www.terraincognita.sk, www.podujatia.sk, www.zkgz.sk, www.korzar.sk, 

www.tak.dokniznice.sk, www.michalovskenoviny.sk, www.mistral.sk, www.global24.sk 

- regionálnej tlače – Michalovčan (dvojtýždenník) 

- vysielania regionálnej televízie – Mistrál, TV Zemplín 

- informačných plagátov a pozvánok na kultúrne podujatia – Informačné stredisko  

  Michalovce,  

- emailovej komunikácie s používateľmi knižnice 

-  roll-up banerov a vonkajšieho reklamného stajana na plagáty  

 

 
 
 
 

http://www.novinyzemplina.sk/
http://www.michalovce.sk/
http://www.facebook.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.terraincognita.sk/
http://www.podujatia.sk/
http://www.zkgz.sk/
http://www.korzar.sk/
http://www.tak.dokniznice.sk/
http://www.michalovskenoviny.sk/
http://www.mistral.sk/
http://www.global24.sk/
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Sociálna sieť – Facebook  
 
V záujme čo najväčšieho dosahu informovanosti je s web stránkou knižnice úzko spojené aj 

používanie najrozšírenejšej sociálnej siete – facebook, ktorú využívame na zverejpovanie 

oznamov, rozhovorov, knižných tipov, ale aj významných výročí osobností z našej databázy, 

fotografií z podujatí zvýšilo záujem aj o našu web stránku. Práve na sociálnej sieti máme veľa 

bezprostredných ohlasov na našu prácu. Prostredníctvom sociálnej siete sa mnohí užívatelia 

dostávajú na našu web stránku. 

Okrem toho prostredníctvom facebooku sa zintenzívnila aj spolupráca medzi knižnicami, 

školami  a kultúrnymi inštitúciami  v oblasti informovanosti a vzájomnej propagácie podujatí. 

 

 

 

 

 

Noviny Mistrál    https://www.tvmistral.sk/noviny-mistral 

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského   (11. 1., 18. 1. ), Prázdniny s deduškom                                                                                                                      
(8. 1.),  Stretnutie s Vierou Čurmovou  (1. 3.), Marec v knižnici  (8. 3.),                                                                                             
(8. 3.), Romantické hrdinky  (15. 3.),  Knihy do rómskych komunít  (19. 4.), Literárne dni 
seniorov mesta Michalovce  (17. 5.), Čitateľský maratón (7. 6.),   Chymeros turné, stretnutie 
s Danielom Hevierom (7. 6.), Veselá architektúra (20. 12.), Československá štátnosť (15. 11.), 
Vincent Lapšanský – krst knihy Zemplínske tajomstvá (25. 10.),  Jak být klukem – holkou (11. 
10), Kruhy (6. 9.).                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Výstava Cestujúce bábky                                                             
http://www.teraz.sk/regiony/navstevnici-michalovskej-kniznice-vystav/299899-clanok.html                                                                                                                                                            

Obľúbený detský spisovateľ zavítal do michalovskej knižnice                                                                                                                            
Korzár Dolný Zemplín                                                        
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/7848108/oblubeny-detsky-spisovatel-zavital-do-
zemplinskej-kniznice.html 

Kráľ detských čitateľov 2018                                                                                                                            
Michalovské správy                                                          
http://www.michalovskespravy.sk/clanok/2361-michalovce--kral-detskych-citatelov-2018                 

Do čitateľského maratónu sa na Zemplíne zapojili stovky detí                                                            
Humenský expres                                                                                    
http://humenskyexpres.sk/content/do-čitateľského-maratónu-sa-na-zemplíne-zapojili-stovky-
det                                                                                                                                                                          

https://www.tvmistral.sk/noviny-mistral
http://www.teraz.sk/regiony/navstevnici-michalovskej-kniznice-vystav/299899-clanok.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/7848108/oblubeny-detsky-spisovatel-zavital-do-zemplinskej-kniznice.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/7848108/oblubeny-detsky-spisovatel-zavital-do-zemplinskej-kniznice.html
http://www.michalovskespravy.sk/clanok/2361-michalovce--kral-detskych-citatelov-2018
http://humenskyexpres.sk/content/do-�itate�sk�ho-marat�nu-sa-na-zempl�ne-zapojili-stovky-det
http://humenskyexpres.sk/content/do-�itate�sk�ho-marat�nu-sa-na-zempl�ne-zapojili-stovky-det
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Noviny Michalovčan                                                                                                                              
Daniel Hevier v knižnici, č. 14, Zvonického literárne dni, č. 13, Literárne dni seniorov, č.11, 
K modernejšej knižnici, č.8. 

Michalovská knižnica sa modernizuje: Zútulnenie si všimnú aj čitatelia                                             

Michalovce 24                                                                                      

https://michalovce.dnes24.sk/michalovska-kniznica-sa-modernizuje-zutulnenie-si-vsimnu-aj-

citatelia-296745 

Michalovskí moderní seniori                                                                                                          

iHodnoty                                                                                      

https://www.ihodnoty.sk/clanok/michalovski-moderni-seniori/4849/ 

                                                                                                                      

 

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 

Tlačené výstupy                                                       
Noviny Michalovčan 

 

- Zvonického literárne dni, súťaž 
v umeleckom prednese poézie a 
prózy regionálnych autorov  
- K modernejšej knižnici                                                   

Sociálne médiá  

Facebook  
YouTube  

nahrané videá – záznam 
z podujatí na You-Tube za rok 
2018 v počte 17 
- Vtáctvo dolného Zemplína 
a jeho ochrana, prednáška 
ochranára SOS/Birdlife Slovensko 
- Kniholand 2018, stretnutie so 
spisovateľkou Gabrielou Futovou 
- Chymeros Turne, stretnutie so 
spisovateľom Danielom Hevierom 

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 

TV Mistrál 

 

 

- Knihy do rómskych komunít, 
projekt internetových autorov 
Pars Artem.                                           
- Literárne dni seniorov mesta 
Michalovce, recitačná prehliadka 
vlastnej tvorby 
- Kapsička plná povestí, stretnutie 
s regionálnou autorkou Vierou 
Čurmovou 

Iné  

 

 

 

https://michalovce.dnes24.sk/michalovska-kniznica-sa-modernizuje-zutulnenie-si-vsimnu-aj-citatelia-296745
https://michalovce.dnes24.sk/michalovska-kniznica-sa-modernizuje-zutulnenie-si-vsimnu-aj-citatelia-296745
https://www.ihodnoty.sk/clanok/michalovski-moderni-seniori/4849/
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7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 2019 
 

     Vláda SR vyhlásila rok 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika, ktorý je nesporne jednou z 

najvýznamnejších osobností našich novodobých dejín. 4. mája 2019 si pripomenieme 100 rokov 

od jeho tragickej smrti a 21. júla 2020 uplynie 140 rokov od jeho narodenia. V novembri 2019 si 

pripomenieme 30. výročie nežnej revolúcie a pád socialistického režimu.  Obidve výročia 

vyústia do niekoľkých zaujímavých  aktivít, ktoré knižnica pripravila pre svojich čitateľov 

a návštevníkov knižnice.  

 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na 

rok 2019 

Komentár 

Slovensko - krajina plna tajomstiev 

"Vodné dobrodružstvá 2" 

 

Výstava spojená s besedou o knihe 
"Slovensko – krajina plná 
tajomstiev" predstavuje Slovensko 
cez jeho prírodné bohatstvo – vodu. 
Slovensko je druhou krajinou na 
svete s najväčšou zásobou pitnej 
vody. Cieľom publikácie s podtitulom 
"Vodné dobrodružstvá 2" je hravým 
spôsobom naučiť čitateľov vnímať 
vodu inak. Prostredníctvom 
dobrodružných príbehov malého 
Miška, ktorý spolu so svojím otcom - 
lodným kapitánom navštívi vybrané 
lokality Slovenska, sa čitateľ 
oboznámi s rôznymi formami a 
spôsobmi využitia vody. Text je 
koncipovaný tak, aby motivoval k 
uvedomeniu si hodnoty vody a k 
zamysleniu, ako sa o toto prírodné 
dedičstvo treba starať, aby sa 
zachovalo aj pre nasledujúce 
generácie. Kniha je obohatená o 
ilustrácie s výpravno-náučným 
charakterom. Pridanou hodnotou 
ilustrácií sú zobrazené detaily 
objektov v prierezových pohľadoch, 
ktoré bežný pozorovateľ pri 
návšteve danej lokality nemá 
možnosť vidieť.  

"Prelomový rok 1968" prvé podujatie 
v rámci MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU O 
AUGUSTE 1968 

Cieľom projektu je zistiť, ako udalosti 
Augusta 1968 vnímali bežní ľudia 
nielen v Československu, ale aj v 
ďalších krajinách. 
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 Ako uviedol vedúci riešiteľ projektu 
doc. Ľubor Matejko, v rámci 
výskumu sa zverejnia nové neznáme 
dokumenty a spomienky doteraz 
nevypočutých svedkov udalostí roku 
1968. 

Beseda s Jozefom Banášom o knihe 

Prebijem sa! Štefánik. Muž železnej vôle. 

Mladík z chudobnej rodiny 

neznámeho národa sa stal 

hvezdárom a generálom svetovej 

mocnosti. Čím sa motivoval a kde 

čerpal železnú vôľu siahať vždy až na 

dno síl? Stál za jeho smrťou Beneš? 

Bol Štefánik slobodomurár? Kto v 

skutočnosti vyhlásil Česko-Slovenskú 

republiku? Bol viac 

Čechoslovakistom alebo Slovákom?  

Čím imponoval ženám a prečo sa 

neoženil?  Odpovede na tieto otázky  

získate na besede so slovenským 

spisovateľom  J. Banášom. 

Michalovce ako sídlo Zemplínskej župy 

(1919 – 1922) 

prezentácia novej knižnej publikácie 
so    zostavovateľmi – PhDr. 
Martinom Molnárom, Hlohinom a 
autormi: PhDr. Martinom 
Molnárom, Mgr. Matejom 
Starjakom,  PhDr. Václavom Ihnátom    

Vojtech Zamarovský 

 

Vojtech Zamarovský (100. výročie 
narodenia 1919-2006) – prednáška 
spojená s prezentáciou – PhDr. 
Václav Ihnát                                      
                                                                                             

Čítanie spomienok Irmy Sztaray pri 

príležitosti 155. výročia jej narodenia 

  za   účasti známych osobností KSK 
a mesta Mi. Podujatie sa uskutoční 
v spolupráci so ZM v Michalovciach 

Detský čitateľ - seminár 

 

Seminár pre detských knihovníkov, 
učiteľov MŠ a I. stuppa ZŠ. Detský 
čitateľ – formotvorné prostredie II. 
(knižnica, škola, rodina, motivačné  
čítanie a súčasná detská literatúra 
v kontexte rozvoja detského 
čitateľstva) 

Špacirki na kaveju- Nežná revolúcia 

v Michalovciach (30. výročie) 

spomienkové posedenie 

s účastníkmi Nežnej revolúcie 

v našom meste. 
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Perspektívy rozvoja 

Cieľom našej knižnice do budúcna je venovať pozornosť 

-  dostupnosti knižnično-informačných služieb hlavne pre znevýhodnené skupiny občanov 

a prispieť tak k rozvoju knižnice bez bariér. 

- postupnej premeny našej knižnice na tzv. komunitnú knižnicu, ktorá  poskytuje priestor nielen 

na vzdelávanie, ale vytvára podmienky aj pre rozvoj a činnosť rôznych malých komunít 

zameraných na znevýhodnené a menšinové skupiny občanov  (seniori, deti detských domovov, 

Únia slabozrakých a nevidiacich, autisti, klienti DSS Anima, klienti DSS Rakovec nad Ondavou, 

nezamestnaní ...) ktoré sa v našom meste  a okolí združujú a členovia ktorých knižnicu 

vyhľadávajú za účelom, 

- rozvoj činnosti OZ ENTREÉ pri ZKGZZ, 

- zabezpečenie bezplatného WIFI pripojenia v celom objekte knižnice, 

- podpora podujatí zameraných na prekonávanie a odstránenie čitateľskej negramotnosti, 

- podpora podujatí zameraných na budovanie vzťahu k národnej, regionálnej  histórii a kultúre 

(zapájanie našich čitateľov a návštevníkov knižnice  všetkých  vekových skupín do podujatí, 

ktoré budú klásť dôraz na  regionálne dedičstvo a hodnoty a pomôžu posilpovať pocit 

spolupatričnosti), 

V tejto súvislosti  rozširovanie spolupráce s regionálnymi autormi, historikmi. 

- podpora  celoživotného vzdelávania  knihovníkov ZKGZ nadobúdaním praktických skúseností 

v oblasti knižničných a informačných služieb a práce s čitateľmi a návštevníkmi knižnice, 

Rozvoj činnosti knižnice mimo regiónu: 

 - nadviazanie spolupráce so Slovenskou školou v Užhorode   a pokračovanie v spolupráci s 

 Filologickou fakultou Užhorodskej národnej univerzity na Ukrajine. 

-pokračovanie v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave: „A Game-Changing Year: 

Czechoslovakia in 1968 and Europe" ide o MEDZINÁRODNÝ PROJEKT O AUGUSTE 1968, 

- pokračovať v spolupráci na  projekte Knihy do rómskych komunít – projekt zastrešuje  Pars 

Artem (združenie internetových autorov). Cieľ: každé dieťa dostane knihu. 
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Aktivity do ktorých sa plánujeme zapojiť v rámci významných  výročí nášho mesta: 

- Pri príležitosti 100. výročia založenia Červeného kríža v Michalovciach  sa pracovníci 

knižnice, ich rodinní príslušníci a naši čitatelia zapoja  do dobrovoľného odberu krvi na 

radnici,      Termín: apríl 2019 

 

- Súťaž o naj... knihu Zemplína, ktorá bude vyhlásená pri príležitosti storočnice 

Zemplínskej župy.     Termín: výsledky budú vyhlásené na 

slávnostnej akadémii v novembri  

 

Zámery  do budúcna 

 pokračovať v obnove knižničného fondu, 

 postupná obnova výpočtovej techniky, 

 obnova interiéru internetového oddelenia 

 výmena osvetlenia na 2.poschodí knižnice 

 dokončenie opravy strechy 

 výmena knižničných regálov na oddelení beletrie 

 

Partnerské aktivity 

Pri príprave kultúrnych a vzdelávacích podujatí a spoločných projektov spolupracuje knižnica so 

vzdelávacími a kultúrnymi zariadeniami a rôznymi inštitúciami na území mesta a regiónu – ide 

o kultúrne inštitúcie akými sú Zemplínske osvetové stredisko, Zemplínske múzeum, Hvezdárep,  

Anima, Integra, Klub priateľov Sofie,  OZ Medias res  Slovenský zväz sluchovo postihnutých, 

Slovenský zväz telesne postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, České centrum 

na Slovensku, miestna pobočka Českého spolku, Matica slovenská, Pedagogicko-psychologická 

poradpa, materské, základné a stredné školy, Súkromná základná škola pre autistov, Detský 

domov Michalovce,  pobočky vysokých škôl na území mesta, verejné knižnice v regióne 

(obecné, mestské). .. 

 

 

 

V Michalovciach  5. 3. 2019 

        PhDr. Alena Vasiľová 

           riaditeľka ZKG        



  

 

 

Organizačná štruktúra ZKGZ v Michalovciach k 01. 05. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľka

Útvar 
metodiky, koordinácie 

a automatizácie

Knihovník 1 (koordinácia 
podujatí)

Knihovník 1 (akvizícia KF)

Knihovník 1 (bibliograf)

Knihovník 1 (Public relation)

Knihovník 1 (projektová 
činnosť)

Útvar ekonomicko-
technických činností

Ved. útvaru ekonómka

Vodič 1

Upratovačky 2 

Útvar knižnično-
informačných služieb

Knihovník (výpož. služby 
12)



  

 

 

 



IV. Tabuľkové prehľady aktivít 2018 
Výstavy usporiadané v roku 2018  -  16   (celková návštevnosť na výstavách –  7 358 návštevníkov) 

Termín Názov výstavy Spoluorganizátori Cieľová skupina Počet návštevníkov 

01.01. – 
19.01.2018 Cestujúce bábky 

 
verejnosť 143 

05.02. - 
28.02.2018 

Slovensko – Krajina plna tajomstiev, výstava ilustrácií 
Zuzany Fuskovej   

 
verejnosť 375 

12.02.-
28.02.2018 

Výstava k 115.výročiu nedožitého jubilea a k 35. výročiu 
úmrtia ThDr. Štefana Hlaváča 

 
verejnosť 152 

01.03.– 
29.03.2018 Výstava prác žiakov ateliéru Aleny Niklasovej ZUŠ v Michalovciach verejnosť 1 032 

01.03.– 
29.03.2018 Romantické hrdinky – výstava porcelánových bábik 

 
verejnosť 1 032 

09.04.– 
30.04.2018 Náš odraz – Obraz   SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Mi. verejnosť 630 

02.05. – 
31.05.2018 Krása samorastov 

 
verejnosť 394 

24.05.– 
03.07.2018 

Slovenko – Krajina plná tajomstiev- Vodné dobrodružstvo, 
výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej  

 
verejnosť 663 

04.05.– 
31.05.2018 Prechádzka Vinianskym hradom 

 
verejnosť 304 

04.06.– 
04.07.2018 Farebné paleta ZUŠ v Michalovciach verejnosť 337 

04.06.–
29.06.2018 Svet podľa Šaška Český spolok Bratislava verejnosť 307 

03.07. – 
31.08.2018 Kreslené portréty Miroslava Babinčáka 

 
verejnosť 300 

03.09. -
36.10.2018 Kruhy výstava obrazov Ľudmily Tokarovej 

 
verejnosť 954 

 



 

  

 

Termín Názov výstavy Spoluorganizátori Cieľová skupina Počet návštevníkov 

30.10.-
30.11.2018 Československá štátnosť 1918 Český spolok Bratislava verejnosť 365 

1.12.-
31.12.2018 Zimné čaro ZUŠ v Michalovciach verejnosť 185 

4.12.-
31.12.2018 Veselá architektúra 

 
verejnosť 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

1.1.-
19.1.2018 Cestujúce bábky výstava 

výstupné práce žiakov 
ZUŠ Michalovce, 

Sobrance a ZŠ Vinné, v 
rámci projektu 

Cestujúce bábky 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   verejnosť 143     

15.1.-
17.1.2018(3x) 

Čarodejník z 
Vinného 

čítanie s 
porozumením 

Sprievodné podujatie 
výstavy Cestujúce 

bábky 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
klub ZŠ J. 

Švermu 63     

16.1.2018 
Šaliansky Maťko 

J.C. Hronského 
recitačná 

súťaž 
prednes slovenských 

povestí žiakov ZŠ 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce DMS Michalovce žiaci ZŠ  63 5,94   

29.1.2018 

Stretnutie členov 
LK Čriepky - 

senior čítačka 

stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 4     

31.1.2018 
Stretnutie členov 

LK Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju 
tvorbu za účasti 

Dalimíra Stana 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 4     

31.1.2018 

Johannes Jensen 
má pocit, že je 

iný 
zážitkové 

čítanie 

aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
deti XIII. 

MŠ Mi 24     

5.2.2018 
Tomáš Garriqe 

Masaryk prednáška 

prvá prednáška 
spojená s besedou z 

cyklu prednášok Z 
českej histórie -- osoby 

a udalosti 1918 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Český spolok 

Michalovce verejnosť 15     
 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

6.2.2018 
Prázdniny s 
deduškom beseda s autorkou 

sprievodné podujatie 
výstavy Slovensko-

krajina plná tajomstiev 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   žiaci VI. ZŠ 40     

13.2.2018 
Valentínska 

tvorivá dielpa 
valentínska 

tvorivá dieľpa 

Deti sa oboznámili s 
historickou legendou o 

sv. Valentínovi 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci I.ZŠ 

Mi 21 21,00   

15.2.2018 
Prázdniny s 
deduškom beseda s autorkou 

sprievodné podujatie 
výstavy Slovensko-

krajina plná tajomstiev 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci 
I.stuppa  

ZŠ 
Pavlovce 

nad Uhom 32     

19.2.2018 
Prvýkrát v 

knižnici tvorivá dielpa 

deti sa oboznámili s 
knihou, s rozdelením 
knižnice a vyrobili si 

záložku do knihy 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci 
I.stuppa, 

ZŠ J. 
Švermu, 

Mi  21     

19.2.2018 Kapsička povestí 
beseda so 

spisovateľkou 

stretnutie so 
spisovateľkou Vierou 

Čurmovou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci II. a 
VI. ZŠ Mi 70 100,00   

20.2.2018 
Operácia Orech 
a iné dedkoviny 

beseda so 
spisovateľkou 

stretnutie so 
spisovateľkou Andreou 

Gregušovou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ZŠ Mi 
a ZŠ Staré 77 120,00   

20.2.2018 

Roald Dahl a 
jeho autorská 

dielpa, pob. na 
ZŠ Krymská 5 čitateľský projekt 

poskytnúť žiakom 
ucelený obraz o 

jednom autorovi, 
Roaldovi Dahlovi, jeho 

živote a autorskej 
dielni. V.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci V. ZŠ 

Mi 24 2,52   



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

21.2.2018 

Roald Dahl a 
jeho autorská 

dielpa, pob. na 
ZŠ Školská 2 čitateľský projekt 

čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielpa 
ZŠ Školská 2, 

Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Školská 2, 

Mi 39 2,52   

21.2.2018 Kde, Ako, Prečo? vedomostný kvíz 

vedomostný kvíz pre 
žiakov Súkromnej 
základnej školy v 

Klokočove 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci 
Súkromnej 

ZŠ 
Klokočov 8     

22.2.2018 

Netradičná 
hodina v knižnici 
s encyklopédiou, 

pob. na ZŠ 
T.J.Moussona 4 prednáška+beseda 

žiaci učili používať 
encyklopédie a 

vyhľadávať vo fonde 
krásnej literatúry I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci I.ZŠ 

Mi 25     

22.2.2018 

Z rozprávky do 
rozprávky bratov 

Grimmovcov, 
pob. na ZŠ 

T.J.Moussona 4 
čítanie s 

porozumením 

čítanie rozprávok  s 
novými čitateľmi 

prvého ročníka I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci I.ZŠ 

Mi 8     

26.2.2018 

Lúčime sa s pani 
Zimou, Detský 
domov 5 - 15 

rokov tvorivá dielpa 

tvorivá dielpa 
zameraná na vítanie 

jari, čítanie úryvkov z 
knihy škriatok 

Rozumbriadok 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   deti DD Mi 15     
 

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

26.2.2018 

Lúčime sa s pani 
Zimou, Detský 
domov 10 - 17 

rokov tvorivá dielpa 

tvorivá dielpa 
zameraná na vítanie 
jari, čítanieúrzvkov z 

knihy Zbojnícka 
mladosť 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   deti DD Mi 16 21,00   

5.2.-
28.2.2018 

Slovensko -- 
krajina plná 
tajomstiev. 

Výstava ilustrácií 
Zuzany Fuskovej výstava 

priblížila čitateľom i 
návštevníkom knižnice 

historické a kultúrne 
dedičstvo Slovenska 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 375     

12.2.-
28.2.2018 

Výstava k 115. 
výročiu 

nedožitého 
jubilea a k 35. 

výročiu úmrtia 
ThDr. Štefana 

Hlaváča výstava 

Osobnosť duchovného 
života v Michalovciach, 

ktorý  pôsobil vyše 20 
rokov ako katecheta, 

potom ako profesor na 
miestnom gymnáziu 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 152     

26.2.-
2.3.2018 

Jarné prázdniny 
v knižnici denný tábor podpora čítania 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci I. 
stuppa ZŠ 43     

5.3.2018 
Milan Rastislav 

Štefánik prednáška 

Druhou prednáškou z 
cyklu  prednášok  Z 

českej histórie – osoby 
a udalosti 1918 

venovaný 100. výročiu 
vzniku I. 

Československej 
republiky 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

Český spolok 
Michalovce verejnosť 12     

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

5.3.2018 

Ako psíček a 
mačička umývali 

dlážku zážitkové čítanie 

interaktívna forma  
rozvíjania vzťahu detí 

k čítaniu 
s porozumením   

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci IV. ZŠ 
Mi 18     

5.3.-
9.3.2018 

Kúp knihu pre 
knižnicu dar 

Čitatelia a návštevníci 
knižnice mali možnosť 

zakúpiť nové knihy 
z ponuky kníhkupectva 

Panta Rhei  
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

kníhkupectvo 
Panta Rhei 

Michalovce verejnosť 49   167,62 

6.3.2018 

Školský 
čitateľský 

maratón, Ako 
sme s Ťukťukom 
ťukťukovali, pob. 
na ZŠ Krymská 5 čitateľský maratón 

Maratón prebiehal 
počas štyroch 

vyučovacích hodín a 
bol určný pre žiakov 3. 

a 4. ročníka ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
ZŠ 

Krymská 5 65     

6.3.2018 
Láskavé 

rozprávky 
čítanie s poroz. 

+tvor.dielpa 

posedenie pri knihe od 
Branislava Jobusa  

Láskavé rozprávky bolo 
spojené s tvorivou 

dielpou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci ZŠ, 
Okružná 

17, Mi 23     

7.3.2018 

Škriatkovia 
pomáhajú 

deťom, pob. na 
ZŠ Školská 2 tvorivá dielpa 

výroba záložiek do kníh 
pre budúcich prvákov ZŠ Školská 2 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
ZŠ Školská 

2 15     
 

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

7.3.2018 
Vítame jar v 

knižnici tvorivá dielpa 

Žiaci vytvárali 3D 
obrázky, vyskúšali si 

prácu s farbami, 
maľovali obraz ale aj 

sadrové odliatky 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci ZŠ, 
Okružná 

17, Mi 9 21,00   

8.3.2018 

Roald Dahl a 
jeho autorská 

dielpa, pob. na 
T.J.Moussona čitateľský projekt 

poskytnúť žiakom 
ucelený obraz o 

jednom autorovi, 
Roaldovi Dahlovi, jeho 

živote a autorskej 
dielni. I.ZŠ Michalovce ZKGZ Michalovce 

žiaci I.ZŠ 
Mi 28 2,52   

8.3.2018 

Kvak a Čľup 
nepoznajú nudu, 

pob. na ZŠ 
T.J.Moussona 4 

dramatizované 
čítanie 

Podujatie bolo 
zamerané na čitateľskú 

gramotnosť  I.ZŠ Michalovce ZKGZ Michalovce 
žiaci I.ZŠ 

Mi 22     

9.3.2018 

Johannes Jensen 
má pocit, že je 

iný, XIII. MŠ zážitkové čítanie 

aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
deti XIII. 

MŠ Mi 23     

9.3.2018 

Johannes Jensen 
má pocit, že je 

iný zážitkové čítanie 

aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci IV. ZŠ 

Mi 15     

12.3.2018 

Johannes Jensen 
má pocit, že je 

iný, MŠ Sobrance zážitkové čítanie 

aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
deti MŠ 

Sobrance 25     
 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

12.3.2018 
O snehuliakovi s 
horúcim srdcom zažitkové čítanie 

...cieľom bolo, aby deti 
pochpili, že si majú 

pomáhať a mať dobré 
srdce  

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

deti MŠ zo 
Sobraniec 12     

12.3.2018 

Škriatkovia 
pomáhajú 

škôlkárom, pob. 
na ZŠ Školská 2 zážitkové čítanie 

zážitkové čítanie na 
pôde MŠ na Školskej 

ulici, spojené s 
odovzdaním balíka kníh 

so záložkami MŠ Školská 2 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

deti a žiaci 
MŠ a ZŠ 

Školská 2 64     

13.3.2018 

Orlie pierko, Ako 
sa učil Orlíček 

ryby lapať, pob. 
na ZŠ Krymská 5 zážitkové čítanie 

Porozprávali sme si, čo 
všetko vedeli vyrábať a 

ako sa živili. Ako sa 
odievali, alebo v čom 

bývali ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
ZŠ 

Krymská 5 22     

13.3.2018 
Domovácky 

recitátor recitačná súťaž 
recitačná súťaž detí z 

DD 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   deti DD 56     

13.3.2018 

100. výročie 
vzniku I. 

Československej 
republiky prednáška+beseda 

čo predchádzalo vzniku 
I. ČSR 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

študenti 
SOŠ 

obchodu a 
služieb, Mi 42     

13.3.2018 
Modrý a ružový 

svet prednáška+beseda 

Cieľom stretnutia bolo 
poukázať na 

problematiku 
postavenia chlapec - 

dievča, 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce OZ Pomoc rodine 
študenti 
GPH, Mi 59 50,00   

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

13.3.2018 

Orlie pierko,Ako 
sa dostal Orlíček 

k zázračným 
topánkam, pob. 
na ZŠ Krymská 5 zážitkové čítanie 

Indiánske predmety, 
pohľadnice a mapy 
pomohli žiakom pri 

orientácii, kde ktorý 
kmep niekedy žil. ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
ZŠ 

Krymská 5 15     

13.3.-
14.3.2018 

Michalovce, 
srdce Zemplína... 

ostatných 100 
rokov film+ beseda 

ako Michalovce 
vyzerali v rôznych 

obdobiach, ako sa tu 
žilo a aké osobnosti 

boli späté s našim 
mestom 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

študenti 
GPH a SOŠ 

OaS, Mi 182     

14.3.2018 
Kaštieľ v 

Michalovciach beseda 

publikácia zhspa 
najnovšie poznatky z 

oblasti archívneho, 
historického a 

architektonického 
výskumu 

michalovského kaštieľa 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
ZM v 

Michalovciach 
študenti 
GPH, Mi 62 100,00   

14.3.2018 

Johannes Jensen 
má pocit, že je 

iný zážitkové čítanie 

aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ZŠ 
Žbince 24     

14.3.2018 

Autorské 
stretnutie so 

spisovateľkou 
Janou Pronskou beseda 

Zúčastnené dámy sa 
zaujímali hlavne o jej 

posledný román a 
Kumánska princezná 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 27 280,00   

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

15.3.2018 
Jarné vône lesov 

a lúk 
prezentácia + 
tvorivá dielpa 

podujatie určené 
klientom DSS Anima 

Mi, prezentácia 
ročného obdobia 

spojená s tvorivou 
dielpou  

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce DSS Anima 

klienti DSS 
Anima v Mi 15     

15.3.2018 

Roald Dahl a 
jeho autorská 

dielpa, pob. na 
T.J.Moussona 4 čitateľský projekt 

poskytnúť žiakom 
ucelený obraz o 

jednom autorovi, 
Roaldovi Dahlovi, jeho 

živote a autorskej 
dielni. I.ZŠ Michalovce ZKGZ Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 21 2,52   

16.3.2018 

Zemplínske 
tajomstvá 
Povesti zo 

Zemplína, V. 
Lapšanský beseda 

spisovateľ predstavil 
svoju novú knihu 

Zemplínske tajomstvá 
Povesti zo Zemplína 

Domov 
dôchodcov,Hollého, 

Mi ZKGZ Michalovce klienti DD, Mi 13     

16.3.2018 
Dep ľudovej 

rozprávky tvorivé čítanie 
tvorivé čítanie 

ľudových rozprávok 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ZŠ 

Zalužice 30     

16.3.2018 
Život 

kozmonauta beseda 

Chceli sme priblížiť 
najmä zložitú prípravu, 

ktorou musia 
kozmonauti pred 

vstupom do 
skutočného 

raketoplánu  
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Hvezdárep 

Michalovce 

žiaci II. ZŠ 
Švermu v 

Michalovciach 22     
 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

19.3.2018 

Johannes Jensen 
má pocit, že je 

iný zážitkové čítanie 

aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
deti CMŠ 

Hopku, Mi 22     

20.3.2018 

Johannes Jensen 
má pocit, že je 

iný, CMŠ sv. 
Terezky zážitkové čítanie 

aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

deti cirkevnej 
MŠ sv. 

Terezky, Mi 24     

20.3.2018 

Kvak a Čľup 
nepoznajú nudu, 

pob. na ZŠ 
Krymská 5 

dramatizované 
čítanie 

Podujatie bolo 
zamerané na čitateľskú 

gramotnosť  V.ZŠ Michalovce ZKGZ Michalovce žiaci V. ZŠ Mi 23     

21.3.2018 

Stretnutie s 
regionálnym 

autorom 
Vincentom S. 

Lapšanským v 
Bajanoch beseda 

Pán Lapšanský priblížil 
svoju tvorbu a 

zaujímavo rozprával 
hlavne o poznatkoch z 

oblasti histórie 
Zemplína 

denný stacionár v 
Bajanoch ZKGZ Michalovce 

klienti 
denného 

stacionára 19     

22.3.2018 

Pre myseľ je 
čítanie tým, čim 

cvičenie pre telo 
zážitkové čítan. 

+prezentácia 10 faktov o čítaní kníh 
Psychiatrická 

nemocnica, Mi ZKGZ Michalovce 

deti 
psychiatrickej 

nemocnice, 
Mi 21     

23.3.2018 

Noc s 
Andersenom 

2018 (18. ročník) 
medzinárodné 

podujatie noc v knižnici 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ZŠ - I. 

stupep 75 2,96   
 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

23.3.2018 

Stretnutie s 
regionálnym 

autorom 
Vincentom S. 

Lapšanským v 
Sobranciach beseda 

beseda s regionálnym 
autorom Vincentom 

Lapšanským ako súčasť 
výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 
ZŠ Sobrance, 

Komenského 12 ZKGZ Michalovce 
žiaci ZŠ 

Sobrance 120     

26.3.2018 
Martin Kukučín - 

život a dielo prezentácia 

najvýznamnejšieho 
predstaviteľa 
slovenského 

literárneho realizmu a 
zakladateľa modernej 

slovenskej prózy 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

študenti 
súkromnej 
odb.školy, 

Malčice 18     

26.3.2018 

Michalovce, 
srdce Zemplína... 

ostatných 100 
rokov, Integra film+ beseda 

ako Michalovce 
vyzerali v rôznych 

obdobiach, ako sa tu 
žilo a aké osobnosti 

boli späté s našim 
mestom 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

klienti 
občianskeho 

združenia 
Integra 26     

27.3.2018 
Veľkonočné 

vajíčko tvorivá dielpa 

Veľkonočné vajíčka 
vymaľovali akrylovými 

farbami a dozdobili 
servítkovou technikou 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci Stred. 
Intrenátnej 

školy, Mi 24 21,00   

27.3.2018 

Deduško 
Večerníček, 

Jarné 
nedorozumenie, 

pob. na ZŠ 
Krymská 5 

čítanie s 
porozumením 

Príbehy deduška 
Večerníčka a jeho 

zvieratiek z dvora i z 
lesa sú pôvabné, veselé 

aj múdre ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Krymská 5, 

Mi 17     



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

27.3.2018 

Michalovce, 
srdce Zemplína... 

ostatných 100 
rokov, Integra film+ beseda 

ako Michalovce 
vyzerali v rôznych 

obdobiach, ako sa tu 
žilo a aké osobnosti 

boli späté s našim 
mestom 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

študenti SOŠ, 
Mi 12     

27.3.2018 

Stretnutie členov 
LK Čriepky - 

senior čítačka 

stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 5     

28.3.2018 
Prvýkrát v 

knižnici tvorivá dielpa 

deti sa oboznámili s 
knihou, s rozdelením 
knižnice a vyrobili si 

záložku do knihy 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
deti MŠ sv. 

Michala v Mi 9     

1.3.-
29.3.2018 

Výstava prác 
žiakov ateliéru 

Aleny Niklasovej výstava 

výtvarné dielka 
vystavovali žiaci 

Základnej umeleckej 
školy v Michalovciach 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

ZUŠ v 
Michalovciach verejnosť 1032     

1.3.-
29.3.2018 

Romantické 
hrdinky výstava 

výstava porcelánových 
bábik 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 1032 120,00   

5.4.2018 

Johannes Jensen 
má pocit, že je 

iný, IV. ZŠ 
zážitkové 

čítanie 

aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci IV. ZŠ 

Mi 24     

9.4.2018 

Ako psíček a 
mačička umývali 

dlážku, ZŠ 
Komenského 1, 

Michalovce 
zážitkové 

čítanie 

Scénky, v ktorých deti 
umývali a utierali 

dlážku a ako sa 
navzájom prali a sušili, 

vyvolávali smiech 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci ZŠ 
Komenského, 

Mi 20     



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

9.4.2018 

Edvard Beneš, 
jeho pôsobenie v 

odboji a vo 
funkcii 

prezidenta I. ČSR prednáška 

treťou prednáškou 
Edvard Beneš, jeho 

pôsobenie v 
zahraničnom odboji a 

vo funkcii prezidenta 1. 
ČSR 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

Český spolok 
Michalovce verejnosť 13     

10.4.2018 

Strom, ktorý 
dáva, pob. na ZŠ 

Krymská 5 
zážitkové 

čítanie 

Je výnimočná štýlom 
ilustrácie a hĺbkou 
príbehu vo vzťahu 
chlapca a stromu - 

„rodiča“. ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Krymská 5, 

Mi 20     

10.4.2018 

Stretnutie so 
spisovateľmi 

Zuzanou 
Kuglerovou a 

Ondrejom 
Kalamárom beseda 

Z. Kuglerová a O. 
Kalamár predstavili 

svoju tvorbu deťom s 
detských domovov 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   deti DD Mi 53 200,00   

11.4.2018 

Ako psíček a 
mačička umývali 

dlážku, ZŠ 
Zalužice 

zážitkové 
čítanie 

Scénky, v ktorých deti 
umývali a utierali 

dlážku a ako sa 
navzájom prali a sušili, 

vyvolávali smiech 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci I. stuppa 

ZŠ Zalužice 26     

11.4.2018 

Johannes Jensen 
má pocit, že je 
iný, ZŠ Zalužice 

zážitkové 
čítanie 

aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci I. stuppa 

ZŠ Zalužice 27     
 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

11.4.2018 Jar našich lúk a 
lesov 

prezentácia a tvorivá 
dielpa 

podujatie spojené s 
tvorivou dielpou Jar 

našich lúk a lesov 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  klienti DSS 
Anima v Mi 

13     

12.4.2018 Johannes 
Jensen má 

pocit, že je iný, 
IX. MŠ 

zážitkové čítanie aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti IX.MŠ, 
Mi 

24     

13.4.2018 Gorazd Zvonický 
-- 

známy/neznámy 

beseda+film cieľom bolo podať 
základné informácie o 

živote Gorazda 
Zvonického 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
SOŠT, Mi 

12     

13.4.2018 Prvýkrát v 
knižnici, ZŠ 
Okružná 17 

tvorivá dielpa deti sa oboznámili s 
knihou, s rozdelením 
knižnice a vyrobili si 

záložku do knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa,ZŠ 

Okružná, Mi 

22     

13.4.2018 Jana Bodnárová: 
Psy, ZŠ P. 

Horova 

zážitkové čítanie Biblioterapia- zážitkové 
čítanie proti násiliu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. 
stuppa ZŠ P. 
Horova ,Mi 

14     

16.4.2018 Johannes 
Jensen má 

pocit, že je iný, 
ZŠ Zemplínska 

Široká 

zážitkové čítanie aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 žiaci I. 
stuppa, ZŠ 

Zemplínska 
Široká 

17     

16.4.2018 Calvin nevie 
lietať, SZŠ 
Klokočov 

dramat.čítanie+tvor.dielpa Príbeh o vtáčikovi, 
ktorý mal rád knihy    

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci SZŠ 
Klokočov 

6     

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

16.4.2018 

Stretnutie členov 
LK Čriepky - 

senior čítačka 

stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 6     

16.4.2018 

Prvýkrát v 
knižnici, MŠ 

Komenského 2 tvorivá dielpa 

deti sa oboznámili s 
knihou, s rozdelením 
knižnice a vyrobili si 

záložku do knihy 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

deti MŠ, 
Komenského 

2, Mi 12     

17.4.2018 
Kvak a Čľup sú 

kamaráti 
dramatizované 

čítanie 

dvaja žabiaci, ktorí 
neurobia jeden bez 

druhého ani krok 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

deti 
súkromnej 

MŠ 
Zuzulienka, 

Mi 17     

17.4.2018 
Mária Blšáková 

so synom beseda 

autorské stretnutie so 
spisovateľkou Máriou 

Blšákovou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   verejnosť 20 150,00   

18.4.2018 
Dep Zeme, pob. 
na ZŠ Školská 2 tvorivá dielpa 

z recyklovaného 
materiálu vznikla aj 
zaujímavá výstavka 

ZŠ Školská 2, 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 
I.stuppa ZŠ 

Školská 2, 
Mi 45     

18.4.2018 
Prvýkrát v 

knižnici tvorivá dielpa 

deti sa oboznámili s 
knihou, s rozdelením 
knižnice a vyrobili si 

záložku do knihy 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci 
I.stuppa,ZŠ 

Okružná, Mi 13     

19.4.2018 

Z rozprávkou 
okolo sveta, pob. 

na ZŠ T. J. 
Moussona 4 

zážitkové 
čítanie 

malé prekvapenie v 
podobe rozprávkových 

kníh z rôznych kútov 
sveta 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci I. 
stuppa T.J. 
Moussona, 

Mi 24     
 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

20.4.2018 
Prvýkrát v 

knižnici tvorivá dielpa 

deti sa oboznámili s 
knihou, s rozdelením 
knižnice a vyrobili si 

záložku do knihy 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci 
I.stuppa,ZŠ 

Okružná, Mi 15     

23.4.2018 
Moja prvá 

záložka tvorivá dielpa 

Žiaci si vyrobili knižnú 
záložku podľa 

vlastného návrhu 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci 
I.stuppa,ZŠ 

Okružná, Mi 21 21,00   

24.4.2018 

Johannes Jensen 
má pocit, že je 

iný, ZŠ Petrovce 
nad Laborcom 

zážitkové 
čítanie 

aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci ZŠ 
Petrovce 

nad 
Laborcom 22     

25.4.2018 

Ako psíček a 
mačička umývali 

dlážku 
zážitkové 

čítanie 

Scénky, v ktorých deti 
umývali a utierali 

dlážku a ako sa 
navzájom prali a sušili, 

vyvolávali smiech 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

detí z MŠ na 
Vajanského 

ulici 19     

26.4.2018 Zvieratká v lese 
zážitkové 

čítanie 

zistili aké rôzne 
zvieratká žijú v lese a 

zaujímavosti z ich 
života 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci CZŠ sv. 
Michala, Mi 29     

26.4.2018 Jarné kvietky 
prezentácia + 
tvorivá dielpa 

vyfarbovanie jarných 
kvietkov podľa 

vlastného výberu a 
vkusu 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

deti zo 
špeciálnej 

ZŠ, Mi 11     

27.4.2018 

Johannes Jensen 
má pocit, že je 

iný, ZŠ Bracovce 
zážitkové 

čítanie 

aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci 
I.stuppa ZŠ 

Bracovce 38     



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

9.4.-
30.4.2018 

Náš odraz - 
obraz výstava 

výstavu žiakov SOŠ sv. 
Cyrila a Metoda v 

Michalovciach 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
SOŠ sv. Cyrila 

a Metoda v Mi. verejnosť 630     

4.5.2018 

Ako hravo čítať: 
alebo literatúra 
na vlastnej koži 

inscenované 
čítanie a 

tvorivá dielpa 

inscenované čítanie z 
knihy Mareka Vadasa 

Útek  a na tvorivú 
dielpu 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   žiaci ZŠ Mi. 75 80,00   

7.5.2018 

I.ČSR, 
predpoklady 

vzniku, jej 
existencie a 

zánik prednáška 

Význam pre český a 
slovenský národ a ich 

vzájomné spolužitie 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Český spolok 

Michalovce verejnosť 12     

9.5.2018 Dep matiek tvorivá dielpa 

Pre svoje mamičky z 
fimo hmoty vyrobili 

nádherné šperky 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci CZŠ sv. 
Michala, Mi 20 42,00   

15.5.2018 
Gorazd Zvonický 
známy-neznámy beseda + film 

cieľom bolo podať 
základné informácie o 

živote Gorazda 
Zvonického 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci 
II.stuppa ZŠ 

P. Horova, 
Mi 23     

16.5.2018 

Literárne dni 
seniorov mesta 

Michalovce 2018 
recitačná 

prehliadka 

VII. ročník literárno-
recitačnej  prehliadky a 

prezentácie vlastnej 
tvorby 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   seniori 30     

18.5.2018 
Gorazd Zvonický 
známy-neznámy beseda + film 

cieľom bolo podať 
základné informácie o 

živote Gorazda 
Zvonického 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci 
II.stuppa ZŠ 

P. Horova, 
Mi 24     

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

22.5.2018 
Mousson. Svet 
farieb a svetla beseda 

beseda so 
zostavovateľmi knihy o 

živote a tvorbe T.J. 
Moussona 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

ZM v 
Michalovciach 

študenti SŠ, 
Mi 29 100,00   

22.5.2018 
Gorazd Zvonický 
známy-neznámy beseda + film 

cieľom bolo podať 
základné informácie o 

živote Gorazda 
Zvonického 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

študenti 
Obchodnej 

akadémie 
Mi 39     

23.5.2018 
Kráľ detských 

čitateľov 2018 súťaž vedomostná súťaž 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   žiaci ZŠ 12     

24.5.2018 
Láska je kľúčom 
k Tvojmu srdcu beseda 

najkrajší mesiac v roku, 
ale aj mesiac lásky 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce DSS Anima 

klienti DSS 
Anima v Mi 14     

24.5.2018 

Slovensko 
krajina plná 

tajomstiev -- 
Vodné 

dobrodružstvo beseda 

Stretnutie s autorkou a 
šéfredaktorkou Lenkou 

Šingovskou  
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci T.J. 
Moussona, 

Okružna, Mi 50 250,00   

24.5.2018 

Beseda s 
Vincentom 

Lapšanským, 
Mestská knižnica 

Strážske beseda 

beseda s regionálnym 
autorom Vincentom 

Lapšanským o jeho 
tvorbe 

Mestská knižnica 
Strážske 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Strážske 50     

25.5.2018 

Puť russkoj 
literatury k 

klasičeskomu 
romanu prednáška+beseda 

V prednáške spojenej s 
prezentáciou sa pán 

profesor Eliáš venoval 
ruskej literatúre 19. 

storočia 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce FF UK Bratislav 
študenti 
GPH Mi 50     

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

29.5.2018 

Stretnutie členov 
LK Čriepky - 

senior čítačka 

stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 6     

30.5.2018 

Čitateľský 
maratón s 

názvom Čítajme 
si... 2018, pob. 

na ZŠ 
T.J.Moussona 4 

čitateľský 
maratón 

11. ročník detského 
čitateľského maratónu 
s názvom ‘ČÍTAJME SI’ I.ZŠ Michalovce ZKGZ Michalovce 

žiaci 
I.stuppa ZŠ 

T.J. 
Moussona, 

Mi 251     

30.5.2018 Čítajme si... 2018 
čitateľský 
maratón 

11. ročník detského 
čitateľského maratónu 
s názvom ‘ČÍTAJME SI’ 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   žiaci ZŠ Mi 370     

28.5.-
31.52018(3x) 

Michalovce, 
srdce Zemplína... 

ostatných 100 
rokov, SOŠT 
Partizánska film+ beseda 

ako Michalovce 
vyzerali v rôznych 

obdobiach, ako sa tu 
žilo a aké osobnosti 

boli späté s našim 
mestom 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

študenti 
SOŠT, Mi 55     

31.5.2018 

Michalovce, 
srdce Zemplína 

... ostatných 100 
rokov, SZŠ 

Michalovce film+ beseda 

ako Michalovce 
vyzerali v rôznych 

obdobiach, ako sa tu 
žilo a aké osobnosti 

boli späté s našim 
mestom 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

študenti 
SZŠ, Mi 28     

2.5.-
31.5.2018 

Krása 
samorastov výstava 

výstava samorastov 
Márie Fropovej 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 394     

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

4.5.-
31.5.2018 

Prechádzka 
Vinianskym 

hradom výstava 

Výstava  amatérskej 
fotografky  pod 

názvom  „Prechádzka 
Vinianskym hradom“ 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 304     

6.6.2018 
Štefánik v 
literatúre prednáška 

prednáška bola jednou 
z cyklu prednášok 

Česká literatúra 20. 
storočia, 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

Český spolok 
Michalovce verejnosť 8     

6.6.2018 Marta Fartelová beseda 
autorské stretnutie s 

Martou Fartelovou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   verejnosť 31 100,00   

6.6.2018 

Vyhodnotenie 
čitateľského 

projektu Roald 
Dahl a jeho 

autorská dielpa, 
pob. na ZŠ 

Školská 2 čitateľský projekt 

čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielpa ZŠ Školská 2 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
ZŠ Školská 

2 15     

7.6.2018 
Zvonického 

literárne dni recitačná súťaž 

recitačná súťaž v 
prednese poézie a 

prózy 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce I.ZŠ Michalovce verejnosť 69     

8.6.2018 

Európske 
pexeso, ZŠ J. 

Švermu 6 animovaný cyklus spoznávanie krajín EÚ 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci 
I.stuppa ZŠ 

Švermu, 
Mi 21     

 

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

12.6.2018 

Vyhodnotenie 
čitateľského 

projektu Roald 
Dahl a jeho 

autorská dielpa, 
pob. na ZŠ 
Krymská 5 čitateľský projekt 

čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielpa ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
ZŠ 

Krymská 5 20     

13.6.2018 

Michalovce, 
srdce Zemplína 

... ostatných 100 
rokov, SZŠ 

Michalovce film+ beseda 

ako Michalovce 
vyzerali v rôznych 

obdobiach, ako sa tu 
žilo a aké osobnosti 

boli späté s našim 
mestom 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci 
II.stuppa 

ZŠ Švermu, 
Mi 20     

13.6.2018 Dep otcov 2018 tvorivá dielpa 

Ručne maľované 
kravaty vytvárali 
farbami na textil 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci T.J. 
Moussona 19 38,00   

13.6.2018 
Leto - čarovné 
ročné obdobie prezentácia+beseda  

zrelaxovali pri hudbe a 
čarokrásnych obrazoch 

leta, paliem a mora 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce DSS Anima 

klienti DSS 
Anima v 

Mi 12     

14.6.2018 

Zemplínske 
tajomstvá 
Povesti zo 

Zemplína, V.S. 
Lapšanský, pob. 

na ZŠ 
T.J.Moussona 4 beseda 

beseda s regionálnym 
autorom Vincentom 

Lapšanským o jeho 
tvorbe I.ZŠ Michalovce ZKGZ Michalovce 

žiaci 
I.stuppa ZŠ 

T.J. 
Moussona, 

Mi 50     
 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

18.6.2018 

Daniel Hevier -- 
Chymeros: Stopy 
vedú do temnoty beseda 

Spisovateľ k nám 
zavítal v rámci svojho 

dvojtýždpového turné 
Chymeros po 

východnom Slovensku ZUŠ v Michalovciach 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
okresu 

Michalovce 237 300,00   

18.6.2018 

Zemplínske 
tajomstvá 
Povesti zo 

Zemplína, V.S. 
Lapšanský, 

Obrancov mieru 
4 beseda 

beseda s regionálnym 
autorom Vincentom 

Lapšanským o jeho 
tvorbe 

Klub 
dôchodcov,Obrancov 

mieru 4,Mi 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce seniori 24     

19.6.2018 
Láskavé 

rozprávky 

čítanie s 
poroz. 

+tvor.dielpa 

posedenie pri knihe od 
Branislava Jobusa  

Láskavé rozprávky bolo 
spojené s tvorivou 

dielpou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ZŠ 

Vinné 7     

19.6.2018 

Zemplínske 
tajomstvá 
Povesti zo 

Zemplína, V.S. 
Lapšanský, pob. 
na ZŠ Krymská 5 beseda 

beseda s regionálnym 
autorom Vincentom 

Lapšanským o jeho 
tvorbe ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Krzmská 5, 

Mi 55     

22.6.2018 

Slovensko 
krajina plná 
tajomstiev - 

Vodné 
dobrodružstvo beseda 

Stretnutie s autorkou 
projektu  Lenkou 

Šingovskou a 
ilustrátorkou Zuzanou 

Fuskovou  
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci 
II.stuppa ZŠ 
Švermu, Mi 32     



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

22.6.2018 

Beseda o knihe 
Zemplínske 

tajomstvá s V. 
Lapšanským na 

ZŠ v Rakovci nad 
Ondavou beseda 

beseda s regionálnym 
autorom Vincentom 

Lapšanským o jeho 
tvorbe ZŠ Rakovec nad Ond. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Rakovec 

nad Ond. 22     

27.6.2018 

Michalovce, 
srdce Zemplína 

... ostatných 100 
rokov, SZŠ 

Michalovce film+ beseda 

ako Michalovce 
vyzerali v rôznych 

obdobiach, ako sa tu 
žilo a aké osobnosti 

boli späté s našim 
mestom 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

štud.  
Spojennej 

školy 
internátnej, 

Mi 25     

27.6.2018 

Zemplínske 
tajomstvá 
Povesti zo 

Zemplína, V.S. 
Lapšanský, pob. 
na ZŠ Školská 2 beseda 

beseda s regionálnym 
autorom Vincentom 

Lapšanským o jeho 
tvorbe 

ZŠ Školská 2, 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 
II.stuppa 

Školská 2, 
Mi 65     

25.6.2018 
Hlas zvona volá . 

. . beseda 

Hosť podujatia ThDr. 
Michal Kapa, žiak G. 

Zvonického 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

študenti 
Gymnázia 

Ľ. Štúra, Mi 51     

25.6.2018 

Literárny klub 
Čriepky -- senior, 

25. 6. 2018 čítačka 

stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 6     

6.6.-
29.6.2018 Svet podľa Šaška výstava 

Výstava venovaná dielu 
Miroslava Šaška 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

České centrum 
Bratislav verejnosť 307     

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

4.6.-
4.7.2018 Farebná paleta výstava 

výtvarné dielka 
vystavovali žiaci 

Základnej umeleckej 
školy v Michalovciach. 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

ZUŠ v 
Michalovciach verejnosť 337     

24.5.-
3.7.2018 

Výstava ilustrácií 
Zuzany Fuskovej výstava 

Výstava ilustrácii 
Zuzany Fuskovej 

priblížila čitateľom i 
návštevníkom knižnice 

prírodné bohatstvo 
Slovenska 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 663     

9.7.-
13.7.2018 

Kniholand, júl 
2018 

letný 
čitateľský 

tábor   
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   žiaci ZŠ 25 
1 

354,10 
2 

000,00 

9.7.2018 

Stretnutie so 
spisovateľkou 

Gabrielou 
Futovou - júl 

2018 beseda 

Spisovateľka prezradila 
nielen zaujímavosti zo 

svojho života, ale aj 
ďalšie  spisovateľské 

plány. 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   žiaci ZŠ Mi 63 200,00   

9.7.2018 Deti leta tvorivá dielpa 

Inšpirovali sme sa 
knihou – Urob si! 

Papierové bábky a 
zvieratká,  autorka 

Rosa M. Curtová. 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   žiaci ZŠ 25 21,00   
 

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

10.8.2018 
Mechúrik 
Koščúrik 

dramatizované 
čítanie 

deti s animatorkami 
zhudobnili celú 

rozprávku, tancovali, 
spievali a hrali na rôzne 

hudobné nástroje 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   žiaci ZŠ 30 150,00   

23.8.2018 
Škriatkovia a 

Trollovia zážitkové čítanie 

Pekný  hudobný, 
animovaný príbeh 

spestril deťom 
dopoludnie a vyčaril 

úsmev na ich 
tváričkách 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce DSS Anima 

detí z 
krízového 

centra 
Animy  9     

3.7.-
31.8.2018 

Kreslené 
portréty 

Miroslava 
Babinčáka výstava 

Výstava obsahovala 
približne 60 kreslených 
portrétov obľúbených 

hercov, spisovateľov a  
starých majstrov 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 300     

3.9.2018 Karel Čapek prednáška+beseda 

besedou z cyklu Česká 
literatúra 20. storočia  
venovaná 100. výročiu 

vzniku I. 
Československej 

republiky 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Český spolok 

Michalovce verejnosť 7     

14.9.2018 
Po stopách 

Sztárayovcov... prednáška+film 

bližšie oboznámili s 
Irmou Sztárayovou, 

ktorá bola poslednou 
dvornou dámou 

cisárovny Alžbety 
Habsburskej, 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci ZŠ 
Staré 20     



 

  

 

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

14.9.2018 
Katarína 

Holetzová beseda 

Predstavila nám svoje 
knihy, rozprávala o 

písaní no i o sebe. Je 
autorkou románov 

Smrť prekliatych, 
Svorka a psychotrileru 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 27 250,00   

20.9.2018 

Vtáctvo dolného 
Zemplína a jeho 

ochrana - 
prednášajúci M. 

Repel beseda 

najvýznamnejším 
chráneným územím na 

Slovensku Senianske 
rybníky a 

Medzibodrožie. 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
študenti GĽŠ, 

Mi 29 50,00   

25.9.2018 

Knižnica a 
čitateľská 

gramotnosť detí 
odborný 
seminár 

čitateľská  gramotnosť 
deti, Motivácia čítania, 

Výpožičný proces a 
jeho podoby v rôznych 

knižnično- 
informačných 

systémoch, 
Knižnica ZŠ 

Rakovec nad Ond. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

pracovníci 
školských 

knižníc+učitelia 33     

25.9.2018 

Literárny klub 
Čriepky -- senior, 

25. 9. 2018 čítačka 

stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 7     

26.9.2018 
Môj brat nemá 

brata beseda 

Stretnutie so 
spisovateľkou Elenou 

Elekovou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ZŠ Mi a 
žiaci ZUŠ Mi 90 100,00   

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

26.9.2018 
Môj brat nemá 

brata beseda 

Stretnutie so 
spisovateľkou Elenou 

Elekovou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ZŠ Mi a 
žiaci ZUŠ Mi 61 100,00   

28.9.2018 Škola volá tvorivá dielpa 

Žiaci si vyrobili 
jedinečné peračníky z 
dreva, ktoré vyzdobili 
servítkovou technikov 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci CZŠ sv. 
Michala, Mi 21 21,00   

1.10.2018 

Karel Čapek -- 
Hovory s T. G. 

Masarykem prednáška 

podujatí v rámci 
projektu venovanému 
stému výročiu vzniku 

Československej 
republiky. 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

Český spolok 
Michalovce verejnosť 7     

5.10.2018 

Detský čitateľ - 
formotvorné 

prostredie 
odborný 
seminár 

zvyšovanie čitateľskej 
gramotnosti deti, 

zlepšenie čítavosti u 
žiakov II. stuppa ZŠ 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

učitelia ZŠ a 
knihovníci 34 230,00   

9.10.2018 
Záložka do knihy 

spája školy tvorivá dielpa 

9. ročníka česko-
slovenského projektu 

pre základné školy a 
osemročné gymnáziá 

Záložka do knihy spája 
školy ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce ZŠ Krymská 5 12     

9.10.2018 
Jak být 

klukem/holkou 
divadelné 

predstavenie 

cieľom je predstaviť 
divákom zaujímavé 
knihy formou tzv.. 
scénického čítania 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

České centrum 
Bratislav 

žiaci ZŠ 
Michalovce 55     

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

10.10.2018 
Záložka do knihy 

spája školy tvorivá dielpa 

9. ročníka česko-
slovenského projektu 

pre základné školy a 
osemročné gymnáziá 

Záložka do knihy spája 
školy ZŠ Školská 2 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
ZŠ Školská 

2 25     

10.10.2018 

Jozef Pavlovič: 
Ako kukurica 

prišla o všetky 
zuby 

zážitkové 
čítanie 

Cieľom podujatia bolo 
zvyšovanie čitateľskej 

gramotností detí a 
prehĺbenie spolupráce 
s materskými školami 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

deti XIII. 
MŠ Mi 23     

11.10.2018 

Výstavka - 
Záložka do knihy 

spája školy výstava 

Nadviazanie kontaktov 
medzi českými a 

slovenskými 
základnými školami a 

osemročnými 
gymnáziami a podpora 

čítania I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 1. ZŠ 
T.J. 

Moussona 145     

11.10.2018 Zlatistá jesep beseda 
rozprávanie o jeseni s 

klientmi DSS Anima 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce DSS Anima 

klienti DSS 
Anima v 

Mi 14     

15.10.2018 
Prvýkrát v 

knižnici tvorivá dielpa 

deti sa oboznámili s 
knihou, s rozdelením 
knižnice a vyrobili si 

záložku do knihy 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci 1. ZŠ 
T.J. 

Moussona 20     
 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

16.10.2018 

Uvedenie do 
života 

omaľovánky 
Michalovce pre 

deti a dospelých 

uvedenie 
omaľovanky 

do života 

Uvedenie do života 
omaľovánky 

Michalovce pre deti a 
dospelých výtvarníčky 

Mgr. Lucie 
Chocholáčkovej 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

deti ZŠ Mi + 
verejnosť 48     

18.10.2018 
Jesenní 

škriatkovia tvorivá dielpa 

deti z detského 
domova z Michaloviec 

si vyrobili škriatkov z 
jesenného lístia 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

deti z 
Detského 
domova z 

Mi 12 21,00   

19.10.2018 

Zemplínske 
tajomstvá - 

Povesti zo 
Zemplína 

uvedenie 
knihy do 

života 

slávnostné uvedenie 
do života knihy p. 

Vincenta Lapšanského 
Zemplínske tajomstvá 
– Povesti zo Zemplína 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 50     

19.10.2018 
Babka na rebríku 

a iné dedkoviny hlasné čítanie 

spoločné hľadanie 
lásky ku knihám 

starých rodičov a ich 
vnúčat 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

deti XXII. 
MŠ z Mi 52     

23.10.2018 Basta fidly 
beseda so 

spisovateľom 
stretnutie s básnikom 
Valentínom Šefčíkom 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

deti ZŠ Mi + 
verejnosť 63 150,00   

23.10.2018 
Mesiac úcty k 

starším ... stretnutie 

Na stretnutí sme 
privítali  pracovníčky 

knižnice, ktoré sú už na 
dôchodku 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

bývalé 
pracovníčky 

knižnice 19 26,13   
 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

24.10.2018 Halloween tvorivá dielpa 

Žiaci si vyrobili a 
vyzdobili 

halloweenske  gélové 
sviečky. 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci ZŠ P. 
Horova v 

Mi 20 63,50   

25.10.2018 
-2x 

Michalovce v 
čase vzniku ČSR prednáška+beseda 

Podujatie bolo 
súčasťou projektu 

„Osmičková jesep v 
Košickom 

samosprávnom kraji.“ 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

študenti 
SOŠOaS, 

SOŠT v Mi 64     

26.10.2018 

Cesta odvahy, 
pob.na ZŠ T.J. 

Moussona 4 tvorivá dielpa 

výroba strašidielok a 
svetielok v rámci 

Halloweenu I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I. 
stuppa ZŠ 

Moussona, 
Mi 22     

26.10.2018 

Miss Ježibaba a 
iné 

hororozprávky v 
knižnici súťaž 

podujatie zamerané 
predovšetkým na 

propagáciu a 
zatraktívnenie čítania 

literatúry určenej 
deťom 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci ZŠ P. 
Horova v 

Mi 21     

26.10.2018 
Putovanie v mori 

kníh 
čítanie s 

porozumením 

Na svojej ceste 
objavovali  pre nich 
ešte neznáme knihy 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci ZŠ 
Okružná v 

Mi 13     

3.9.-
26.10.2018 Kruhy výstava 

Tento geometrický tvar 
symbolizuje plnosť, 

harmóniu, dokonalosť. 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   verejnosť 954     

2.11.2018 
Aby pamäť lepšie 

pracovala pamäťové cvičenia 

stretnutie seniorov na 
aktivizáciu krátkodobej 

a dlhodobej pamäti  
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

seniori z 
klubu č.1 v 

Mi 10     



 

  

 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

5.11.2018 Josef Čapek prednáška prednáška spojená s 
besedou z cyklu Česká 
literatúra 20. storočia 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 8     

6.11.2018 Beseda s 
Jozefom 

Banášom o 
knihe 

Prebijem sa! 
Štefánik. 

Muž železnej 
vôle. 

beseda so 
spisovateľom 

na besede  o 
beletrizovanom 

príbehu 
najvýznamnejšieho 
muža slovenského 

národa. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 52 300,00   

7.11.2018 Zvieratká v 
lese 

zážit.čítanie+tvorivá 
dielpa 

hravou formou 
spoznali život zvierat v 

lese 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
Súkromnej 

ZŠ 
Klokočov 

5     

7.11.2018 Prebijem sa beseda so 
spisovateľom 

beseda so 
spisovateľom J. 

Banášom o živote 
Štefánika 

Denné 
centrum 

Bajany 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

klienti 
denného 

stacionára 

25     

7.11.2018 Prebijem sa beseda so 
spisovateľom 

beseda so 
spisovateľom J. 

Banášom o živote 
Štefánika 

obecný úrad 
Pinkovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

verejnosť 100     

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

8.11.2018 Prebijem sa beseda so spisovateľom beseda so 
spisovateľom J. 

Banášom o živote 
Štefánika 

Mestská 
knižnica 
Strážske 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

verejnosť 50     

13.11.2018 Vianočná 
pohľadnica, 

tvorivé 
dielne, pob. 

na ZŠ 
Krymská 5 

tvorivá dielpa žiaci vyrábali vianočné 
pohľadnice pre deti z 

iných krajín zapojených 
do projektu E-Twinning 

projekt 
Christmascardexchange 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci z 5.B 
ZŠ 

Krymská 
5, Mi 

24 21,00   

13.11.2018 Christmas 
card 

exchange, 
tvorivé 

dielne, pob. 
na ZŠ 

Krymská 5 

tvorivá dielpa žiaci vyrábali vianočné 
pohľadnice pre deti z 

iných krajín zapojených 
do projektu E-Twinning 

projekt 
Christmascardexchange 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci z 5.A 
ZŠ 

Krymská 
5, Mi 

25 21,00   

13.11.2018 Babka na 
rebríku a iné 
dedkoviny II. 

hlasné čítanie spoločné hľadanie lásky 
ku knihám starých 

rodičov a ich vnúčat 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti XXII. 
MŠ z Mi 

60     

14.11.2018 Zlatistá jesep 
II. 

beseda rozprávanie o jeseni s 
klientmi DSS Anima 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

DSS Anima klienti DSS 
Anima v 

Mi 

12     

 

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

15.11.2018 Rozprávkové 
čítanie, pob. na 

ZŠ 
T.J.Moussona 4 

hlasné čítanie čítanie kníh, do ktorých 
naši malí čitatelia 

dostali aj záložku od 
detí z partnerskej školy 

z česko-slovenského 
projektu 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 1. ZŠ 
T.J. 

Moussona 

45     

16.11.2018 Calvin nevie 
lietať, ZŠ Palín 

dramat.čítanie+tvor.dielpa Príbeh o vtáčikovi, 
ktorý mal rád knihy    

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Palín 

22     

21.11.2018 Ako sa dostal 
Orlíček k 

zázračným 
topánkam, 
pob. na ZŠ 

Školská 2 

zážit.čítanie+tvorivá 
dielpa 

Súčasťou zážitkového 
čítania bola aj tvorivá 

dielpa, kde školáci 
pomáhali vyrábať 
indiánske čelenky 

škôlkarom. 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Školská 
2 

43     

21.11.2018 
-2x 

Michaela Ella 
Hajduková 

beseda so spisovateľkou autorské stretnutia so 
spisovateľkou 

Michaelou Ellou 
Hajdukovou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 103 250,00   

22.11.2018 Michalovce v 
čase vzniku 

ČSR 

prednáška+beseda Podujatie bolo 
súčasťou projektu 

„Osmičková jesep v 
Košickom 

samosprávnom kraji.“ 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
SOŠOaS 

45 80,00   

23.11.2018 Stretnutie s 
autorkou 

Darinou 
Hamarovou 

beseda so spisovateľkou autorské stretnutie s 
Darinou Hamarovou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 29 220,00   



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Náklady Príjmy 

26.11.2018 Prázdniny s 
deduškom 

beseda zábavným spôsobom 
sme spoznávali krásy 

našej krajiny 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
Súkromnej 

ZŠ 
Klokočov 

5     

27.11.2018 Prípad pre teba 
a Tigrí tím 

čítanie s porozumením podujatie bolo 
zamerané na rozvoj 

čitateľskej 
gramotnosti, ale aj na 

rozvoj osobnosti a 
sebauvedomenie 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Budkovce 

19     

27.11.2018 Jozef Pavlovič: 
Ako kukurica 

prišla o všetky 
zuby 

zážitkové čítanie Cieľom podujatia bolo 
zvyšovanie čitateľskej 

gramotností detí a 
prehĺbenie spolupráce 
s materskými školami 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Budkovce 

20     

27.11.2018 Mikulášska 
tvorivá dielpa 

tvorivá dielpa vyrábali sa vooavé 
mydielka 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
II.stuppa 

ZŠ 
Švermu, 

Mi 

18 62,25   

28.11.2018 Vianočná 
výzdoba, pob. 

na ZŠ Školská 2 

tvorivá dielpa Na  hodine tvorivej 
aktivity si žiaci 

vlastnoručne vyrobili 
vianočné ozdoby na 

svoj stromček v triede 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ, 
Školská 5, 

Mi 

18 21,00   

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

28.11.2018 Čarovná zima zážit.čítanie+tvorivá 
dielpa 

Vianoce sme si 
sprítomnili u nás v 

knižnici zážitkovým 
čítaním, relaxačnými 

prvkami a tvorivou 
dielpou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  klienti DSS 
Anima v Mi 

12     

29.11.2018 Danka a Janka v 
rozprávke 

zážit.čítanie+tvorivá 
dielpa 

Porozprávali sme sa o 
plynutí času, o spôsobe 

merania času, pozreli 
ukážky rôznych druhov 
hodín. Detí určovali čas 
na pracovných listoch. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ, 
Okružná 

17, Mi 

15 6,00   

30.10.-
30.11.2018 

Československá 
státnost 1918 

výstava ponúka zásadné 
informácie o 

historickom a 
kultúrnom dianí v čase 

vzniku Československej 
republiky 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

České centrum 
Bratislav 

verejnosť 365     

4.12.2018 Vernisáž 
výstavy Veselá 

architektúra, 
autorky Mgr. 

Lucie 
Chocholáčkovej 

vernisáž V programe sa 
predstavila formou 
prezentácie tvorba 

autorky 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 68     

5.12.2018 Mikuláš, 
Mikuláš, čo pre 
nás máš? pob. 

na ZŠ Školská 2 

čítanie s porozumením žiaci sa dozvedeli niečo 
nové zo života 

Mikuláša 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Školská 2, 

Mi 

23 2,39   



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

5.12.2018 Literárny klub 
Čriepky -- 

senior 

čítačka stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK 
Čriepky 

5     

6.12.2018 Rozprávka o 
obdarovanom 

Mikulášovi,pob. 
na ZŠ 

T.J.Moussona 4 

čítanie s porozumením Súčasťou tohto 
stretnutia bolo 

charakterizovať sviatok 
Mikuláša v minulosti a 

dnes formou 
rozhovoru 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 1. ZŠ 
T.J. 

Moussona 

20 2,39   

12.12.2018 Stromček 
dobrých 

skutkov, pob. 
na ZŠ Školská 2 

čítanie s porozumením Predškoláci sa niečo 
nové dozvedeli aj o 

vianočnom stromčeku, 
kedy a ako vlastne 

vznikol 

V.ZŠ 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

deti z MŠ, 
Školská 5, 

Mi 

14     

13.12.2018 Čaro Vianoc prehliadka poézie a 
prozy 

deti recitovali, spievali 
a hrali na hudobné 
nástroje, podujatie 

venované dpu sv. Lucie 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ 
Michalovce 

36     

14.12.2018 Aby pamäť 
lepšie 

pracovala, 
ukončenie 

projektu 
Tréning pamäti 

pre seniorov 

pamäťové cvičenia vyhodnotenie a 
ukončenie 5. ročníka 

pohybových a 
pamäťových aktivít pre 

seniorov mesta Mi 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  seniorky z 
klubu č.1, 

Obran. 
mieru 4 

10 1,98   

 

 



 

  

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

19.12.2018 Špacirki na 
kaveju 

beseda uvítali hostí prof. 
PhDr.Petra Zubka Phd. 

a Mgr. Vieru 
Džoganovú, 

zakladateľku 
a umelecká vedúcu 

Detského speváckeho 
zboru Pro Musica 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ Priatelia 
Zemplína 

verejnosť 32     

1.12.-
31.12.2018 

Zimné čaro výstava výstava žiackych prác 
ateliéru Aleny 

Niklasovej, ZUŠ Mi 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZUŠ Michalovce verejnosť 185     

4.12.-
31.12.2018 

Veselá 
architektúra 

výstava Témou jej výtvarnej 
tvorby je Architektúra, 

mestská scenéria a 
život neživých vecí 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 185     

 

                                                                                                                                                                                                                                účastníci       náklady           príjmy 

spolu: 226 podujatí,  
14 194 návštevníkov na podujatiach           14 194 6 277,41 2 167,62 

 

 

 

 

 



 

  

 

Fotografická príloha aktivít 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


