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IDENTIFIKA ČNÁ KARTA  ZA ROK 2015 
 

 

1 NÁZOV ORGANIZÁCIE  Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach                           
2 Sídlo Štefánikova 20, 071 01 Michalovce 
3 Forma hospodárenia Rozpočtová organizácia VUC 
4 Celkový počet zamestnancov k 31.12. 

- fyzický / prepočítaný stav 
Z toho:  
- odborní zamestnanci (metodik,     
  knihovník...) 
- ostatní zamestnanci 
- pracujúci dôchodcovia    

 
22/21                       
 
17/17 
 
5/4 
3/3 

5 Priemerná mzda zamestnancov 
 

2013 2014 2015 
545,23 581,39 636,82 

 

6 Počet spravovaných objektov 1 
7 Počet podaných projektov  

(pre realizáciu v roku 2015) 
        -  z toho úspešných:  
        -  v hodnote (€):                                 

 
8 
4 
15 637,00 € 

8 Rozpočet  
- na prevádzku: 
- na činnosť: 

2013 2014 2015 
224 351,00 263 933,79 244 286,00 
     3 497,00      2 968,00       2 530,00 

 

9 Transfer od zriaďovateľa  
- na bežné výdavky: 
- na kapitálové výdavky: 

 
227 848,00 266 901,79 246 816,00 
- - - 

 

10 Príjmy  
- z prenájmu: 
- z vlastnej  činnosti: 
- iné mimorozpočtové  
 (dary, sponzorské, granty a pod.):  

 
- - - 
17 780,43 15 742,21 14 773,38 
12 247,00 10 353,10 10 637,00 

 

11 Výdavky  
- bežné: 
- kapitálové: 

 
256 094,43 292 997,10 272 053,00 
- - - 

 

12 Náklady na činnosť (rok 2013-2015 všetky zdroje) :  
13 013,62 15 357,72  17 529,17 

 

13 Hospodárenie 
- Náklady 
- Výnosy 
- Hospodársky výsledok 

 
286 005,07 313 656,77 291 147,53 
284 376,75 319 624,70 291 750,29 
  - 1 628,72      5 967,68         602,53 

 

14 Návštevnosť  
- Platená: 
- Neplatená: 

(celkový počet návštevníkov, divákov, účastníkov na 
aktivitách organizácie) 

 
  5 523   5 349   5 678 
49 646 53 944 55 134   

 

15 Základné knižničné ukazovatele 
- počet zapísaných čitateľov 
- počet výpožičiek 
- knižničný fond – stav k 31.12. 

 
    5 523     5 349     5 678 
167 451 184 670 131 938 
  90 346   90 141    88 935 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

A/ Úvod 
 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je univerzálnou verejnou knižnicou 
s regionálnou pôsobnosťou, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. 

V súlade so zákonom NR SR č.126/2015 Z. z. o knižniciach je kultúrnou, vzdelávacou 
a informačnou inštitúciou, ktorá  dopĺňa, zhromažďuje a sprístupňuje dokumenty a informácie z 
vlastných a iných zdrojov. Koordinuje a poradensky usmerňuje obecné a mestské knižnice v 
okresoch Michalovce a Sobrance.  

Stručné zhodnotenie plnenia hlavných, ťažiskových úloh - pozitívne a negatívne faktory, 
ktoré ovplyvnili výsledky organizácie za rok 2015.       

      Rok 2015 je pre našu knižnicu  rokom  významného okrúhleho výročia . 

       V roku  2015 si  ZKGZ v Michalovciach pripomenie 90. rokov svojej existencie. Bola 
zriadená obecným zastupiteľstvom obce Michalovce 1. februára 1925. 
 
Pri tejto príležitosti pre svojich čitateľov a návštevníkov  pripravila:    
 
Putovnú vzdelávaciu výstavu "GENESIS - Život náhoda alebo zámer?“, ktorá sa zameriavala 
na problematiku pôvodu vesmíru, života a človeka a ich históriu. Jedná sa o výnimočný projekt s 
medzinárodnou podporou prestížneho amerického vedeckého inštitútu Geoscience Research 
Institute. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s OZ ENTRÉE pri ZKGZ Michalovce. 
Sprievodnými podujatiami tejto jedinečnej výstavy bolo 11 prednášok  spojených  s premietaním 
filmov pre školy a verejnosť . Výstavu so sprievodnými podujatiami od 26.1. do 30.1.2015 
vzhliadlo 502 návštevníkov. 
 
„Knižnica v Srdci Zemplína“ – výstava fotografii k 90. výročiu vzniku knižnice (podklady 
na výstavu sme čerpli z nášho fondu ) spojená je s premietaním filmu o histórii knižnice, ktorý 
bol vyrobený v spolupráci s TV Mistrál Michalovce. Výstava bola sprístupnená 27.11.2015.   
   
Dňa  27.11.2015  sa v priestoroch ZUŠ  uskutočnila Slávnostná akadémia venovaná 90- tinám  
knižnice pod názvom „Knižnica v srdci Zemplína.“ Účasť na podujatí prijali: 
 PhDr. Jana Kovacsová vedúca  Odb. kultúry a cestovného ruchu KSK, prednostka Okresného 
úradu v Michalovciach PhDr. Jana Cibereová, zástupca primátora MUDr. Benjamín Bančej,  
predsedníčka SAK Mgr. Emília Antolíková, riaditelia kultúrnych inštitúcii, riaditelia ZŠ a SŠ 
mesta Michalovce a prizvaní hostia. V slávnostnom programe vystúpili žiaci ZŠ a SŠ 
Michalovce. Vedúca odb. kultúry a cestovného ruchu KSK s riaditeľkou ZKGZ odovzdali 
ďakovné listy knihovníčkam, ktoré odpracovali v knižnici viac ako 30 rokov. V závere bol 
premietnutý film Prierez 90-ročnou históriou knižnice, ktorý vyrobila Tv Mistrál v spolupráci  
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s knižnicou. Podujatia sa zúčastnilo cca 90 návštevníkov, ktorí prijali pozvanie na slávnostnú 
recepciu – tá sa konala v priestoroch knižnice. 
       
  Pri príležitosti 200. výročia od narodenia Ľ. Štúra (28.10.1815) regionálne  oddelenie 
pripravilo v mesiaci máj vydanie záložky o živote a diele Ľudovíta Štúra. 
V mesiaci máj - jún bola v priestoroch knižnice vyinštalovaná výstava Ľudovít Štúr, ktorá 
pochádzala z fondov ŠVK v Košiciach a zachytáva významnú osobnosť slovenských  a českých 
dejín, zakladateľa modernej slavistickej vedy. Sprievodnými podujatiami tejto výstavy  boli 
prednášky a premietanie filmu.  
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Pozitívne faktory: 
-  k 31.12.2015 boli schválené  4  projekty  zo 8 podaných  z  ktorých sme získali  15 637.- EUR, 
 
- v rámci mesiaca marca prebehla 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 252,50 
EUR, 
  
- zvýšil sa záujem študentov,  žiakov a verejnosti o podujatia, ktoré knižnica pripravuje,  
 
- nadviazali sme 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 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.  
 
-na detskom oddelení knižnice sme vymenili podlahovú krytinu, čo prispelo k zútulneniu týchto 
priestorov. 
 
Negatívne faktory: 
- nedostatok finančných prostriedkov na nákup novej literatúry, čo sa spätne premieta do počtu 
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. 
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B/ Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 

 

I.  Hlavná činnosť 
 

1.Knižničný fond                                                                                                                                                                 
2.Služby 

 

Kvantitatívne ukazovatele 

Prírastky KF:                                   1 891 zväzkov                       Plán:  nebol stanovený 

Úbytky KF:                                      3 097 zväzkov                                      

Celkový stav KF:                          88 935 zväzkov                  

 

Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF 

Knihy a špeciálne dokumenty:         2 162,67.- €                           Plán: nebol stanovený 

Periodiká:                                            2 268,37.-  €           

Spolu:                                                   4 431,04.-  €           

                 

Čerpanie dotácie z MK SR  na nákup kníh  

Knihy a špeciálne dokumenty:           7 500.- € (grant MK) 

      2 737.- € (KP) 

Spolu:               10 237.-€     

 

Čerpanie financií na nákup knižničných fondov vrátane všetkých grantov spolu 

Knihy a špeciálne dokumenty:        13 599,67.- €  

Periodiká:                                                 2 268,37.- € 

Čerpanie spolu:                                     15 868.04.- €      
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Prírastky KF spolu rok 2015  -  1 891  zväzkov             

z toho -  beletria                            717            

           -  náučná literatúra             458        

           -  beletria pre deti               530        

           -  náučná pre deti                186                   

 

Nákup knižného fondu v roku 2015 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 58 0 0 0 58 

darom 90 171 39 67 367 

domácou kúpou 125 252 39 95 511 

z grantu 178 288 94 321 881 

náhradou 7 6 14 47 74 

Spolu 458 717 186 530 1 891 

 

 

Úbytky KF spolu  rok 2015          3  097 

           - z toho – beletria                   848        

          -  náučná literatúra              1 107  

           - beletria pre deti                1 008   

           - náučná pre deti                    134 

 

V roku 2015 bolo vyradených a do zoznamu úbytkov zaevidovaných  3 097 knižničných 
jednotiek. Dôvodom vyradenia bola opotrebovanosť dokumentov alebo strata. Ide zväčša 
o nedohľadané knihy po revízii z roku 2013. 
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KF bol doplňovaný priebežne kúpou z vlastného rozpočtu a z grantov, darom a bezodplatným 
prevodom. Knihy boli nakúpené od rôznych dodávateľov, ktorí nám poskytli zľavy. 

V roku 2015 bolo zaevidovaných 1 891 knižničných jednotiek v celkovej hodnote 17 568,27.- €.  
 

Periodická tlač 

V roku 2015 sme nakúpili periodickú tlač – noviny a časopisy – 63 titulov v tlačenej podobe a 1 
titul online a z toho 8 zahraničných titulov, spolu 65 exemplárov v hodnote  2 268,37.- €. 

Celková suma na nákup knižničného fondu (knihy a periodická tlač)  v roku 2015  je  
15 868.04.- €    
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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. 

Fond oddelenia pre deti tvorí krásna a náučná literatúra, časopisy a periodiká. Na oddelení je 
k dispozícii 10 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.     

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. 
Študovňa poskytuje prezenčné i absančné 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.  
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     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. 

 
2.1.Používatelia a návštevníci knižnice 2015 
 

Skutočnosť k 31.12.2015   –   5 678            Plánované spolu            6 100 

Dospelí čitatelia                3 710                                                   3 800  

Detskí čitatelia                            1 968                                                     2 300 

 

Počet aktívnych čitateľov k 31.12.2015  
 
Čitatelia, ktorí mali v roku 2015 zaevidovanú aspoň 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 1 510 3 181 75 0 28 53 4 847 
Pobočka na 
VŠZaSP 0 0 0 214 0 0   214 
Pobočka na I.ZŠ 158 0 0 0 0 0   158 
Pobočka na V.ZŠ 159 0 0 0 0 0   159 
Pobočka na VII. ZŠ 141 0 0 0 0 0   141 
Pobočka na Obr. 
mieru 0 159 0 0 0 0   159 
Spolu 1 968 3 340 75 214 28 53 5 678 

 

 

Návštevnosť knižnice čitateľmi k 31.12.2015 bola 38 196. 

V roku 2015 sme v knižnici zapísali 1 531 nových čitateľov. 
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2.2.Výpožičky, informačná činnosť v roku 2015 
 

Počet absenčných výpožičiek v roku 2015 bol  103 056. 

Plánovaných bolo 133 000 výpožičiek 

Absenčné CE I.ZŠ V.ZŠ VII.ZŠ Malometrážne VŠZaSP Spolu 
Náučná 26 935 0 0 0     22 922  27 879 
Beletria 40 724 0 0 0 4 833 0  45 557 
Detská náučná  2 860    535    603    573 0 0     4 571  
Detská beletria  12 072 1 581  1 892 1 684 0 0   17 229 
Elektr.  dokumenty       45 0 0 0 0 0         45 
Periodiká  7 632 0 0 0 0 0    7 632 
Študovňa     143 0 0 0 0 0       143 
Spolu 90 411 2 116 2 495 2 257 4 855 922 103 056 
 

Počet prezenčných výpožičiek v roku 2015 bol 28 882. 

Plánovaných bolo 35 000 

Prezenčné CE I.ZŠ V.ZŠ VII.ZŠ Malometrážne VŠZaSP Spolu 
Náučná 1 016 0 0 0 0 398 1 414 
Beletria 1 964 0 0 0 0 0 1 964 
Detská náučná 310 305 489 389 0 0 1 493 
Detská beletria 1 969 909 1204 1208 0 0  5 290  
Elektr.dokumenty 3 0 0 0 0 0        3 
Periodiká 18328 0 0 0 0 0 18 328 
Študovňa 390 0 0 0 0 0     390 
Spolu 23 980 1 214 1 693 1 597 0 398 28 882 
 

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

Skutočnosť spolu za rok 2015 je  131 938 
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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 2015 bolo usporiadaných 149 podujatí,  ktoré navštívilo  8 154  
návštevníkov a  uskutočnilo sa 70 informatických príprav, ktorých sa zúčastnilo 1887 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 J.C.Hronského 2015 
Okresného kola 22. ročníka súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského  v prednese 
slovenských povestí pre žiakov základných škôl sa v ZKGZ v Michalovciach, dňa 27.01.2015 
zišlo 33 súťažiacich v doprovode svojich učiteľov. Aj v tomto roku organizátormi súťaže boli - 
Dom Matice slovenskej v Michalovciach a ZKGZ v Michalovciach.  
 Súťažilo sa  v troch vekových kategóriách (I. – roč. 2. – 3., II. – 4. – 5., III. – 6. – 7.). Najlepší z 
okresných kôl sa stretnú na krajských a z nich najlepší na celoslovenskom kole v Šali.  Túžbou 
každého recitátora je dostať sa čo najďalej. V tomto prípade do Šale.  Výkony hodnotila  porota, 
ktorá na záver poukázala na nedostatky, ktorých sa recitátori dopúšťajú, zhrnula  tohtoročnú 
úroveň 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 dostali recitátori na prvých troch miestach. Do krajského kola postúpili: Boris Andrišov 
z 1. ZŠ Michalovce, Natália Čisárová zo ZŠ P. Horova Michalovce, Sára Valisková zo ZŠ 
Moskovskej. Porota udelila aj cenu za kultivovaný prednes Kataríne Hlavatej z 1. ZŠ 
Michalovce a cenu za osobnú zanietenosť pri prednese Denise Sabolovej zo ZŠ Rakovec nad 
Ondavou.  
 
O psovi, ktorý mal chlapca 
Čítame s Osmijankom 
12.2.2015 sa v knižnici na oddelení pre deti a mládež zišli súťažiaci  zo VI. ZŠ, aby vylúštili 
prvú Osmijankovu stopu. Indícia ... Najlepší priateľ človeka... ich priviedla ku knihám Kláry 
Jarunkovej O psovi, ktorý mal chlapca a Kristy Bendovej Osmijankove rozprávky.  Z príbehov 
sme sa dozvedeli čo znamená, že pes má v hlave hodinky, kedy si pochutí i na jablku, či vydrží  
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očistný mydlový kúpeľ, a prečo nie je dobré ak niekto ostane sám.  Deti za domácu úlohu mali 
zistiť ako si Osmidunčo vyhliadol Osmijanka a vystopovať názov rozprávky. Podujatie bolo 
zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti s dôrazom na čítanie s porozumením. Interaktívnou 
formou čítania sa deti oboznamujú s hodnotnou slovenskou detskou literatúrou. 
 
Pretože Ťa ľúbim ...  
Valentínska tvorivá dielňa 
Valentín je sviatok všetkých zamilovaných . Na oddelení pre detí a mládež sme pripravili tvorivú 
valentínsku dielňu pod názvom „ Pretože Ťa ľúbim ...“ Deti sme interaktívnou formou 
oboznámili s históriou tohto sviatku , cieľom nášho podujatia však bola tvorivá zručnosť a 
výroba“ valentínok“- odkazov pre osobu, ktorú najviac ľúbim. Deti vyrábali srdiečka, na ktoré 
potom písali svoje vyznania. Valentínky v deň „D“ mali putovať k mamkám, ockom, starým 
rodičom a iným srdcu blízkym osobám. Podujatie bolo podporené Nadáciou Tatrabanky 
 
Valentínske srdiečka 
Deň pred sviatkom sv. Valentína  sa v priestoroch detského oddelenia ZKGZ stretli žiaci zo ZŠ 
sv. Michala v Michalovciach / 1.a 2.ročnik / na podujatí Valentínske srdiečka. Deti sa 
oboznámili s historickou legendou o sv. Valentínovi a o komerčnej stránke tohto sviatku. 
Súčasťou podujatia bola tvorivá dielňa pod vedením lektorky.  Deti v nej vyrábali krásne 
Valentínske srdiečka pre potešenie  svojich najbližších. Na záver si prečítali krátku rozprávku: ,, 
Láska ku hrám“ z knihy Láskavé rozprávky od spisovateľa Branislava Jobusa  a porozprávali   sa 
o láske a priateľstve. Je dôležité, aby sme lásku k svojím najbližším prejavovali nielen na sv. 
Valentína ale po celý rok. Podujatie bolo podporené Nadáciou Tatrabanky 
 
Hviezdne rozprávky 
Príbehy hviezdnej oblohy zaujímajú všetkých bez ohľadu na vek. V spolupráci s Hvezdárňou 
Michalovce sme pripravili podujatie pre  žiakov IV. ZŠ Michalovce . Rozprávačkou hviezdnych 
rozprávok bola Mgr. Milada Jakubecová. Deti sa oboznámili s prastarými bájami o láske, 
nenávisti, hrdinstve aj zbabelosti. Báje a povesti boli prerozprávané tak, aby im porozumeli aj 
malé deti. Dozvedeli sa z nich ako sa dostali na oblohu Perzeus, Andromeda, Herkules, prečo sa 
najjasnejšie zimné súhvezdie volá Orión a ako vyzerajú na nebi súhvezdia zverokruhu.  
 
Stretnutie s Mons. Vladykom Milanom Chauturom v knižnici 
1.    stretnutie s významnou osobnosťou verejného života 
      Projekt Čítanie je in s podporou známych osobností verejného života  je zameraný na 
podporu čítavosti a čitateľskej gramotnosti detí , pretože vieme že dnešná pretechnizovná doba 
čítaniu veľmi nepraje. Deti sú odpútavané od kníh, pasívnym nasávaním informácii, 
vysedávaním pred PC, TV, so slúchadlami na ušiach nevnímajúc reálny svet. Majú problémy s 
porozumením prečítaného textu, nevedia komunikovať, neovládajú pravopis. Práve z tohto 
dôvodu je nutné „prinavrátiť detí ku knihám“. Čítanie kníh je jedným z predpokladov, aby z 
našich čitateľov vyrástli plnohodnotní ľudia s jasnými cieľmi.  
    Prvé stretnutie na podporu čítania prijal 
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Mons. Vladyka Milan Chautur  košický gréckokatolícky eparcha. Podujatia sa zúčastnili  detí z 
Cirkevnej MŠ blahosl. Vasiľa Hopku , Cirkevnej MŠ sv. Terezky a Cirkejnej ZŠ sv. Michala z 
Michaloviec. Hosťami programu bol aj Dr. Peter Orenič a riaditeľka knižnice PhDr. Alena 
Vasiľová. Mons. Vladyka Milan  prečítal príbehy z knihy podobenstiev , ktoré sú určené pre 
deti.  
 
 
Jarné prázdniny v knižnici 
Jarné prázdniny od 23.2. – 27.2.2015   cieľavedome a intenzívne  prežilo 56 detí v ZKGZ na 
oddelení pre deti a mládež. Okrem zaujímavých náučných, dobrodružných a rozprávkových kníh 
sme im ponúkli aj priestor na hranie, možnosť ilustrovať prečítané príbehy   a porovnávanie 
prečítaných rozprávok s animovanými filmami.  Mnohé z nich si oddýchli v príjemnom 
prostredí  kníh, časopisov a  knižných noviniek. Zaujímavosťou bola aj oddychová zóna na 
klebetenie, hranie pexesa a pre najmenších knihomoľov kútik s hračkami. Čo je potešiteľné 
priestor na relax si tu našli aj rodičia budúcich čitateľov.  
 
Mimi & Líza  
2. stretnutie  v rámci súťaže  „Čítame s Osmijankom“ 
„...Svet sivý a svet farebný ... to bola indícia druhej Osmijankovej stopy, ktorú 5.marca 2015 
riešili  deti zo ZŠ na Okružnej ulici v Michalovciach. Deti sa pokúšali vidieť svet ušami, rukami, 
vymýšľali ako môže chutiť modrá farba a ako voňať ružová. Inšpirovala ich kniha Katky 
Kerekesovej, Kataríny Molákovej a Alexandra Salmelu Mimi & Líza. Príbeh dvoch  kamarátok. 
Mimi je slepá   oči  má zatvorené, ale vníma svet rovnako farebne, pretože ho má obchytaný a 
odpočutý a Líza, ktorá má dokorán  otvorené   modré oči . Každá pozerá, ale spolu vidia.  
Spoločne prečítaný príbeh Tmy sa nemusíš báť  z knihy Mimi and Líza   sme porovnávali s  
rovnomenným rozprávkovým príbehom na obrazovke. Deti sa pokúšali vyhľadávať rozdiely 
medzi prečítaným textom a filmovou  produkciou.  V závere podujatia sme privítali zaujímavého 
hosťa pani Jarku Margovú z OZ Zlatý pes a jej pomocníčku Tessu. Pani Jarka deťom predviedla 
výcvik vodiaceho psíka, ktorý je pomocníkom hendikepovaných ľudí s poruchou zraku. 
 
Život a dielo Martina Kuku čína 
V rámci marca  - mesiaca knihy sa uskutočnilo stretnutie  žiakov II. stupňa  ZŠ na Moskovskej 
ulici so životnou púťou a tvorbou prozaika, dramatika, publicistu, lekára, najvýznamnejšieho 

predstaviteľa slovenského literárneho realizmu a zakladateľa modernej slovenskej prózy Martina 
Kukučína – Dr. Mateja Bencúra, rodáka oravskej  obce Jasenová, ktorého  po skončení štúdia 
osud zavial ďaleko od rodného domu najprv na ostrov Brač (dnešné 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 
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  
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ktorom autor majstrovsky podáva dialóg odohrávajúci sa ráno po neskorom návrate Adama Krta 
z jarmoku s jeho ženou Evou.  

 
 

Kvak a Čľup sú kamaráti – Plávanie  
Dramatizované čítanie 
Kvak a Čľup sú dvaja žabiaci, ktorí neurobia jeden bez druhého ani krok. Ich dobrodružstvá sú 
vždy veselé a plné láskavého humoru. Presvedčili sa o tom  deti z MŠ na Masarykovej ulici, 
ktoré  zavítali do kráľovstva kníh. Čakalo tu na nich prekvapenie v podobe zdramatizovaného 
čítania, spoločnej interaktívnej hry a obľúbenej  rozprávky Maša a medveď.  
 
 
Kvak a Čľup, Máša a medveď  
Zážitkové čítanie 
10.3.2015 nás navštívili  deti z MŠ na Masarykovej ulici Michalovce.  Marec – mesiac knihy je 
výbornou príležitosťou oboznámiť našich najmenších budúcich čitateľov s knižnicou, 
jednotlivými knižničnými novinkami pre danú vekovú kategóriu. Zvolili sme formu zážitkového 
čítania, ktorá   je interaktívnym spôsobom a prácou s literárnym textom  zameraná nielen na 
estetické, ale aj emocionálne, poznávacie a tvorivé cítenie v rámci pohybovej, výtvarnej výchovy 
a tvorivej dramatiky.  Na rozdiel od hlásneho čítania je to atraktívnejší spôsob práce s detskou 
literatúrou.  Kniha od Arnolda Lobela Kvak a Čľup sú kamaráti  a ruská rozprávka o Maši a 
medveďovi  sú ideálne na zážitkové čítanie, pretože tieto príbehy si deti veľmi rýchlo obľúbia. 
 
Od hlaholiky po Štúra  
SOŠ sv. Cyrila a Metoda  na Tehliarskej ulici v Michalovciach  v spolupráci so ZKGZ v 
Michalovciach sa uskutočnila stretnutie študentov nadstavbového štúdia  na 1. časti prezentácie s 
názvom: „Od hlaholoky do Štúra“, ktorá je venovaná obdobiu od 2. až do  14.storočia.   tj. 
obdobiu od príchodu Slovanov na naše územie počas sťahovania národov až po storočie v 
ktorom boli vojská Omodejovcov v roku 1312 porazené kráľom Karolom Róbertom v pamätnej 
bitke pri Rozhanovciach.   
Prezentácia poukazuje na skutočnosť, že od doby Konštantínovej hlaholiky sa v slovenskom 
prostredí slovenčina, ako kodifikovaný, kultúrne rovnocenný jazyk k ostatným európskym 
jazykom stáva oveľa neskôr.  
Podujatie sa uskutočnilo v ako súčasť podujatí pripravovaných ZKGZ v Michalovciach v rámci 
marca - mesiaca knihy a 200. výročia narodenia Ľ. Štúra. 
 
 
Kvak a Čľup, (zážitkové čítania a tvorivá dielňa) Zemepisný kvíz  
11.3.2015  navštívili detské oddelenie knižnice  deti zo ZŠ a MŠ Hatalov. Pre predškolákov 
knihovníčky  Mgr. Iveta Majvitorová, Mária Hovancová  a Mgr. Lenka Gamecová  pripravili 
dramatizované čítanie z knihy Arnolda Lobela Kvak a Čľup sú kamaráti.  Bc. Anna Mrázová pre 
deti  pripravila tvorivú dielňu , v ktorej deti vyfarbovali omaľovanky  s danou tematikou.  
Pre starších školákov Bc. Anna Mrázová zrealizovala súťažný- vedomostný zemepisný kvíz  o 
našej vlasti. 
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Mimi & Líza  
Odd. pre deti a mládež ZKGZ pripravilo pre  deií zo ŠK  II. ZŠ Michalovce zážitkové čítanie z 
knihy Kataríny Kerekesovej Mimi & Líza. Deti sa pokúšali vidieť svet ušami, rukami, vymýšľali 
ako vonia ružová a ako chutí modrá farba. Inšpiroval ich k tomu príbeh dvoch kamarátok Mimi a 
Lízy. Mimi je slepá, oči má zatvorené, ale vníma svet rovnako farebne, pretože ho má obchytaný 
a odpočutý. Spoločne prečítaný príbeh Tmy sa nemusíš báť deti porovnávali s rovnomenným 
večerníčkovým príbehom na obrazovke. Pokúšali sa vyhľadávať rozdiely medzi prečítaným 
textom a filmovou produkciou. 
 
Max Velthuijs: Žabiak a cudzinec 
(podujatie pre rómske deti) 
„V knižke Žabiak a cudzinec“ sa hovorí o zvieracej dedinke, do blízkosti ktorej sa jedného dňa 
prisťahuje cudzinec. Zvieratká sa tomu vôbec netešia a cudzinca ohovárajú. Cudzincovi sa však 
slušným správaním a obetavosťou podarí zvieratká si získať. Koniec dobrý, všetko dobré! 
Samozrejme, je to len rozprávka, ale pri čítaní rozprávok človek neraz lepšie pochopí, čo mu v 
skutočnom živote naozaj chýba. Zvieratká v knižke zistili, že aj keď je niekto cudzí, neznamená 
to, že je zlý, je len iný“.  
Atso Nicolai 
Na detskom oddelení knižnice sme pripravili  pre   rómske deti  zo ZŠ Žbince podujatie, ktoré 
odbúrava predsudky - Žabiak a cudzinec. Zvolili sme si formu dramatizovaného čítania s 
interaktivnými prvkami a využitím audiovizuálnej techniky. Téma o inakosti, rozdielnosti si 
vyžadovala aj citlivý prístup a následné rozobratie danej témy zo strany knihovníkov, učiteľov a 
detí. V závere sme všetci skonštatovali, že aj keď sme rozdielní, môžeme sa nielen voči sebe, ale 
i voči cudzincom správať priateľsky a s úctou. 
 
Deň ľudovej rozprávky – Ako išlo vajce na vandrovku 
Bez rozprávok si detstvo nevieme ani predstaviť. Deti milujú vymyslené , fantastické a 
neskutočné príbehy. Rozprávka sa obracia priamo k duši a srdiečku človiečika, poskytuje 
spravodlivosť a šťastie dobrým a spravodlivým a zároveň potrestá zlo. Rozprávky rozširujú 
obzor dieťaťa a spoznávanie sveta v ktorom žije, podporuje jeho zdravý hodnotový a 
emocionálny vývoj. 16. marec je Dňom ľudovej rozprávky, detské odd. knižnice pripravilo pre  
deti zo ZCŠ sv. Michala v Michalovciach slovenskú ľudovú rozprávku s interaktívnymi prvkami 
Ako išlo vajce na vandrovku. Deti sa oboznámili s históriou rozprávok, rozdelením rozprávok 
podľa autorstva a obsahu, typmi rozprávok a rozprávkarmi.  
Pokúsili sa rozlúštiť tajničky, vrátiť ilustráciu do rozprávky, vymyslieť príbeh. Pozorne počúvali 
dramatizáciu rozprávky , pretože hrali svoje rozprávkové úlohy a zapájali sa do príbehu. 
Súčasťou podujatia bola aj rozprávková tvorivá dielňa. 
 
Príchod jari - tvorivé dielne 
LIENKA V DLANI 
Do knižnice zavítali deti 4. ročníka Základnej školy s materskou školou Františka Jozefa Fugu 
vo Vinnom.  Porozprávali sme sa s nimi o tradičných sviatkoch, ktoré súvisia s príchodom jari, o 
oslavách jarnej rovnodennosti (každoročne 21. marca), ale aj o modernom poňatí sviatkov jari. O 
ekologickom sviatku, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia prírody a životného  
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prostredia a o možnostiach, ako možno prispieť k zlepšeniu súčasného stavu. Spoločne s deťmi 
sme si prečítali úryvok z knihy KRTKO A TELEVÍZOR od autorov Zdeňka Milera a Hany 
Doskočilovej.  V závere nášho stretnutia sme vyrábali  krásne farebné postavičky z papiera - 
krtka a lienku z prečítanej knihy. Podujatie bolo podporené Nadáciou Tatrabanky 
 
Domovácky recitátor 
Aj v detských domovoch vyrastajú deti, ktoré sú mimoriadne šikovné a talentované. Presvedčili 
sme sa o tom na recitačnej súťaži Domovácky recitáto, na ktorej sa zúčastnili deti rôzneho veku i 
temperamentu. Za svoju snahu boli odmenené vecnými darčekmi a sladkosťami, ktoré pre nich 
pripravili tety vychovávateľky. Deťom  želáme, aby sa im v živote napriek zložitému osudu 
darilo a tešíme sa na ďalšie recitačné stretnutie. 
 
Žabiak a cudzinec,(dramatizované čítanie) ZŠ Malčice 
Detské oddelenie knižnice pripravilo   dramatizované čítanie, ktoré odbúrava predsudky z knihy  
Maxa Velthuijsa Žabiak a cudzinec. Zúčastnili sa ho rómski  žiaci I. stupňa zo ZŠ Malčice. 
Zvolili sme si formu dramatizovaného čítania s interaktivnými prvkami a využitím 
audiovizuálnej techniky. Téma o inakosti, rozdielnosti si vyžadovala aj citlivý prístup a následné 
rozobratie danej témy zo strany knihovníkov, učiteľov a detí.  
 
Zvieratká v lese (zážitkové čítanie) ZŠ Zalužice, MŠ Bánovce nad Ondavou 
Do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického dorazili v sprievode pani učiteliek  deti zo ZŠ 
Zaluziče a MŠ Bánovce nad Ondavou 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 a zistili aké rôzne zvieratká žijú v lese. 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 deti z knihy Pravda alebo lož hádali správne odpovede na rôzne otázky 
zo sveta prírody. 
 
Príroda v jari, ZŠ Zalužice 
Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického navštívili  žiaci zo Základnej školy v Zalužiciach. 
Najprv im boli poskytnuté informácie o inštitúcii, ktorú navštívili, pretože niektorí sem zavítali 
po prvýkrát, a tak sa dozvedeli o knižnici, čo ponúka a ako im môže pomôcť v učení ale aj 
dobrou knihou na voľné chvíle. Hlavnou témou bola prichádzajúca jar, no hlavne príroda, ktorá 
sa v jari prebúdza a vyznačuje sa niektorými charakteristickými znakmi, ktoré ju sprevádzajú, 
medzi ktoré neodmysliteľne patria pučiace stromy, kvety ale aj vyliahnuté kuriatka, kačiatka a 
mláďatká ďalších zvieratiek, ktoré deti poznajú. Dokázali to v prírodovednom kvíze, ktorý deti 
zvládli s veľkou ľahkosťou a znalosťou. Po teoretickej časti nasledovala časť tvorivá. V 
tvorivých dielničkách na deti čakali pripravené papierové mláďatká zvieratiek, ktoré si deti 
vyfarbovali a následne nalepovali na drevené paličky. Potom takto pripravené upevňovali do 
veľkého papierového košíka s trávičkou, kde sa zvieratká krásne vynímali. Jarná úprava košíka 
spestrila nielen toto stretnutie ale aj interiér knižnice. 
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Príroda v jari, ZŠ Vysoká nad Uhom 
Jar užklope na dvere nie len vonku ale aj u nás v knižnici. O chvíľu tu máme Veľkú noc. 
Presvedčili sa o tom žiaci zo ZŠ z Vysokej nad Uhom, ktorí navštívili našu knižnicu. Najprv si 
vyskúšali svoje vedomosti v prírodovednom kvíze, ktorý bol pre nich pripravený a potom sa 
presunuli k tvorivej časti kde na nich čakali papierové vajíčka, ktoré sú symbolom jari. Najprv 
ich žiaci vyfarbovali a následne nalepovali na drevené paličky. Potom takto pripravené 
upevňovali do veľkého papierového košíka s trávičkou, kde na nich čakali papierové zvieratká. 
Jarná úprava opäť zažiarila v knižnici a priniesla radosť z tvorivej činnosti novým návštevníkom 
knižnice.  
 
Krajina Zázra čno 
„Krajina Zázračno“ bol názov dvojgeneračného stretnutia rodičov a deti v knižnici pri stretnutí s 
tvorbou Daniela Heviera. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v rámci Týždňa slovenských knižníc.  
 Čím viac vieš, tým lepšie sa dokážeš vyjadrovať. A sme pri korení veci. Je smutné, že dnešné 
deti čítajú veľmi málo. Veľa času trávia pred počítačom a televíziou, pomenej športujú, občas 
vezmú do rúk časopis, ale knihy čítajú naozaj zriedka. 
V triede našich detí – žiakov IV.C triedy na Švermovej ulici v Michalovciach , ktorej tr. uč. je 
PaeDr. Monika Tóthová, je kniha naozajstným priateľom viacerých žiakov. Pre tých ostatných sú 
aspoň spoločné chvíle pri čítaní kníh v triede, návštevy Vašej knižnice – ZKGZ a besiedok pre 
nás rodičov, možnosťou kedy sa s knihou „stretnú“ Teší nás , že tohtoročná besiedka sa 
uskutočnila vo Vašej knižnici a my žiaci, rodičia a starí rodičia sme nezvyčajnou formou otvorili 
Týždeň slovenských knižníc. Išlo o nádherné posedenie pri knihách Daniela Heviera, ktoré sa 
pýšilo názvom – Krajina Zázračno. Zazneli ukážky viacerých kníh poézie a prózy úžasného 
spisovateľa Daniela Heviera. Jednotlivé ukážky boli vhodne doplnené rekvizitami a vopred 
pripravenými kulisami. Program spestrili detské piesne spomínaného detského autora. Kto 
zavítal do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach zabavil sa. Účinkujúci 
dostali Pamätné listy , no najväčšou odmenou bol potlesk od nás najbližších. Touto cestou 
ďakujeme ZKGZ a knihovníčkam detského oddelenia za možnosť zhostiť sa úlohy diváka v 
krajine Zázračno a za vytvorenie skutočne krásnej a príjemnej atmosféry“. 
 
Krá ľ čitateľov 2015 
V rámci Týždňa slovenských knižníc detské oddelenie ZKGZ už tradične pripravilo  24. marca 
2015  očakávanú literárno-zábavnú súťaž Kráľ čitateľov 2014. Zúčastnilo sa jej 12 
najaktívnejších  detských čitateľov.  Súťaž pozostávala z kola, ktoré preverilo ich vedomosti z 
orientácie v knižnici, rozprávkové kolo „ Batoh plný rozprávok“ , doplňovanie mien alebo 
priezvisk spisovateľov, doplňovanie názvu knižných titulov , vrátenie ilustrácie do rozprávky a 
rozprávková doplňovačka,  V ďalšom kole pod názvom Knižné hádanky sa deti oboznámili 
prostredníctvom úryvkov s novinkami zo sveta detskej literatúry, ich úlohou bolo inštinktívne 
zistiť  o ktorú novinku novinkatú ide.  Všetci preukázali svoje schopnosti , čitateľské znalosti a 
zručnosti. Víťazom však môže byť iba jeden. Kráľovnou  čitateľov pre rok 2015 sa stala Lea 
Hajduková .  
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10. ročník Noci s Andersenom 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa dňa 27. 3. 2015 konalo 
medzinárodné podujatie pre deti Noc s Andersenom. Od 17:00 hod. prichádzali malí spáči do 
knižnice, kde ich už knihovníčky a knihovník netrpezlivo očakávali. Na podujatie prišlo 55 detí a 
5 pani učiteliek zo ZŠ na ulici Okružnej 17 a zo ZŠ Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach. 
O 17:30 hod. sa to začalo. Noc s Andersenom odštartovala a spáčov za všetkých knihovníkov 
privítala knihovníčka z detského oddelenia Mgr. Iveta Majvitorová. Nasledovalo otvorenie 
výstavy Marionety a iné bábky z Bábkového divadla Košice. Malý spáč zo ZŠ z ulice Okružnej 
17 z Michaloviec za všetkých zložil sľub spáčov. O 18:00 hod. nasledovalo bábkové divadlo s 
krásnou rozprávkou Janko a Mrakohrad. V rozprávke Anny Nemogovej - Kolárovej stretávame 
jednu z tých mnohých rozmaznaných princezien, o ktorých sa stará len kráľovský otec a nevie si 
s nimi rady. Vládca Mrakohrad si vyberie princeznú za ženu ako seberovnú. Nebola by to však 
rozprávka, keby sa zlu nepostavilo do cesty dobro. Skromný koniar Janko a jeho koník Sivko z 
podzámku si zaumienia, že princeznú nielenže vyslobodia z Mrakohradu, ale že ju aj 
prevychovajú. Rozprávka všetky detí veľmi zaujala a tie najmenšie z marionet nespustili oči, 
keďže ešte bábkové divadielko nemali možnosť vidieť. Na záver predstavenia sa aj oni zahrali na 
malých bábkových hercov.  Po takomto nádhernom zážitku sme sa všetci presunuli do neďalekej 
reštaurácie na kráľovskú večeru, kde na stoloch okrem výborného jedla nechýbali zlaté dukáty a 
veľké svietniky so zapálenými sviečkami, ktoré vytvárali príjemnú atmosféru.  Z reštaurácie sme 
sa opäť o 20:00 hod. presunuli do knižnice a čakali na vynikajúceho spisovateľa detských kníh 
Petra Gajdošíka, ktorý nám na besede predstavil svoje knihy a dostal mnoho zaujímavých otázok 
od našich spáčov. Po besede samozrejme nesmela chýbať autogramiáda a detí čakalo ďalšie 
príjemné prekvapenie a to tvorivé dielne. Dievčatká si vyrábali nádherné kvetinové čelenky a 
chlapci elegantných motýlikov na krk na kráľovský bál, ktorý sa konal po tvorivých dielňach. 
Kráľovský bál sa deťom veľmi páčil a tancovali do neskorých nočných hodín. Nasledovala 
hygiena a spánok medzi obľúbenými knihami. 28. 3. 2015 o 8:00 hod. ráno bol budíček a kým si 
deti stihli spraviť rannú hygienu už ich na stoloch čakali raňajky a teplý čaj. Od 9:00 hod. pre 
spáčov prichádzali rodičia. Deti z knižnice odchádzali s úsmevom na tvári, s množstvom 
krásnych zážitkov, nových kamarátov a samozrejme, keďže odchádzali z knižnice nesmela v 
ruke chýbať kniha. Podujatie bolo podporené Nadáciou Tatrabanky. 
 
Európske pexeso 
V marci  deti zo ZŠ v Malčiciach v dopoludňajších hodinách absolvovali  poznávací výlet po 
krajinách Európskej Únie. Prostredníctvom animovaného cyklu Európske pexeso, ktoré 
pripravila v produkcii Českej televízie pre žiakov základných a stredných škôl pani režisérka 
Mária Procházková.  Takouto cestou mali deti možnosť vycestovať do konkrétnej krajiny a  v 
krátkych 3 minútových sekvenciách spoznať to, čo tú – ktorú krajinu vystihuje, čo je pre ňu 
charakteristické. Takto zaujímavo a zábavne si zopakovali čo sa už v škole učili a zároveň  
zistili, čo o tej ktorej krajine ešte nevedeli. 
 
Máme radi zemepis 
Pod týmto názvom si žiaci zo Základnej školy v  Hatalove vyskúšalo svoje vedomosti, znalosti  
zo  zemepisu. Vedomostný kvíz bol vedený zábavnou formou, ktorá ani zďaleka  
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nepripomínala školské lavice. Žiaci s rýchlosťou blesku odpovedali na  kvízové otázky. Čas 
strávený v knižnici hravou formou a súťažným naladením im rýchlo ubehol. Žiaci odchádzali z 
knižnice veselí a výborne naladení. Tento kvíz sa im nielenže páčil, zároveň ich pobavil a 
nazberali  nové skúseností,  ktoré v škole využijú.  
 
 
Európske pexeso 
Deti zo Spojenej školy internátnej na Školskej ulici absolvovali v priestoroch Zemplínskej 
knižnice Gorazda Zvonického poznávací výlet po krajinách Európskej Únie. Prostredníctvom 
animovaného cyklu známeho ako  Európske pexeso, ktoré pripravila v produkcii Českej televízie 
pre žiakov základných a stredných škôl pani režisérka Mária Procházková. Deti mali takto 
možnosť vycestovať do krajiny podľa vlastného výberu a v krátkych 3 minútových sekvenciách 
spoznať to, čo tú – ktorú krajinu vystihuje a charakterizuje. Takto zaujímavo a zábavne si 
zopakovali čo sa už v škole učili a zároveň  zistili, čo o tej ktorej krajine Európskeho 
spoločenstva ešte nevedeli.  
 
Žirafa, Pelly a ja  
Počuli ste už o firme BČO – bezrebríkové čistenie okien? Nie? Mohli ste prísť do knižnice na 
detské oddelenie 14., 16.  a 22. apríla 2015 kde sa  žiaci IV. ZŠ  a   VI.ZŠ v Michalovciach 
dozvedeli o tom všetko. Žiadne dieťa neodolá magickej príťažlivosti neuveriteľného príbehu 
Roalda Dahla a nenapodobiteľným obrázkom Quentina Blaka.  
Čo iné môže robiť žirafa Pelly s dlhočizným krkom , pelikán s obrovským zobákom a šikovná 
hybká  opička ako si založiť firmu na čistenie okien? Toto jedinečné trio spolu s kamarátom  
Billom poskytuje detským  čitateľom zábavu a najneuveriteľnejšie dobrodružstvo.  Strhujúca 
rozprávka formou dramatizovaného a zážitkového čítania potešila všetkých. 
 
Ako išlo vajce na vandrovku 
(dramatizované čítanie) 
Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach navštívili  deti z MŠ na Vajanského 
ulici v Michalovciach. Pre deti si detské oddelenie knižnice pripravilo klasickú ľudovú 
rozprávku, kde ožíva príbeh malého vajca, ktoré sa vydáva na dobrodružnú vandrovku. Počas 
svojho putovania stretáva sedem zvieratiek - kamarátov, s ktorými žiadna nástraha nie je 
neprekonateľná. Do samotného deja boli zapojené aj deti. Z knižnice odchádzali s úsmevom na 
tvári a s vypožičanou knihou v ruke. 
 
Deň rodiny 
V tento deň si ľudia po celom svete pripomínajú Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený 
Organizáciou spojených národov v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí 
dôležitosti rodiny ako základnej bunky spoločnosti. Rodina je skupina ľudí, ktorej členom sa 
stáva človek po svojom narodení. Je to miesto kde sa učíme vzájomnej úcte, láske a pomoci 
slabším. V rodine sa odovzdávajú základne životné skúsenosti, v rodine je budúcnosť našich 
generácií.                                  
Vo štvrtok 14.05.2015 a v piatok 15.05.2015  sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického 
uskutočnilo stretnutie prváčikov z 1. ZŠ T. J. Moussona.  Detí sa porozprávali o dôležitosti  
rodiny a inšpirovaní knihou od Cheryl Owenovej – Darčekové pohľadnice a knižkou z  
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vydavateľstva Anagram –Moje fotoalbum si vytvorili darček pre svojich rodičov – fotoramček s 
fotkou svojej rodiny.      
RODINU NIE JE MOŽNÉ NIČIM NAHRADIŤ!!!    
 
Žabiak a cudzinec 
Detské odd. ZKGZ pripravilo  pre  druhákov VI. ZŠ Michalovce dramatizované čítanie z knihy 
Maxa Velthuijsa Žabiak a cudzinec. Podujatie bolo zamerané na knižné ilustrácie, 
dramatizovanie textu a dotýkalo sa problematiky inakosti. Vysvetlili sme si pojem cudzinec. Deti 
spoznali život zvieratiek na kraji lesa a ich vzťahy porovnávali s medziľudskými vzťahmi. 
 
Ako ježibaba Danica nakupovala – MDD v knižnici 
„ Som spisovateľ. Vymýšľam si veselé príbehy, teším sa s deťmi, ak sa smejú. Lenže svet okolo 
nás nie je iba veselý. Nájdu sa ľudia, čo našu krajinu ničia, špinia, nesprávajú sa k prírode slušne. 
Preto som napísal šestnásť rozprávok o tom, čo všetko sa v našej prírode môže stať. Nebojte sa, 
budú to veselé príbehy, pretože v každom stihne, kto škodí prírode , trest, v každom sa stane 
nejaký zázrak aj nejaké prekvapenie“ 
Váš rozprávkar Peter Stoličný ( Z knihy Ako sa snežienky takmer zbláznili) 
1.júna 2015 oslávili deti VI. ZŠ Medzinárodný deň deti v knižnici. Vybrali sme si rozprávku 
Petra Stoličného Ako ježibaba Danica nakupovala, veselá rozprávka o tom čo trápi našu 
zemeguľu. S ekologickým podtónom sme pokračovali ďalej v krátkej prezentácii, kde deti riešili 
ochranu životného prostredia, šetrenie elektrickej energie a vody, triedenie odpadu. Súčasťou 
kreatívneho podujatia bola aj tvorivá dielňa, v ktorej chlapci vyrábali z papiera lietadielka a 
stíhačky, dievčatá naopak sa venovali módnym kreáciám z novinového papiera. Nasledovala 
módna prehliadka papierových šiat a letecký deň v podaní chlapcov. 
 
Michalovce čítajú deťom 
V rámci projektu Celé Slovensko číta deťom  v dňoch od 1. – 7. júna takmer vo všetkých 
knižniciach, školách, detských  nemocniciach prebiehali pod záštitou prezidenta SR  Andreja 
Kisku  hlasné čítania. Cieľom podujatí bolo prinavrátiť  v dnešnej uponáhľanej, pretechnizovanej 
dobe  deti ku knihám, k ich kráse a k farebným fantáziám.  3. júna 2015 sme v Zemplínskej 
knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach privítali vzácnych hostí primátora Viliama 
Záhorčaka, PhDr. Janu Cibereovu, Mgr. Luciu Brandabúrovu, Dávida Petríka a PhDr. Alenu 
Vasiľovu, ktorí  sa podelili  s našimi čitateľmi o svoje   čitateľské zážitky. Prečítali úryvky zo 
svojich najobľúbenejších detských kníh, čím vyjadrili plnú podporu tomuto projektu. Krása 
slova sa prelínala s krásou hudby, ktorú vyčarovali  žiaci Základnej umeleckej školy v 
Michalovciach so svojimi pedagógmi. Heslom podujatia bolo Čítajme deťom 20 minút denne 
každý deň!!! 
 
Zvonického literárne dni 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa 5. júna 2015 uskutočnilo 
mestské kolo súťaže ZVONICKÉHO LITERÁRNE DNI. Organizátorom súťaže je  ZŠ na ulici 
T.J. Moussona a  Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v  Michalovciach. Vyhlasovateľom 
tejto súťaže je  primátor mesta Michalovce  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  
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regionálnych tradícii v pripravovanom pásme. 
Víťazi súťaže:  
Víťazstvo v I. kategórii nebolo udelené, druhé miesto obsadila Michaela Balogová a tretie Sára 
Dzurjová.  V  próze prvé miesto získal Boris Andrišov. Víťazom II. kategórie v poézii sa 
stala  Kristína Schumerová ,  v  próze  pre II. kategóriu  prvé miesto nebolo udelené , druhou sa 
stala Nina Gombitová a Viera Vasiľová,  Prvé miesto v  III. kategórii v  poézii  získala Soňa 
Pasuľková  a v próze  Viktória Pradová. 
 
 
Deň otcov 
V júni prišli do Zemplínskej  knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach  žiaci  3. a  4. roč. 
ZŠ sv. Michala v Michalovciach. Deti s tetami knihovníčkami sa porozprávali o vzniku a histórií 
sviatku:  Deň otcov.                
Deti sa inšpirovali  Veselými papierovými skladačkami – z dielne Davinci od autorov Stepfanie 
Feghelm, Petra Giraud, Kerstin van der Linde a pre svojich ockov vyrobili pohľadnicu s 
vyznaním a blahoželaním k ich sviatku.  Podujatie bolo podporené Nadáciou Tatrabanky. 
 
Čítajme si ...2015 
Najpočetnejší čitateľský maratón 
V priestoroch detského oddelenia ZKGZ sa 18.6.2015 uskutočnil čitateľský maratón v 
spolupráci s Linkou detskej istoty . Cieľom podujatia bolo zapojiť čo najväčší počet deti do 
aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technológie. Projekt vznikol pred ôsmimi 
rokmi a jeho úlohou je pritiahnuť k čítaniu viac deti a poukázať na význam literatúry pre 
detského čitateľa. Čítali sme knihu od nórskeho autora Jo Nesba -  Doktor Proktor a veľká lúpež 
zlata.  
Čitateľského maratónu sa zúčastnilo 136  detí zo všetkých ZŠ v meste. 
 
Stretnutie s hokejistom Petrom Bartošom v knižnici 
V rámci projektu Čítanie je in a na podporu čitateľskej gramotnosti deti k nám na detské odd. 
knižnice 24.júna 2015  zavítal významný hosť strieborný medailista z MS v ľadovom hokeji a 
päťnásobný majster Slovenska Peter Bartoš, kapitán HC Košice.  Stretol sa tu s 83 mladými 
hokejistami, fanúšikmi, ale zároveň aj čitateľmi knižnice. Peter Bartoš doniesol pohár Majstrov 
Slovenska v ľadovom hokeji, ktoré mužstvo HC Košice získalo tohto roku.  Pospomínal na svoje 
čitateľské zážitky, ktoré knihy má najradšej, ako je to s čítaním v jeho rodine, keďže vychováva 
s manželkou päť deti. Našich mladých čitateľov najviac zaujímali jeho skúseností z NHL a 
zážitky z MS v Petrohrade.  Zistili, že náš hosť má 5 zlatých medaily,4 strieborné a 3 bronzové.  
Peter Bartoš prečítal úryvok z v súčasnosti najobľúbenejšej knihy Grázlik Gabo a futbalový 
zápas. Podujatie nám spríjemnil gitarista ZUŠ Michalovce Matúš Paľo. V závere nechýbala 
očakávaná autogramiáda s kartičkami a fotenie sa s Majstrom v ľadovom hokeji. Podujatie bolo 
podporené Nadáciou Tatrabanky a hokejovým klubom HC Košice.  
 
Plávanie, MŠ Sobrance  
Detské odd. knižnice pripravilo 17.6.2015 pre deti MŠ Sobrance dramatizované čítanie Plávanie 
z knihy Arnolda Lobela.  Zmyslom a cieľom takýchto čítaní je navnadiť deti na  

 
 
 
 



 

 
27 
 

konkrétnu knihu, ktorá je interpretovaná  knihovníčkami na pomedzí  dramatizovaného a 
scénického čítania, spojeného aj s detskými hrami. Súčasťou podujatia bolo aj premietnutie 
rozprávky Máša a medveď.  
 
Kniholand 2015 
ZKGZ v Michalovciach, oddelenie pre deti a mládež pripravilo v I. turnuse od   6.7 - 10.7.2015 
denný letný tábor KNIHOLAND 2015.  Svoje letné dobrodružstvá v ňom prežilo 23 detských 
čitateľov.  Svoju kreativitu prejavili v Tvorivých dielňach , kde si vyrábali rámčeky na fotografiu 
z letnej dovolenky a svoje prázdninové túžby a priania ukryli do vlastnoručne vyrobenej 
včeličky, čím spoločne vytvorili úľ želaní. Policajti v rámci prehliadky a ochrany obyvateľstva   
predviedli deťom výcvik psíkov, zadržanie nepriateľa a poslušnosti. V utorok sme navštívili hrad 
a múzeum  SLANEC, v rámci výstupu deti absolvovali terénne súťažné disciplíny, naučili sa 
správaniu sa v prírode,  v lese, bezpečnému zakladaniu ohňa a  rôznym hrám v prírode. 
Milovníci jazdy na koníkoch si prišli na svoje na Ranči u Kosťa v Pozdišovciach.  V rámci 
celodenného výletu do Starej Ľubovne deti  zažili dobrodružstvá a predstavenie sokoliarov na 
Ľubovnianskom hrade, oboznámili sa v Skanzene so životom našich predkov , zaujala ich škola 
a výstava detských hračiek. V stredovekom vojenskom tábore získali mincu za ktorú absolvovali 
rôzne dobové disciplíny ako napr. streľba z kuše, jazda na koni, výstrel z dela. Posledný deň 
denného tábora patril hrám v Káčerove a záverečnej kniholand párty. 
 
Dni uhorského rytiera Alberta z Michaloviec 
Dňa 4. 9. 2015 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického uskutočnilo sprievodné podujatie 
Dni uhorského rytiera Alberta z Michaloviec – čítanie povesti o hrade spojené s besedou. 
Účinkujúci boli páni: Mgr. Matej Starják, Ing. Jaroslav Gorás, Mgr. Maroš Demko a PaedDr. 
Martin Molnár. Na začiatku podujatia pán Matej Starják prečítal povesť Tridsať strieborných od 
Vincenta Lapšanského, nasledovala rozhlasová hra od pána Mateja Starjáka Alchymista na hrade 
Vinné a podujatie pokračovalo besedou, kde hostia kládli účinkujúcim e otázky o hrade Vinné a 
najmä o rytierovi Albertovi.  Podujatie pripravilo o. z. Zemplínsko – užská hradná cesta v rámci 
projektu Vinobranie a Albertov stredovek na hrade Vinné.  
 
 
Komisař Vrťapka & prokletí zubu moudrosti 
15. októbra 2015 sme na detskom oddelení ZKGZ v rámci Dní českej kultúry 2015 privítali 
hercov a moderátorov Lukáša Hejlíka a Věru Hollú. Herec Lukáš Hejlík je autorom projektu 
Listovaní, ktoré prebieha od roku 2003 a jeho cieľom je predstaviť nezvyčajnou formou  
„scénického  čítania“ zaujímavé detské knihy.  Ide o atraktívne spojenie literatúry  a divadelného 
predstavenia oživené kostýmami,  rekvizitami , vizuálnymi efektmi a hudobnými prvkami. 
Hlavnou rekvizitou je však kniha. Projekt je zameraný predovšetkým na podporu detského 
čítania a spropagovanie detskej literatúry.  
V napínavom detektívnom príbehu Petra Morkesa  komisár Vrťapka rozpletá nitky zločinu v 
samom srdci zoologickej záhrady. Je záhadné zmiznutie slona Marlona náhoda, alebo zlý 
úmysel?  Bol do toho zapletený aj zub múdrosti? Komisár Vrťapka pre dobro a spravodlivosť 
nasadzuje svoju vlastnú kožu. Našťastie nie je v tom sám – má zaujímavú spoločníčku a je to 
naozajstná „kočka“.  
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Halloween-detská tvorivá dielňa 
Dňa 26.10.2015 sa uskutočnilo  podujatie,  určené pre žiakov II. Základnej školy na ulici J. 
Švermu 6  v Michalovciach. Po krátkom rozhovore  o vzniku, tradíciách  a slávení tohto sviatku 
sme si spoločne vyrobili nádherné lampáše  v tvare tekvíc. Inšpirácie sme čerpali z kníh 
náučného oddelenia. Konkrétne z knihy: Z dielne  DaVINCI -  Hallowen  od autorov A. 
MASSENKEIL – P. Panesar. Vyrobené lampáše detí použijú na výzdobu svojej triedy na 
Halloweenský  deň.  
 
Miss Ježibaba alebo Neboj sa a iné hororozprávky v knižnici 
Miss Ježibaba bolo 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  28. októbra 2015 . Podujatia sa zúčastnilo 27 čarodejných bytostí zo ZŠ 
Jovsa a VI. ZŠ.  Missku už tradične moderovala ježibabka Euália zo ZKGZ, nechýbala ani 
medzinárodná porota čarodejníc zo Švédska, Talianska a Veľkej Británie.  Súťažiaci predvádzali 
najstrašnejšie zaklínadla, najoriginálnejšie menu na čarodejnícky ples, pokúšali sa čítať 
hrôzostrašné príbehy, vysvetľovať záhadný rozprávkový slovník a prejavili sa aj ako ilustrátori 
tých najstrašnejších príbehov. Všetko sa to rozhodlo vo voľnej disciplíne, víťazkou sa stala 
ježibaba Tália zo VI. ZŠ. 
 
Turné Ekoknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika 
„Jedného dňa stretol slimáčik ježka, ktorý vyzeral už na prvý pohľad trochu čudne. A nielen na 
prvý, ale aj na druhý a tretí pohľad. Na bodliakoch mal namiesto lístkov a jabĺčok napichnuté 
kúsky papiera, ba dokonca aj jednu fľašku z plastu...“ 
                                                                                                 Daniel Hevier 
 
Za čitateľmi našej knižnice pricestovala   z Košíc prostredníctvom nadácie KOSIT a pani   Silvie 
Karolyiovej  Ekoknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika , aby potešila  detí zo VI. ZŠ 
Michalovce. Ekoknižka je jedinou detskou publikáciou, ktorá sa výhradne venuje ekológii a 
odpadom. Vznikla na základe celoslovenskej literárno-hudobnej súťaže, ktorú vyhlásila Nadácia 
KOSIT pre učiteľov materských a základných škôl prvého stupňa. Zapojilo sa do nej viac ako 80 
škôl s vyše 160 dielami. Z najlepších prác bola zostavená zbierka básní, rozprávok a piesni pre 
deti vo veku 4 až 10 rokov. Garantom hudobnej časti bol Marián Čekovský a literárnej Daniel 
Hevier. Deti sa zábavnou interaktívnou formou oboznámili s rôznymi situáciami a problémami 
tykajúcimi sa ochrany životného prostredia. 
 
Žabiak a cudzinec 
(dramatizované čítanie) 
Detské oddelenie knižnice pripravilo 16.11.2015 a 18.11.2015 dramatizované čítanie, ktoré 
odbúrava predsudky z knihy  Maxa Velthuijsa Žabiak a cudzinec. Zúčastnilo sa ho 36   žiakov I. 
stupňa z II. ZŠ Michalovce a ZŠ Pavlovce nad Uhom.. Zvolili sme si formu dramatizovaného 
čítania s interaktivnými prvkami a využitím audiovizuálnej techniky. Téma o inakosti, 
rozdielnosti si vyžadovala aj citlivý prístup a následné rozobratie danej témy zo strany 
knihovníkov a učiteľov. 
Medzi lesnými zvieratkami, ktoré dlho spolu nažívajú, navzájom sa dobre poznajú a  
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rešpektujú, sa jedného dňa zjaví nový obyvateľ – Potkan. Nikto zo starousadlíkov sa s ním 
nechce spriateliť, dokonca o ňom začnú rozchyrovať, že potkany sú špinavé, lenivé, bezočivé, ba 
aj kradnú. Žabiak nedal na ich reči a radšej sa presvedčil na vlastné oči, čo je ten Potkan za 
zviera. Postupne sa spriatelili a Žabiak zistil, že Potkan je veľmi milý, čistotný a dokonca je 
ochotný nezištne pomôcť Prasiatku, keď mu začal horieť dom. Jedného dňa si Potkan zbalil stan, 
batoh a rozlúčil sa s lesom a jeho obyvateľmi. Až vtedy si zvieratá uvedomili, ako im Potkan 
bude chýbať, veď bol veľmi priateľský a mal samé dobré nápady. Príbeh Potkana, ktorého  ako 
cudzinca len veľmi ťažko prijme medzi seba súdržná väčšina domácich obyvateľov, napísal a 
nakreslil holandský autor Max Velthuijs s jasným výchovným zámerom. Táto milá knižka 
Žabiak a cudzinec nevtieravo ukazuje deťom, ako ľahko vieme odsúdiť človeka len preto, že je v 
našej krajine cudzincom. 
 
Jesenné prekvapenie 
Tvorivá dielňa s jesenným prekvapením sa uskutočnila 18.11.2015. Bola určená pre žiakov 3. a 
4. ročníka  ZŠ – Pavlovce nad Uhom.  Deti spontánne rozprávali o zmenách, ktoré sa dejú na 
jeseň v prírode, o krásach  prírody a zbere plodov zo záhrad. Vyzdobili svoj jesenný list kresbou 
a básničkou. Inšpirácie čerpali z kníh náučného oddelenia – Kúzlenie s papierom , autor: Fiona 
Watt a Klasické slovenské zručnosti pre chlapcov a dievčatá z vydavateľstva Fragment. 
 
Béla Bartók a Drevený princ 
Interaktívna hudobná klauniáda pre deti od 4 do 10 rokov. 
Béla Bartók je svetoznámy hudobný skladateľ. Kedysi bol dieťaťom aj on. V čase, keď sa 
Bratislava volala Prešporok. Dokonca chodil do školy. A dobre sa učil.  Malý Béla mal jedného 
neobyčajného kamaráta. Volal sa Drevený princ. Nie, nie je to prezývka. On sa tak naozaj volal. 
Lebo bol naozaj celý drevený. A po čase sa obaja stali známymi po celom svete. Predovšetkým 
však vo svete hudby a fantázie. 
Túto  veselú klauniádu plnú skvelých hereckých, tanečných, speváckych a muzikantských 
výkonov si 25.11.2015  užili deti zo ZŠ Vinné a ŠZŠ Pavlovce nad Uhom .  
Inscenácia pracuje podľa zásad dramatickej výchovy a citlivo narába s využitím hudobného 
odkazu Bélu Bartóka. Pútavý príbeh jeho detstva a umeleckého dozrievania ožíva v podaní 
klasických postáv talianskej commedie dell´arte. Harlekýn nám príbeh rozpráva a Kolombína sa 
mu čuduje. Divadelná inscenácia vznikla adaptáciou autorskej rozprávky Margit Garajszki 
BÁRTOK v dramatizácii a réžii Silvestra Lauríka.  V klauniáde učinkovali Harlekýn – Margit 
Garajszki, Kolumbína – Júlia Urdová. 
 
Včela medonosná 
Hoc už nám zima klope na dvere,  deti z CMŠ blahoslaveného Vasiľa Hopku si v našej knižnici  
pripomenuli obdobie zberu medu. Najprv sme sa porozprávali o mede, o včielkách, o ujovi 
včelárovi. Potom sme si prečítali rozprávku  O meduške. Po prečítaní rozprávky sme si spoločne 
pozreli rozprávku o včielke Maji. Jej rozprávkový príbeh odkryl deťom záhady ako vzniká med. 
Rozprávka sa deťom páčila, každé z nich si  potom  vyfarbilo svoju včielku, ktorú následne 
uložilo do domčeka - úľa.  
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

Domáce zvieratká a ich mláďatká 
Kto by ich nemal rád? S mláďatkami zvieratiek sa rady  pohrajú malí aj veľkí. Máme z nich 
úžitok ale je s nimi aj zábava. Sú to naše domáce zvieratká. Vďačná téma deti oslovila hneď od 
prvej chvíle. V rámci brainstormingu deti čulo reagovali na otázky dopĺňané obrázkami 
domácich zvieratiek. Mnohé z nich sa pochválili svojim domácim zvieratkom ale aj zážitkom s 
nim. Zaujímavými boli pre deti aj nachystané knihy o zvieratkách, ktoré si mohli popozerať. 
Ďalej nasledova la prezentácia o domácich zvieratkách, spojená s otázkami, na ktoré deti hravo 
odpovedali. Po prezentácii na nich v rámci praktickej časti čakala domáca farma, ktorá bola 
smutná a opustená, lebo bola bez  zvieratiek. Úlohou detí bolo vyfarbiť zvieratko, priradiť 
mláďatko k rodičom a uložiť ho na farmu. Deťom sa to páčilo a za ich šikovnosť si zaslúžili 
pochvalu. 
 
O snehuliakovi s horúcim srdcom  
Mesiac december je zimným mesiacom, ktorý si spájame so snehom a ľadom. A hoci polia a 
lúky nezasypal bielučký sneh, deti z materskej školy vo Vyšnej Rybnici si v našej knižnici 
predsa postavili  krásneho snehuliaka. Nebol však obyčajný, hoci bol zo studeného snehu, bol 
čímsi výnimočný. Mal horúce srdce, ktoré tĺklo len pre dobré skutky. A aké to boli? Veveričke 
podaroval metlu na odmetanie snehu, líške dal šál na boľavé hrdlo, mamke myši hrniec, aby v 
ňom mohla variť svojím deťom kašu, lebo ten jej sa prederavil, zajkovi ponúkol svoj nos ,veľkú 
chutnú mrkvu, aby nakŕmil svoje hladné deti a nakoniec krtkovi, ktorý celú zimu kúril, aby 
rastlinkám pod snehom nezamrzli korienky, daroval svoje čierne uhlíky z kabáta a pridal k nim 
aj svoje vlastné uhlíkové oči. A keď sa pomaly roztápal, pretože sa blížila jar, vodou z 
roztopeného snehu stihol ešte napojiť smädné snežienky, ktoré pri ňom rástli a obracali biele 
hlávky k slniečku. 
 
Michalovce čítajú deťom aj na Mikuláša 
Pravidelné hlasné čítanie deťom 
-    Uspokojuje emočné potreby dieťaťa 
-    Podporuje zdravý psychický vývoj dieťaťa a jeho sebavedomie 
-    Rozvíja jazyk, slovnú zásobu, fantáziu 
-    Trénuje pamäť, uľahčuje učenie 
-    Formuje estetické cítenie, čitateľské návyky 
-    Je tou najlepšou investíciou do úspešnej budúcnosti dieťaťa 
-    Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň! 
V rámci celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša knihovníčky 
detského oddelenia knižnice 1.decembra 2015 navštívili deti z Krízového centrá Michalovce a 
klientov DSS Anima. V úvode podujatia prišiel vzácny hosť Mikuláš, aby všetkých potešil 
darčekmi. Tety knihovníčky čítali rozprávky a príbehy o Mikulášovi z knihy Moja najkrajšia 
vianočná kniha.  Premietnutie rozprávky Prišiel svätý Mikuláš vytvoril príjemnú atmosféru. V 
tvorivej dielni“ Mikulášske prekvapenie“ si deti a klienti zhotovili mikulášske vrecúška.  
 
Vianočné svetielko 
Tvorivá dielňa – Maľovanie na sklo 
Táto tvorivá dielňa s atmosférou vianočných príprav  sa uskutočnila 10.12.2015.  Do ZKGZ 
prišli žiaci  1. ZŠ T. J. Mousona v Michalovciach s pani učiteľkou Mgr. Bérešovou. Pri počúvaní  
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vianočných piesní a kolied si žiaci  vyrábali ručne maľované svietniky. Inšpiráciu a predlohy 
čerpali z kníh náučného oddelenia: Kovacs Zsolt – Maľovanie sklenených tabúl a medailónov, 
Mohacsi Renáta – Maľované sklenené predmety z dielne da Vinci.     
 
Čaro Vianoc 
Zvoní ,zvoní zvonček malý, 
Vianoce sú pred dverami, 
rozvoniava celý dom 
vianočný je plný stôl 
16.decembra 2015 sme privítali na detskom oddelení  deti materských škôl z Michaloviec. 
Predvianočnú atmosféru nám spríjemnili a utkali z vianočných kolied, básničiek, rozprávok a 
úryvkov z kníh.  
Vianoce nám opäť nežne klopú na dvere, prišli ticho a nenápadne. Je to čas  zázrakov, radosti a 
prianí. Ozdobíme stromček, zavesíme zvonček, kúsok lásky zo srdiečka, zabalíme do balička. 
 
Vianočná rozprávka 
Opäť sú tu Vianoce, čas radosti a veselosti. K predvianočnej atmosfére patrí aj vianočná 
rozprávka. 16. decembra 2015 sa stretli  klienti z DSS Anima a žiaci ZUŠ Michalovce , aby sa 
potešili rozprávkou v podaní klientov DSS Anima  Lady Karneval a vianočným pásmom 
zloženým z kolied a piesní.  
Naši priatelia nám  predviedli ako sa aj napriek svojmu handicapu dokážu realizovať v rámci 
svojich schopností a vystúpiť pred publikum bez akýchkoľvek bariér s radosťou, pocitom šťastia 
a úsmevom na tvárach.  
Vianoce sú symbolom očakávaní, napĺňaní túžob, obdarovávanie a nádeje.  
 
Domovácky recitátor 
Vinše a spevy vianočné nám pripomenuli, že sviatky nám klopú na dvere. V knižnci sa opäť 
predstavili deti z Detských domovov Michalovce a okolia na súťaži v prednese vianočných 
vinšovačiek Domovácky recitátor. Od tých najmenších až po skoro dospelých, temperamentom 
im vlastným ukázali čo nového si pripravili a naučili. Tí  najlepší recitátori získali diplomy a 
vecné dary. Hosťom podujatia bola Mgr. Anna Garbinská, regionálna autorka, ktorá deťom 
porozprávala o vianočných zvyklostiach v iných krajinách. 
 
Vianočný stromček - vianočná skladačka  
Dňa 7.12.2015 navštívili knižnicu  žiaci zo ZŠ Vyšná Rybnica. Keďže Vianoce nám už klopú na 
dvere, venovali sme sa aj my tejto téme. Po úvodných informáciách o knižnici sme pristúpili k 
hlavnej téme prichádzajúcich vianočných sviatkov. Deti sa zoznámili s knihou Vianočné 
skladačky, ktoré obsahovali rôzne výrobky a práce z papiera. Deťom sa najviac páčili skladačky 
vianočných pozdravov - stromčekov. Mnohé deti, hlavne tie staršie, zaujal 
príprava vianočných pozdravov. Niektoré z detí boli také šikovné, že stihli na vianočný pozdrav 
vymyslieť aj text básničky. Menšie deti sa venovali maľovaniu vianočných omaľovánok. Všetky 
deti boli kreatívne, veľmi sústredené a disciplinované. Pobyt v knižnici sa im páčil, čo vyjadrili 
aj slovami, že chcú knižnicu opäť navštíviť. 
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Podujatia, ktoré sa konali na pobočkách knižnice v priestoroch michalovských základných 
škôl 
 
Roald Dahl a jeho autorská dielňa na I. ZŠ, V. ZŠ a VII. ZŠ 
V mesiaci január, február 2015 sa na I.ZŠ, V. ZŠ a VII. ZŠ konali  stretnutia čitateľského 
projektu pod názvom „Roald Dahl a jeho autorská dielňa“ pripraveného pre žiakov 5. ročníka. 
Cieľom tohto čitateľského projektu je spojiť školské vyučovanie, čiže tradičnú hodinu literatúry, 
s mimoškolskou čitateľskou aktivitou a pripraviť pre našich čitateľov a žiakov „netradičnú 
hodinu“, ktorá by bola akýmsi „balzamom“ cestou literatúry a pomohla im v ďalšej literárnej 
práci a čítaní. 
Chceme tu uplatniť a priviesť žiaka k samostatnému výberu diela a následne počúvať žiaka pri 
hodnotení ním vybraného literárneho diela. Rozvíjať jeho aktivitu, samostatnosť, tvorivosť a 
následné hodnotenie diela. Základnou metódou práce pri týchto aktivitách je dialóg, hlavne 
motivácia žiaka vstupu do dialógu, pretože dialóg je „akási“ výzva a podnet na rozmýšľanie. 
Spojiť školskú a mimoškolskú literatúru a tým zvýšiť čitateľskú kultúru našich čitateľov. Pri 
tomto konkrétnom čitateľskom projekte chceme poskytnúť žiakom ucelený obraz o jednom 
autorovi, Roaldovi Dahlovi, jeho živote a autorskej dielni. Tento projekt bude prebiehať do 
konca júna, kedy bude jeho zhodnotenie a výber NAJ knihy od Roalda Dahla. Súčasťou 
stretnutia bola aj práca s kresbou, kde mali žiaci za úlohu navrhnúť obal a zloženie vlastnej 
čokolády podľa námetu knihy Charlie a továreň na čokoládu. Nakoľko bol Roald Dahl anglický 
autor, tak aj táto úloha bola v anglickom jazyku. Žiaci mali možnosť pracovať aj s knihami v 
anglickom jazyku. Žiaci s literárnym cítením sa môžu prezentovať vlastnou tvorbou, či už vo 
forme poézie alebo prózy. Majú možnosť prebásniť niektorý z príbehov, napísať krátky príbeh 
alebo dielo prezentovať formou ilustrácie. Tieto žiacke práce budú vyhodnotené v júni, ako celý 
projekt. 
 
So zázračným glóbusom z rozprávky do rozprávky 
Dňa 5.2.2015 sa stali druháci na I. ZŠ súčasťou putovania po zázračnom svete rozprávok. V čase 
počúvania a následne čítania prvých rozprávok si dieťa ani neuvedomuje, že rozprávky sú jeho 
sprievodcom do sveta dospelosti, do veľkého skutočného sveta. Dieťa – kniha – rozprávka sú 
ako zázračná trojica, ktorá je nerozlučne spätá. Deti nesmierne milujú príbehy o malých 
hrdinoch, ktorí robia veľké veci. A tu už nastupuje čarovný priestor knižnice a rôzne aktivity v 
nej. Malí druháci si prečítali ukážky z niektorých rozprávkových kníh. Súčasťou stretnutia bola 
aj informačná príprava, kde sa žiaci oboznámili s výpožičným poriadkom i zásadami správneho 
zaobchádzania s knihou. 
 
Ako Ťukťuk usporiadal večierok 
Deti oslávili narodeniny knihy netradičným spôsobom, v podobe večierka, ktorý im pripravil 
Ťukťuk zo známej knihy od slovenského autora Petra Karpinského. Na úvod sme sa oboznámili 
s knihami autora, Sedem dní v pivnici, Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev, 
Kde asi rozprávka býva a samozrejme s knihou Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, z ktorej sme 
si prečítali príbeh Ako som ochorel a Ťukťuk usporiadal večierok. Deti mali možnosť pracovať v 
skupinách pri opise chrípky z textu, jej liečbe a prevencii, čím sú, ako sa deti dozvedeli na záver, 
cvičenie, otužovanie a vitamíny.  
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O veľkej repke 
Dňa 5.3.2015 navštívili žiaci 1.A triedy na 1.ZŠ knižnicu, aby si vypočuli klasickú rozprávku O 
veľkej repke, pretože rozprávka je neodmysliteľnou súčasťou života každého dieťaťa. Je jeho 
sprievodcom na ceste do dospelosti, nikdy nedáva priamu odpoveď, ale necháva priestor 
predstavivosti a tvorivosti. Nechýbala ani dramatizácia textu, kde deti zažili kopec zábavy.  
Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava, kde sa žiaci oboznámili s výpožičným 
poriadkom i zásadami správneho zaobchádzania s knihou. 
 
Mášenka a medveď 
Dňa 5.3.2015 navštívili žiaci 1.B triedy na 1.ZŠ knižnicu, kde už na nich čakala rozprávka O 
Mášenke a medveďovi. Išlo o zážitkové čítanie, kde mali deti možnosť dramatizácie textu a cez 
tento text dostať sa do úlohy malej Mášenky, alebo veľkého medveďa. Ide o metódy tvorivej 
dramatiky, ktoré umožňujú detskému čitateľovi byť aktívnejším a tvorivejším vo vzťahu k 
literatúre a knihám všeobecne. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava, kde sa žiaci 
oboznámili s výpožičným poriadkom i zásadami správneho zaobchádzania s knihou. 
 
Ako spadol Orlíček z koňa 
Dňa 12.3.2015 sa v knižnici na ZŠ T.J.Moussona  stretli žiaci z druhého ročníka na zážitkovom 
čítaní z knihy Orlie pierko od spisovateľa Wolfganga Venohra. Spoločne sme si prečítali 
kapitolu Ako spadol Orlíček z koňa. Súčasťou zážitkového čítania bol aj pracovný list, kde mali 
žiaci určiť o aké zvieracie stopy ide pri stopovaní zvierat. Nechýbala ani omaľovanka malého 
Orlíčka, Srnôčky alebo koníka Víchra. Indiánske predmety, pohľadnice a mapy pomohli žiakom 
pri orientácii, kde ktorý kmeň niekedy žil. Porozprávali sme si, čo všetko vedeli vyrábať, ako sa 
živili. Ako sa odievali alebo v čom bývali.  
 
Dobrodružstvo v mori kníh 
Prváci zo školského klubu prvýkrát navštívili  pobočku knižnice na 7. ZŠ. Spoločne sme si 
prečítali  poučnú knižku Dobrodružstvo v mori, o malej nezbednej rybke. Deti veľmi zaujal aj 
príbeh Zajtra z knihy Kvak a Člup nepoznajú nudu, ako veci treba robiť hneď  a neodkladať na 
zajtra. Výtvarnou zložkou zážitkového čítania bola omaľovanka malého žabiaka, ktorý vymýšľa 
nové príbehy pre deti. Súčasťou čítania bola aj informačná príprava pre žiakov prvého ročníka. 
Pre detského čitateľa je veľmi dôležité, aby sa vedel orientovať pri výbere kníh. Za týmto 
účelom sa robia práve tieto informačné prípravy, ktorých cieľom je aj oboznámiť žiakov s 
významom knižnice, čítania a zásadami správneho zaobchádzania s knihou. 
 
Ľudová a autorská rozprávka 
„Každú klasickú rozprávku vybrúsili, naleštili a priviedli k dokonalosti myšlienky, duše, potreby 
a múdrosť miliónov ľudí. (...) V rozprávke je bohatstvo ľudskej púte.“(Bruno Bettelhein) 
Žiaci piateho ročníka z V.ZŠ navštívili  Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického, aby sa niečo 
nové dozvedeli o ľudovej a autorskej rozprávke. Ľudovú rozprávku na tomto stretnutí 
predstavovala tvorba Pavla Dobšinského. Deti si prerozprávali rozprávky, ktoré si prečítali od 
Pavla Dobšinského, ktorý tieto ľudové rozprávky zozbieral. Autorskú rozprávku prezentovali 
rozprávky slovenského autora Petra Karpinského. Žiaci sa oboznámili so životom, prácou a  
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tvorbou autora cez powerpointovú prezentáciu. Pracovali sme so štyrmi knihami od autora a to: 
Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (2001), Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev (2007), 
Sedem dní v pivnici (2011) a Kde asi rozprávka býva (2013). Deti mali možnosť pracovať aj s 
literárnym časopisom Zips, ktorý autor redakčne vedie. Ide o literárny zábavník pre základné 
školy. Strenutie spríjemnilo aj počúvanie CD s pesničkami, ktoré je súčasťou knihy Kde asi 
rozprávka býva. Súčasťou podujatia bola aj informačná príprava a žiaci si prezreli všetky 
oddelenia knižnice. 
 
Ako sa dostal Orlíček k zázračným topánkam 
V knižnici na ZŠ T.J.Moussona sa stretli žiaci z druhého ročníka na zážitkovom čítaní z knihy 
Orlie pierko od spisovateľa Wolfganga Venohra. Spoločne sme si prečítali kapitolu z tejto 
knižky Ako sa dostal Orlíček k zázračným topánkam. Súčasťou zážitkového čítania bol aj 
pracovný list, kde mali žiaci určiť o aké zvieracie stopy ide pri stopovaní zvieratiek. Ďalšou z 
prácovných úloh bolo nájsť na pracovnom liste medzi rôznymi topánkami tie zázračné, 
Orlíčkové a následne ich vymaľovať. Indiánske predmety, pohľadnice a mapy pomohli žiakom 
pri orientácii, kde ktorý kmeň niekedy žil. Porozprávali sme si, čo všetko vedeli vyrábať, ako sa 
živili. Ako sa odievali alebo v čom bývali. V odbornej literatúre si žiaci našli aj obrázky 
naozajstných mokasín.  
 
Rozprávkové popoludnie v knižnici na I.ZŠ 
„Rozprávka je svojím spôsobom nesmrteľným útvarom prežívajúcim jednotlivé generácie, bez 
toho, aby zostárla, ošúchala sa, alebo sa jednoducho vytratila.“(Michal Černošek) 
Marec mesiac knihy si žiaci 3. ročníka školského klubu pripomenuli stretnutím v ich školskej 
knižnici pri čítaní rôznych rozprávok a detskej odbornej literatúry.  
 
Školský čitateľský maratón – Z rozprávky do rozprávky 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického a pobočky umiestnené v troch základných školách, 
organizujú rôzne podujatia s cieľom poskytnúť žiakom a čitateľom príležitosť, aby predviedli 
svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti pred kolektívom, posilnili vôľové vlastnosti, kultivovali 
si svoje estetické cítenie, zlepšovali jazykové zručnosti a  školský prospech a posilnili si aj 
sebavedomie. Na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti knižnica organizuje napríklad hodiny 
hlasného čítania, čitateľské dielne alebo čitateľské maratóny. A preto aj na 7.ZŠ  sme pripravili 
pre žiakov školský čitateľský maratón pod názvom Z rozprávky do rozprávky. Maratón prebiehal 
počas štyroch vyučovacích hodín a bol určený pre žiakov 3. a 4. ročníka. Prečítali sme si 
rozprávky ako Palculienka, O Janíčkovi a Marienke, O červenej čiapočka, alebo O dievčatku so 
zápalkami z knihy Rozprávky anglicky slovensky. Čítania sa zúčastnilo 75 žiakov. 
 
Western 
Žiaci 7. ročníka I. ZŠ  strávili časť hodiny literatúry v knižnici. Išlo o spojenie školského 
vyučovania s mimoškolskou čitateľskou aktivitou, ktorá by mala pomôcť žiakom v ďalšej 
literárnej práci i čítaní. Ich témou bol western a Indiáni. Pracovali s odbornou literatúrou 
PRÉRIJNÍ A PRALESNÍ INDIÁNI. Táto kniha zobrazuje život Indiánov v prérii i pralese. Je 
plná fotografií a kresieb. Žiaci mali k dispozícii aj výstavku indiánskych predmetov a kníh s 
touto tematikou. 
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Zvieratká v lese, ZŠ Moskovská 
Navštívili sme  ZŠ na ulici Moskovskej 1, v Michalovciach, kde nás v školskej knižnici na 
zážitkové čítanie z knihy Zvieratá v lese čakali  deti I. stupňa. Pri čítaní sa deti preniesli do sveta 
zvierat žijúcich v lese. Deti pri čítaní knihy hádali o akom konkrétnom zvieratku sa číta a zistili 
aké rôzne zvieratká žijú v lese. 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 
deti z knihy Pravda alebo lož hádali správne odpovede na rôzne otázky zo sveta prírody. 
 
Kvak a Člup nepoznajú nudu, pob.ZŠ Školská 2 
Dňa 25.3.2015 si prišli žiaci prvého ročníka, s pani učiteľkou Mgr. Adamovou, na 5.ZŠ, po svoj 
prvý čitateľský preukaz. Knižnici k sviatku, Týždeň slovenských knižníc, žiaci priniesli  
vlastnoručne vyrobenú papierovú knihu. Prečítali sme si príbeh „Zajtra“ z knihy Kvak a Člup 
nepoznajú nudu, čo malo poslúžiť aj ako inšpirácia a motivácia čítať a tým zahnať nudu. Nikto 
neodišiel bez knihy. 
 
Tradície a zvyky Veľkej noci, pob.ZŠ Krymská 5 
Dňa 31.3.2015 sa 15 čitateľov knižnice na VII.ZŠ zúčastnilo veľkonočnej tvorivej dielne, kde 
sme si spoločne vyrobili koláž s veľkonočnou tematikou. Neodmysliteľnou súčasťou Veľkej noci 
je množstvo rôznych tradícií a zvykov, ktoré sú hlboko zakorenené v našej kultúre. Počas 
tvorivej práce si žiaci medzi sebou prerozprávali zvyky a tradície v ich rodinách v spojitosti s 
týmto sviatkom. Námety na koláž čerpali z odbornej literatúry a časopisov, ako napr. Slniečko, 
ktoré sú žiakom k dispozícii v knižnici. Vyrobená koláž určite spestrí priestor našej knižnice 
počas Veľkonočných sviatkov. 
 
Veľkonočné tvorivé dielne, ZŠ J.Švermu 6 
Na detskom oddelení ZKGZ sme pripravili pre žiakov  zo Základnej Školy J. Švermu 6, v 
Michalovciach tvorivé dielne s Veľkonočnou tematikou.  Deti sa oboznámili so symbolmi 
Veľkej noci. Porozprávali svoje zážitky z minuloročnej veľkonočnej oblievačky. Deti 
inšpirované  knihou -  Výtvarné nápady na prázdniny od autorov: Fiona Watt a Rebecca Gilpin, 
rozličné techniky zdobenia - Veľkonočné vajíčka od Kornelia Milan  si potom vyzdobili 
nádherné veľkonočné vajíčka a uplietli korbáče z vŕbového prútia, ktoré vyzdobili farebnými 
stuhami. A VEĽKÁ NOC sa môže začať. 
 
Poškoláci, pob. ZŠ T.J. Moussona  
Žiaci siedmeho ročníka na I. ZŠ sa zúčastnili besedy o prečítanej knihe Poškoláci od slovenskej 
autorky G. Futovej. Čitateľská beseda je jednou z najvýznamnejších a najrozšírenejších foriem 
práce s knihou, ide o cieľavedomú výmenu názorov o danej knihe na danú zvolenú tému. Tieto 
formy práce s čitateľom pomáhajú zvýšiť motiváciu čítať. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa aj 
ďalšou tvorbou tejto autorky a prezentovať svoje názory na prečítané knihy, ktoré sú súčasťou 
knižného fondu v knižnici na tejto škole. Pomocou kresby charakterizovali hlavné postavy v 
tejto knihe, ktoré sa stali súčasťou nástenky. Literárna  
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nástenka patrí medzi prezentačné formy v organizovanom literárnom vzdelávaní. Môže poslúžiť 
aj ďalším čitateľom pri ich vzdelávaní a literárnom rozhľade.  
 
Gorazd Zvonický, stretnutie seniorov pri básni 
Práve Gorazdovi Zvonickému, po ktorom je pomenovaná ZKGZ v Michalovciach patrilo 
stretnutie seniorov z klubu č. 3 pod vedením pani Čopákovej. Naši čitatelia sa podrobnejšie 
oboznámili so životom a tvorbou Gorazda Zvonickáho. Mali možnosť pracovať s literatúrou o 
Gorazdovi Zvonickom i oboznámiť sa s básnickou tvorbou tohto významného autora.Táto 
literatúra ja súčasťou regionálneho oddelenia knižnice.  
 
Čítajme si...2015, pob. ZŠ T.J.Moussona 4 
Najpočetnejší detský čitateľský maratón  
8. ročník  
Cieľom tejto akcie je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch 
vytláčajú moderné technické zariadenia od počítača cez televízor až po mobil. Čítanie, ktoré 
poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna a podporuje ich fantáziu a prehlbuje cítenie, no 
predovšetkým motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.  
Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka.  
Cieľom bolo prekonaťminuloročný rekord 37 064 žiakov. 
Aj pobočka umiestnená na Základnej škole T.J.Moussona v Michalovciach sa zapojila do tohto 
čitateľského maratónu pod záštitou Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického. Žiaci prvého 
stupňa čítali knihu Ezopove bájky a Poklad na Bazovom ostrove. Starší žiaci čítali knihu Doktor 
Proktor a veľká lúpež zlata od Jo Nesba. Maratónu sa na tejto škole zúčastnilo 242  žiakov.  
 
Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa na ZŠ 
T.J.Moussona 
Dňa 11.6.2015 bol ukončený čitateľský projekt pre žiakov piateho ročníka pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská dielňa. 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 zúčastnilo 36 žiakov, pričom spoločne 
prečítali 81 titulov od tohto autora. Najčítanejšími knihami boli: Žirafa, Pelly a ja a kniha 
Zázračný prst v počte 10. Najmenší počet nálepiek získala kniha Jurov zázračný liek. Žiaci 
využili pri tomto projekte možnosť samostatného výberu knihy a individuálneho hodnotenia 
pomocou nálepiek, čo uprednostnili pred klasickým mimočítankovým čítaním vopred určenej 
knihy učiteľom. Medzi najlepšie čitateľky patrili Dziaková Kristínka a Timočková Emka. Všetci 
žiaci boli odmenení sladkosťou za zapojenie sa do spoločného čítania. 
 
Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa na ZŠ Školská 2 
Dňa 24.6.2015 bol ukončený čitateľský projekt pre žiakov piateho ročníka pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská dielňa. 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 zúčastnilo 34 žiakov pričom spoločne prečítali 
67 titulov od tohto autora. Najčítanejšou bola kniha Matilda, ktorá získala 10 nálepiek. Najmenší 
počet nálepiek získala kniha Obrovský Krokodíl. Žiaci využili pri tomto  
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projekte možnosť samostatného výberu knihy a individuálneho hodnotenia pomocou nálepiek, 
čo uprednostnili pred klasickým  mimočítankovým čítaním vopred určenej knihy učiteľom. 
Medzi najlepšie čitateľky patrili Meglesová Sárka a Nemcová Liliana. Všetci žiaci boli 
odmenení sladkosťou za zapojenie sa do spoločného čítania. 
 
Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa na ZŠ Krymská 5 
Dňa 23.6.2015 bol ukončený čitateľský projekt pre žiakov piateho ročníka pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská dielňa. 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 zúčastnilo 43 žiakov, pričom spoločne 
prečítali 82 titulov od tohto autora. Najčítanejšou bola kniha Charlie a továreň na čokoládu, ktorá 
dostala 11 zelených nálepiek. Najmenší počet nálepiek získala kniha Jurov zázračný liek a kniha 
Charlie a veľký sklený výťah. Žiaci využili pri tomto projekte možnosť samostatného výberu 
knihy a individuálneho hodnotenia pomocou nálepiek, čo uprednostnili pred klasickým 
mimočítankovým čítaním vopred určenej knihy učiteľom. Medzi najlepšie čitateľky patrili 
Bačová Adelka a Bobošová Danka. Všetci žiaci boli odmenení sladkosťou za zapojenie sa do 
spoločného čítania. 
 
Múdrosť ukrytá v knihách, ZŠ T.J.Moussona 
Dňa 17.9.2015 strávili žiaci šiesteho ročníka hodinu v knižnici pri výrobe záložiek do knihy. 
Hlavnou témou ich tvorivej práce bolo heslo: Múdrosť ukrytá v knihách. Žiaci mali možnosť 
čerpať námety  z kníh dostupných v našej knižnici. Záložky využijú na zapojenie sa do 4. 
ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Múdrosť ukrytá v 
knihách.  
 
Rozprávkové popoludnie v knižnici, ZŠ T.J.Moussona 
Dňa 1.10.2015 navštívili prváci na ZŠ T.J.Moussona prvýkrát školskú knižnicu. Žiaci sa 
oboznámili s knižničným fondom a výpožičným poriadkom. Spoločne sme si prečítali knihu 
Básnička ti pomôže od slovenského autora Daniela Heviera. Čítanie zvládli niektorí prváci na 
výbornú. Pomocou dramatizácie textu, improvizácie a hry deti mali možnosť prežívať rôzne 
situácie prameniace z textu, v našom prípade z básničiek. 
 
Strom, ktorý dáva 
Dňa 21.10.2015 sme pre žiakov školského klubu na V.ZŠ, s pani učiteľkou Bc. Štofovou, 
pripravili zážitkové podujatie pod názvom Strom, ktorý dáva, čo bol aj názov knihy, ktorú sme si 
na úvod stretnutia spoločne prečítali. Knihu napísal americký umelec Shel Silverstein v roku 
1964. Je výnimočná štýlom ilustrácie a hĺbkou príbehu vo vzťahu chlapca a stromu. Je to krátky 
a jednoduchý príbeh vhodný pre všetky deti. Medzi jednu z mnohých aktivít patrila výroba 
malých papierových jabĺčok, ktoré sme nalepili na náš strom, nakoľko 21. október je Svetovým 
dňom jabĺk. Náš strom zdobili aj rôzne ľudové múdrosti o knihách, ktoré sme si spoločne 
rozobrali a vysvetlili.  
 
Záložka do knihy spája školy – ZŠ T.J.Moussona  
Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách. 
6. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá. 

 
 
 



 

38 
 
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 záložky 
do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu múdrosť 
ukrytá v knihách, a vymenia si ju s partnerskou školou z Českej republiky. Výmenu záložiek 
môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v 
Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo 
ako súčasť školského projektu. 
Aj ZŠ T.J.Moussona v Michalovciach sa zapojila do tohto projektu. Partnerskou školou  je tento 
rok ZŠ v Lozorne. Dňa 22.10.2015 sa konala výstavka žiakmi vyrobených záložiek. Žiaci 
rôznymi technikami vyrobili 173 záložiek, ktoré poputujú žiakom do partnerskej školy.  
 
Aby pamäť lepšie pracovala 
Stretnutia seniorov na aktivizáciu krátkodobej a dlhodobej pamäti 
Pre našich seniorov sme pripravili už druhý ročník preventívneho a aktivizačného programu pre 
poznávacie (kognitívne) funkcie mozgu. Stretnutia sú zamerané na rôzne cvičenia, ktoré priamo 
pôsobia na pamäť, pozornosť, myslenie, orientáciu a reč. Celkovo ide o osem stretnutí, pričom 
prvé stretnutie sa konalo 16.10.2015. Ďalšie stretnutia budú každý piatok a posledné stretnutie je 
naplánované na 4.12.2015. Mozog je orgán, ktorý riadi všetky funkcie v ľudskom tele, a preto je 
dôležitý rozmanitý tréning a neustála kognitívna záťaž, čiže bohatá a rôznorodá činnosť a iba 
tvorivá práca udrží náš mozog do najvyššieho veku zdravý a aktívny. 
 
Bojazlivé strašidielko 
 „Na vysokom brale, na vysokej skale sa rozprestieral veličizný hrad. ... Hrad mal toľko veží – 
ťažko ich bolo zrátať. A v tej najvyššej žili strašidlá rodu Strachorobusov Kastelusov.“ 
Tak sa začínal pútavý príbeh z knihy od autorky Zuzky Boďovej Bojazlivé strašidielko, ktorý 
sme si prečítali s deťmi školského klubu na V.ZŠ. Toto naše čitateľské stretnutie sa nieslo v 
duchu záhad a strašidiel. Zážitok bol umocnený aj kostýmami a maskami, ktoré si deti 
nachystali. Nechýbali ani hry a zábava. 
 
Záložka do knihy spája školy, ukončenie projektu – ZŠ T.J.Moussona v Michalovciach 
Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách. 
6. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá. 
Aj ZŠ T.J.Moussona v Michalovciach sa zapojila do tohto projektu. Partnerskou školou bola 
tento rok ZŠ v Lozorne. Táto partnerská škola poslala aj našim žiakom záložky vyrobené ich 
žiakmi. A práve 5.11.2015 sa v knižnici konala výstavka týchto záložiek, kde každý čitateľ si 
mohol pri výpožičke knihy vybrať aj záložku. Žiaci našej školy si mali možnosť prečítať aj listy 
od žiakov z Lozorna a dozvedieť sa niečo nové o tejto partnerskej škole a jej žiakoch.  
 
Mikuláš, Mikuláš, čo pre nás máš? 
 2.decembra, sme sa stretli v školskej knižnici s malými prvákmi pri Mikulášskom čítaní. 
Spoločne sme si prečítali Rozprávku o obdarovanom Mikulášovi. Deti sa niečo nové dozvedeli 
aj o živote Mikuláša. Mali možnosť pracovať s knihami s vianočnou tematikou. Súčasťou  
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stretnutia bola aj informačná výchova a zápis prváčikov do knižnice. Na záver, ako sa na 
Mikulášske stretnutie patrí, boli deti obdarované aj malou sladkou odmenou.  
 
Vianočná rozprávka, ZŠ T.J.Moussona 
Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách,  
tie máme ukryté len v našich srdiečkach. 
V ten večer vianočný skúsme si ich priať, 
možno ich prinesie ten, kto má nás rád. 
Dňa 17.12.2015 čakali na deti v školskej knižnici rôzne aktivity spojené s príchodom Vianoc. 
Hneď zrána to bola malá výstavka kníh a čítanie vianočnej rozprávky. Na druhej hodine sa žiaci 
presunuli do triedy, kde si vlastnoručne vyrobili pohľadnice pre rodičov. Pri tvorivej práci 
počúvali vianočné koledy a piesne, ktoré navodili tu správnu vianočnú atmosféru. Zaujímavou 
pre žiakov bola aj návšteva pošty, kde pohľadnice pre rodičov odoslali. 
 
Vianočná pohľadnica, 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! 
Dňa 15.12.2015 na VII.ZŠ čakala žiakov, vrámci hodiny anglického jazyka, hodina tvorivej 
aktivity, kde si žiaci zhotovili vianočné pohľadnice pre svojich blízkych. Pohľadnice boli 
obohatené vianočným prianím v anglickom jazyku. Súčasťou hodiny bola aj výstavka kníh s 
vianočnou tematikou, ktorá poslúžila žiakom nielen na čítanie príbehov a rozprávok, ale aj ako 
zdroj pri ich tvorivej práci.  
 
Aby pamäť lepšie pracovala, ukončenie projektu 
Tréning pamäti pre seniorov 
4.decembra sa konalo posledné, ôsme stretnutie seniorov v Zemplínskej knižnici Gorazda 
Zvonického vrámci tréningu pamäti pod názvom Aby pamäť lepšie pracovala. Seniorky sa 
stretávali každý piatok, kde riešili rôzne úlohy a cvičenia, ktoré boli zamerané na aktivizáciu 
krátkodobej a dlhodobej pamäti. Tréning pamäti učí seniorov používať rôzne pamäťové 
pomôcky a pomocou zábavných cvičení si môžu zlepšiť koncentráciu, tvorivosť a rýchlosť 
vybavovania informácií. Cvičenia podľa tematických celkov boli rozvrhnuté na individuálnu 
prácu, ale aj prácu v skupinách. Súčasťou tréningu boli aj pohybové aktivity. Tento fenomén 
trénovania pamäti sa stáva súčasťou života moderného seniora. Účastníčky mali možnosť využiť 
bezplatný zápis do knižnice.  
 
 
 
Besedy so spisovateľmi (14) 
 
Stretnutie s Elenou Elekovou 
Dňa 11.02.2015 sa v Zemplínskej knižnici G.Zvonického v Michalovciach sa uskutočnilo 
stretnutie s Elenou Elekovou (vl.menom Katarína Varechová ) nositeľkou prémie Literárnej  
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ceny Mám talent 2011 za knižný debut Život pri živote, regionálnou autorkou, členkou LK 
Čriepky, ktorý pracuje pri knižnici a scenáristkou Divadla pri fontáne.  
Na stretnutí predstavila svoju druhú knihu Morituri , ktorá vyšla v r.2014 vo vydavateľstve 
Aspekt. V otvorenom a vierohodnom románe pozýva čitateľa do geriatrického prostredia, aj keď 
tam nikdy nepracovala. 
Venuje sa predovšetkým písaniu prózy. 
V zbierke poviedok Všetko čo chcem jej vyšla poviedka Už iba Adela. 
Pokúša sa písať aj pre deti. V zborníku poviedok Skejťácke tenisky - Poviedky pre deti  a 
násťročných  jej vyšla poviedka Mikuláš. 
Z ďalšej jej tvorby: Láska podľa Platóna; Dotyk; Chvála priemernosti; Šáločka zo Sevre; 
Načúvam; Neha; Na čo myslíš?; Autorské poviedky. 
Od detstva mala rada slova a ako sama hovorí má pred nimi rešpekt. Slovo vie použiť nielen na 
papieri, ale aj hovorené slovo jej nerobím problém čo dokázala aj na tomto stretnutí. Súčasťou 
podujatia bola  autogramiáda s predajom knihy. 
 
Beseda so spisovateľkami Darinou Hamarovou a Agi Jankulákovou 
Čitatelia  knižnice G.Zvonického v Michalovciach sa 17.marca 2015 stretli na besede s Darinou 
Hamarovou autorkou kníh  Slzy muža a Životom nekráčam sama a Agi Jankulákovou, ktorej  
vyšli zbierky básni Bod zlomu; Anjel; Bublifuk, Srdculienka a romány Tango v slabinách a 
Banánový stejk.   
Spisovateľky predstavili svoju tvorbu, vniesli medzi čitateľov aj veľmi pozitívnu energiu, ktorá 
určite posilnila všetkých prítomných.  
 
Braňo Mojsej - Vytriezvenie, beseda o knihe 
18. 3. 2015 navštívil ZKGZ v Michalovciach Braňo Mojsej autor knihy Vytriezvenie. Pozvanie 
na besedu prijali  študenti SOŠ obchodu a služieb. Prvé stretnutie sa konalo o 10.00 hodine. 
Autor v knihe píše o celoživotnom boji s alkoholom a o problémoch s tým súvisiacimi. Varoval 
mladých ľudí pred závislosťou. Živá diskusia bola signálom, že  beseda s Braňom Mojsejom ich 
zaujala. 
Druhé stretnutie sa konalo pre verejnosť  v popoludňajších hodinách. Tí, čo prišli zo zvedavosti,  
zmenili svoj názor na Braňa Mojseja, ktorého  poznali len z televízie. Obdivovali jeho odvahu 
dať to všetko na papier. Za prítomných vystúpil  pán Rimko a poďakoval aj knižnici, ktorá 
nezabúda ani na túto skupinu ľudí, ktorí majú alebo mali takýto problém.  
 
Jozef Banáš 
V apríli navštívil ZKGZ  Jozef Banáš  - diplomat, politik, dramatik a v súčasnosti profesionálny 
spisovateľ. Je autorom kníh, ktoré  získali množstvo ocenení a označujú sa ako knižné 
bestsellery. Pritom ide o romány s vážnou spoločenskou, politickou a religióznou tematikou. 
Patrí k najprekladanejším slovenským autorom.   
Na stretnutí s čitateľmi predstavil svoju tvorbu a najnovší román Velestúr, ktorý mu vyšiel vo 
vydavateľstve Ikar začiatkom  roka. Návštevníci v živej besede reagovali na jeho myšlienky a 
názory.  
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Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej  
Stretnutie so spisovateľkou Gabrielou Futovou 
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 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. 13. mája 2015 sa stretla so svojimi  čitateľmi  Zemplínskej 
knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach  a zároveň aj  fanúšikmi detskej literatúry.  V 
priestoroch ZUŠ sme mali možnosť vyspovedať túto zaujímavú spisovateľku a dozvedieť sa 
niečo aj z  jej súkromného života.  Prezradila  nám niektoré  podrobnosti zahalené rúškom 
tajomstvá  z jej novej knihy Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej , ktorá  svetlo sveta by  
mala uzrieť 30.júna 2015 vo vydavateľstve Slovart.  Podujatie bolo podporené Nadáciou 
Tatrabanky. 
 
Elena Eleková,  
26.05.2015 v ZKGZ v Michalovciach sa v príjemnej atmosfére konala beseda s regionálnou 
autorkou Elenou Elekovou, ktorá predstavila svoju tvorbu a s účastníkmi sa podelila so svojimi 
tvorivými literárnymi úspechmi. 
Keďže knihy, ktoré jej vyšli sú z lekárskeho prostredia a spisovateľka je povolaním lekárka, nie 
náhodou účastníkmi besedy boli študenti SZŠ v Michalovciach . 
 
Hevi tour 
ZKGZ v Michalovciach prijala vzácneho hosťa. V máji zavítal medzi svojich čitateľov 
najvýznamnejší a najznámejší autor detskej literatúry Daniel Hevier. Pri príležitosti svojho 
jubilea sa spisovateľ rozhodol cestovať po Slovensku a rozdávať deťom svoju fantáziu, hravosť a 
tvorivú energiu. Cieľom tohto turné je navštíviť 60 miest, absolvovať 60 podujatí, potešiť 6000 
detí a medzitým vymýšľať o stošesťdeiat.  Symbolickou zhodou okolností je to, že Daniel Hevier 
sa v decembri tohto roku dožíva životného jubilea 60 rokov, pričom jeho doterajšia tvorba 
zahŕňa dovedna 60 kníh pre deti a mládež.  
Deti sa na jeho príchod nesmierne tešili, v spolupráci so ZUŠ Michalovce pripravili nádherné 
privítanie v podobe hudby a hovoreného slova z jeho literárnych diel. Daniel Hevier počas 
svojho viac ako hodinového vystúpenia interaktívne komunikoval s deťmi, hral na klavíri, 
spieval, snažil sa odpovedať na každú jednu zvedavú  otázku  a v závere podujatia si aj    
„zarepoval“. Súčasťou tohto stretnutia bolo aj promo jeho novej knihy Svet zachránia rozprávky. 
Hevierovo turné malo aj ekologický podtext. Symbolickou vstupenkou na toto podujatie bola 
vybitá batéria, za ktorú deti dostali kartónovú  skladačku B-box, určenú na zber použitých 
batérií. Cieľom je naučiť deti triediť nielen papier, plasty, či sklo, ale aj použité batérie, ktoré 
recykláciou dostávajú „druhý život“ a zároveň tak chrániť životné prostredie. Sprievodnou 
aktivitou turné je aj vyhlásenie súťaže pre ZŠ Fantázia na baterky – literárna a výtvarná súťaž 
talentovaných žiakov, ale aj súťaž škôl v zbere použitých prenosných batérií.  
Čerešničkou na torte bola samozrejme autogramiáda . V závere vystúpenia si deti mali možnosť 
zakúpiť spomínanú knihu Svet zachránia rozprávky, do ktorej im autor vpísal  
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venovanie. Deti odchádzali zo stretnutia  spokojné, plné nadšenia a zážitkov, keďže sa text a 
fotografia autora v učebnici stala realitou a nová voňavá kniha s venovaním si našla miesto v ich 
rodinnej knižnici. Podujatie bolo podporené Nadáciou Tatrabanky 
 
Literárny večer s autormi krásnej literatúry 
Ingrid Lukáčovou a Robertom Hakalom sa uskutočnil dňa 25. júna 2015. Ingrid Lukáčová je 
autorkou básnických zbierok Láskolam, Duo s ozvenou, Dotyky nehy, Deň celý láskavý, 
Blíženec les. Robertovi Hakalovi vyšli zbierky básní Mäsožravé mesto, Deň pre bláznov a 
panny, Krása a Bolesť, Rekviem za Ježiša K..V príjemnom komornom prostredí ZKGZ autori 
predstavili jednotlivé zbierky básní a recitovali zo svojej tvorby. 
 
Ondrej Kalamár 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického pripravila  pre študentov stredných škôl stretnutie s 
talentovaným básnikom, aforistom a glosátorom Ondrejom Kalamárom. Pozornosť upriamil na 
knihu Pivo u Chárona, ktorú venoval pamiatke svojho kamaráta a básnika Jozefa Urbana.  V 
príjemnej autorskej besede predstavil aj svoju najnovšiu knihu aforizmov O.K.om O.čom. Zaujal 
vtipnými aforizmami, bonmotmi, postrehmi a slovnými hračkami. 
 
Zuzana Kuglerová a Ondrej Kalamár 
V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo v ZKGZ stretnutie čitateľskej verejnosti so 
spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou, a básnikom, aforistom a glosátorom Ondrejom Kalamárom. 
Úspešná autorka 25 knižných titulov rôzneho žánrového zamerania patrí medzi 
najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej historickej prózy. Predstavila účastníkom svoje dve 
najnovšie knihy. Poslednú časť trilógie z obdobia tureckých vojen s názvom „V tureckom 
náručí“ a historický román z predkresťanského obdobia našich dejín „Legenda o Selénovi“.  
Ondrej Kalamár „osolil“ stretnutie svojimi vtipnými a hlbokomyseľnými aforizmami a 
bonmotmi. Vyčaril nimi úsmev na tvárach, aj prinútil zamyslieť sa nad životom. Predstavil 
najnovšiu knihu aforizmov O.K.om O.čom, zarecitoval pár svojich básní. Pri knihe Pivo u 
Chárona zaspomínal na svojho priateľa Jožka Urbana, básnika, textára, novinára ale aj bohéma 
vzdorujúceho trýzni života a presile pohárika. 
Obaja autori prezradili, čo pre nás čitateľov pripravujú v najbližšom období. Stretnutie sa nieslo 
v srdečnej atmosfére a bolo ukončené autogramiádou. 
 
Môj dedko Rýchly šíp – stretnutie so spisovateľkou Martou Hlušíkovou 
ZKGZ  v Michalovciach oddelenie pre deti a mládež  pravidelne sprostredkúva stretnutia medzi 
tvorcami literatúry a ich detskými čitateľmi. V tomto roku v rámci projektu „Viac pre regióny“ s 
podporou nadácie Tatrabanky pripravila niekoľko nezabudnuteľných stretnutí s osobnosťami 
súčasného literárneho sveta.  
V stredu 14. októbra 2015 prežili   žiaci I., VI. a II. ZŠ z Michaloviec milé  dopoludnie v 
spoločnosti spisovateľky. Marta Hlušíková je jedno zo zvučných mien slovenskej literatúry pre 
deti, jej texty sa už ocitli v učebniciach slovenského jazyka základných a stredných škôl. 
Rodáčka z Leopoldova sa pri písaní orientuje predovšetkým na detského čitateľa. Svoje príbehy 
spočiatku publikovala v časopisoch určeným deťom, neskôr svoje námety pretavila do mnohých 
kníh. V súčasnosti stále prispieva do detských časopisoch, prekladá z češtiny,  je spoluautorkou 
poviedkových kníh pre deti,  píše pre rozhlas a jej knihy získavajú rôzne  

 
 
 
 



 

43 
 

ocenenia, napr.  kniha Neznášam keď ma hladkajú po hlave sa stala Najkrajšou detskou knihou 
zimy 2009, Čo baby nedokážu – Najkrajšia detská kniha jesene 2011, Vežovníček – Najkrajšia 
detská kniha jesene 2014. Najvyššie ocenenie získala knihou Môj dedko Rýchly šíp, ktorá sa 
zaradila medzi  Najkrajšie knihy Slovenska 2013, cenu vyhlasuje Bibiana- medzinárodný dom 
umenia pre deti a mládež , Ministerstvo kultúry, školstva a Slovenská národná knižnica.  
Spomínaná kniha sa dostala do prestížneho katalógu detských kníh  Spezialbibliothek  za rok 
2015 ako jediná kniha zo Slovenska. 
 
Autostopom s tromi deťmi 
Dňa 5.11.2015 sa čitateľom knižnice, členom Únie nevidiacich a slabozrakých a žiakom 9. A. 
triedy  pod vedením Mgr. Papáčovej predstavila svojou tvorbou Camille Labas. Spisovateľka 
pochádza zo Slovenska. Absolvovala zahraničné gymnázium v Banskej Štiavnici a potom 
študovala nemeckú literatúru a jazykovedu na univerzite v Nemecku (bývalej NDR). V roku 
1986 spolu s manželom a dcérou emigrovala  do Rakúska, kde žije dodnes. Pracovala v 
Nemecku, Rakúsku aj Gruzínsku ako učiteľka, prekladateľka a korektorka vo vydavateľstve.  Po 
nemecky a slovensky píše básne, články, poviedky, romány a vedecké články popretkávané 
históriou o Cypre, Kréte, Rusku, Nemecku, Španielsku a Slovensku. Na Slovensku  v r. 2010 
vydala svoju prvú knihu básní Miesto v tráve, v r. 2015 román Sila statočného života - Irenkina 
mladosť v Bardejove a v tom istom roku  knihu Autostopom s tromi deťmi.   
 
Posledný po meči 
Dňa 17. decembra 2015 sa konala v našej knižnici beseda s regionálnym autorom p. Vincentom 
Lapšanským, ktorý prezentoval svoj historický román Posledný po meči o tragickom osude 
Žigmunda Drugeta, posledného potomka slávneho rodu. Besedy sa zúčastnili pozvaní  hostia 
autora knihy a žiaci II. ZŠ v Michalovciach, ktorí sa preniesli do čias minulých, kedy bol svet 
odvážnych, čestných a statočných mužov, krásnych a často aj nebezpečných žien, no aj 
intrigánov a zradcov. Doba nielen romantická, ale aj nesmierne krutá. 
 
 
Výstavy (9) 
 
Knihy pre deti ocenené v Čechách a na Slovensku 
Na detskom odd. knižnice sme v dňoch od 7.1. – 23.1.2015 sme sprístupnili  v spolupráci s 
medzinárodným domom umenia Bibiana Bratislava a Památnikom národního písemníctvi Praha 
putovnú výstavu Najkrajšie slovenské a české knihy.  Výstava pozostávala z kolekcie ocenených 
kníh v súťažiach Nejkrásnejší české knihy roku a Najkrajšie knihy Slovenska z posledných 
piatich ročníkov súťaže 2008-2012. Súčasťou výstavy boli aj informácie o ilustrátoroch a ich 
tvorbe, taktiež sme premietali kolekciu ocenených animovaných filmov slovenských tvorcov z 
festivalu Bienále animácie Bratislava. 
 
Putovnú vzdelávaciu výstavu "GENESIS - Život náhoda alebo zámer?“, ktorá sa zameriavala 
na problematiku pôvodu vesmíru, života a človeka a ich históriu. Jedná sa o výnimočný projekt s 
medzinárodnou podporou prestížneho amerického vedeckého inštitútu Geoscience  
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Research Institute. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s OZ ENTRÉE pri ZKGZ Michalovce. 
Sprievodnými podujatiami tejto jedinečnej výstavy bolo 11 prednášok  spojených  s premietaním 
filmov pre školy a verejnosť . Podujatie bolo podporené Nadáciou Tatrabanky. 
 
Umlčané svedkyne 
V rámci osláv MDŽ sa v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v 
Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Pomoc rodine konala výstava Umlčané 
svedkyne. Výstava prebiehala od 09.03.2015 – 13.03.2015 . Počas výstavy bola dňa 11.3.2015 aj 
prednáška so sociálnymi pracovníčkami s OZ Pomoc rodine. Počas prednášky pracovníčky 
informovali o tom, čo je násilie, aké sú  jeho formy a kto sú obete násilia.  
Zároveň   informovali o OZ Pomoc rodine ako o poskytovateľovi pomoci ženám, ktoré zažívajú 
násilie v intímnom a partnerskom vzťahu. Prednášky a výstavy sa zúčastnili žiaci  
SOŠ Sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a široká verejnosť. 
 
Najkrajšie kalendáre Slovenska 2014, Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku 
2014 
V priestoroch ZKGZ  v dňoch od 02.02.2015 do 13.03.2015 bola verejnosti sprístupnená 
putovná výstava  pod názvom Najkrajšie kalendáre Slovenska 2014 a Najkrajšia kniha a 
propagačný materiál o Slovensku za rok 2014 . Výstava vznikla z iniciatívy predsedu 
novinárskeho Klubu fotopublicistov a jej spoluorganizátorom je Štátna vedecká knižnica v 
Banskej Bystrici. Premiéra 1. ročníka sa konala 15.12.1992. Od tohto roku sa každoročne koná 
súťaž a výstava slovenskej kalendárovej tvorby. Nominované kalendáre hodnotí porota zložená z 
výtvarníkov, grafikov, fotografov, polygrafov a iných odborníkov. Vyhlásenie výsledkov sa 
koná pri otvorení výstavy v marci v Banskej Bystrici. Následne od roku 2007 začali putovať dve, 
od seba nezávislé, výstavné  kolekcie po celom Slovensku. Aj v tomto roku sme ponúkli priestor 
verejnosti, aby sa prišli pozrieť a zalistovať si v rôznych druhoch kalendárov, a kníh  ktoré 
možno v bežnom predaji nepostrehli. 
 
Marionety a iné bábky 
V dňoch  od 16.3.2015  do 30.4.2015 sme v priestoroch detského oddelenia zrealizovali v 
spolupráci s Bábkovým divadlom Košice, OZ Entrée a nadáciou Tatra Banky výstavu 
„Marionety a iné bábky“.  Výstavu navštívilo 610  prevažne detských  čitateľov knižnice.  
Základom výstavy boli rôzne bábky, marionety, jamajky, maňušky a scénické prvky z 
divadelných hier Bábkového divadla Košice. Nechýbala kráľovná,  kráľ, dvorná dáma, ježibaba, 
princezná, ale aj zvierací hrdinovia rozprávok ako je koník, psík, vták, myš, pavúk a kohútik. 
Podujatie bolo podporené Nadáciou Tatrabanky. 
 
Ľudovít Štúr, výstava 
V dňoch od 04.05.2015 – 26. 06. 2015 v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického 
v Michalovciach  bola sprístupnená putovná výstava  ĽUDOVÍT ŠTÚR (1815- 1856). Výstava 
bola zapožičaná z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach pri príležitosti 200. výročia  
narodenia tejto významnej osobnosti slovenských a českých dejín, kodifikátora slovenského 
spisovného jazyka a zakladateľa modernej slavistickej vedy. Výstavu navštívili žiaci základných 
škôl, študenti stredných škôl  a obyvatelia Michaloviec.  Výstava bola doplnená sprievodnými 
podujatiami – prednáškami a premietaním  filmu  o Ľ. Štúrovi.  
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Genesis 
K ťažiskovým  úlohám ZKGZ v Michalovciach pri príležitosti 90. Výročia jej existencie, patrí  
putovná výstava GENESIS, ktorá sa zameriava na problematiku pôvodu vesmíru, života,  
človeka a ich históriu. Spoluorganizátorom, realizátorom a zároveň prednášajúcim bol Mgr. 
Libor Votoček. V dopoludňajších hodinách sa konali prednášky pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ. 
( ZŠ P. Horova, II. ZŠ ul. Švermova, ZŠ Vinné, III. ZŠ, SOŠT Partizánska, SOŠT Kapušianska, 
GĽŠ) Popoludní od 16.00 do 19.00  boli premietané filmy a prednášky pre verejnosť. Výstava sa 
konala v dňoch 19. 10. – 23. 10. 2015.  
 
České dejiny na pohľadniciach 
Výstava České dejiny na pohľadniciach je súčasťou festivalu Dni českej kultúry 2015. Festival 
organizuje každoročne Český spolok v Košiciach a České centrum v Bratislave. Výstavu  
zapožičal do programu festivalu jej majiteľ Ottó Zachár, predseda Priateľského kruhu Bohemia v 
Maďarsku občianskym povolaním strojný inžinier, je skvelým fotografom a jeho snímky boli 
vystavované na nespočetných samostatných výstavách doma i v zahraničí. Ottó Zachár už pol 
storočia zbiera knihy, rytiny, mapy, pohľadnice, tématicky súvisiace s Českom. Jeho zbierka 
starých pohľadníc obsahuje celkovo asi 3 000 kusov, českých dejín sa týka asi 800 z nich, od 
začiatku českých dejín až po rok 1948. Z nich boli vybrané exponáty výstavy.  
Výstava bola prístupná verejnosti v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach 
od 26. 10. 2015 do 20. 11. 2015.  
 
Výstava – Knižnica v srdci Zemplína 
Pri príležitosti 90. výročia vzniku knižnice, bola nainštalovaná výstava „Knižnica v srdci 
Zemplína „. Výstava bola sprístupnená verejnosti  od 27.11. do 15.12.2015, zúčastnilo sa 90 
pozvaných hostí, stredná odborná škola obchodu a služieb v Michaloviec v počte 28 žiakov a 
verejnosť,  spolu 130 návštevníkov. 
 
 
Náučné oddelenie   
 
Jaroslav Seifert 
Jaroslavovi Seifertovi venovali klubový večer členovia Miestneho klubu Michalovce Český 
spolok Košice. Predsedníčka spolku Mgr. Vlasta Vojníková vyzdvihla osobnosť básnika, 
nositeľa Nobelovej ceny za literatúru.  
 
Majster Ján Hus, jeho učenie a význam pre český národ 
Členovia Miestneho klubu Michalovce Českého spolku Košice pripravili prednášku Majster Ján 
Hus, jeho učenie a význam pre český národ. ( Hus ako reformátor alebo vizionár?) Podujatie sa 
konalo pri príležitosti 600. výročia upálenia majstra Jána Husa. Prednášajúcim bol JUDr. 
Miroslav Schýbal. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program 
Kultúra národnostných menšín 2015. 
 
Učenie Jána Husa a husitská revolúcia 
Pri príležitosti 600. výročia upálenia majstra Jána Husa pripravil Miestny klub Michalovce 
Českého spolku Košice ďalšiu  prednášku spojenú s besedou pod názvom Učenie Jána Husa a  
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husitská revolúcia ( Mýty a skutočnosti ). Prednášajúcim bol JUDr. Miroslav Schýbal. Podujatie 
bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných 
menšín 2015. 
 
Alzheimerova choroba 
Každý rok v marci spája Týždeň mozgu 16. -22. 3. 2015 úsilie partnerských organizácií po 
celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií. V mnohých mestách sveta sa 
konajú aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o ľudskom mozgu a udržaní jeho vitality. Pri 
tejto príležitosti pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach pre 
študentov Gymnázia P. Horova prednášku o Alzheimerovej chorobe. Prednášajúcou bola Anna 
Čurilová.   
 
Cisár Žigmund Luxemburský 
Miestny klub Michalovce Českého spolku Košice, usporiadal pri príležitosti 600. výročia 
upálenia majstra Jána Husa prednášku spojenú s besedou Cisár Žigmund Luxemburský (Líška 
ryšavá alebo schopný panovník). Prednášajúcim bol JUDr. Miroslav Schýbal, ktorý vo svojej 
prednáške rozobral niektoré  črty cisára Žigmunda.  Prefíkaná ryšavá líška, zákerný kráľ, 
bezcharakterný človek, ale najmä prenasledovateľ husitov. Husiti ho obviňovali za upálenie Jána 
Husa.  
 
Svätý Ján Nepomucký 
Svätý Ján Nepomucký (historická legenda?) bola ďalšia prednáška spojená s besedou, ktorú 
zorganizoval Miestny klub Michalovce Českého spolku Košice, pri príležitosti 600. výročia 
upálenia majstra Jána Husa. Prednášajúcim bol JUDr. Miroslav Schýbal. 
 
Nech mier panuje v každej rodine, meste a krajine 
Pod týmto názvom pripravilo náučné oddelenie ZKGZ v Michalovciach podujatie venované 70. 
výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. Zúčastnili sa ho  študenti SOŠT z ulice Partizánskej a 
Kapušianskej. Prednášajúcim bol JUDr. Miroslav Schýbal. 
 
Karel Hynek Mácha 
Prednášku o českom básnikovi, predstaviteľovi romantizmu a českého národného obrodenia si 
prišlo vypočuli členovia  Miestneho klubu Michalovce Českého spolku Košice a verejnosť. 
Prednáška sa konala v Zemplínskej knižnici G. Zvonického. Prednášajúcou bola predsedníčka 
spolku Mgr. Vlasta Vojníková. 
 
Holokaust v Michalovciach 
Do povedomia ľudí sa holokaust dostal ako označenie pre masové vyvražďovanie etník, 
náboženských či politických skupín. Najväčší rozsah holokaust dosiahol počas druhej svetovej 
vojny, pričom toto obdobie sa spája predovšetkým s vyvražďovaním židovského obyvateľstva. 
Táto tragická situácia neobišla ani Michalovce, kde v tom čase žila židovská komunita s počtom 
5 800 židov, z ktorých bolo deportovaných 3 565 osôb do koncentračných táborov. Prednáška 
bola doplnená dokumentárnym filmom Michalovce, srdce Zemplína, ktorý je obrazom života, 
udalosti a zmien, ktoré sa v Michalovciach odohrali  
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za ostatné storočie. Nechýbajú ani zlomové okamihy, okrem iného aj tragický osud židovských 
spoluobčanov.   
 
Michalovce, srdce Zemplína... 
Regionálna história je významnou zložkou v oblasti národných dejín a preto je potrebné poznať 
cenné historické pramene rodného mesta. Preto študenti SOŠT z ul. Partizánskej spolu so svojou 
profesorkou PaedDr. Evou Szabovou navštívili ZKGZ v Michalovciach , aby si prezreli 
dokumentárny film spoločnosti Zemplín média 2010 Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 
sto rokov... Súčasťou podujatia bola aj prednáška s dôrazom na holokaust v Michalovciach. 
 
Knižnica v srdci Zemplína 
Dňa  27.11.2015  sa v priestoroch ZUŠ  uskutočnila Slávnostná akadémia venovaná 90- tinám  
knižnice pod názvom „Knižnica v srdci Zemplína.“ Účasť na podujatí prijali: 
 PhDr. Jana Kovacsová vedúca  Odb. kultúry a cestovného ruchu KSK, prednostka Okresného 
úradu v Michalovciach PhDr. Jana Cibereová, zástupca primátora MUDr. Benjamín Bančej,  
predsedníčka SAK Mgr. Emília Antolíková, riaditelia kultúrnych inštitúcii, riaditelia ZŠ a SŠ 
mesta Michalovce a prizvaní hostia. V slávnostnom programe vystúpili žiaci ZŠ a SŠ z 
Michaloviec. Vedúca odb. kultúry a cestovného ruchu KSK s riaditeľkou ZKGZ odovzdali 
ďakovné listy knihovníčkam, ktoré odpracovali v knižnici viac ako 30 rokov. V závere bol 
premietnutý film Prierez 90-ročnou históriou knižnice, ktorý vyrobila Tv Mistrál v spolupráci s 
knižnicou. Podujatia sa zúčastnilo cca 90 pozvaných hostí, ktorí zároveň prijali pozvanie na 
slávnostnú recepciu – tá sa konala v priestoroch knižnice. 
Oddelenie beletrie väčšinu svojich aktivít venuje stredoškolskej mládeži a dospelému 
čitateľovi. 
 
Literárne dni seniorov a mládeže 
IV. ročník recitačnej prehliadky „Literárne dni seniorov a mládeže“ sa v spolupráci s Jednotou 
dôchodcov v Michalovciach  uskutočnil dňa 14.04.2015 v  ZKGZ Michalovce. Na podujatí ktoré 
svojou účasťou poctili zástupcovia MsÚ v Michalovciach Mgr. Viliam Záhorčák, PhDr. Jana 
Cibereová a Ing.Ján Jasovský vystúpili aj michalovskí školáci.  
Prehliadka bola venovaná spomienke na PhDr. Máriu Stojákovú, ktorá bola iniciátorkou 
pomenovania knižnice po Gorazdovi Zvonickom a krstnou mamou knižnice. Počas svojho života 
sa venovala práci s deťmi , literatúre a maľovaniu. Spomínali na ňu spolu s jej dcérou 
PhDr.Miroslavou Bugryovou  aj regionálna spisovateľka Mgr. Anna Garbinská a naša kolegyňa 
Slavomíra Pradová . Príjemnú atmosféru umocnilo spevácke vystúpenie učiteliek ZUŠ v 
Michalovciach. Aktívni seniori nám aj tohto roku predstavili novinky zo svojej tvorby. 
Každoročnými recitátormi sú       Z. Felšociová,  E. Gabzdilová-Váradyová a L. Ďaďovský. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

48 
 

Oddelenie študovne v uplynulom období pripravilo pre žiakov základných a stredných škôl 
a seniorov  niekoľko zaujímavých podujatí : 
 
Láska a vzťahy 
Mesiac „Máj“  má prívlastok mesiac lásky. 
V rámci mesiaca lásky  v ZKGZ v Michalovciach sa 20.05.2015 uskutočnila prednáška spojená s 
besedou so psychologičkou PhDr. Zuzanou Martinkovou pod názvom Láska a vzťahy.  
 
Rok 2015 – rok Ľudovíta Štúra 
V tomto roku si 28. októbra  pripomíname 200. výročie nedožitých narodenín 
najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského národného života v pol.19. stor., poslanca 
uhorského snemu, autora súčasného spisovného jazyka, politika, jazykovedca, učiteľa a novinára 
Ľudovíta Štúra. Medzinárodný punc Štúrovmu jubileu dodáva jeho zaradenie do zoznamu výročí 
UNESCO na roky 2014 až 2015. 
Pri tejto príležitosti 2.10.2015 knižnicu navštívili študenti SZŠ, kde sa oboznámili so životom a 
tvorbou Ľ. Štúra. 
 
Stretnutie s regionálnym redaktorom a novinárom Vladimírom Bučkom 
Dňa 5.10.2015 sa v ZKGZ Michalovce uskutočnilo stretnutie študentov redakčných rad 
školských časopisov a tvorcov rozhlasových relácii michalovských stredných škôl  s 
regionálnym redaktorom a novinárom Vladimírom Bučkom. V družnej debate sa študenti 
dozvedeli o začiatkoch jeho redaktorskej práce,  práce v médiách, v čom spočíva práca redaktora 
a ako vyzerá jeho pracovný deň. Podujatie sa uskutočnilo s podporou Nadácie TATRABANKY. 
 
 
Stretnutie dôchodkýň 
Chvíľa času je kúskom zlata. Váž si ju.  
Oceň jej letmú podstatu.                                                                                                       
                        (Liao Ťing – Wen) 
Každoročne si pripomíname Mesiac úcty k starším , ktorý môžeme tiež nazvať mesiacom 
životných skúsenosti. Aj tohto roku sme 6.11.2015 v knižnici v Michalovciach privítali naše 
bývalé kolegyne, aby sme im preukázali vďaku. Nástup do dôchodku neznamená, že sa končí 
životná aktivita. Spomínali sme a bilancovali. 
Človek sa ocitá v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do minulosti, kde sa nájdu najkrajšie 
prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia... ale život ide ďalej. 
 
 
Podujatia uskutočnené v spolupráci s OZ ENTRÉE pri ZKGZ Michalovce 
 
Joga – jej význam a benefity pre človeka 
Ľudia sa zväčša domnievajú, že ak sa majú smiať, musia mať zmysel pre humor. Pri joge 
smiechu sa pracuje s vedecky overeným faktom, že náš mozog a telo nedokáže rozlíšiť medzi 
predstieraným a prirodzeným smiechom, pokiaľ sa smejeme dobrovoľne a na základe nášho 
rozhodnutia sa smiať.  
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Pri joge smiechu lektor predvádza tzv. smiechocviky, ktoré skupina opakuje. Už po niekoľkých 
minútach dochádza k spontánnemu smiechu, ku ktorému prispieva skupina – smiech je 
jednoducho nákazlivý. 
Smiechocviky sú striedané s relaxačným jogovým dýchaním.  
Vedeli ste o tom, že pri bežnom dýchaní, ktoré je plytké vydychujeme len 25% vzduchu? Telo sa 
nám tak zaplavuje oxidom uhličitým.   
Pri joge smiechu pracuje naplno bránica - smiech je kombinácia hlbokého výdychu a nádychu, 
čo vedie k uvoľneniu, masíruje vnútorné orgány, okysličuje bunky - množstvo kyslíku v bunkách 
-dôležité faktory v odolnostiam proti chorobám a získanie životnej energie 
Smiech navodzuje dobrý pocit a ten uvoľňuje endorfíny - hormóny šťastia, ktoré pôsobia proti 
bolesti, uvoľňujú stres, pôsobia na dobrú náladu a následne na zvyšovanie sebavedomia. 
Rovnako sa vylučuje Imunoglobulín A, ktorý pôsobí na našu imunitu. 
Smiech je aj skvelým aeróbnym cvičením. 1 minúta srdečného smiechu sa rovná desiatim 
minútam minút veslovania alebo behu - pomáha znižovať krvný tlak a hladinu cukru v krvi. 
Deti sa smejú až 300 krát denne, kým dospelí 20-30 krát. Viete prečo? Lebo deti vedia, že im to 
robí dobre. Ľudia po ťažkých životných situáciách často tvrdia, že sa zabudli smiať. Nie je to 
pravda. K smiechu sa dá vycvičiť telo aj myseľ. Podujatie bolo podporené Nadáciou Tatrabanky. 
 
7 návykov, ktoré zmenia váš život 
Seminár 7 návykov pomáha ľuďom v osobnom rozvoji a je kľúčom pre úspešný a harmonický 
život. V Michalovciach sa tento seminár konal od 21.4 do 2.6.2015. Pozostával zo siedmych 
stretnutí,na každom z nich si mohli účastníci osvojiť jeden návyk a uviesť ho do praktického 
života prostredníctvom konkrétnych príkladov. "V osobnom, rodinnom aj v profesijnom živote 
čelíme výzvam a problémom pri riešení ktorých môžeme uspieť práve vďaka siedmym 
návykom." (S.Covey - autor seminára) 
Zhrnutie o čom je 7 návykov:  
- ako opustiť staré návyky a nahradiť ich novými, 
- ako žiť v súlade s hodnotami nie na základe toho, čo od nás očakávajú iní, 
- ako si určiť životné poslanie a ciele, 
- ako nahradiť predsudky pocitom úcty a ochotou načúvať iným, 
- ako spolupracovať a budovať hodnotné vzťahy, 
- ako obnovovať fyzickú, emocionálnu a duchovnú oblasť života.  
Podujatie bolo podporené Nadáciou Tatrabanky. 
 
Kniholand 2015 
OZ Entrée pri ZKGZ  v Michalovciach, oddelenie pre deti a mládež pripravilo v II. turnuse od   
10.8. – 14.8.2015 denný letný tábor KNIHOLAND 2015.  Svoje letné dobrodružstvá v ňom 
prežilo 29 detských čitateľov.  Svoju kreativitu prejavili v Tvorivých dielňach , kde si vyrábali 
rámčeky na fotografiu z letnej dovolenky a svoje prázdninové túžby a priania ukryli do 
vlastnoručne vyrobenej včeličky, čím spoločne vytvorili úľ želaní.  V utorok sme navštívili hrad 
a múzeum  SLANEC, v rámci výstupu deti absolvovali terénne súťažné disciplíny, naučili sa 
správaniu sa v prírode,  v lese, bezpečnému zakladaniu ohňa a  rôznym hrám v prírode.  
Návšteva farmy pod Hôrkou v Lesnom bola pre deti zážitkom.  V rámci celodenného výletu do 
Starej Ľubovne deti  zažili dobrodružstvá a predstavenie sokoliarov na Ľubovnianskom  

 
 
 



 

 
50 
 

hrade, oboznámili sa v Skanzene so životom našich predkov , zaujala ich škola a výstava 
detských hračiek. V stredovekom vojenskom tábore získali mincu za ktorú absolvovali rôzne 
dobové disciplíny ako napr. streľba z kuše, jazda na koni, výstrel z dela, divadelné predstavenie 
šermiarov.  Posledný deň denného tábora patril návšteve divadielka Bábadla a jeho hry o 
statočnom cínovom vojačikovi. V závere sa uskutočnila Kniholand párty 
 
 
 
Hodnotenie činnosti LK Čriepky za I. polrok 2015 
 
Vyhodnotenie Literárneho klubu Čriepky za rok 2015 

V roku 2015 s uskutočnilo 7 stretnutí : 22.01.2015; 12.02.2015; 22.04.2015; 26.05.2015; 17.06.2015; 
29.10.2015 a 25.11.2015. 
 
Cieľom stretnutí  v Literárnom klube je podchytiť a odborne usmerniť mladých ľudí nášho 
regiónu, ktorí sa venujú literárnej tvorbe, či už písaniu poézie alebo prózy. Odborným 
garantom v oblasti literárnej tvorby je spisovateľ Dalimír Stano.  
Pri príležitosti 25. výročia existencie Vydavateľstva  Q111 vyhlásila riaditeľka Kveta Dašková 
autorskú súťaž zameranú na literatúru pre deti – súťažiaci mali posielať rukopisy kníh. Do tejto 
súťaže sa zapojila aj členka LK Čriepky Katka Varechová ( Elena Eleková).  
Úryvky  z víťazných prác prečítali deti.  Porota rozhodla nasledovne: 1.Ľudmila Gašparíková; 2. 
Marta Hlušíková; 3.Elena Eleková (Katarína Varechová): Môj brat nemá brata. 
 
Dávid Petrík sa zapojil do literárnej súťaže Wolkrova Polianka. 
 
Dve členky PhDr. Mária Domanyová a Mgr. Anna Garbinská sa zapojili do Celoslovenskej 
literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézie a prózy Jurinova jeseň 2015. 
 
 
 
V spolupráci so Slovenskou knižnicou  Mateja Hrebendu pre nevidiacich a slabozrakých 
 
 v Levoči  poskytujeme fond zvukových kníh zrakovo znevýhodneným používateľom knižnice. 
Putovné súbory sú  obmieňané 4 x do roka. Pri propagácii zvukových kníh spolupracujeme s 
miestnou pobočkou Únie nevidiacich a slabozrakých, klubmi dôchodcov a Domovom dôchodcov 
na ul. J. Hollého a  Obrancov mieru a Domovom sociálnych služieb ANIMA aj formou 
spoločných kultúrno-výchovných podujatí. 
V  roku 2015  bolo aktívnych 40 používateľov so zdravotným postihnutím vypožičaných bolo 
212 titulov zvukových kníh.  
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II. Regionálne oddelenie 

1.Bibliografická činnosť : 
 
     V roku 2015 sme  excerpovali periodickú tlač : Michalovčan, Noviny Zemplína 
v elektronickej podobe, Korzár – denník košického kraja, Michalovský Korzár, ktorý 26.5 2015 
sa premenoval na Zemplínske noviny – týždenník pre : okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov, 
Naše novinky Michalovce v elektronickej podobe, Naše mesto Strážske,  Prameň, Misionár, Don 
Bosco dnes, Slovenka – 11 novín a časopisov a regionálnu tlač : Budkovčan,  Pozdišovské 
čriepky, Bracovčan, Hlas Hatalova, Slovenský východ – Regionálne noviny Zemplína. Za rok 
2015 bolo vyexcerpovaných a vložených do databázy 1 604 záznamov (z toho Slovenka 23 
záznamov). 
Priebežne boli doplňované výstrižkové albumy o našej knižnici a z periodík okresov Sobrance 
a Michalovce spracované v klasickej aj elektronickej podobe. 
 
V I. polroku 2015 boli zrealizované podujatia : 
 
Beseda s regionálnou autorkou p. Annou Garbinskou, ktorú pripravila naša knižnica G. 
Zvonického Michalovce, na pozvanie Obecného úradu v Bajanoch, pre Elokovanú Základnú 
školu a Materskú školu v Bajanoch, ktorá sa konala v  marci 2015 v priestoroch školy. 
 
V Týždni slovenských knižníc, od 23.3 do 28.3.2015 prebiehala v priestoroch Zemplínskej 
knižnice G. Zvonického v Michalovciach akcia pod názvom Kúp knihu pre knižnicu . 
Čitatelia a návštevníci knižnice mali možnosť zakúpiť nové knihy z ponuky kníhkupectva Panta 
Rhei, a takto prispieť k obnove nášho knižničného fondu. 
Počas celej akcie sa vyzbieralo 252,50 eur.  
Dňa 27. – 28. apríla sa uskutočnili besedy so spisovateľom Jozefom Banášom, ktorý  
napísal nový román o hľadaní rozkoše – Velestúr. 
V spolupráci so Zemplínskou knižnicou G. Zvonického v Michalovciach sa prvá beseda 
uskutočnila 27. apríla 2015 v mestskej knižnici v Strážskom. 
Druhá beseda sa konala 28. apríla 2015 v Centre voľného času v Sobranciach za účastí 
študentov Gymnázia v Sobranciach. 
 
 
Záložka Ľudovít Štúr – pri príležitosti 200. výročia narodenia 
 
Pri príležitosti 90. výročia vzniku knižnice, bola nainštalovaná výstava „Knižnica 
v srdci Zemplína „. Výstava bola sprístupnená verejnosti od 27.11. do 15.12. 2015. 
 
Dňa 17.decembra 2015 sa konala v našej knižnici beseda s regionálnym autorom 
p. Vincentom Lapšanským, ktorý prezentoval svoj historický román Posledný po meči 
o tragickom osude Žigmunda Drugeta, posledného potomka slávneho rodu. Zúčastnení  
hostia, sa preniesli do čias minulých, kedy bol svet odvážnych, čestných a statočných mužov, 
krásnych a často aj nebezpečných žien, no aj intrigánov a zradcov.       
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2.Metodická činnosť 
 
Od 1.2. 2015 naše regionálne oddelenie prevzalo metodickú činnosť. Podieľali sme sa na 
spracovaní ročných štatistických výkazov o knižniciach za okres Michalovce a Sobrance. 
 Na základe štatistických pokynov naše oddelenie absolvovalo 80 metodických návštev osobne 
(3) alebo formou telefonických dohovorov (77). V prípade nejasnosti sme vykonali tri metodické 
návštevy pre usmernenie správneho vyplnenia výkazov za rok 2014, osobne v mestskej knižnici 
Sobrance, mestskej knižnici Strážske a v obci Bracovce.  
Spracovanie sa robilo v elektronickej podobe- priamo z webovej stránky MK SR. 
Prostredníctvom elektronického systému štatistického zisťovania sme uzatvorili spracovanie 
štatistických výkazov ku dňu 6. marca 2015 v počte 45 knižničných výkazov. 
Sumáre za jednotlivé typy knižníc – s profesionálnymi knihovníkmi, s neprofesionálnymi 
knihovníkmi, mestské, regionálna knižnica a všetky typy knižníc spolu boli odoslané do VKJB 
v Košiciach. 
 

Stav obecných knižníc v okrese v roku 2015 

Stav obecných knižníc v okrese Michalovce 

1.Počet obcí (v okrese)      78 
2.Počet obecných knižníc                               34 
 
     z toho: regionálna knižnica                     1 
       mestské knižnice           2 
       s profesionálnym knihovníkom        1 
       s neprofesionálnym knihovníkom   20 
       stagnujúce         8 
 
3.Počet zrušených knižníc        2   
 

Stav obecných knižníc v okrese Sobrance 
 
Počet obcí (v okrese)          47 
2.Počet obecných knižníc                     11 
 
     z toho:  s profesionálnym knihovníkom         0 
       s neprofesionálnym knihovníkom      6 
       stagnujúce          5 
 
3.Počet zrušených knižníc         0     
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3. Spolupráca s inými zariadeniami a inštitúciami 

Pri príprave kultúrnych a vzdelávacích podujatí a spoločných projektov spolupracuje 
knižnica so vzdelávacími a kultúrnymi zariadeniami a rôznymi inštitúciami na území 
mesta a regióne – ide o kultúrne inštitúcie akými sú Zemplínske osvetové stredisko, Zemplínske 
múzeum, Hvezdáreň,  Anima, Integra, Klub priateľov Sofie, Sub-terén, 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 poradňa, materské, základné a stredné školy, 
pobočky vysokých škôl na území mesta, verejné knižnice v regióne (obecné, mestské).  

 

4. Public relations, styk s verejnosťou 

Prácu s verejnosťou uskutočňuje 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. 

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,  
• 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  
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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. 

 

III. Projekty 2015 

Kultúrne poukazy 
Program  9. Kultúrne poukazy 
Podprogram : 9.2 
Gestor programu : Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 
Celkový rozpočet :  
Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu :  
Projekt bol schválený. Získali sme 2737 kultúrnych poukazov.  
 
„Čítajte s nami“   
Program  2 . Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 
Podprogram : 2.5. Akvizícia vo fondových inštitúciách - knižnice 
Gestor programu : Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 
Celkový rozpočet : 9 900,- € 
Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 1 100,- € 
Projekt bol schválený. Získali sme 7 500- €. 
 
„Michalovské literárne čriepky“ 
Program  4. Umenie 
Podprogram : 4.5. Literatúra a knižná kultúra 
Gestor programu : Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 
Celkový rozpočet : 4 270,- € 
Požadované finančné prostriedky : 4 020,- € 
Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 250,- € 
Projekt nebol schválený  
 
„Nakreslím Ti rozprávku“ 
Program 6.  Kultúra znevýhodnených skupín 
Podprogram: 6.1 Živá kultúra 
Gestor programu: Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 
Celkový rozpočet : 6 670,- € 
Požadované finančné prostriedky : 5 800,- € 
Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 270,- € 
Iné zdroje: 600,-€ 
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Projekt nebol schválený 
 
„Nové knihy do knižnice“   
Celkové náklady na projekt : 1 200,-€ 
Požadované finančné prostriedky : 900,-€ 
Vlastné zdroje spolufinancovania : 300,-€ 
Projekt bol schválený vo výške 400,- € 

„Čítajme z nových kníh“ 
Grantový program SPP – SPPoločne pre ľudí- kultúra 
Požadované finančné prostriedky: 6 000.-EUR 
Vlastné zdroje spolufinancovania: 400.-EUR 
Projekt nebol schválený 
 
„Viac pre regióny 2014“ 
grantového programu Nadácie Tatra banky 
Požadované finančné prostriedky : 5 000.- € 
OZ ENTRÉE pri ZKGZ v Michalovciach získalo grant vo výške 5 000.- EUR 

„Michalovské literárne čriepky“ 
Grantový program SPP – SPPoločne pre ľudí- kultúra 
Požadované finančné prostriedky: 3 000.-EUR 
Vlastné zdroje spolufinancovania: 200.-EUR 
Projekt nebol schválený 
OZ ENTRÉE pri ZKGZ v Michalovciach 
 

IV. Štandardizácia ZKGZ Michalovce v roku 2015 
 

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 štandardizácia 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. 
 
 
Vyhodnotenie výkonov knižnice za rok 2015 podľa schválených štandardov : 
 
Ukazovateľ/indikátor  
výkonu knižnice 
 

Slovenský 
štandard 

Benchmarking 
po zohľadnení 
špecifík 
jednotlivých 
knižníc KSK 
 

Skutočnosť r. 
2015 
(prepočítané 
podľa 
metodiky 
z roku 2014) 

Skutočnosť r. 
2014 
 

1 Počet knižničných 
jednotiek 
získaných kúpou 
ročná obnova KF 
ako celku 
 

3 – 5 % 
obnova KF 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 
 

2 % Obnova KF  
1891 zväzkov= 
2,09 % 

1255 zväzkov 
= 1,39 % 

2 Suma finančných 
prostriedkov na 
nákup 
knižničných fondov 
 

10 eur na 
knihu 

10 eur na knihu Nákup KF 
8.39.-€ 
 

9,99.- € 

3 Počet titulov 
periodík 

100 – 150 
titulov 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 
 

50 - 80 63 63 

4 Počet PC s 
internetom pre 
verejnosť 
 

7 – 10 ks PC 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 
 

1/200 - 600 6 ks 
 
 

 6 ks  
1 /1311 
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5 Týždenný počet  
prevádzkových hodín 
 

 
45 -52 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 
 

 
Min. 50 hodín, 
s 
rešpektovaním 
posunu 
záverečných 
hodín 
pre verejnosť 
 

 
54 hodín 

 
54 hodín  
 

6 Počet študijných 
miest 
(miesta v študovni, 
čitárni 
a verejne prístupové 
body 
na internet) 
 

45 -55 miest 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 
 

40 - 55 40 40 

7 Výpožičky na 1 
zamestnanca 
vykonávajúceho 
knihovnícke činnosti 

 

15 000 
výpožičiek 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 
 

60 – 70 % 
slov. štandardu 
(9000 – 10 500 
výpožičiek) 
dosiahnuť 
v horizonte 
3 rokov, 
 

7 761 – 52% 9159,05-
61,06% 

8 Výpožičky na 1 
čitateľa 
 
 
 
 
Výpožičky na 
obyvateľa 

30 za rok 
 
 
 
 
 
7 – 9 
výpožičiek na 
obyvateľa   
 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 
 

Min. 20 za rok 
 
 
 
 

23,23 na 1 
čitateľa 
 
 
 
 
3,32  na 
obyvateľa 

30,82 na 1 
čitateľa 
 
 
 
 
4,15  na 
obyvateľa 
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9 Percento čitateľov 
z počtu 
obyvateľov  

 
15 % 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 
 

 
Rozpätie  
10 – 15 %, 
 

 
14,29% 

  
13,46 % 

10 Počet platených 
akcií, 
služieb a podujatí 
organizovaných 
knižnicou 
 

Nesleduje sa 
– štandard 
nie je 
stanovený 
 

4 ročne 4 (podujatia + 
služby) 

4 podujatia 

11 Počet AVD v 
knižničnom 
fonde 
 

Štandard nie 
je stanovený 

1 – 3 % 
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C/ Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a prevádzky 

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)
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Riadiaca činnosť 

Porady vedenia – počet 3 
Pracovné porady všetkých útvarov  - počet 11 
 

Zoznam platných interných smerníc a predpisov 

 

1. Registratúrny poriadok 
2. Organizačný poriadok 
3. Pracovný poriadok 
4. Spôsob vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov 
5. Smernica na zabezpečenie finančnej kontroly 
6. Prevádzkový poriadok autodopravy 
7. Inventarizácia majetku a záväzkov 
8. Manipulácia s peňažnou hotovosťou 
9. Vnútorný platový predpis 
10.  Smernica o zákaze používania alkoholických nápojov, omamných 
       a psychotropných látok na pracovisku 

11. Plán dovoleniek 
12. Vnútorná smernica o pracovnom čase 
13. Knižničný a výpožičný poriadok 
14. Prijímanie, evidovanie a vybavovanie sťažností 
15. Etický kódex knihovníka 
16. Tvorba a použitie sociálneho fondu 
17. Smernica na ochranu osobných údajov 

 

Ochrana objektu 

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. 

 

Členenie výpožičných priestorov: 

I. podlažie:  

 - centrálna evidencia čitateľov a výpožičiek 
 - oddelenie pre deti a mládež 
-  oddelenie internetu 

II. podlažie: 
-    oddelenie dospelých čitateľov 
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-    čitáreň, študovňa 
-    regionálne oddelenie 
 
III. podlažie : 

- miestnosť na kultúrne a vzdelávacie podujatia 
- kancelárske priestory 
Okrem toho knižnica poskytuje služby na 5-tich pobočkách 

Ochrana objektu je zabezpečená zabezpečovacím systémom, ktorý je  pripojený na centrálny pult 
ochrany na polícii.  

 

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. 

 

I. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti  
 

Stav pracovníkov za rok 2015 -  porovnanie s predchádzajúcimi rokmi 

Položka r. 2015 r. 2014 r. 2013 
Evidenčný stav 
zamestnancov k 31.12. 

22 23 23 

Priemerný evidenčný stav 
zamestnancov: 

   

- prepočítaný 
stav 

21 21,6 20,7 

- vo fyzických 
osobách 

22 22,6 21,4 

Z toho : muži 
               ženy  

2 
20 

2 
21 

2 
21 

Z toho :  
Zamestnanci na ZPS 
Zam. na dobu určitú 

 
1 
1 

 
1 
3 

 
1 
4 

Mimo evid. stav 
Materská dovolenka... 

1 1 
 

1 
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Schválený rozpočet na rok 2015: 

Zdroj 41         229 437,00 € 

Zdroj 41 (činnosť)                   2 530,00 €  

Zdroj 46                                      15 500,00 € 

Spolu:                        247 467,00 €   

 

Úpravy rozpočtu v roku 2015: 

Zdroj 41                          14 849,00 € 

Zdroj 41 (výdavky na činnosť)                    0,00 € 

Zdroj 46                              -900,00 € 

Zdroj 71 (grant z mesta Michalovce)               400,00 € 

Zdroj 111 (projekty - MK SR)                               7 500,00 € 

Zdroj 111 (kultúrne poukazy - MK-SR)            2 737,00 € 

Spolu úprava:                                    24 586,00 € 

 

Rozpočet po úprave:                                    272 053,00 € 

 

 

 

Počet najazdených kilometrov za rok 2015: 7 245,00 km 

Účel jázd: celoslovenské porady – Martin, jednania na KSK, metodické návštevy obecných knižníc, 
zásobovanie. 

V roku 2015 boli uzatvorené dve  dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou 
dobrovoľníckej služby  na obdobie  3/2015-8/2015 (1 uchádzač o zamestnanie), 9/2015-2/2016 (2 
uchádzači),  12/2015-5/2016 (1 uchádzač), jedna dohoda o pomoci v hmotnej núdzi. 

Zákon č. 546/2010 z 9. decembra 2010  s účinnosťou od 1. januára 2011 ukladá pre všetky obce, mestá a 
samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, povinnosť zverejňovať 
zmluvy, objednávky a faktúry na Internete. V súlade s týmto zákonom ZKGZ zverejňuje objednávky, 
faktúry a zmluvy vo formáte PDF na webovom sídle knižnice http://www.zkgz.sk 
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D/ Prílohy (nestránkované ) 
 

 

I.  Publikačná činnosť 

II.  Edičná činnosť 

III.  Knižni čné ukazovatele – prehľad podľa knižničnej metodiky  

IV.  Tabuľkové prehľady aktivít kultúrnych a výchovných podujatí 

V. Tabuľková časť ekonomických ukazovateľov 
• Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 
• Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFO V2-01 

• Prehľad o príjmoch a výdajoch 

VI.  Fotografická príloha aktivít 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.Publika čná činnosť 

Michalovčan č.6 – Knižnica má jubileum 

http://www.michalovce.sk/files/a696b82b8b3e5738447fd6643fdf675c.pdf 

Michalovčan č.7  - Krajina Zázračno 

http://www.michalovce.sk/files/5e562b3c99a508e80762e02862c9e7e0.pdf 

Michalovčan č.8  – Noc s Andersenom 

http://www.michalovce.sk/files/d3a448cf2ab24885127bff9b7829214e.pdf 

Michalovčan č.12 – Hevi tour 

http://www.michalovce.sk/files/e6b0d4c807505b3210d1e1763d3f5c2b.pdf 

Naše novinky, 14.6.15 Hevi tour 

http://nasenovinky.sk/article/39282/skolaci-sa-pytali-umelec-odpovedal 

Parameter – Knižnica v Michalovciach jubiluje, má 90 rokov 

http://www.parameter.sk/sk/sekcia/spravy/2015/03/25/kniznica-v-michalovciach-jubiluje-ma-90-
rokov 

Teraz  – Knižnica v Michalovciach jubiluje, má 90 rokov 

http://www.teraz.sk/knihy/kniznica-michalovce-jubiluje-90-rokov/126757-clanok.html 

Spisovateľky v knižnici, 26.3.15 

https://www.youtube.com/watch?v=01JhkIxmE14 

Marec v knižnici, 12.3.15 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp_hl4ryJ9Q 

Knižnica bilancuje, 15.1.15 

https://www.youtube.com/watch?v=Yy8B2cBXicA 

Aké životy žijeme? 5.2.15 

https://www.youtube.com/watch?v=7Enc6UdAVpQ 

Slovenský východ 

http://www.slovenskyvychod.sk/sk/index.php/spravodajstvo/1037-abstinent-brano-mojsej-
najdrahsia-vec-na-svete-je-pokoj 

 



 

Magazín KSK                                                                                                   
http://web.vucke.sk/sk/fakty-kraji/magazin-ksk/2015/magazin-c-172.html 

Literárne dni seniorov (ZKGZ) 
Korzár: Denník KSK. Roč.  XVIII., č.85 (2015) 
 
Váradyová, Janka 
Týždeň slovenských knižníc/ Janka Váradyová 
Michalovčan. Roč. XXVI, č. 6 (2015), s.3 
 
Váradyová, Janka 
Štedrý marec v knižnici/ Janka Váradyová 
Michalovčan. Roč. XXVI, č. 5 (2015), s.3 
 
 
Králiková, Martina 
Školáci sa pýtali, umelec odpovedal/ Martina Králiková 
Noviny Zemplína (online).14.06.2015 
 
Vasiľová, Alena 
Šaliansky Maťko J.C. Hronského 2015/ Alena Vasiľová 
Michalovčan. Roč. XXVI, č. 3 (2015), s.3 
 
Mrázová, Jana 
Stretnutie s Elenou Elekovou v knižnici/ Jana Mrázová 
Michalovčan. Roč. XXVI, č. 3 (2015), s.3 
 
Ročeňová,  Zuzana 
Oblúbený detský spisovateľ zavítal do Zemplínskej knižnice: počas turné navštívi Daniel Hevier 
60 miest/ Zuzana Ročeňová 
Zemplínske noviny Korzár: týždenník. Roč. I, č. 3 (2015), s. 11 
 
Gamecová, Lenka 
Noc s Andersenom/ Lenka Gamecová 
Michalovčan. Roč. XXVI, č. 8 (2015), s.3 
 
V zemplínskej knižnici sa konali Literárne dni seniorov 
Michalovsko, Trebišovsko-Sobranecko: regionálne noviny. Roč. 19.,č.16 (2015), s. 12 
 
Tóthová, M. 
Krajina Zázračno/ M. Tóthová 
Michalovčan. Roč. XXVI, č. 7 (2015), s.3 
 
Vasiľová, Alena 
Knižnica má jubileum: Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach si pripomína 90. 
výročie svojho vzniku/ Alena Vasiľová 
Michalovčan. Roč. XXVI, č. 6 (2015), s.1 
 
  
 
 



 

Jankuláková, Agi 
Kedy je nebezpečne milovať/ Agi Jankuláková 
Slovenka. Roč. 68, č. 13-14 (2015), s. 55 
 
Majvitorová,Iveta 
Hevi tour/ Iveta Majvitorová 
Michalovčan. Roč. XXVI, č.12 (2015), s.3 
 
Váradyová, Janka 
Genesis a Majster Ján Hus/ Janka Váradyová 
Michalovčan. Roč. XXVI, č. 2 (2015), s.3 
 
Kornajová, Anna 
Abstinent Braňo Mojsej: Najdrahšia vec na svete je pokoj/ Anna Kornajová 
Slovenský východ: Regionálne noviny Zemplína (online). 23.3.2015 
 
Brendza, Peter 
Hokejový  majster zavítal do knižnice / Peter Brendza 
Zemplínske noviny Korzár : týždenník. - Roč. I, č. 6  (30.6. 2015 ), s.16 
 
Knižnica v Michalovciach jubiluje, má deväťdesiat rokov / [tasr] 
Korzár : Denník Košického kraja. - Roč. XVIII., č.68 ( 2015), s. 
 
V zemplínskej knižnici sa konali Literárne dni seniorov 
Michalovsko, Trebišovsko-Sobranecko : regionálne noviny. - Roč. 19., č. 16 ( 2015 ), s.12 
 
Ročeňová, Zuzana 
Michalovská knižnica oslavuje deväťdesiatku / Zuzana Ročeňová 
Zemplínske noviny Korzár : týždenník. - Roč. I, č. 28 (1.12. 2015 ), s.11 
 
Ondová, Eva 
Roald Dahl a jeho autorská dielňa / Eva Ondová 
Michalovčan. - Roč. XXVI, č. 15  (2015), s. 3 
 
Spoznávali históriu hradu Vinné a rytiera Alberta : beseda s odborníkmi / [autor] (lita) 
Zemplínske noviny Korzár : týždenník. - Roč. I, č.16  (8.9. 2015 ), s.11 
 
V Zemplínskej knižnici sa konali Literárne dni seniorov / [tasr] 
Korzár : Denník Košického kraja. - Roč. XVIII., č.85 ( 2015), s. 
 
Brendza, Peter 
Vicemajster sveta : "Na Michalovce si pamätá ešte od času, keď tu bol odkrytý štadión / Peter   
Brendza 
Noviny Zemplína [online]. - 24.6.2015 
   
 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach : si v tomto roku pripomína 90 
rokov  svojej existencie / [autor](tasr) 
Zemplínske noviny Korzár : týždenník. - Roč. I, č. 29 ( 2015 ), s.3 
 
 



 

Ročeňová, Zuzana 
Zemplínska knižnici sa zmenila na obľúbený detský tábor / Zuzana Ročeňová 
Zemplínske noviny Korzár : týždenník. - Roč. I, č. 8 ( 2015 ), s.11 
 
Zvonického dni 
Michalovčan. - Roč. XXVI, č. 13 (2015), s. 3 
 
Zvonického literárne dni / [MsÚ Michalovce] 
Zemplínske noviny Korzár : týždenník. - Roč. I, č. 7 ( 2015 ), s.10 
 
  
 
 
II. Edi čná činnosť 
 
Pozvánky a plagáty na podujatia, ktoré pripravila knižnica 
 
III.  Základné knižničné ukazovatele podľa knižničnej metodiky 
 

Doplňovanie a spracovanie knižničných fondov 

Doplňovanie knižničného fondu podľa typu literatúry – porovnanie rokov 2011 – 2015    

Typ literatúry/rok 2011  2012 2013 2014 2015 
Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 972 759 493 630 458 
Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 349 492 496 572 717 
Náučná literatúra pre deti 61 105 105 127 186  
Krásna literatúra pre deti 257 346 318 364 530 

Spolu 1639 1702 1412 1693 1 891  
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Nákup knižničného fondu v roku 2015 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 58 - - - 58 

darom 86 175 39 67 367 

domácou kúpou 125 255 39 93 512 

z grantu 177 289 95 320 881 

náhradou 7 6 14 46 73 

Spolu 452 725 187 526 1 891 

 

Doplňovanie KF – knihy a periodická tlač v € porovnanie 2011 – 2015 

Rok Nákup kníh v € Nákup periodickej tlače v € 
2011 6 032,00 2 141,26 
2012 11 689,93 2 117,38 
2013 8 852,87 2 119,55 
2014 12 209,00 1 985,46 
2015 13 599,67 2 268,37 
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Vyradené knihy v roku 2015 : 

       

Typ literatúry           Počet vyradených zväzkov 
Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 1 107 
Krásna literatúra pre dospelých čitateľov   848 
Náučná literatúra pre deti   134 
Krásna literatúra pre deti 1 008 
Spolu 3 097 
 

Služby 

ČITATELIA  ROK  2015 

Evidovaní čitatelia podľa kategórie – porovnanie rokov 2011 – 2015 

Kategória 2011 2012 2013 2014 2015 

Dospelí čitatelia 4036 3995 3689 3 469 3 710 

Deti do 15 rokov 2519 1896 1834 1 880 1 968 

Spolu 6555 5891 5523 5349 5 678 
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VÝPOŽIČKY  ROK  2015 

Výpožičky podľa formy – porovnanie rokov 2011 – 2015 

Forma 2011 2012 2013 2014 2015 
Absenčné výpožičky 110 446 111 675 102 178 100 742 103 056 
Prezenčné výpožičky 42 025 47 499 65 273 64 121 28 882 

Spolu 152 471 159 174 167 451 164 863 131 938 
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Výpožičky podľa druhu literatúry – rok 2015 

Náučná lit.pre dospelých 29 874 
Krásna lit.pre dospelých 47 521 
Náučná lit.pre deti 6 064 
Krásna lit.pre deti 22 519 
Výpožičky periodík 25 960 
Spolu 131 938 

 

 

 

Čísla a fakty – knižnica v roku 2015 
Počet  kultúrno-výchovných podujatí : 149, počet účastníkov na týchto podujatiach 8 154 

Počet informačných príprav pre deti MŠ, žiakov ZŠ, študentov stredných škôl a učilíšť : 70 

Počet účastníkov na informačných prípravách : 1887 

Počet účastníkov využívajúcich služby internetu: 4 174 

Počet návštevníkov využívajúcich služby študovne: 2 723 

Počet vypracovaných rešerší : 63 

Počet MVS poskytnutých knižniciam : 31 

Počet MVS poskytnutých našim čitateľom : 236 

V roku 2015 zaregistrovala knižnica  v centrálnej budove a na pobočkách 1 531 nových 
čitateľov. 

Počet aktívnych čitateľov s platným čitateľským preukazom k 31.12.2015 : 5 678 

Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2015 použili výpožičné služby : 38 196 

Webovú stránku knižnice www.zkgz.sk navštívilo  jedinečných návštevníkov:  8 912 

Počet návštev na webovej stránke knižnice : 22 724 

29 874

47 5216 064

22 519

25 960

Výpožičky podľa druhu literatúry za rok 2015

Náučná lit.pre dospelých

Krásna lit.pre dospelých

Náučná lit.pre deti

Krásna lit.pre deti

Výpožičky periodík



 

Počet zobrazení stránky : 93 347 

Katalóg našej knižnice využilo: 41 081 čitateľov 

Celková návštevnosť knižnice v roku 2015 : 55 134  návštevníkov (aj s návštevníkmi podujatí 
a IP) 

 

 

TOP 10 najžiadanejších titulov v knižnici za rok 2015 

 

Prípad pre teba a tigrí tím     

 

Brezina, Thomas, 

Denník odvážneho bojka Kinney, Jeff, 

Nástroje smrteľníkov Clare, Cassandra, 

Medzi nami dievčatami Blair, L. E. 

Denník kocúra Atramenta Oram, Hiawyn, 

Škola noci Cast, P. C. 

Nesmrteľní Noël, Alyson 

Jazdci časom Scarrow, Alex, 

Prípad pre teba a Tigrí tím Brezina, Thomas, 

Džínsový denník Šulajová, Zuzka, 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
 

V Michalovciach, 20.2.2016                                                   PhDr. Alena Vasiľová 
                          riaditeľka ZKGZ Michalovce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  Tabuľkové prehľady aktivít 2015 
Výstavy usporiadané v roku 2015  (celková návštevnosť na výstavách – 2867 návštevníkov) 

Termín Názov výstavy Spoluorganizátori Cieľová skupina Počet návštevníkov 

7.1.2015-
23.1.2015 Knihy pre deti ocenené v Čechách a na Slovensku 

Dom umenia Bibiana 
Bratislava a Památnik 
národního písemníctvi 
Praha žiaci  ZŠ 184 

26.1.2015-
31.1.2015 "GENESIS - Život náhoda alebo zámer?“ 

 OZ ENTRÉE pri ZKGZ 
Michalovce, Mgr. Libor 
Votoček verejnosť 502 

9.3.2015-
13.3.2015 

 
Umlčané svedkyne OZ Pomoc rodine verejnosť 45 

2.2.2015-
13.3.2015 Najkrajšie kalendáre Slovenska 2014 

Klub fotopublicistov, ŠVK 
B. Bystrica verejnosť 117 

2.2.2015-
13.3.2015 

Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku 
za rok 2014 

Klub fotopublicistov, ŠVK 
B. Bystrica verejnosť 

16.3.2015-
30.4.2015 

Marionety a iné bábky                                                   
                                                                                                       Bábkové divadlo Košice verejnosť 610 

4.5.2015-
26.6.2015 

Ľudovít Štúr 
 ŠVK Košice verejnosť 454 

9.10.2015-
23.10.2015 "GENESIS - Život náhoda alebo zámer?“ 

 OZ ENTRÉE pri ZKGZ 
Michalovce, , Mgr. Libor 
Votoček verejnosť 648 

26.10.2015-
20.11.2015 

České dejiny na pohľadniciach 
 

Český spolok v Košiciach a 
České centrum v Bratislave. verejnosť 177 

27.11.2015-
15.12.2015 

Výstava – Knižnica v srdci Zemplína 
 

Zo zbierok ZKGZ 
Michalovce verejnosť 130 

 

 

 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy  

7.1.-
23.1.2015 

Knihy pre deti ocenené v 
Čechách a na Slovensku výstava 

Najkrajšie slovenské a české 
knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Bibiána 
medznár.dom 

umenia MŠ a ZŠ 184 

 

19.1.2015 Jaroslav Seifert prednáška 
osobnosť básnika, nositeľa 

Nobelovej ceny za literatúru 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
Český spolok 
Michalovce verejnosť 10 

 

22.1.2015 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
členovia LK 
Čriepky 5 6,20 

 

26.1-
30.1.2015 

Genesis. Život náhoda alebo 
zámer? 

náučno-
vzdelávacia 

výstava 

Sprievodnými podujatiami 
boli prednášky a 

premietanie filmov pre 
školy a verejnosť 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ ENTREÉ pri 
ZKGZ 

Michalovce verejnosť 502 

 

27.1.2015 
Šaliansky Maťko J.C. 

Hronského 
recitačná 

súťaž 
prednes slovenských povestí 

žiakov ZŠ 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
DMS 

Michalovce žiaci ZŠ 57 7,08 

 

28.1.2015 
Roald Dahl a jeho autorská 

dielňa na V.ZŠ 
čitateľský 
projekt 

poskytnúť žiakom ucelený 
obraz o jednom autorovi, 
Roaldovi Dahlovi, jeho 
živote a autorskej dielni. V.ZŠ Michalovce 

ZKGZ 
Michalovce 

žiaci V. ZŠ 
Mi 32 

 

2.2.2015 Majster Ján Hus prednáška 

Majster Ján Hus, jeho 
učenie a význam pre český 

národ 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
Český spolok 
Michalovce verejnosť 13 

 

.2.2015 Ex libris Hlohovec 
výtvarná 

súťaž 

15. ročník medzinárodnej 
výtvarnej súťaže v tvorbe 

knižnej značky 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Občianske 
združenie EX 
LIBRIS AD 

PERSONAM 
HLOHOVEC ZŠ a ZUŠ 112 

 

3.2.2015 
Roald Dahl a jeho autorská 

dielňa na VII. ZŠ 
čitateľský 

projekt 

poskytnúť žiakom 
ucelený obraz o jednom 

autorovi, Roaldovi 
Dahlovi, jeho živote a 

autorskej dielni. 
VII. ZŠ 

Michalovce 
ZKGZ 

Michalovce 
žiaci VII. ZŚ 

Mi 43 

 

5.2.2015 
So zázračným glóbusom z 
rozprávky do rozprávky 

hlasné 
čítanie 

putovania po zázračnom 
svete rozprávok I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ 
Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 19 

  

  

 



 
 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

11.2.2015 Stretnutie s Elenou Elekovou beseda 

Na stretnutí predstavila 
svoju druhú knihu 

Morituri , ktorá vyšla v 
r.2014 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce verejnosť 30 1,99 

 

12.2.2015 O psovi, ktorý mal chlapca 
súťaž Čítame s 
Osmijankom 

Podujatie bolo zamerané 
na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti s dôrazom 
na čítanie s 

porozumením 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce žiaci VI. ZŠ 34 

 

12.2.2015 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu 
za účasti Dalimíra Stana 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
členovia LK 
Čriepky 4 6,20 

 

12.2.2015 Pretože Ťa ľúbim ... 
valentínska 

tvorivá dieľňa 

Deti vyrábali srdiečka, na 
ktoré potom písali svoje 

vyznania. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce I.stupeň ZŠ 34 

 

13.2.2015 Valentínske srdiečka 
valentínska 

tvorivá dieľňa 

Deti sa oboznámili s 
historickou legendou o 

sv. Valentínovi 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
I.stupeň ZŠ 
sv. Michala 23 

 

18.2.2015 Hviezdne rozprávky prednáška 

Deti sa oboznámili s 
prastarými bájami o 

láske, nenávisti, 
hrdinstve aj zbabelosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
Hvezdáreň 
Michalovce 

žiaci IV. ZŠ 
Mi 35 

 

19.2.2015 
Stretnutie s Mons. Vladykom 

Milanom Chauturom hlasné čítanie 

Projekt Čítanie je in s 
podporou známych 
osobností verejného 

života  je zameraný na 
podporu čítavosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
deti a žiaci 
MŠ, ZŠ Mi 72 1,50 

 

23.2.-
27.2.2015 Jarné prázdniny v knižnici denný tábor podpora čítania 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci I. stupňa 

ZŠ 56 

 

2.3.2015 
Učenie Jána Husa a husitská 

revolúcia prednáška 

Pri príležitosti 600. 
výročia upálenia majstra 

Jána Husa pripravil 
Miestny klub Michalovce 
Českého spolku Košice 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
Český spolok 
Michalovce verejnosť 16 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

4.3.2015 
Ako Ťukťuk usporiadal 

večierok 
dramatizované 

čítanie 

dramatizované čítanie z 
knihy známeho slov. 

spisovateľa Petra 
Karpinského V.ZŠ Michalovce 

žiaci V. ZŠ 
Mi 30 

5.3.2015 O veľkej repke 
dramatizované 

čítanie 

rozprávka je 
neodmysliteľnou 

súčasťou života každeho 
dieťaťa I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ 
Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 21 

5.3.2015 Mášenka a medveď 
zažitkové 
čítanie 

Ide o metódy tvorivej 
dramatiky, ktoré 

umožňujú detskému 
čitateľovi byť 

aktívnejším a tvorivejším I.ZŠ Michalovce 
ZKGZ 

Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 19 

5.3.2015 Mimi & Líza 
súťaž Čítame s 
Osmijankom 

Podujatie bolo zamerané 
na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti s dôrazom 
na čítanie s 

porozumením 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ na 
Okružnej ul. 35 

9.3.2015 Život a dielo Martina Kukučína 
prednáška+bes

eda 

najvýznamnejšieho 
predstaviteľa 

slovenského literárneho 
realizmu a zakladateľa 
modernej slovenskej 

prózy 
ZŠ na 

Moskovskej ulici 
ZKGZ 

Michalovce 

žiaci II.stupňa 
na 

Moskovskej 
ul. 35 

9.3.2015 
Kvak a Čľup sú kamaráti – 

Plávanie 
dramatizované 

čítanie 
Podujatie bolo zamerané 
na čitateľskú gramotnosť 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
deti MŠ-ul. 
Masarykova 23 

9.3.-
13.3.2015 Umlčané svedkyne 

výstava + 
prednáška 

čo je násilie, aké sú  jeho 
formy a kto sú obete 

násilia 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce OZ Pomoc rodine verejnosť 45 

10.3.2015 Kvak a Čľup, Máša a medveď 
zažitkové 
čítanie 

Ide o metódy tvorivej 
dramatiky, ktoré 

umožňujú detskému 
čitateľovi byť 

aktívnejším a tvorivejším 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
deti MŠ-ul. 
Masarykova 22 

 
 
 
 
 

   



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

10.3.2015 Od hlaholiky po Štúra časť prednáška 

naše územie po 
uzákonenie spisovnej 
slovenčiny Ľudovítom 

Štúrom 
SOŠ sv. Cyrila a 

Metoda 
ZKGZ 

Michalovce 

15 študentov 
nadstavbovéh

o štúdia 15 

10.3.2015 Z rozprávky do rozprávky 
čitateľský 
maratón 

Maratón prebiehal počas 
štyroch vyučovacích 
hodín a bol určný pre 
žiakov 3. a 4. ročníka 

VII. ZŠ 
Michalovce 

ZKGZ 
Michalovce 

žiaci I.stupňa 
VII. ZŠ 75 

10.3.2015 Dobrodružstvo v mori kníh 
zažitkové 
čítanie 

Výtvarnou zložkou 
zážitkového čítania bola 

omaľovanka malého 
žabiaka, ktorý vymýšľa 

nové príbehy 
VII. ZŠ 

Michalovce 
ZKGZ 

Michalovce 
I. stupeň VII. 

ZŠ 30 

11.3.2015 
Kvak a Čľup, (zážitkové čítania 

a tvorivá dielňa) 
zažit.čítanie+t
vorivá dielňa 

dramatizované čítanie z 
knihy Arnolda Lobela 

Kvak a Čľup sú kamaráti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
MŚ a ZŠ 
Hatalov 37 

11.3.2015 Máme radi zemepis 
vedomostný 

kvíz 

37 žiakov zo Základnej 
školy v  Hatalove 
vyskúšalo svoje 

vedomosti, znalosti a 
poznatky  zo  zemepisu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 
Hatalov 37 

11.3.2015 Mimi & Líza 
zažitkové 
čítanie 

prečítaný príbeh Tmy sa 
nemusíš báť deti 

porovnávali s 
rovnomenným 

večerníčkovým príbehom 
na obrazovke 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
ŠK  II. ZŠ 

Michalovce 21 

12.3.2015 Ako spadol Orlíček z koňa 
zažitkové 
čítanie 

Súčasťou zážitkového 
čítania bol aj pracovný 
list, kde mali žiaci určiť 
o aké zvieracie stopy ide I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ 
Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 13 

 

 

 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

13.3.2015 Ľudová a autorská rozprávka 
Čítanie 
+beseda 

Ľudovú rozprávku na 
tomto stretnutí 

predstavovala tvorba Pavla 
Dobšinského V.ZŠ Michalovce 

ZKGZ 
Michalovce 

žiaci V. ZŠ 
Mi 21 

2.2.-
13.3.2015 

Najkrajšie kalendáre Slovenska 
2014, Najkrajšia kniha a 
propagačný materiál o 

Slovensku 2014 výstava 

putovná výstava  pod 
názvom Najkrajšie 

kalendáre Slovenska 2014 
a Najkrajšia kniha a 

propagačný materiál o 
Slovensku za rok 2014 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Klub 
fotopublicistov 
Slovenského 

syndikátu 
novinárov verejnosť 117 

16.3.2015 
Deň ľudovej rozprávky – Ako 

išlo vajce na vandrovku 
tvorivé 
čítanie 

tvorivé čítanie ľudových 
rozprávok 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZCŠ sv. 
Michala v 

Michalovciac
h 22 

17.3.2015 Príroda v jari 

tvor.čítanie+
tvorivé 
dielne 

Hlavnou témou bola 
prichádzajúca jar, no 

hlavne príroda, ktorá sa v 
jari prebúdza 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce ZŠ Zalužice 25 5,80 

17.3.2015 Zvieratká v lese 
zažitkové 
čítanie 

hravou formou spoznali 
život zvierat v lese. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Zaluziče a 
MŠ Bánovce 
nad Ondavou 37 

17.3.2015 

Beseda so spisovateľkami 
Darinou Hamarovou a Agi 

Jankulákovou beseda 

Spisovateľky predstavili 
svoju tvorbu, vniesli medzi 

čitateľov aj veľmi 
pozitívnu energiu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce verejnosť 33 8,22 

18.3.2015 Domovácky recitátor 
recitačná 

súťaž recitačná súťaž detí z DD 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce deti DD 41 

18.3.2015 Príroda v jari 

tvor.čítanie+
tvorivé 
dielne 

Hlavnou témou bola 
prichádzajúca jar, no 

hlavne príroda, ktorá sa v 
jari prebúdza 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
ZŠ Vysoká 
nad Uhom 12 

18.3.2015 Braňo Mojsej beseda 
Vytriezvenie, beseda o 

knihe 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
SOŠ obchodu 

a služieb 52 

 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

18.3.2015 Braňo Mojsej beseda Vytriezvenie, beseda o knihe 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce verejnosť 54 5,50 

19.3.2015 Príchod jari 

tvor.čítanie
+tvorivé 
dielne 

prečítanie úryvku z knihy 
Krtko a televízor, výroba 

postavičiek z paniera krtka a 
lienky, rozprávanie o 

sviatkoch jari 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 
Vinné 20 

19.3.2015 Western 
hlasné 
čítanie 

Pracovali s odbornou 
literatúrou PRÉRIJNÍ A 
PRALESNÍ INDIÁNI I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ 
Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 17 

19.3.2015 Max Velthuijs: Žabiak a cudzinec 
dramatizov
ané čítanie 

podujatie, ktoré odbúrava 
predsudky  Žabiak a 

cudzinec 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce ZŠ Žbince 22 

19.3.2015 Alzheimerova choroba prednáška 

zvýšenie povedomia o 
ľudskom mozgu a udržaní 

jeho vitality 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Regionálny úrad 
verejného 

zdravotníctva v 
Michalovciach 

študenti GPH 
Michalovce 32 

19.3.2015 
Ako sa dostal Orlíček k 
zázračným topánkam 

zažitkové 
čítanie 

Súčasťou zážitkového 
čítania bol aj pracovný list, 
kde mali žiaci určiť o aké 

zvieracie stopy ide I.ZŠ Michalovce 
ZKGZ 

Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 21 

20.3.2015 Európske pexeso 
animovaný 

cyklus spoznávanie krajín EÚ 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 
Malčice 24 

20.3.2015 
Marec mesiac knihy s knihou - 

Matúšov zlatý dukát beseda 

Beseda s regionálnou 
autorkou p. Annou 

Garbinskou ZŚ a MŚ Bajany 
ZKGZ 

Michalovce 

deti a žiaci 
MŠ a ZŠ  
Bajany 25 

20.3.2015 Žabiak a cudzinec 
dramatizov
ané čítanie 

podujatie, ktoré odbúrava 
predsudky  Žabiak a 

cudzinec 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce ZŠ Malčice 23 

23.3.2015 Krajina Zázračno 

dvojgenera
čné 

stretnutie 
posedenie pri knihách 

Daniela Heviera, 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce ZŠ J. Švermu 58 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

24.3.2015 Kráľ čitateľov 2015 súťaž vedomostná súťaž 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 
 

žiaci ZŠ 12 15,51 

25.3.2015 Kvak a Člup nepoznajú nudu 
dramatizov
ané čítanie 

Podujatie bolo zamerané na 
čitateľskú gramotnosť V.ZŠ Michalovce 

ZKGZ 
Michalovce 

žiaci V. ZŠ 
Mi 16 

25.3.2015 Zvieratká v lese 
zažitkové 
čítanie 

hravou formou spoznali 
život zvierat v lese. 

ZŠ na 
Moskovskej ulici 

ZKGZ 
Michalovce 

žiaci i. stupňa 
na 

Moskovskej 
ulici 46 

27.3.2015 10. ročník Noci s Andersenom 

medzináro
dné 

podujatie noc v knižnici 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ - I. 

stupeň 60 40,44 

27.3.2015 Ľudová a autorská rozprávka 
čítanie+bes

eda 

Ľudovú rozprávku na tomto 
stretnutí predstavovala 

tvorba Pavla Dobšinského 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci V. ZŠ 

Mi 14 

22.3.-
28.3.2015 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 95 

31.3.2015 Európske pexeso 
animovaný 

cyklus spoznávanie krajín EÚ 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 
Spojenejintern
átnej školy Mi 32 

31.3.2015 Tradície a zvyky Veľkej noci 
tvorivá 
dielňa 

spoločne vyrobili koláž s 
veľkonočnou tematikou 

VII. ZŠ 
Michalovce 

ZKGZ 
Michalovce 

I. stupeň VII. 
ZŠ 15 

1.4.2015 Veľkonočné tvorivé dielne 
tvorivá 
dielňa 

vyzdobili nádherné 
veľkonočné vajíčka a uplietli 
korbáče z vŕbového prútia, 
ktoré vyzdobili farebnými 

stuhami 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce ZŠ J. Švermu 24 
 

 

 

 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

9.4.2015 Poškoláci beseda 
beseda o prečítanej knihe 
Poškoláci od G. Futovej I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ 
Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 20 

13.4.2015 Cisár Žigmund Luxemburský prednáška 

Pri príležitosti 600. výročia 
upálenia majstra Jána Husa 

pripravil Miestny klub 
Michalovce Českého spolku 

Košice 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
Český spolok 
Michalovce verejnosť 14 

13.4.2015 
Gorazd Zvonický, stretnutie 

seniorov pri básni 

prednes 
tvorby 
G.Z. 

čitatelia sa podrobnejšie 
oboznámili so životom a 

tvorbou Gorazda 
Zvonickáho Klub seniorov č.3 

ZKGZ 
Michalovce seniori 20 

14.4.2015 Žirafa, Pelly a ja 
dramatizov
ané čítanie 

Strhujúca rozprávka formou 
dramatizovaného a 
zážitkového čítania 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci IV. ZŠ 

Mi 18 

14.4.2015 
Literárne dni seniorov a 

mládeže 
recitačná 

prehliadka 

recitácia členov Jednoty 
dôchodcov Slovenska poézie 

a vlastnej tvorby 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Jednota 
dôchodcov 

Slovenska MO Mi verejnosť 50 

16.4.2015 Žirafa, Pelly a ja 
dramatizov
ané čítanie 

Strhujúca rozprávka formou 
dramatizovaného a 
zážitkového čítania 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci IV. ZŠ 

Mi 18 

22.4.2015 Žirafa, Pelly a ja 
dramatizov
ané čítanie 

Strhujúca rozprávka formou 
dramatizovaného a 
zážitkového čítania 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci VI.ZŠ 

Mi 23 

22.4.2015 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
členovia LK 
Čriepky 4 6,20 

27.4.2015 Jozef Banáš beseda 

Na stretnutí s čitateľmi 
predstavil svoju tvorbu a 
najnovší román Velestúr 

Mestská knižnica 
Strážske 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce verejnosť 50 15,70 

28.4.2015 Ako išlo vajce na vandrovku 
dramatizov
ané čítanie 

príbeh malého vajca, ktoré 
sa vydáva na dobrodružnú 

vandrovku 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
deti MŠ-ul. 
Vajanského 22 

16.3.-
30.4.2015 Marionety a iné bábky výstava 

Základom výstavy boli rôzne 
bábky, marionety, jamajky, 
maňušky a scénické prvky z 

divadelných hier 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
Bábkové divadlo 

Košice verejnosť 610 
 
 
 
 
 
 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

28.4.2015 Jozef Banáš beseda 

Na stretnutí s čitateľmi 
predstavil svoju tvorbu a 
najnovší román Velestúr 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce verejnosť 55 

28.4.2015 Jozef Banáš beseda 

Na stretnutí s čitateľmi 
predstavil svoju tvorbu a 
najnovší román Velestúr 

Gymnázium 
Sobrance 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

študenti 
gymnázia 
Sobrance 60 

4.5.2015 Svätý Ján Nepomucký beseda 
pri príležitosti 600. výročia 
upálenia majstra Jána Husa. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
Český spolok 
Michalovce verejnosť 11 

13.5.2015 
Nototo a strašidelná škola Elvíry 

Múdrej beseda 
Stretnutie so spisovateľkou 

Gabrielou Futovou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Michalovce 167 

14.5.2015 Deň rodiny beseda 

Význam dňa rodiny spočíva 
v pripomenutí dôležitosti 

rodiny ako základnej bunky 
spoločnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 36 

19.5.2015 Žabiak a cudzinec 
dramatizov
ané čítanie 

Podujatie bolo zamerané na 
knižné ilustrácie, 

dramatizovanie textu a 
dotýkalo sa problematiky 

inakosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci VI.ZŠ 

Mi 10 

20.5.2015 Láska a vzťahy 
prednáška
+beseda 

prednáška spojená s besedou 
so psychologičkou PhDr. 

Zuzanou Martinkovou pod 
názvom Láska a vzťahy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

študenti 
Obchodnej 

akadémie Mi 60 15,00 

25.5.2015 
Nech mier panuje v každej 

rodine, meste a krajine prednáška 

podujatie venované 70. 
výročiu ukončenia 2. 

svetovej vojny 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

študenti 
SOŠT, 

Kapušianska, 
Mi 38 

26.5.2015 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
členovia LK 
Čriepky 5 

26.5.2015 Elena Eleková beseda 

beseda s regionálnou 
autorkou Elenou Elekovou, 

ktorá predstavila svoju 
tvorbu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce verejnosť 15 1,99 
 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

29.5.2015 Hevi tour beseda 

Cieľom tohto turné je 
navštíviť 60 miest, 

absolvovať 60 podujatí, 
potešiť 6000 detí 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Michalovce 175 

 

1.6.2015 Karel Hynek Mácha prednáška 

predstaviteľovi romantizmu 
a českého národného 

obrodenia 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce verejnosť 9 

 

1.6.2015 
Ako ježibaba Danica 

nakupovala – MDD v knižnici 
tvorivá 
dielňa 

módna prehliadka 
papierových šiat a letecký 

deň v podaní chlapcov 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci VI. ZŠ 
Michalovce 11 

 

21.4.-
2.6.2015 

7 návykov, ktoré zmenia váš 
život seminár 

Pozostával zo siedmych 
stretnutí,na každom z nich si 
mohli účastníci osvojiť jeden 

návyk a uviesť ho do 
praktického života 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ ENTREĚ pri 
ZKGZ 

Michalovce verejnosť 75 

 

3.6.2015 Michalovce čítajú deťom 
verejné 
čítanie 

Cieľom podujatí bolo 
prinavrátiť  v dnešnej 

uponáhľanej, 
pretechnizovanej dobe  deti 

ku knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Michalovce 125 

 

5.6.2015 Zvonického literárne dni 
recitačná 

súťaž 
recitačná súťaž v prednese 

poézie a prózy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce I.ZŠ Michalovce verejnosť 51 

 

5.6.2015 
Joga – jej význam a benefity pre 

človeka 

relaxačné 
cvičenie s 
prednáško

u 

Smiech je aj skvelým 
aeróbnym cvičením. 1 

minúta srdečného smiechu 
sa rovná desiatim minútam 

minút veslovania alebo behu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ ENTREĚ pri 
ZKGZ 

Michalovce verejnosť 10 

 

11.6.2015 
Roald Dahl a jeho autorská 
dielňa na ZŠ T.J.Moussona 

čitateľský 
projekt 

čitateľský projekt pre žiakov 
piateho ročníka pod názvom 
Roald Dahl a jeho autorská 

dielňa I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 36 

 

 

 

 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

15.6.2015 Deň otcov prednáška
+tvorivé 
dielne 

Deti s tetami knihovníčkami 
sa porozprávali o vzniku a 
histórií sviatku:  Deň otcov 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 
Michalovce 

  I.stupeň ZŠ 
sv. Michala 

23     

17.6.2015 Plávanie dramatizov
ané čítanie 

Zmyslom a cieľom takýchto 
čítaní je navnadiť deti na 
konkrétnu knihu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 
Michalovce 

  MŠ Sobrance 43     

17.6.2015 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 
účasti Dalimíra Stana 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 
Michalovce 

  členovia LK 
Čriepky 

3 6,20   

18.6.2015 Čítajme si ...2015 maratón v 
čítaní 

podpora čítania ZKGZ, 
Štefánikova 20, 
Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Michalovce 

136     

18.6.2015 Čítajme si...2015, pob. ZŠ 
T.J.Moussona 4 

maratón v 
čítaní 

podpora čítania I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 
Michalovce 

žiaci I.ZŠ Mi 242     

4.5.-
26.6.2015 

Ľudovít Štúr výstava pri príležitosti 200. výročia  
narodenia tejto významnej 
osobnosti slovenských a 
českých dejín 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 
Michalovce 

Štátna 
ved.knižnica 
Košice 

verejnosť 454     

23.6.2015 Roald Dahl a jeho autorská 
dielňa na ZŠ Krymská 5 

čitateľský 
projekt 

čitateľský projekt pre žiakov 
piateho ročníka pod názvom 
Roald Dahl a jeho autorská 
dielňa 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 
Michalovce 

ZŠ Krymská 5 43 9,45   

24.6.2015 Roald Dahl a jeho autorská 
dielňa na ZŠ Školská 2 

čitateľský 
projekt 

čitateľský projekt pre žiakov 
piateho ročníka pod názvom 
Roald Dahl a jeho autorská 
dielňa 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 
Michalovce 

ZŠ Školská 2 34     

24.6.2015 Stretnutie s hokejistom Petrom 
Bartošom 

hlasné 
čítanie 

Projekt Čítanie je in s 
podporou známych 
osobností verejného života  
je zameraný na podporu 
čítavosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 
Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Michalovce 

83     

 

 

 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

25.6.2015 Literárny večer s autormi 
krásnej literatúry 

prednes 
vlastnej 
tvorby 

I. Lukáčová a R. Hakala 
predtavili svolu tvorbu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 verejnosť 15   

6.7 - 
10.7.2015 

denný letný tábor 
KNIHOLAND 2015 

letný 
čitateľský 

tábor 

 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 žiaci ZŠ 23 1 312,58 1 
443,00 

10.8. – 
14.8.2015 

denný letný tábor 
KNIHOLAND 2015 

letný 
čitateľský 

tábor 

 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ ENTREĚ pri 
ZKGZ 

Michalovce 

žiaci ZŠ 29   

4.9.2015 Dni uhorského rytiera Alberta z 
Michaloviec 

beseda čítanie povesti o hrade 
spojené s besedou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 verejnosť 21 2,42  

17.9.2015 Múdrosť ukrytá v knihách tvorivá 
dielňa 

záložky využijú na zapojenie 
sa do 4. ročníka 

celoslovenského projektu 
Záložka do knihy spája 

slovenské školy 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I.ZŠ Mi 20   

1.10.2015 Rozprávkové popoludnie v 
knižnici 

hlasné 
čítanie 

prváci na ZŠ T.J.Moussona 
prvýkrát školskú knižnicu 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I.ZŠ Mi 60   

2.10.2015 Rok 2015 – rok Ľudovíta Štúra beseda oboznámenie študentov so 
životom a dielom Ľ. Štúra 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 študenti SZŠ 
Mi 

33   

5.10.2015 Stretnutie s regionálnym 
redaktorom a novinárom 

Vladimírom Bučkom 

beseda tretnutie študentov 
redakčných rad školských 
časopisov a tvorcov 
rozhlasových relácii 

michalovských stredných 
škôl 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 študenti SŠ 
Michalovce 

23   

6.10.2015 Ondrej Kalamár beseda stretnutie s talentovaným 
básnikom, aforistom a 
glosátorom Ondrejom 

Kalamárom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 študenti GPH 
a GĽŠ 

Michalovce 

58   

6.10.2015 Zuzana Kuglerová beseda stretnutie so slovenskou 
spisovateľkou a novinárkou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 žiaci II. 
Stupňa ZŠ 
Michalovce 

46   

 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

6.10.2015 Zuzana Kuglerová a Ondrej 
Kalamár 

beseda stretnutie čitateľskej 
verejnosti so spisovateľkou 

Zuzanou Kuglerovou, a 
básnikom, aforistom a 
glosátorom Ondrejom 

Kalamárom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 verejnosť 23   

14.10.2015 Môj dedko Rýchly šíp beseda stretnutie so spisovateľkou 
Martou Hlušíkovou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 I., VI. a II. ZŠ 85   

15.10.2015 Komisař Vrťapka & prokletí 
zubu moudrosti 

divadlo cieľom je predstaviť 
nezvyčajnou formou  
„scénického  čítania“ 

zaujímavé detské knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spol.Košice žiaci ZŠ 
Michalovce 

49   

16.10.2015 Aby pamäť lepšie pracovala pamäťové 
cvičenia 

stretnutie seniorov na 
aktivizáciu krátkodobej a 

dlhodobej pamäti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 seniori 5   

19.10.-
23.10.15 

Genesis. Život náhoda alebo 
zámer? 

náučno-
vzdelávaci
a výstava 

Sprievodnými podujatiami 
boli prednášky a premietanie 
filmov pre školy a verejnosť 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ ENTREĚ pri 
ZKGZ 

Michalovce 

verejnosť 648   

21.10.2015 Strom, ktorý dáva čítanie+tvo
rivá dielňa 

strom zdobili aj rôzne 
ľudové múdrosti o knihách, 

ktoré sme si spoločne 
rozobrali a vysvetlili 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

I.stupeň 
žiakov, 

Školská 2, Mi 

28   

22.10.2015 Záložka do knihy spája školy – 
ZŠ T.J.Moussona v 

Michalovciach 

tvorivá 
dielňa 

podpora čítania 
prostredníctvom výmeny 

záložiek do kníh 

I. ZŠ Michalovce ZKGZ 
Michalovce 

žiaci I. ZŠ 
Michalovce 

143   

26.10.2015 Halloween detská 
tvorivá 
dielňa 

spoločne vyrobili nádherné 
lampáše  v tvare tekvíc. 

Inšpirácie sme čerpali z kníh 
náučného oddelenia 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 ZŠ J. Švermu 25   

 

 

 

 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

28.10.2015 Holokaust v Michalovciach prednáška Prednáška bola doplnená 
dokumentárnym filmom 

Michalovce, srdce Zemplína, 
ktorý je obrazom života, 

udalosti a zmien, 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 študenti 
SOŠT, 

Kapušianska, 
Mi 

24   

28.10.2015 Bojazlivé strašidielko hlasné 
čítanie 

čitateľské stretnutie sa nieslo 
v duchu záhad a strašidiel 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

I.stupeň 
žiakov, 

Školská 2, Mi 

28   

28.10.2015 Miss Ježibaba alebo Neboj sa a 
iné hororozprávky v knižnici 

Halloween 
párty 

Zamerané bolo 
predovšetkým na propagáciu 

a zatraktívnenie čítania 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 žiaci ZŠ Jovsa 
a VI. ZŠ Mi 

27   

29.10.2015 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 členovia LK 
Čriepky 

5   

4.11.2015 Včela medonosná čítanie s 
porozumen

ím 

deti sa dozvedeli ako sa 
vyrába med 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 CMŠ 
blahoslavenéh

o Vasiľa 
Hopku 

13   

5.11.2015 Domáce zvieratká a ich 
mláďatká 

čítanie s 
porozumen

ím 

V rámci brainstormingu deti 
čulo reagovali na otázky 

dopĺňané obrázkami 
domácich zvieratiek 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 CMŠ 
blahoslavenéh

o Vasiľa 
Hopku 

25   

5.11.2015 Záložka do knihy spája školy – 
ZŠ T.J.Moussona v 

Michalovciach 

tvorivá 
dielňa 

v knižnici konala výstavka 
týchto záložiek, kde každý 
čitateľ si mohol pri 

výpožičke knihy vybrať aj 
záložku 

I. ZŠ Michalovce ZKGZ 
Michalovce 

žiaci I. ZŠ 
Michalovce 

45   

5.11.2015 Autostopom s tromi deťmi beseda Camile Labas predstavila 
svoju tvorbu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 verejnosť 37   

6.11.2015 Stretnutie dôchodkýň stretnutie stretnutie s bývalými 
pracovníčkami knižnice v 

rámci mesiaca úcta k starším 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 pracovníčky 
knižnice na 
dôchodku 

15 20,69  

 

 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

13.11.2015 Turné Ekoknižky Ježka Separka 
a Slimáčika Naturpáčika 

predstaven
ie knihy 

Ekoknižka je jedinou 
detskou publikáciou, ktorá 

sa výhradne venuje ekológii 
a odpadom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 žiaci VI.ZŠ 
Mi 

28   

16.11.2015 Žabiak a cudzinec dramatizov
ané čítanie 

Podujatie bolo zamerané na 
knižné ilustrácie, 

dramatizovanie textu a 
dotýkalo sa problematiky 

inakosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 ZŠ J. Švermu 19   

18.11.2020 Jesenné prekvapenie tvorivá 
dielňa 

Detí si vyzdobili svoj 
jesenný list kresbou a 

básničkou. Inšpirácie čerpali 
z kníh náučného oddelenia 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 žiaci I.stupňa  
ZŠ Pavlovce 
nad Uhom 

20   

18.11.2020 Žabiak a cudzinec dramatizov
ané čítanie 

Podujatie bolo zamerané na 
knižné ilustrácie, 

dramatizovanie textu a 
dotýkalo sa problematiky 

inakosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 žiaci I.stupňa  
ZŠ Pavlovce 
nad Uhom 

17   

25.11.2015 Michalovce, srdce Zemplína... prednáška je potrebné poznať cenné 
historické pramene rodného 

mesta 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 študenti 
SOŠT, 

Kapušianska, 
Mi 

25   

25.11.2015 Béla Bartók a Drevený princ klauniáda Interaktívna hudobná 
klauniáda pre deti od 4 do 10 

rokov. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 ZŠ Vinné a 
ŠZŠ Pavlovce 

nad Uhom 

87   

25.11.2015 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 členovia LK 
Čriepky 

5   

26.10.-
20.11.15 

České dejiny na pohľadniciach výstava Výstava České dejiny na 
pohľadniciach je súčasťou 
festivalu Dni českej kultúry 

2015 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spol.Košice verejnosť 177   

27.11.2015 Knižnica v srdci Zemplína akadémia Slávnostná akadémia 
venovaná 90- tinám  

knižnice 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ ENTREĚ pri 
ZKGZ 

Michalovce 

pozvaní hostia 90 345,37  

 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

2.12.2015 Mikuláš, Mikuláš, čo pre nás 
máš? 

čítanie s 
porozumen

ím 

Deti sa niečo nové dozvedeli 
aj o živote Mikuláša 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

I.stupeň 
žiakov, 

Školská 2, Mi 

27 1,29  

4.12.2015 Aby pamäť lepšie pracovala, 
ukončenie projektu 

pamäťové 
cvičenia 

stretnutie seniorov na 
aktivizáciu krátkodobej a 

dlhodobej pamäti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 seniori 5   

7.12.2015 Vianočný stromček - vianočná 
skladačka 

tvorivá 
dielňa 

Deti sa zoznámili s knihou 
Vianočné skladačky, ktoré 
obsahovali rôzne výrobky a 

práce z papiera 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 ZŠ Vyšná 
Rybnica 

20   

7.12.2015 O snehuliakovi s horúcim 
srdcom 

zažitkové 
čítanie 

...cieľom bolo, aby deti 
pochpili, že si majú pomáhať 

a mať dobré srdce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 MŠ Vyšná 
Rybnica 

15   

10.12.2015 Vianočné svetielko tvorivá 
dielňa 

Pri počúvaní vianočných 
piesní a kolied si žiaci  

vyrábali ručne maľované 
svietniky 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 žiaci I. ZŠ 
Michalovce 

15   

15.12.2015 Domovácky recitátor recitácie a 
koledy 

prednes detí z DD z 
vianočnou temetikou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

DD Michalovce deti DD 50   

15.12.2015 Vianočná pohľadnica, ZŠ 
Krymská 

tvorivá 
dielňa 

výroba vianočných 
pohľadníc 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Krymská 5 20   

27.11.-
15.12.15 

Knižnica v srdci Zemplína výstava Pri príležitosti 90. výročia 
vzniku knižnice 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 verejnosť 248 7,96  

16.12.2015 Čaro Vianoc prednes Predvianočnú atmosféru 
nám spríjemnili a utkali z 

vianočných kolied, 
básničiek, rozprávok a 

úryvkov z kníh 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 deti MŠ 
Michalovce 

24 8,24  

 

 

 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizát
or 

Cieľová 
skupina Účastníci 

Náklad
y Príjmy 

16.12.201
5 

Vianočná rozprávka divadeln
é 

predstav
enie 

rozprávkou v podaní 
klientov DSS Anima  

Lady Karneval 

ZKGZ, 
Štefánikova 

20, 
Michalovce 

 verejnosť 32   

17.12.201
5 

Posledný po meči beseda beseda s regionálnym 
autorom p. Vincentom 

Lapšanským, ktorý 
prezentoval svoj 
historický román 
Posledný po meči 

ZKGZ, 
Štefánikova 

20, 
Michalovce 

 verejnosť 50 3,29  

17.12.201
5 

Vianočná rozprávka, ZŠ 
T.J.Moussona 

tvorivá 
dielňa 

výroba vianočných 
pohľadníc 

I. ZŠ 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 

20, 
Michalovce 

žiaci I. ZŠ 
MI 

20 1,00  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


