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IDENTIFIKAČNÁ KARTA ZA ROK 2011 

1 NÁZOV ORGANIZÁCIE  Zemplínska kniţnica Gorazda   Zvonického v 

Michalovciach 

2 Sídlo (presná adresa) Štefánikova 20, 071 01 Michalovce 

3 IČO 31297757 

4 Forma hospodárenia Rozpočtová organizácia zriadená VUC 

5 Stručná charakteristika  

hlavnej činnosti 

Verejná regionálna kniţnica, ktorá zároveň plní funkciu 

mestskej kniţnice 

6 Celkový počet zamestnancov 

- fyzický / prepočítaný stav 

Z toho:  

- odborní zamestnanci 

- počet pracujúcich dôchodcov 

      

 

- 24/23,5 

 

-20 

- 4 

7 Priemerná mzda zamestnancov 

 

565,64 € 

8 - Počet spádových obcí 

 

 

- Počet obyvateľov v spádových    

   obciach celkom 

- Počet spravovaných objektov 

- okres Michalovce 78 

 - okres Sobrance    47 

 - spolu :                125 

 - okres Michalovce 110 166 

 - okres Sobrance       23 213 

   Spolu                     133 379 

- okres Michalovce 63 

- okres Sobrance     37 

 

9 Rozpočet pre hodnotený rok 

- schválený: 

- upravený: 

 

246 625,- € 

253 725,- € 

10 Transfer od zriaďovateľa 

- na beţné výdavky: 

- na kapitálové výdavky: 

 

249 923,- € 

0,-€ 

11 Príjmy  
- z vlastnej  činnosti: 

- iné mimorozpočtové  

 

 

16 603,27€ 

   3 802,- € 

12 Výdavky 

- beţné: 

- kapitálové: 

 

253 724,26€ 

0,-€ 

13 Náklady na činnosť 

organizácie 

 

807,29 € 

14 Návštevnosť  

- platená 

- neplatená 

 

 

  6 555 

52 075 

15 Základné kniţničné 

ukazovatele 

- počet zapísaných 

čitateľov 

- počet výpoţičiek 

- kniţničný fond – stav 

k 31.12. 

 

     

 

    6 555 

152 471 

  98 410 
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A/ Úvod 

 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je univerzálnou verejnou kniţnicou, 

ktorá zároveň plní funkciu mestskej kniţnice. 

 

V súlade so zákonom NR SR č.183/2000 o kniţniciach je kultúrnou, vzdelávacou a informačnou 

inštitúciou, ktorá zhromaţďuje a sprístupňuje dokumenty a informácie z vlastných a iných 

zdrojov.  Koordinuje a poradensky usmerňuje obecné a mestské kniţnice v okresoch Michalovce 

a Sobrance. Na základe zmluvných vzťahov zabezpečuje doplňovanie kniţničných fondov týchto 

kniţníc. 

 

Stručné zhodnotenie plnenia hlavných, ťaţiskových úloh - pozitívne a negatívne faktory, 

ktoré ovplyvnili výsledky organizácie za sledované obdobie. 

      Kultúrny ţivot v našom meste sa v uplynulom roku niesol v znamení 100. výročia príchodu 

T.  J. Moussona do Michaloviec. Tomuto umelcovi, maliarovi Zemplína bol venovaných celý rad  

podujatí,  do  ktorých  sa  zapojila  aj  Zemplínska  kniţnica  Gorazda  Zvonického.   

11.05.2011 sa konalo v priestoroch Gotickej kaplnky na Hrádku kultúrne podujatie „Literárna 

noc“ . Táto lokalita nebola vybraná náhodne. Práve na Hrádku ţil a tvoril T.J. Mousson 1911 – 

1944 a patril k pomerne silnej skupine výtvarníkov neslovenského pôvodu, ktorí sa zaoberali 

výtvarnou dokumentáciou slovenskej krajiny a jej ľudu. Prostredníctvom verejného čítania sme 

priblíţili verejnosti súkromný ţivot umelca čítaním jeho listov, ktoré písal svojmu otcovi, 

rozhovorov, ktoré poskytol novinárom, rozhovoru s jeho manţelkou Klárou Moussonovou rod. 

Irmanovou . Pútavé bolo aj počúvanie z tvorby Ivety Pekárovej českej prozaičky, publicistky 

a prekladateľky a českého spisovateľa Jaroslava Rudiša. Do tohto večerného čítania sa zapojili 

významní predstavitelia mesta – primátor V. Záhorčák, dekan rímsko-katolíckej farnosti P. 

Kaminský,  riaditelia kultúrnych a školských zariadení mesta. Po ukončení čítania sa poslucháči 

presunuli do priestorov Hvezdárne, kde si mohli prezrieť vystavené štúdie, kresby a predmety 

z jeho pozostalosti. Do podujatia sa zapojili všetky kultúrne zariadenia, ktoré sú v pôsobnosti 

KSK .   

16.12.2011 sa uskutočnila vernisáţ výstavy  „Krásy Zemplína v tvorbe T.J. Moussona očami 

a štetcom našich detí“ v priestoroch galérie Zemplínskeho múzea v Michalovciach. 

Prostredníctvom toho podujatia sme si príchod T.J. Moussona do Michaloviec pripomínali nie 

slovami, ale štetcom ţiakov základných škôl, ktorí sa snaţili reprodukovať jeho obrazy čo 

najvernejšie. Do súťaţe sa  bolo odovzdaných vyše 100 detských prác. 0dmenených odbornou 

porotou bolo12  a 3 najlepšie práce vybrané v rámci ankety uskutočnenej medzi návštevníkmi 

výstavy odmenila  poslankyňa NR SR PhDr. Ľ. Rošková  na silvestrovskej vernisáţi výstavy T.J. 

Mousson v Zemplínskom múzeu. Návštevníkom sa tak naskytla moţnosť porovnať detské 

reprodukcie s originálmi. Výstava v tomto období koluje po školách, ktoré sa do súťaţe zapojili. 
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Poslednou ťaţiskovou úlohou bolo spracovanie „Personálnej výberovej bibliografie maliara 

Zemplína T.J.Moussona,“ ktorej zostavovateľmi boli Mgr. E. Lačná a PaedDr. M. Molnár. 

Rada by som ešte upozornila na podujatia, ktoré vzbudili u našich čitateľov a návštevníkov 

veľký záujem: 

- denný letný čitateľský tábor „Kniholand“ , kde záujem vysoko prevýšil ponuku zo strany 

kniţnice, preto v r. 2012 plánujeme otvoriť tábor počas mesiacov júl aj august. ( po 

ukončení tábora rodičia osobne chodili ďakovať knihovníčkam, ktoré pripravili program 

pre ich deti) 

- pekný ohlas zo strany základných škôl mala  nová forma  podujatia „Lesníci v kniţnici“ 

v rámci tohto podujatia sa deti hravou formou učili spoznávať les, ako sa správať v lese... 

Názorná ukáţka – záţitkové učenie a hry im umoţnili spoznávať prírodu všetkými 

zmyslami. Podujatia boli spojené s vychádzkami do prírody a viedli ho lesní pedagógovia 

manţelia Staškovci zo Sobraniec. Do tejto akcie sa zapojili 4 ZŠ z Michaloviec a ZŠ 

Jovsa. Pre veľký záujem budeme v tomto podujatí pokračovať aj v roku 2012. 

Pozitívne faktory: 

- otvorenie novej pobočky kniţnice pri VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety 

detašované pracovisko Michalovce v októbri 2011, čím sa kniţnici navýšil kniţný fond 

o cca 450 zväzkov a premietlo sa to mierne aj do nárastu počtu čitateľov, 

- zvýšil sa záujem študentov a ţiakov o podujatia, ktoré kniţnica pripravuje, čo sa 

premietlo aj do celkovej návštevnosti kniţnice 52 075 návštevníkov- v porovnaní s 

rokom 2010 ich bolo 43 810. 

Negatívne faktory: 

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

počtu výpoţičiek aj do nárastu počtu nových čitateľov, 

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

pripravujeme. Dá sa to pripísať aj celkovému demografickému vývoju. 

- enormný záujem o činnosť kniţnice je hlavne v mesiaci marec, kedy si všetky školy 

spomenú, ţe si potrebujú vykázať aktivitu (Marec mesiac knihy), boli by sme radi keby 

na nás nezabúdali aj po zvyšok roka. 
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B/ Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch odbornej 

činnosti 

 

I. Hlavná činnosť 

 

1. Kniţničný fond 

 

Kvantitatívne ukazovatele 

Prírastky KF:             1 639                                               Plán:  nebol stanovený 

Úbytky KF:                1 314                          

Celkový stav KF:      98 410               

 

Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF 

Knihy a špeciálne dokumenty:  2 230,00€                                     Plán: nebol stanovený 

Periodiká:                                  2 141,26 €                                          

Spolu:                                        4 371,26 €                                        

 

Čerpanie sponzorských  príspevkov a grantu na nákup kníh  

Knihy a špeciálne dokumenty:      3 802,00 € 

Z toho :  

MK SR – kultúrne poukazy          3 302,00 € 

Príspevok z mesta Michalovce         500,00 €      

 

Čerpanie financií na nákup kniţničných fondov spolu 

Knihy a špeciálne dokumenty:     6 032,00 €           

Periodiká:                                     2 141,26 €         

Čerpanie spolu:                            8 173,26 €          
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Prírastky KF spolu                    1 639 zväzkov             

z toho -  beletria                             349           

           -  náučná literatúra              968        

           -  beletria pre deti                257      

           -  náučná pre deti                   61                  

           -  špeciálne dokumenty            4      

 

Nákup kniţničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia : 

Spôsob 

nadobudnutia 

Náučná 

literatúra 

Krásna 

literatúra 

Náučná 

literatúra 

Krásna 

literatúra Spolu 

Trieda exemplára pre dospelých pre dospelých pre deti pre deti   

Bezodplatný prevod 

(pobočka VŠZaSP) 449 2 0 0 451 

darom 183 76 24 38 321 

domácou kúpou 288 239 31 210 768 

z grantu 33 11 4 7 55 

náhradou 17 21 2 2 42 

povinný výtlačok 2 0 0 0 2 

Spolu 972 349 61 257 1639 

 

Z uvedených údajov vyplýva, ţe takmer štvrtinu z prírastku kniţničného fondu tvoria náučné 

dokumenty (vysokoškolské učebnice a skriptá), ktoré ZKGZ získala bezodplatným prevodom 

fondu pobočky kniţnice na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce (451 zväzkov). Ďalšou 

najpočetnejšou formou nadobudnutia sú kniţné dary 321 zväzkov. Vo väčšine prípadov ide 

o pozostalosti, ale sú tu započítané aj knihy zakúpené z finančných prostriedkov z burzy 

vyradenej literatúry.  

Kúpou sme nadobudli 823 kniţných jednotiek - z dotácie mesta (grant) bolo zakúpených 55 

zväzkov v celkovej hodnote 500,00 €, 768 kníh bolo zakúpených z prostriedkov od nášho 

zriaďovateľa (2230,00€) a z dotácie MK SR vo forme kultúrnych poukazov (3302,00 €). 

     

Vychádzajúc zo strategického materiálu Štandardizácia regionálnych kniţníc, ktorý 

schválilo Zastupiteľstvo KSK na svojom 9. Zasadnutí 18.4.2011 by mala ročná obnova 

kniţničného fondu ako celku, t.j. počet kniţných jednotiek získaných kúpou dosiahnuť  

2%.  

K 31.12.2011 je stav KF 98 410 zväzkov, z toho 2% tvorí  1968 zväzkov.  
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ZKGZ v Michalovciach  v roku 2011 zakúpila z finančných prostriedkov od zriaďovateľa 

a z dotácie mesta 823 nových kníh, čo je 0,8% teda ani nie polovica z toho, čo bolo 

schválené Zastupiteľstvom KSK. Je to absolútne nepostačujúce a určite aj toto 

poddimenzované doplňovanie malo dopad na to, ţe sme nesplnili plánovaný počet 

výpoţičiek.  

 

Úbytky KF spolu                        1 314 

z toho – beletria                                63        

          -  náučná literatúra                947 

           - beletria pre deti                 235 

           - náučná pre deti                    69     

           - špeciálne dokumenty           0  

 

   

 Úbytky z kniţničného fondu podľa dôvodu vyradenia : 

    

Trieda exemplára/ dôvod 

vyradenia Opotrebované  Stratené  Spolu 

Náučná literatúra pre 

dospelých 933 14 947 

Krásna literatúra pre 

dospelých 45 18 63 

Náučná literatúra pre deti 55 14 69 

Krásna literatúra pre deti 229 6 235 

Spolu 1262 52 1314 

  

KF bol doplňovaný priebeţne kúpou, darom a bezodplatným prevodom.  V Michalovciach 

zaniklo kníhkupectvo Marsab, boli sme nútení nakupovať knihy cez internetové kníhkupectvá 

a od rôznych dodávateľov. Najlepšiu spoluprácu máme s p. Lazíkom, ktorý nám poskytuje 

zvlášť náučnú odbornú literatúru s 10% rabatom. 

Výška poskytovaných rabatov v internetových kníhkupectvách sú Pemic - 27% rabat, Ikar - 30% 

rabat, Cpress - 30% rabat, Mračko (Epos) - 25% rabat, Martinus - 10% rabat. 

V roku 2011 bolo zaevidovaných  1 639 kniţničných jednotiek v celkovej hodnote 6 032,00 €. 
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Periodická tlač 

V roku 2011 sme nakúpili periodickú tlač – noviny a časopisy – 70  titulov, z toho 11 

zahraničných titulov, spolu 76 exemplárov. 

Aj keď podľa strategického materiálu Štandardizácia regionálnych kniţníc neprekračujeme počet 

titulov periodickej tlače – pre našu kniţnicu by to malo byť 50 – 80 titulov, v roku 2011 sme boli 

nútení zníţiť náklady na túto poloţku kniţničného fondu a teda zníţiť aj počet platených titulov 

na 66 v hodnote 2 141,26 EUR.   A pri súčasnej dostupnosti novín a časopisov na internete 

a dostupnosti internetu pre širokú verejnosť bude toto číslo určite aj naďalej klesať.  

Celková suma na nákup kniţničného fondu (knihy a periodická tlač)  v roku  2011 je   

8 173,26 €. 

 

2. Sluţby 

  

Oddelenie pre deti a mládeţ 

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

čiastočná reorganizácia oddelení, spojením oddelenia beletrie a oddelenia  náučnej literatúry pre 

deti sme vytvorili jedno oddelenia detskej literatúry. V bývalých priestoroch oddelenia  náučnej 

literatúry pre deti sa nachádza oddelenie hudby a internetu, časť priestorov slúţi 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 moţnosť 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. 

Krásna literatúra je rozdelená do troch skupín podľa veku detských čitateľov. 

Pracovníčky oddelenia uskutočňujú pre svojich čitateľov a návštevníkov informatické prípravy, 

kvízy, súťaţe, besedy so spisovateľmi, stretnutia s autormi detskej literatúry a rôzne iné 

podujatia. Oddelenie poskytuje sluţby deťom v predškolskom veku od 3 - 6 rokov a deťom do 

15 rokov. 

Oddelenie pre dospelých čitateľov a študovňa 

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

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

časopisov, ktoré sú uloţené na policiach vo voľnom výbere. Krásna literatúra je uloţená 

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

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

krásnej literatúry si vyţiadali vytvoriť dielčie fondy. Literatúra na náučnom oddelení je uloţená 

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

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

výpoţičnou dobou. K lepšej orientácii po oddelení slúţi tabuľa medzinárodného desatinného 

triedenia. V rámci náučného oddelenia je vyčlenená literatúra darovaná Vysokou školou 
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ekonomickou, ktorá má svoju pobočku v Michalovciach a prednostné právo na jej poţičiavania 

majú študenti tejto školy. 

 

Fond študovne tvoria noviny, časopisy a kniţný fond. V súčasnosti odoberá kniţnica 70 titulov 

novín a časopisov, z toho 11 zahraničných titulov, spolu 76 exemplárov. V rámci študovne je 

vyčlenená literatúra s ekologickou problematikou, ekonomický a právny poradcovia, viazané 

zbierky zákonov. Študovňa poskytuje prezenčné i absenčné výpoţičky novín a časopisov, 

reprografické sluţby z nášho fondu, faktografické a odborné informácie na základe primárnych a 

sekundárnych prameňov. 

Oddelenie hudby a internetu 

Hudobné oddelenie je špecializovaným pracoviskom pre prácu s hudobnou literatúrou. Fond 

oddelenia tvoria gramoplatne, magnetofónové kazety a CD platne z oblasti váţnej, populárnej, 

ľudovej hudby i hovoreného slova, knihy a časopisy o hudobnom umení, notový materiál pre 

potreby  učiteľov a ţiakov ZUŠ. Na tomto oddelení ponúka kniţnica získavanie informácií z 

celosvetovej informačnej siete – internet a tieţ sluţbu pre zrakovo hendikepovaných občanov 

nášho mesta a okolia akou je  moţnosť vypoţičať si zvukové knihy a vyuţívať digitálne sluţby 

Slovenskej kniţnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči /SKN/.Zvuková kniha je kniha, 

prerozprávaná na CD – MP3, alebo magnetofónové kazety. 

 

Pobočky 

Kniţnica poskytuje svoje sluţby aj mimo hlavnej budovy na troch pobočkách na základných 

školách a jednu na pobočne v domove dôchodcov. Okrem týchto pravidelne poskytovaných  

sluţbách, raz mesačne pracovníci navštevujú dva kluby dôchodcov. Pracovníčka pobočiek 

pripravuje pre svojich návštevníkov podujatia a informatické prípravy podľa potreby 

a poţiadaviek.  

Na základe zmluvy medzi ZKGZ v Michalovciach a pobočkou VŠZaSP v Michalovciach bola 

zriadená pobočka kniţnice v priestoroch vysokej školy. V septembri sme spracovali v kniţnično-

informačnom systéme  Virtua  kniţničný fond pobočky – vysokoškolské učebnice, skriptá 

a odborné periodiká, zaškolili sme personál a nainštalovali potrebný softvér. Pobočka začala so 

svojou činnosťou v októbri. Kniţničný fond ZKGZ sa týmto spôsobom rozšíril o veľmi ţiadanú 

odbornú literatúru a na druhej strane študenti VŠZaSP vyuţívajú aj sluţby centrálnej kniţnice. 
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2.1.Pouţívatelia a návštevníci kniţnice 

 

Skutočnosť k 31.12.2011 –  6 555                          Plánované spolu          6 500 

Dospelí čitatelia                 4 036                                                    3 800  

Detskí čitatelia                     2 519                                                               2 700 

 

Umiestnenie Deti Dospelí 

Organizáci

a 

Zamestnan

ci Čitatelia 

Študent

i 

Spol

u 

  

do 15 

r. 

nad 15 

r.     

s 

výnimkou     

Centrálna 

evidencia 1 721 3851 67 30 65 220 5 954 

Pobočka na 

I.ZŠ 214 - - - - - 214 

Pobočka na 

V.ZŠ. 163 - - - - - 163 

Pobočka na 

VII.ZŠ 136 - - - - - 136 

Malometráţne 

byty - 71 - - - - 71 

Pobočka 

VŠZaSP - - - - - 17 17 

Spolu 2 234 3 922 67 30 65 237 6 555 

 

V roku 2011 sme zaregistrovali v centrálnej budove kniţnice a na pobočkách 1 326  nových 

čitateľov.  

Návštevnosť  (počet návštev čitateľmi) 

                                         rok 2011                     porovnanie s rokom 2010 

Centrálna budova             37 346                              19 588 

Pobočky                             7 295                                 3 845   

Spolu :                              44 641                              23 433 
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2.2.Výpoţičky, informačná činnosť 

 

Počet absenčných výpoţičiek v roku 2011 bolo 110 446.  

Plánovaných bolo 133 800. 

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

Náučná 29614 0 0 0 1  59 29674 

Beletria 38528 0 0 0 5252  0 43780 

Detská náučná 4104 364 415 255 0  0 5138 

Detská beletria 14019 1187 1738 872 0  0 17816 

Elektronické dokumenty 189 0 0 0 0  0 189 

Periodiká 13849 0 0 0 0  0 13849 

Spolu 100362 1551 2153 1127 5253  0 110446 
 

Počet prezenčných výpoţičiek v roku 2011 je 42 025. 

Plánovaných bolo 75 820. 

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

Náučná 3638 0 0 0 0  0 3638 

Beletria 315 0 0 0 0  0 315 

Detská náučná 1705 643 743 497 0  0 3588 

Detská beletria 2714 1160 1956 854 0  0 6684 

Elektronické dokumenty 7 0 0 0 0  0 7 

Periodiká 6940 0 0 0 0  0 6940 

Internet 12404 0 0 0 0  0 12404 

Študovňa 6293 0 0 0 0  0 6293 

Posluchy - hudobné 2156 0 0 0 0  0 2156 

Spolu 36172 1803 2699 1351 0  0 42025 
 

Vyššie uvedené tabuľky iba odráţajú skutočnosť nedostatku finančných prostriedkov na väčší 

nákup novej literatúry. 
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Celková návštevnosť 

 

  
Informačné 
prípravy 

Návštevníci na 
podujatiach 

počet návštev 
čitateľmi Spolu 

Centrálna 
kniţnica 1049 6385 37346 44780 

I.ZŠ     1973 1973 

V.ZŠ     2209 2209 

VII.ZŠ     1254 1254 

penzión     1129 1129 

VŠZaSP     730 730 

Spolu 1049 6 385 44 641 52075 

 

Oproti roku 2010 vzrástla celková návštevnosť kniţnice na čo mal veľký vplyv najmä počet 

pripravených kultúrnych a výchovných podujatí. Splnili sme aj stanovený plán čitateľov, ale 

paradoxne oproti roku 2010 klesol počet výpoţičiek, a dosť výrazne. Z toho vyplýva, ţe záujem 

o sluţby kniţnice a o podujatia zo strany verejnosti je, ale chýbajú nové knihy. Toto dokazuje aj 

zvýšený počet výpoţičiek zrealizovaných prostredníctvom medzikniţničnej výpoţičnej sluţby 

z iných kniţníc na Slovensku. Poţiadavky zo strany študentov rastú ale na zakúpenie nových 

titulov nemáme finančné prostriedky. 

 

 
Útvar knižničných a informačných služieb 

Štatistické údaje  za rok 2011 

Súhrn Počet        Počet účastníkov 

Podujatia 110 3953 

Výstavy 8 2432 

Informačné prípravy. 60 1049 

Spolu 178 7 434 

  
  

Počet vypracovaných rešerší 104 
 

  
  

MVS čitateľom kniţnice 497 
 

MVS iným kniţniciam 52 
 

      

Internet - návštevníci  6087 

  
  

Výpožičky  zvukových kníh - Levoča 
  

Počet výpoţičiek kniţničných titulov 
 

98 

Počet výpoţičiek zvukových kníh 
 

380 
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2.3.Vzdelávacie a kultúrne podujatia 

 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia v kniţnici sú doplnkovou, ale aj napriek tomu 

neoddeliteľnou súčasťou kniţničnej práce. V tejto oblasti dosahuje naša kniţnica celkom 

kvalitné výsledky. V I. polroku 2011 bolo usporiadaných 67 podujatí a 38 informatických 

príprav. Vďaka tomu sa nám podarilo získať určitú časť čitateľskej základne. Všetky podujatia, 

ktoré kniţnica pripravuje vyţadujú mnoţstvo organizačných krokov a samozrejme aj isté 

finančné zázemie. Od toho sa odvíja aj výber jednotlivých tém a hostí. Naša kniţnica sa skôr ako 

na kvantitu zameriava na kvalitu podujatí.  

O podujatia, ktoré sme usporiadali prejavili naši návštevníci ţivý záujem, účasť bola väčšinou 

uspokojivá. Všetky podujatia pre verejnosť kniţnica propaguje v miestnej tlači alebo médiách, 

informuje občanov aj prostredníctvom svojej web stránky, pracovníci pripravujú rôzne plagáty 

a pútače, ktoré sú vystavené na povolených miestach v Michalovciach.    

Kniţnica spolupracuje so základnými aj strednými školami v meste a okolí a svoje podujatia 

prispôsobuje dopytu týchto inštitúcii.  

Najväčšia časť podujatí sa pripravuje pre detských čitateľov, či uţ formou záţitkového čítania,  

tvorivej dielne či stretnutia so samotnými spisovateľmi, prípadne stretnutia s odborníkmi na 

vesmír, prírodu prípadne históriu. 

Formou záţitkového čítania detské oddelenie uskutočnilo podujatia: 

O Guľkovi Bombuľkovi pre rómske deti, kde bola snaha o motiváciu znevýhodnených 

čitateľov prostredníctvom aktivít tvorivého čítania. Záţitkové čítanie je interaktívny spôsob 

práce s literárnym textom,  ktorý je na rozdiel od hlasného čítania atraktívnejší. Deti pri ňom 

zapájajú  svoje poznávacie, estetické a tvorivé cítenie v rámci pohybovej, výtvarnej výchovy 

a tvorivej dramatiky. 

Maťko a Kubko  - čítanie o ich zbojstvách hlavných postavičiek príbehu so zámerom vyvolať 

záujem o prečítanie iných príbehov. 

Pomotaná rozprávka – kde dramatizáciou rozprávky o kozliatkach od autorky J.Blaţkovej deti 

spoznali aj príbeh kozičky mamičky s tromi kozliatkami a hlasom vlka sa snaţili kozliatka 

okabátiť aby ich pustil do domčeka. 

Nám sa nechce ísť z kniţnice – keď si deti poţičali časť názvu knihy Daniela Heviera a na 

chvíľu sa premenili na bzučiace mušky a včielky, našli medzi sebou zdatného Ivana, ktorý 

porazil babu Jagu a oslobodil zašpinené briezky ako to počuli v rozprávke Romana Brata. Po 

rozprávke nasledovala prezentácia náučnej literatúry s vyhľadávaním stromu briezka. 

 

Krajina Zázračno –  otváracím podujatím týţdňa slovenských kniţníc sa v ZKGZ  bolo 

stretnutie  troch generácií (deti, rodičov a starých rodičov)  pri knihách Daniela Heviera.  Scenár 
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a réţiu programu mali v rukách deti zo IV.B  II. Základnej školy v Michalovciach.   Na krídlach 

fantázie nás všetkých preniesli do zázračnej krajiny, kde je moţné všetko. Prítomní sa na chvíľu 

odpútali od počítačov,  televízie, starosti a nadýchali sa vône kníh .  Rodičia a starí rodičia si 

prezreli celú kniţnicu, zaspomínali na svoje čitateľské začiatky . Podujatie bolo prínosom nielen 

pre výmenu skúseností, odovzdanie čitateľskej štafety, ale aj  zmiernením generačných 

rozdielov. 

Deti z Bullerbynu  (dramatizované čítanie) -  Návšteva pána Tibora Mrkvu Hujdiča 

z Kniţného klubu pána Mrkvu oţivila dramatizované čítanie z knihy Astrid Lindgrenovej Deti 

z Bullerbynu. V jeho v podaní  bol to veľmi zaujímavý, pútavý a neuveriteľný záţitok pre 

budúcich čitateľov. Tradičný scenár kniţného klubu pána Mrkvu je trištvrtehodinový „vhľad“ do 

príbehu a hneď nato nečakané rázne useknutie čítania (hrania) práve v tej najdramatickejšej 

chvíli. Zmyslom a cieľom týchto predstavení je navnadiť deti na čítanie konkrétnej knihy. Kniha 

je pred detským divákom interpretovaná jedným hercom  formou na pomedzí dramatického 

a scénického čítania. 

Po prvý krát v kniţnici – podujatie  venované predškolákom z  MŠ v Iňačovciach pri ich  prvej 

návšteve kniţnice, kedy sa dozvedeli nové poznatky o knihách (kto sú ujo spisovateľ a ilustrátor) 

a kniţnici Deti mali záujem nielen o rozprávkové knihy ale aj o knihy o prírode na napriek tomu, 

ţe aj keď ešte nevedia veľmi čítať,  o rybách, ktoré videli na obrázkoch toho vedia dosť a to aj 

vďaka tomu, ţe neďaleko dedinky je prírodná rezervácia Senné. 

Súčasťou práce s detským čitateľom sú tvorivé dielne, ktoré sú obľúbenou činnosťou detí 

v knižnici, tematicky zamerané na konkrétne  udalosti, prípadne sviatky počas roka.  

Vítanie jari  ţiaci  ZUŠ v Michalovciach sa inšpirovali nápadmi z náučnej literatúry pre deti 

a vyrábali  darčekové pohľadnice k blíţiacim sa sviatkom jari a výrobe veľkonočných vajíčok 

servítkovou technikou. 

Premeny papiera  počas tejto aktivity sa ţiaci oboznámili s fondom náučnej literatúry pre deti, s 

jeho usporiadaním v kniţnici a názorné vyuţitie postupu zhotovovania papierových čiapok 

rozprávkových hrdinov. Obľúbenej rozprávke O červenej čiapočke smelo konkurovala Tetka 

Nešikovnosť, ktorej pomohla vyrobená čiapka šikovnosti.  

V rámci súťaţných podujatí sa detské oddelenie kaţdým rokom zapája do  

Kráľa čitateľov čo je vlastne vedomostná súťaţ medzi najaktívnejšími detskými čitateľmi,   

ktorí pravidelne navštevujú kniţnicu, vedia sa s odvahou a múdrosťou orientovať v kráľovstve 

kníh, a poznajú detských autorov. V rôznych súťaţno-zábavných disciplínach preukázali svoje 

vedomosti a kreativitu. Podujatie  bolo spestrené vystúpením   hudobnej  skupiny z Cirkevnej 

základnej školy v Michalovciach pod vedením RNDr. Kataríny Holodňákovej.  Kráľom 

čitateľov pre rok 2011 sa stala ţiačka VI. Základnej školy v Michalovciach Emka Veľasová. 

Medzi detskými čitateľmi je veľmi obľúbené medzinárodné podujatie  

Noc s Andersenom 2011  - kedy ZKGZ sa uţ tradične premení na rozprávkový dom, plný 

dobrodruţstiev a rozprávok, zameraného na podporu čítania detí. Zúčastňujú sa ňom kniţnice, 

základné školy a iné organizácie z Českej republiky, Slovenska, Poľska a Slovinska. ZKGZ 
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v Michalovciach privítala deti z II. Základnej školy, ktoré v kniţnici preţili čarovnú noc.  

Oddelenie pre deti sa  zmenilo na Rozprávkovo, Spievankovo, Kráľovskú  jedáleň a Spacie 

miesto. V úvode nechýbala Znelka podujatia a privítanie pani riaditeľky. Spáči zloţili sľub 

a zamierili k Stromu ţelaní, aby vysnívali pre seba a kniţnicu  tie najtajnejšie priania. V oddelení 

Rozprávkovo sa deti stretli s regionálnym spisovateľom Vladislavom Cucakom a preniesli sa do 

sveta scifi a fantázie. Jeho stratený svet zo ţivota dinosaurov zaujal všetkých. Dočkali sme sa aj 

najväčšieho prekvapenia večera, spisovateľ sa,  akoby čarovným prútikom premenil na 

kúzelníka. Deti so záujmom sledovali jeho iluzionistické  čísla a aktívne sa zapájali do 

programu.  Po takomto vydarenom stretnutí so spisovateľom – kúzelníkom  uţ na nich čakala 

kráľovská večera. V Spievankove pod vedením  učiteľky zo Základnej umeleckej školy pani 

Soljanikovej  sme rozospievali celú kniţnicu, naučili sa správne dýchať pri spievaní  a zahrali sa 

aj na Superstar. Očakávaný lampiónový sprievod mestom bol osvieţením pre všetkých. Od 

kniţnice po Zemplínske múzeum sme stretávali prekvapených ľudí, ale aj strašidlá. Jedno z nich 

sa ukrylo v kniţnici, aby nás potrápilo pri zdolávaní prekáţok na Ceste odvahy.  Pred spaním si 

spáči prevetrali  hlávky  Rozprávkovým hlavolamom a zoznámili sa s Andersenom.  Potom uţ 

nasledovalo snívanie s Andersenom aţ do skorého rána.  Ráno nás prebudilo slnečným jasom, 

 pri raňajkách  si deti rozprávali, svoje záţitky, čo sa im v kniţnici snívalo a aké sú ich túţby.  

Detské oddelenie organizovalo i stretnutie detských čitateľov s odborníkmi v oblasti astronómie   

i lesníctva: 

Deň kozmonautiky  - 12. apríla 2011 uplynulo  50. rokov od prvého výletu človeka do kozmu. 

Ruský kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin strávil vo vesmíre ako prvý zástupca ľudu 108 minút 

a následne s menšími ťaţkosťami pristál na území  vtedajšieho Sovietskeho zväzu. O jeho 

prvenstve a následnej aj smrti existujú konšpiračné teórie, ktoré preţívajú aj napriek vyjadreniam 

mnohých odborníkov uznávajúcich Gagarina ako jednotku. V predvečer tejto pol storočnice 

ZKGZ privítala Mgr. Miladu Jakubecovú z Hvezdárne v Michalovciach, ktorá svojou 

prezentáciou priblíţila túto významnú udalosť 

Lesníci v kniţnici -S knihou Antona Rákaya Rozprávky tatranské, Atlasom lesných drevín 

a knihou o lesných zvieratkách ţiaci 3 michalovských škôl v utorok 14.júna 2011 vyšli 

z kniţnice do prírody. Zaujímavá prednáška lesných pedagógov, hravá forma spoznávania tajov 

lesa, ako sa rodí les, ako sa správať v lese aţ po poznanie, ţe aj kniha (papier) sa rodí v lese – 

štyri skupiny ţiakov veľmi zaujali. Názorná ukáţka – záţitkové učenie a hry im umoţnili 

spoznávať prírodu všetkými zmyslami. Cieľom stretnutia bolo vzbudiť záujem detí o les, 

prírodu, dbať o zlepšenie ţivotného prostredia a vzbudiť rešpekt k ţivým tvorom. Skôr však ako 

deti vyjdú do prírody kniţnica im ponúka mnoţstvo kníh s touto tematikou. 

 

Hudobné oddelenie väčšinu svojich aktivít venuje tak isto detskému čitateľovi, pre ktorého 

pripravilo cyklus šnúry spomienkových podujatí k príleţitosti 255 výročia narodenia  W.A. 

Mozarta: 

Mozartmania – podujatia sú určené školským klubom ZŠ, ktorých súčasťou je výstava o ţivote 

a diele hudobného skladateľa z fondov a informačných zdrojov kniţnice a tvorivá dielňa (výroba 
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Mozartovej parochne, skladanie rozstrihaných obrázkov hudobných nástrojov a omaľovanka 

portrétu skladateľa). Prvá Mozartmania, sa uskutočnila v doprovode koncertu   váţnej hudby  

v podaní ţiakov ZUŠ v Michalovciach pod vedením  V. Hocmanovej  za účasti 56 detí 4. a 6. 

oddelenia ŠKD, v sprievode vychovávateliek p. I. Maximovej, a A. Javiľákovej. 

 

Ţivotu známych a populárnych osobností z hudobného sveta bola venovaná:   

Osudová cesta k nesmrteľnosti, keď byť bohatými, slávnymi a pomoc ostatným ich 

neuspokojovalo, sláva, bohatstvo a spôsob ţivota bolo pre mnohých sebazničujúci.  Podujatie 

bolo venované tým, ktorí ţili prirýchlo, zomreli mladí, ale napriek tomu ţijú vo svojich 

piesňach. Medailóny o osudoch spevákov populárnej hudby Michael JACKSON, John 

LENNON a Freddie MERCURY, Janis JOPLIN, boli doplnené hudobnými ukáţkami z ich 

tvorby ktoré nájdete aj na internetových portáloch, výstavou kníh - monografií 

spevákov slovenskej, českej aj svetovej hudby, kníh o rokových skupinách, 

skupinách, encyklopédií a albumov populárnej hudby v počte 60 titulov. Podujatie sa 

uskutočnilo v období vrcholiacej súťaţe Česko-Slovenská Superstar.   

 

V spolupráci so slovenskou kniţnicou Mateja Hrebendu pre nevidiacich v Levoči sa konalo 

podujatie     

Knihy sa dajú aj počúvať - zvukové knihy uţ mnoho desaťročí patria medzi najdôleţitejšie 

prvky kniţničného fondu Slovenskej kniţnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 

Budúci rok si pripomenieme 50. výročie prvej zvukovej knihy, ktorá sa nahrala v tejto kniţnici a  

práve pri tejto príleţitosti sme pripravili seminár pod názvom "Knihy sa dajú aj počúvať". 

Podujatie bolo určené členom kniţnice, členom ZO Únie nevidiacich a slabozrakých 

Michalovce, klientom Domova dôchodcov na ul. J. Hollého, členom  Klubu dôchodcov č.2 a 5 a 

študentom Strednej zdravotníckej školy odbor zdravotnícky asistent. Svoje príspevky na 

seminári predniesli pozvaní hostia. Riaditeľ SKN v Levoči Ing. František Hasaj na úvod 

predstavil činnosť tejto špeciálnej kniţnice , vedúci oddelenia informačných technológií a 

digitálnej kniţnice Mgr. Nórbert Végh informoval o moţnostiach vyuţívania zvukových kníh, 

vedúci oddelenia zvukových štúdií Ing. Milan Heimschild priblíţil všetkým prítomným históriu 

a súčasnosť výroby zvukovej knihy a riaditeľ Spišskej kniţnice v Spišskej Novej Vsi Dr. Jozef 

Lapšanský, ktorý sa uţ dlhé roky prihovára poslucháčom zvukových kníh, porozprával záţitky z 

načítavania textov, za účasti 50 návštevníkov. 

Pre stredoškolskú mládeţ bolo venované stretnutie s pod jednoduchým názvom: 

Martin Kukučín, počas ktorého študenti prešli  ţivotnou cestou a tvorbou  prozaika, dramatika 

a publicistu a lekárom, najvýznamnejšieho predstaviteľa  slovenského literárneho realizmu a 

zakladateľa modernej slovenskej prózy Martinom Kukučínom, vlastným menom Matej Bencúr, 

rodákom z malebnej slovenskej obce Jasenová, ktorého uţ v mladosti osud zavial ďaleko od 

rodného domu najprv na ostrov Brač (dnešné Chorvátsko) potom aţ do ďalekého Chile, do 

jedného z najjuţnejších miest Juhoamerického kontinentu, prístavného mesta v Patagónii -  
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Punta Arenas, aby nakoniec spočinul v rodnej zemi na Martinskom cintoríne. Bol to pohľad 

veselý i váţny do jeho ţivota, údelu a tvorby v ktorej sa odzrkadľovalo to  čo mu bolo blízke, čo 

ho trápilo i tešilo na ţivote jednoduchého dedinského človeka. Zároveň to bol pohľad na jeho 

historické a zemepisné súvislosti. Následne študenti skúsili dramatizovanou formou sa začítať do 

úryvku z diela Rysavá jalovica, v ktorom autor majstrovsky podáva dialóg odohrávajúci sa ráno 

po neskorom návrate Adama Krta z jarmoku s jeho ţenou Annou. V závere bola ukáţka tohto 

dialógu v majstrovskom filmovom spracovaní samotného diela Rysavá jalovica v podaní 

umelcov Joţka Krónera a Evy Kristínovej. 

Náučné oddelenie pripravilo pre svojich návštevníkov cyklus prednášok z histórie či uţ 

vzdialenej alebo tej nedávnej: 

Mária Terézia v našich dejinách – dve  stretnutia za účasti ţiakov deviatych ročníkov  

Základnej školy T.J. Moussona v Michalovciach a študentov SOŠ sv. Cyrila a Metoda. 

Zúčastneným prenášal JUDr. Miroslav Schybal, ktorý pútavým spôsobom rozprával príbeh o 

ţene, ktorá pochádzala z jedného z najstarších panovníckych rodov Európy. Príbehy o veľkých 

ľuďoch sú mimoriadne potrebné aj pre dnešok. Prednášajúci vyzdvihol významné reformy Márie 

Terézie a porozprával aj o súkromnom ţivote cisárovnej. Atmosféru podujatia umocnili dobové 

historické kostýmy, ktoré zapoţičalo Zemplínske múzeum v Michalovciach, kópie rukopisov 

autentických listín Márie Terézie a výstava kníh z fondu kniţnice. 

 

Súboj titanov   - ZSSR verzus USA, pod týmto názvom v spolupráci s michalovskou 

hvezdárňou sa uskutočnilo zaujímavé  podujatie, ktoré odprezentovala Mgr. Milada Jakubecová 

odborná pracovníčka hvezdárne. Súboj Titanov – to boli vlastne „vesmírne preteky“  - súťaţ 

v objavovaní vesmíru medzi USA a Sovietskym zväzom v 60-tych aţ 70-tych rokoch 

20.storočia, kedy sa obe strany snaţili prekonať úspechy tej druhej. Podujatia sa zúčastnilo 35 

študentov Gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach. 

Vesmír v starovekej astronómii - v spolupráci s Hvezdárňou v Michalovciach sa konalo 

zaujímavé podujatie pod názvom Vesmír v starovekej astronómii. Mgr. Milada Jakubecová 

pútavým spôsobom a zaujímavou počítačovou projekciou predstavila študentom Strednej 

odbornej školy sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach astronómiu – vedu, ktorá skúma vesmír, 

dotkla sa najmä jej začiatkov, ktoré siahajú do staroveku.  

Postavy veľkomoravskej histórie - Svätí Cyril a Metod patria nepochybne k najvýznamnejším 

osobnostiam v dejinách slovenského národa. O význame ich misie a o ich prínose aj 

s historickými súvislosťami rozprával JUDr. Miroslav Schýbal pre ţiakov Základnej školy T. J. 

Moussona. 

Oddelenie študovne  v uplynulom období pripravilo pre ţiakov základných a stredných škôl  

podujatia na, ktorými priblíţili nielen samotnú kniţnicu ale zaujímavosti v rámci zemplínskeho 

regiónu: 

Návšteva v kniţnici – venované ţiakom zo ZŠ v Rakovci n. Ondavou, ktorí  v kniţnici príjemné 

dopoludnie. Pracovníčky kniţnice ich previedli po jednotlivých oddeleniach. Potom sa deti 

rozdelili na dve skupiny. Starší ţiaci sa zúčastnili Mozartmánie, kde pri  tónoch Mozartovej 
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hudby si vypočuli  príbehy z jeho ţivota, prezreli si výstavu  o ţivote W. A. Mozarta. V tvorivej 

dielni vymaľovali omaľovánku s portrétom W. A. Mozarta a z papiera vyrobili Mozartovu 

parochňu. Mladší ţiaci čítali rozprávočku a počutý príbeh následne svojimi slovami 

prerozprávali. Na záver si vymaľovali omaľovanku Maťka a Kubka. 

Vtáčí raj Senné a Medzibodroţie - rok 2011 OSN  vyhlásilo za Medzinárodný rok lesov, 

pritom mesiac apríl je prepojený na prírodu: 

- Apríl mesiac lesov 

- 1.apríl sa zvyčajne spája so ţartmi, ale  v kalendári enviromentalistu je Svetovým dňom vtáctva 

- 22.apríl Deň Zeme - ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia 

ţivotného prostredia 

      

V apríli v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou / BirdLife Slovensko pobočka 

Michalovce pripravila pre ţiakov VII.ZŠ v Michalovciach podujatie venované prírode pod 

názvom „Vtáči raj Senné a Medzibodroţie.“ V úvode sa účastníci podujatia oboznámili s 

históriou apríla mesiaca lesov, ale aj názvov Deň vtáctva a Deň Zeme. Potom pracovník SOS v 

Michalovciach p.Ján Uhrín premietol dokumenty zo súkromného fotografického archívu bratov 

Rinikovcov - Senianske rybniky. Táto rybničná sústava vybudovaná ako náhrada za odvodnené 

časti krajiny je dnes domovom kŕdľov vodného vtáctva - vtáčím rajom. 

Vo filme Vtáčí raj Senné a Medzibodroţie prítomných  previedol náučným chodníkom "Vtáčím 

rajom", ktorý je celoeurópsky významným  územím a predstavil nám nielen jeho súčasnosť, ale 

aj históriu a spoluţitie ľudí s prírodou v oblasti Senianskej mokrade. 

Dôkazom toho, ţe aj dnešná mládeţ má vzťah k poézii, bolo stretnutie s mladou poetkou 

Patríciou Bakajsovou v ZKGZ v Michalovciach : 

 Patrícia je študentkou Cirkevného Gymnázia sv.Františka z Asissi vo Vranove n/Topľou, odkiaľ 

aj pochádza. Svojim rovesníkom študentom Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach 

prezentovala svoju tvorbu, predovšetkým básnické zbierky Básne nad zlato a Znovuzrodenie. 

Svojimi básňami chce poukázať, ţe na tomto svete sú veci, ktoré si v beţnom a uponáhľanom 

ţivote často ani nevšímame. Píše o ţivote, o anjeloch, o Bohu, o láske ako takej. 

Mimo priestorov Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického boli usporadúvané podujatia - 

záţitkové čítania a tvorivé dielne i na michalovských základných školách, na ktorých má svoje 

oddelenia. 

Hádanky (záţitkové čítanie)  -  podujatie pripravené pre ţiakov 1.ročníkov školského klubu. 

Pozostávalo z troch častí: 

1.časť- je práca s knihou- čítanie hádaniek pre spoluţiakov. 

2.časť- je práca s textom- hádanky vo forme doplňovačiek. 

3.časť- je práca s kresbou- vymaľovanie obrázkov uţ z uhádnutej hádanky. 

 V tomto podujatí bola zahrnutá aj informačná príprava a zápis nových čitateľov do školskej 

kniţnice.  
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Pavol Dobšinský (ľudová rozprávka) -   ,,Rozprávka je šlabikár, z ktorého sa učí dieťa čítať vo 

svojej mysli, vo svojej duši a vo svojom najhlbšom vnútri.“ Beseda so ţiakmi 5.A triedy na tému 

P. Dobšinský - ľudová rozprávka, kde sa ţiaci oboznámili zo ţivotom a tvorbou P. Dobšinského. 

Súčasťou bolo čítanie textu rovnakej rozprávky z knihy vydanej v r.2006 a knihy vydanej v 

r.1972,  vyhľadávanie spoločných a odlišných znakov v texte. Rozprávka je istým spôsobom 

nesmrteľným útvarom, ktorý preţíva aj jednotlivé generácie, bez toho, aby zostarla, ošúchala sa, 

alebo jednoducho vytratila. Ak si dieťa nepýta rozprávkovú knihu, neznamená to, ţe ju 

nepotrebuje, treba mu ju ponúknuť. A práve dnes, keď mladá generácia úplne prestáva čítať, je 

to silne aktuálne a potrebné. 

 

Veľkonočný pozdrav (tvorivá dielňa) - cieľom bolo pre Klub dôchodcov vlastnoručne vyrobiť 

veľký Veľkonočný pozdrav. Kaţdý ţiak prispel obrázkom aj veršíkom, ktoré následne 

zakomponovali na predpripravenú pohľadnicu.  

Za svoju húţevnatosť a kreatívnosť boli odmenení lízankou. 

Veľká noc – zvyky Veľkej noci – podujatie na oslava Veľkej noci, pri ktorom sa stretli ţiaci 1. 

A (p. u. Schumerová) a 1. B (p. u. Adamová) triedy. 1. B. trieda predstavovala tím námorníkov 

a trieda 1. A tím pirátov. Na úvod si námorníci a piráti zaspievali svoju hymnu. Ich úlohou bolo 

zhotovenie veľkonočného pozdravu pre svojich blízkych. Tieto pozdravy vyzdobili veršíkom 

a kresbou. Popri práci si porozprávali o zvykoch a tradíciách v ich rodinách počas veľkonočných 

sviatkov. Celá akcia sa niesla v duchu dobrej nálady. Dňa 20.4.2011 si ţiaci spoločne zaniesli 

veľkonočný pozdrav na poštu. 

Mother`s day na VII. ZŠ – v máji sa na VII. ZŠ konalo  podujatie za účasti ţiakov 5.ročníka 

v spolupráci s p. učiteľkou Danilovičovou. Ţiaci si vyrobili pozdrav ku Dňu matiek s anglickým 

veršíkom. Súčasťou bola aj výstavka anglických kníh  a slovníkov, ktoré pomáhali pri tvorbe 

textu. 

Čitateľský  maratón – posledný májový deň sa pobočka ZKGZ na 1.ZŠ sa zúčastnila 

celoslovenskej akcie „ Čítajme si...2011 “  Od 9:00 hod. do 15:00 hod. sa postupne striedali pri 

čítaní ţiaci 8. 7. 6. 5. 4. ročníka a taktieţ aktívni čitatelia 2. a 1. ročníka školského klubu, 

celkovo 238 čitateľov. Čítali sa knihy: 

-          Gabriela Futová: Poškoláci -  7. - 8. roč. 

-          Roman Brat: Mordovisko - 5.- 6. roč. 

-          Gabriela Futová: Rozruch v škole na Kavuličovej ulici -  4. roč. 

-          12 zlatých rozprávok - 1. a 2. roč. 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického kaţdoročne koncom mesiaca máj poskytuje  priestor 

detského oddelenia jednokolovej mestskej súťaţi „Zvonického literárne dni“ 

Podujatie sa zameriava na  prednes poézie a prózy regionálnych autorov, propagáciu ich ţivota 

a tvorby formou projektov a prezentáciu regionálnych tradícii v pripravovaných pásmach. 



24 

 

Organizátorom súťaţe bola ZŠ T.J. Moussona v spolupráci so Zemplínskou kniţnicou G. 

Zvonického. Pozvanie do súťaţe prijali ţiaci  michalovských ZŠ: ZŠ J.Švermu, ZŠ Krymská, ZŠ 

T.J.Moussona, ZŠ Školská, ZŠ P.Horova, ZŠ Moskovská  a  ZŠ Komenského. Mladí milovníci 

poézie a prózy si zmerali svoje sily v prednese poézie a prózy, v ľudovom rozprávaní 

a prostredníctvom projektov. Autorkou projektu „Pavol Horov“  bola Monika Kseničová ţiačka 

I. Z.Š. T.J.Moussona a autorkami projektu “Regionálni autori“ ţiačky V. ZŠ Dominika 

Mihaľová, Iveta Tóthová a Michaela Mihaľová.  Najviac prezentovanými autormi boli:  Pavla 

Sabolová,  Helena Sigulová a spestrením bola prezentácia tvorby Júliusa Knappa v nárečí. 

Prvenstvo v prednese získali Simona Kicová  ZŠ Krymská, Miroslava Gallová ZŠ Krymská, 

Dávid Sabo ZŠ T.J.Moussona, Natália Hamadejová ZŠ Komenského a Iveta Tóthová ZŠ 

Školská. Príjemným oţivením podujatia bolo rozprávanie členky poroty, spisovateľky Mgr. 

Anny Garbinskej o ţivote a tvorbe Gorazda Zvonického počas prestávky medzi jednotlivými 

kolami súťaţe. Svojim pútavým prejavom zaujala súťaţiacich, divákov i samotných pracovníkov 

kniţnice. 

„Čítajme si ...2011“ 

V predvečer Medzinárodného dňa detí sa Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického 

v Michalovciach zapojila do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu v rámci 

Slovenskej republiky - Čítajme si ...2011 - najpočetnejší detský čitateľský maratón, ktorého 

organizátorom je UNICEF, linka detskej istoty. Projekt vznikol s cieľom pritiahnuť k čítaniu 

viac detí a zároveň poukázať na význam detskej literatúry pre detského čitateľa. Čitateľský 

maratón prebiehal 6 hodín a bolo doňho zapojených 389 detí v rámci michalovských základných 

škôl. V tomto uţ štvrtom ročníku sa deti pokúsili o prekonanie minuloročných rekordov v čítaní, 

ktoré sú zapísané v Slovenskej knihe rekordov – čo sa i podarilo. Do čítania sa v rámci 

Slovenska zapojilo 30480 detí, ktoré takto prekonali minuloročný rekord. Pani spisovateľka 

MUDr. Ruţena Anďalová bola nielen prekvapením, ale aj osvieţením podujatia. Veľmi ju 

potešilo, ţe sa čítali práve jej knihy Zub múdrosti, Freónove komando a Prázdninové odreninky. 

Zdôraznila, ţe čítanie nie je len o lámaní rekordov, ale dôleţité je v dnešnej dobe rozvíjať detskú 

fantáziu a predstavivosť. Jej knihy sú nielen o citových vzťahoch v rodine, ale aj o poskytovaní 

prvej pomoci na základe humorných príbehov hlavných hrdinov.   

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v mnoţstve aktivít, podujatí zameraných na detského 

čitateľa, úzko spolupracuje i s organizáciami a zdruţeniami pôsobiacimi na území mesta 

Michalovce: Občianske zdruţenie Integra, Slovenská únia sluchovo postihnutých, domov 

sociálnych sluţieb pre deti a dospelých Anima, Detský domov a s Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach 

Stretnutie s básnikom Martinom Vladikom - pozvanie na stretnutie s básnikom prijali študenti 

gymnázia P. Horova, klienti Integri a členovia Slovenskej únie sluchovo postihnutých. 

Stretnutie sa začalo veselo  pesničkou speváckeho súboru  Mihalovski nevesty. Študentov 

zaujímala jeho tvorba i problémy, s ktorými sa stretáva vo svojej praxi ako sudcu. Z jeho tvorby 

zaujali najmä básne so spoločenskou tematikou – Beslan, Minúta ticha, Madrid. Posledná otázka 

patrila jeho otcovi ako, vidí svojho syna on, ako rodič. 



25 

 

Šialeny? No a! – začiatkom apríla usporiadalo oddelenie náučnej literatúry v Michalovciach pre 

študentov Gymnázia P. Horova  stretnutie s pracovníkmi Občianskeho zdruţenia Integra 

v Michalovciach pod vedením ergoterapeuta Jána Hlaváča.  Cieľom podujatia bolo v rámci 

diskusného fóra, prednášky, ale aj autentických vystúpení poukázať na dôleţitosť duševného 

zdravia  v ţivote mladého človeka. Spoluautor projektu Šialený ? No a ! zaujímavo, ľudský 

a príťaţlivo hovoril  o probléme drog, ich uţívaní a dôsledkoch pri ich prekonávaní a prevencií 

na duševné zdravie. Gymnazisti veľmi spontánne hovorili o svojich skúsenostiach kladných, ale 

aj záporných k danej téme. Aktuálnosť problematiky bola zároveň aj dobrou inšpiráciou 

k vykročeniu do nového, aktívneho, zdravého ţivotného štýlu. 

Z handicapu prednosť (práca s dyslektickými deťmi v kniţnici) 

Kniţnica by mala byť miestom, ktoré je otvorené všetkým záujemcom o jej sluţby bez rozdielu. 

Týka sa to aj deti s rôznym handicapom, pre ktoré nemôţe byť čítanie strašiakom. Jedným 

z mnohých problémov deti v súčasnosti sú špecifické vývojové poruchy čítania, učenia 

a správania. Tieto poruchy deti veľmi znevýhodňujú vo vzdelávacom procese, aj napriek tomu, 

ţe majú primeranú, niekedy i nadpriemernú inteligenciu. Medzi najčastejšie poruchy patrí 

dyslexia – porucha čítania. Práca s dyslektickými deťmi v kniţniciach nie je jednoduchá, pretoţe 

čítanie nepatrí medzi najobľúbenejšie záujmy týchto detí. Preto v polovici mesiaca jún sa 

v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

v Michalovciach kniţnica snaţila  pre nich vytvoriť priateľské prostredie plné čitateľských 

hrdinov, zaujímavých encyklopédií, 3D kníh a dobrodruţstiev. Cieľom tohto podujatia bolo 

čitateľsky motivovať tieto deti, aby získali lásku ku knihám a prekonali odpor, aby zistili, ţe sa 

môţu s knihou kamarátiť, rozvíjať svoje vedomosti a slovnú zásobu. Zaujímavý pre nich bol 

exlibris, jeho história a spracovanie. Prostredníctvom hry na dobrodruţnú výpravu sa 

deti pokúsili v kniţnici nájsť najstaršiu knihu z r. 1800.  

 

Kniha najlepší priateľ človeka 

 Marec je mesiacom knihy, v kniţnici sa na podujatiach stretávajú naši čitatelia všetkých 

vekových kategórií. Priestor na stretnutie s knihami bol poskytnutý aj klientom Animy s cieľom 

plnohodnotne rozvíjať osobnosť človeka s postihnutím aj na úrovni kultúry, estetiky 

a spoločenského ţivota. Anima je domov sociálnych sluţieb pre deti a dospelých 

v Michalovciach, ktorý poskytuje starostlivosť klientom so zdravotným postihnutím. Klienti 

domova si prezreli priestory kniţnice, prelistovali knihy, najviac ich zaujali encyklopédie 

a náučná literatúra, niektorí nám skúsili aj niečo namaľovať.  

 

Básničkujeme v kniţnici - súťaţ v prednese poézie a prózy bolo jedným z podujatí v rámci 

Týţdňa slovenských kniţníc, keď sa uţ po tretíkrát stretli deti z Detského domova 

v Michalovciach, aby predviedli svoje recitátorské umenie. Súťaţná prehliadka upozorňuje na 

talentovaných recitátorov, ale prospieva aj k lepšiemu vyuţitiu ich voľného času. 

Účastníkmi podujatia boli deti rôznych vekových kategórií, ktoré zaujali svojou spontánnosťou, 
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veselosťou a povzbudzovaní svojimi kamarátmi z obecenstva sa snaţili čo najlepšie zarecitovať 

svoju báseň či prózu. Tí najlepší dostali diplomy a vecné ceny, sladkosti dostali všetci. 

Kniholand alebo „Poďme do kniţnice zahnať nudu!“ 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach uţ tradične pripravila pre 

michalovské deti denný prázdninový tábor  Kniholand.  V rámci „tvorivého pondelka“ si deti 

pod vedením  Janky Fedorovej vytvorili knihomoľské tričká a navštívili televíziu Mistrál, kde sa 

trošku zahrali na redaktorov. Hviezdny utorok  sa naozaj vydaril,  Mliečna cesta do Hvezdárne 

bola dobrodruţná,  počas nej deti vyhľadávali indície v podobe hviezd a mesiaca.  Výprava do 

stredoveku bol názov interaktívnej výstavy, ktorú deti absolvovali v rámci „historickej stredy“ v 

Zemplínskom múzeu, nechýbala ani výroba historických parochní a tanec. Celodenný výlet do 

ZOO v Košiciach bol naozaj  ideálnym bláznivým štvrtkom  stvoreným na vyšantenie. Posledný 

deň  táborovania, „rozlúčkový piatok“, bol venovaný prírode, kde nás v lese na Vinnom jazere 

očakávali lesní pedagógovia. Výroba hniezd, kukučie mláďatá, prechod lesným terénom so 

zatvorenými očami, spoznávanie stromov,  ţivot zvierat, správanie sa v lese - to boli hry plné 

zábavy a poučenia.  Sprievodnými aktivitami  prázdninového tábora  v kniţnici boli samozrejme 

aj  knihy, časopisy, spoločenské hry, relax, ale aj bábkové divadielko.  

 

Tréning pamäti 

Druhé stretnutie seniorov zo Zariadenia pre seniorov na ul. Hollého s akreditovanou lektorkou 

Mgr. Dankou Petrufovou sa uskutočnilo tento krát na pôde Zariadenia pre seniorov 21.9.2011. 

Svoju pamäť si prišlo precvičiť 13 seniorov, ktorí  sa po prvom stretnutí, ktoré sa konalo 

v Zemplínskej kniţnici G. Zvonického, nemohli dočkať ďalších aktivít. Zapamätať si mená, 

správne priradiť tváre, rozvíjanie predstavivosti, hľadanie súvislosti to všetko si naši seniori 

vyskúšali a precvičili 

Stretnutie s prírodou 

Jesenné dopoludnie s lesnými pedagógmi a knihou z kniţnice aktívne strávilo 26 ţiakov 4. 

ročníka V. ZŠ v lese na Bielej hore. Okrem znalostí ako rastie les, kto ţije v lese, ako ho chrániť, 

aký úţitok máme z lesa (aj kniha sa rodí v lese) pracovití ţiaci odniesli z lesa to čo tam nepatrí. 

Nezabudli ste aj vy na prechádzke v lese fľašu od malinovky, plechovku alebo igelitovú tašku? 

Veríme,  ţe aţ raz prídu s nami do lesa naše deti alebo naši vnuci nájdu tam len to čo tam naozaj 

patrí. 

Spiace mesto – beseda s Martinom Vopěnkom 

6. októbra 2011 sa v priestoroch kniţnice v dopoludňajších hodinách a na I. ZŠ v popoludňajších 

hodinách  uskutočnila prezentácia a premiéra knihy Martina Vopěnku  Spiace mesto v rámci 

Dni  českej kultúry na Slovensku a v spolupráci s Českým spolkom . Zúčastnilo sa na nej cca 80 

ţiakov . Martin Vopěnka je český spisovateľ, cestovateľ, vydavateľ a publicista. Dobrodruţnú 

knihu Spiace mesto napísal ako návod na preţitie v nepredvídaných situáciách.. Inšpiráciou mu 
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boli aj vlastné deti a jeho cestovateľské skúsenosti.  V prezentácii odzneli  ukáţky z jeho tvorby 

v podaní ţiakov  vyšších ročníkov. 

 

4. októbra 2011 k nám na detské oddelenie zavítalo 9 prváčikov z triedy pre nadané detí zo VI. 

ZŠ na Okruţnej ulici v Michalovciach. Cieľom  pravidelných cyklických podujatí pre prvákov je  

oboznámenie sa s potrebnou literatúrou na danú tému, orientácia v kniţnici, putovanie za 

vznikom knihy,  nadobudnutie základných návykov pri čítaní, rozvoj čitateľskej gramotnosti  

a estetického cítenia, rozvoj komunikačných schopností detí. Na prvom našom stretnutí sme sa 

oboznámili s kniţnicou, jej funkciou a moţnosťami vzdelávania. Putovali sme cestou, ktorú musí 

prejsť kniha od svojho začiatku aţ k rukám čitateľa. Naučili sme sa prvácku hymnu, názvy 

prváckych dni a mesiacov, ktoré vymyslel spisovateľ Štefan Moravčík. S Danielom Hevierom 

sme si urobili prvácky poplach a preţili deň v mestečku Perečník. 

Záloţka do knihy spája školy - 3. ročník česko-slovenského projektu. 

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a 

strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záloţiek do kníh, ktoré ţiaci 

vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenu záloţiek môţu školy vyuţiť k nadviazaniu spolupráce, 

kontaktov alebo poznávaniu ţivota ţiakov v Českej republike. Aj 1.ZŠ T. J. Moussona sa 

zapojila do tohto projektu. Výmennou školou je ZŠ Lúčky. Výstavky uţ zhotovených záloţiek sa 

zúčastnilo v dňoch 20.10.2011 a 21.10.2011 okolo 300 ţiakov. 

Prvák  prvák, vystrč roţky! 

18. októbra 2011  k nám  zavítalo 15 prvákov z II. ZŠ Michalovce, aby tu preţili príjemný deň 

s knihou, naučili sa ako sa majú správať v kniţnici a preţili príbeh O Guľkovi Bombuľkovi.  

Záţitkové čítanie je interaktívny spôsob práce s literárnym textom,  ktorý je na rozdiel od 

hlasného čítania atraktívnejší. Deti pri ňom zapájajú  svoje poznávacie, estetické a tvorivé cítenie 

v rámci pohybovej, výtvarnej výchovy a tvorivej dramatiky.  

 

Zdravá výţiva. Vieme, čo jeme? 

Podujatie pod názvom    Zdravá výţiva. Vieme, čo jeme? sa konalo 19. 10. 2011 a zúčastnilo sa 

ho 20 študentov. Súčasťou podujatia bola aj výstavka kníh s touto tematikou: Zdravie je 

najväčšou hodnotou ţivota. Ja to stav úplnej telesnej, duševnej a spoločenskej pohody. Prostredie 

a spoločenská klíma – to všetko vplýva na náš psychický i fyzický stav. Určité oblasti ţivota 

však môţeme ovplyvňovať a usmerňovať. Jednou z nich je spôsob našej výţive. O tom všetkom 

rozprávala pre študentov Strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda lektorka pre zdravú výţivu 

Oľga Kendrová. Prednáška bola zaujímavá a výstiţná, doplnená ţivou diskusiou, spojená 

s degustáciou pripravených jedál.  
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Záţitkové čítanie pre ţiakov základných škôl 

19. septembra 2011 sa opäť stretlo 26 ţiakov VIII.ZŠ na záţitkovom čítaní O psíčkovi a 

mačičke. Takéto podujatie po predbeţnom dohovore môţu navštíviť ţiaci I. stupňa všetkých 

základných michalovských škôl. Vyvrcholením týchto stretnutí bude prezentácia - súťaţ dvojíc - 

psíček a mačička - o najlepšie stvárnenie týchto rozprávkových hrdinov knihy Josefa Čapka. 

 

Zubami- nechtami  ( strašidelné čítanie v kniţnici) 

Napriek tomu, ţe  Halloween je  viac komerčnou aktivitou, môţe sa v kniţničnej práci  zábavnou 

formou  vyuţiť na  zaktivizovanie detského čitateľa.  Zemplínska kniţnica G. Zvonického 

v spolupráci s Občianskym zdruţením Priatelia Múzy pripravila  2. novembra 2011 strašidelné 

čítanie Zubami-nechtami  podľa rovnomennej knihy  z pera mladých českých autorov. Čítanie 

hrôzostrašných poviedok ,  príbehov o strašidlách, jeţibabách bolo pre deti nielen zaujímavé, ale 

aj obohacujúce o krásu a silu literárneho slova.  Kniţnica sa v tento tajomný  deň   premenila na 

čarovný les, v ktorom ţijú  čarodejníci , čarodejnícki učni a strašidla.   40 detí  zo ZŠ P. Horova 

Michalovce a ZŠ Bracovce  si  pripravilo nielen čarovné formulky,  strašidelné kostýmy , ale aj 

dobrú náladu. Podarilo sa im vytvoriť príjemnú halloweensku atmosféru so všetkým čo k tomu 

patrí, strašidielka, koláčiky, pavúčie lahôdky, chichotavé cukríky a upírie zuby. V závere 

hororového čítania nás prepadli ozajstné strašidlá  z „Občianskeho zdruţenia Priatelia múzy“. 

Halloween sa naozaj vydaril, záţitok z čítania a počúvania však bol neopakovateľný. 

Krtko a zelená hviezda 

Detské oddelenie  ZKGZ  25.10.2011 pripravilo pre 15 rómskych deti Základnej školy 

z Petroviec nad Laborcom  dramatizované čítanie rozprávky Zdenka Milera Krtko a zelená 

hviezda spojené aj s premietnutím rovnomennej rozprávky. Cieľom podujatia bolo porovnať 

rozdiel medzi prečítaným textom a  videorozprávkou,  ich vplyv na rozvoj emocionality 

a sociálnej stránky dieťaťa, o ich účinkoch z hľadiska intelektuálneho rozvoja, o ich sile 

z hľadiska obrazotvornosti a imaginácie. 

Poklad na Bazovom ostrove 

„To ale bolo vzrušujúce dobrodruţstvo, však, Bazo?“ spýtal sa malý zajac priateľa. „To teda 

hej! Ale nenašli sme ten zlatý poklad. Zlatý poklad veru nenašli. Získali však nového priateľa. 

A to nie je poklad? Je! A dokonca väčší ako všetko zlato sveta. Na troch stretnutiach 

(5.10.2011, 12.10.2011 a 19.10.2011) si ţiaci V.ZŠ 2.roč. (p.Štofová) prečítali príbeh 

o priateľstve a dobrodruţnom hľadaní pokladu na Bazovom ostrove. Nechýbali ani zaujímavé 

ilustrácie. 
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Jesenné záţitkové čítania na pobočkách základných škôl  (VII.ZŠ) 

„Zaznel v lese zajkov hvizd, ţe odpadol zlatý list. Kto si ten list prečíta, vie ţe jeseň prekvitá.“ 

Na spestrenie jesenných dní si ţiaci školského klubu našli čas na jesennú výzdobu školskej 

kniţnice a nástenky. Nechýbalo ani prečítanie si jesenných básničiek, prísloví a porekadiel. 

Strašidelný príbeh a deti bola téma, ktorej sa v dňoch 11.11 a 14.11.2011 zhostilo 55 deti z I. ZŠ 

Michalovce.  Okrem čítania strašidelných príbehov z knihy Zubami nechtami sa  prezentovali aj 

svojou vlastnou tvorbou.  Strach, smiech, zimomriavky a kreativita boli v týchto dňoch veľmi 

chytľavé a nákazlivé. 

Mária Ďuríčková  -  Danka a Janka 

Na tomto stretnutí si ţiaci 2.ročníka školského klubu dočítali knihu Danka a Janka. Spoločne 

sme si prerozprávali ich rôzne huncútstva, ktoré ţiaci zachytili v ilustrovanej forme. K dispozícii 

bola aj výstavka kníh, kde sa oboznámili so ţivotom a tvorbou Márie Ďuríčkovej. Deti najviac 

zaujala kniha O Guľkovi Bombuľkovi, ktorá bude spríjemňovať naše ďalšie stretnutia v školskej 

kniţnici. 

Kniţka pod vankúš 

Podujatie bolo zamerané pre deti predškolského veku s cieľom vytváranie návykov zvládať 

počúvaný a neskôr čítaný text s porozumením. 19 detí z MŠ na Vajanského ulici v 

Michalovciach  dňa 16.11.2011  preţili svoje rozprávkové dopoludnie v kniţnici. Zbierka 

básničiek Kniţka pod vankúš , autorky Gabriely Dittelovej je venovaná vekovej skupine 4-7 

ročných detí. Je to dôleţité obdobie pre rozvíjanie ich vzťahu k čítaniu a prebudovanie zručností, 

ktoré im pomôţu čítať s porozumením. Básničky sú vhodné  na aktivity, ktoré pomáhajú dieťaťu 

rozlišovať aktívny čas od odpočinkového. Pre dieťa predškolského veku je prirodzené 

antropomorfické vnímanie, teda prisudzovanie ľudských vlastností neţivým predmetom 

a zvieratám. V hrách s textom ho môţeme rozvíjať a prehlbovať, čím budujeme dobrý základ pre 

obrazné vnímanie, čo je jedna z podmienok na čítanie s porozumením. Vankúš je pre prácu 

s kniţkou inšpiratívnym predmetom, ktorý sme pouţili pri hrách  „Nočný motýľ, Vankúš 

cestovateľ a  Ako spíme.“ 

Stretnutie opäť po roku 

 

...opäť po roku 21.10.2011 o 15,00 hod sme sa stretli s osemnástimi kolegyňami, ktoré si uţívajú 

krásne chvíle jesene ţivota.  

Svojim ľudovým rozprávaním spríjemnil popoludnie ľudový rozprávač Tomáš Eštok (ţiak 

VIII.ZŠ), ktorý príbehmi zo ţivota navodil veselú náladu. Prostredníctvom Tomášových 

prerozprávaných príbehov k nám zavítali naši rodáci p. Július Knapp a Ander z Košic. Potom uţ 

rozprávali svoje ţivotné príbehy samotné účastníčky stretnutia navzájom medzi sebou. Kaţdá z 

nich prišla skutočne s dobrou náladou a plnou taškou spomienok. Nechýbala ani ľudová muzika.  
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Literárny klub zdruţuje milovníkov písaného slova a literatúry 

 

Prvé stretnutie mladých začínajúcich autorov literárneho klubu v našej kniţnici v spolupráci s R. 

Brenkusom z vydavateľstva Pectus bolo v apríli 2008. 

25.8.2011 o 14,00 hod. sa 8 členov literárneho klubu "Čriepky" stretlo so spisovateľom 

Radoslavom Brenkusom. Na stretnutí po hlasnom čítaní prác rozoberal,  posudzoval a 

hodnotil jednotlivé práce p.Brenkus, ale aj samotní členovia. Bola to veľmi ţivá debata. Škoda, 

ţe pre pracovnú vyťaţenosť a pôsobenie v zahraničí p.Brenkusa, ďalšie stretnutia klubu sa 

uskutočnia bez jeho prítomnosti. Prisľúbil, aţ mu to pracovné povinnosti dovolia, rád medzi nás 

zavíta. Členovia klubu aj naďalej sa budú stretávať raz za dva mesiace.  

 

Dňa 24. 11. 2011 pripravilo oddelenie beletrie Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického v 

Michalovciach literárne pásmo k 90.výročiu úmrtia P.O. Hviezdoslava (1849 - 1921). Na 

podujatí sa zúčastnilo 40 ţiakov z 8. ZŠ, ktorí sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli veľa 

zaujímavostí zo ţivota a tvorby najuniverzálnejšieho ducha slovenskej literatúry a kultúry. Naši 

mladí priatelia (a čitatelia) mali moţnosť vidieť unikátne dobové fotografie (napr. 

Hviezdoslavov rodný dom, portréty jeho rodičov, portrét mladého básnika a jeho manţelky, 

ukáţky Hviezdoslavovho rukopisu, poetovu pracovňu a písací stôl) a vypočuť si recitáciu 

úryvkov z niekoľkých básní umeleckého génia. A tak aspoň na chvíľu navštívili vesmír poézie 

jedného z hlavných formovateľov slovenského literárneho realizmu. 

Blíţia sa Vianoce 

Aj keď Martin neprišiel na bielom koni, ani Katarína nebola na ľade k deťom michalovských 

materských škôl prišlo niekoľko snehuliakov a snehových vločiek. Stretli sa v našej kniţnici 25. 

novembra 2011 na podujatí pod názvom „Blíţia sa Vianoce“. Takmer 60 detí veršíkmi a tancom 

otvorilo predvianočný 1. adventný víkend. Texty básničiek pripomínali, ţe Vianoce nie sú len 

o upratovaní, pečení a darčekoch, ale aj o láske a porozumení medzi ľuďmi. Malý kamienok – 

drahokam – ktorý si deti odniesli z tohto stretnutia má pripomínať nielen im ale aj nám 

dospelým. Pekné a v pohode strávené dopoludnie bolo potešením pre všetkých. 

Beseda s Annou Garbinskou v Bánovciach nad Ondavou 5.12.2011 

Pohodového posedenia so spisovateľkou Mgr. Annou Garbinskou sa zúčastnilo 35 členiek Únie 

ţien a Jednoty dôchodcov v Bánovciach nad Ondavou. Osobne prednesená duchovná poézia 

spisovateľky, spev ţiačok i hra na husliach pohladila duše i srdcia všetkých účastníkov. Vôňa 

pečiva i priamo na podujatí pečených oplátok naznačovala príchod vianočných sviatkov. Celé 

podujatie sa nieslo v tejto sviatočnej atmosfére a skončilo prekrásnou vianočnou piesňou Tichá 

noc... 

Beseda s Elenou Elekovou 

 V spoločenskej miestnosti našej kniţnice sme  29.11.201 o 14,00 hod privítali mladú autorku 

Elenu Elekovu (vl. menom Katarína Varechová), ktorá získala Prémiu Literárnej ceny Mám 

talent 2011 za prvotinu Ţivot pri ţivote, ktorú vydalo vydavateľstvo Ikar. Zároveň sme 
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knihu uviedli do ţivota v našej kniţnici. Autorka sa priznala, ţe vţdy mala rada slova, najmä 

písané. Lásku ku knihám jej vštepovali rodičia. Písaním začala uţ v ôsmich rokoch,  vďaka 

učiteľke slovenčiny v písaní aj pokračovala. Získala ocenenia v literárnych súťaţiach a niektoré 

vyšli v literárnych prílohách týţdenníkov Nové slovo a Smena na nedeľu. V osemnástich s 

písaním poézie skončila a zdalo sa jej, ţe na prózu, ktorá ju vţdy lákala, nemá talent. Aţ prišlo 

ďalšie tvorivé ţivotné obdobie - rodičovská dovolenka a najmä projekt Mám talent. Kniha bola 

pokrstená dva krát. V Michalovciach knihu pokrstil kaplán Peter Novysedlák vodou. Druhý krst 

prebiehal v priestoroch v jednom z  kníhkupectiev Panta Rhei v Bratislave. Knihu pokrstil Jozef 

Heriban za asistencie Dada Nagya a Petra Holka čokoládovými bonbónmi v duchu známej vety 

Foresta Gumpa "Ţivot je ako bonboniéra. Nikdy nevieš, aký bonbón si vytiahneš." Ani pri tomto 

príbehu neviete aký je chutný a pútavý, kým sa do neho nezahryznete. Je to výstiţné, táto kniha 

je skutočne takým bonbónikom. Je výborne napísaná. Zaujmú ľudské osudy tých, ktorí 

pomáhajú iným. Spisovateľka odpovedala na otázky študentov GĽŠ v Michalovciach, GPH v 

Michalovciach, členov Literárneho klubu Čriepky, ktorého aj autorka je členkou a klientov 

Integry, o.z.-Zdruţenie pre duševné zdravie v Michalovciach (52 účasť). Boli to predovšetkým 

účastníci, ktorí sami píšu a milujú literatúru. Tento rok je pre autorku plodným rokom. Veď len 

od apríla t.r. napísala okrem spomínanej knihy päť poviedok, ktoré sú uverejnené na stránke 

Mám talent.  

 

Horúca Afrika 

V predvianočnom čase 5.decembra 2011 k nám zavítali klienti Domova sociálnych sluţieb 

Anima, aby tu roztopili ľady  a srdcia nás všetkých „Horúcou Afrikou“. To bol názov ich 

tanečno- pohybovej kreácie. Zvuky bubnov a rytmus rumby sa niesol celou kniţnicou. Hosťami 

podujatia bolo aj  40 prvákov a tretiakov zo IV. Základnej školy Michalovce, ktorí si zároveň 

prezreli kniţnicu, inšpirovali sa výstavkou vianočných kníh,  vypočuli si rozprávku 

o obdarovanom Mikulášovi. 

Vianočné zvyky v tvorivých dielňach na pobočkách základných škôl - VII.ZŠ, I.ZŠ  

20.12.2011 si ţiaci školského klubu vyzdobili kniţnicu VIANOČNÝMI dekoráciami. 

22.12.2011 bola pre ţiakov pripravená celodenná aktivita , ktorá pozostávala z výroby 

Vianočných pohľadníc, maľovaniek a  dekorácií. 

Krásy Zemplína v tvorbe T.J.Moussona očami a štetcom našich detí 

Zacnelo sa mi za valalom... a mohli by sme pokračovať veršami P. Horova, v ktorých ospieval 

krásy nášho Zemplína. Nie menej krásne ich namaľoval  J. T. Mousson, ktorého výročie 

príchodu do malebného kraja -Michaloviec  sme si počas celého roka pripomínali nie slovami  

ale štetcom. K tomu prispeli ţiaci 4 základných škôl v Michalovciach, ZŠ v Jovse a ZUŠ v 

Michalovciach. So zvedavosťou skúmali  jeho obrazy a snaţili sa ich reprodukovať čo 

najlepšie/najvernejšie/   Podarilo sa im to. 16. decembra 2011 sa odmenené deti, ich 

pedagógovia, rodičia, zástupcovia  kultúrnych zariadení a porotcovia stretli na výstave a 

odovzdávaní cien v priestoroch Zemplínskeho múzea. Predsedníčka poroty akad. maliarka PhDr. 

L. Lakomá - Krausová a riaditeľka ZKGZ  PhDr. A. Vasiľová  odovzdali ceny víťazom. V troch 
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kategóriách bolo spolu odmenených 12  najlepších, veríme ţe J. T. Mousson bude mať svojich 

pokračovateľov. 

 

Vinšujeme, vinšujeme... 

Pekným zvykom sa stáva kaţdoročné stretnutie detí z Detského domova. Ani tento rok nebol 

výnimkou, keď sa 15.12.2011 zúčastnili súťaţe o najkrajší vinš či koledu. 

Príjemná pohoda, smiech a veselosť sa niesli celým podujatím. Súťaţe sa zúčastnilo 40 detí. 

 

Celkom sa na  našich podujatiach zúčastnilo 6 385  návštevníkov.  

 

II. Regionálna činnosť 

 

1. Bibliografická činnosť 

 

Na Úseku bibliografie sa v roku 2011 excerpovalo z tejto regionálnej tlače : Michalovčan,  

Zemplínsky Korzár, Noviny Zemplína – on-line,  Naše mesto Stráţske, Prameň, Misionár, Don 

Bosco dnes, Bel novinky, Budkovčan a Pozdišovské čriepky. Na celoslovenskej úrovni sa robila 

excerpcia časopisu Slovenka (218 záznamov) 

Za uvedené obdobie bolo do databázy vo Virtue vloţených spolu 2 324  bibliografických 

záznamov. 

 

Knihy s regionálnym obsahom sú uloţené v študovni, kde sú prístupné pouţívateľom 

k prezenčnému štúdiu. 

 

Priebeţne boli doplňované výstriţkové albumy spracovávané v klasickej podobe : album 

regionálnych osobností a album o histórii a činnosti Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického 

v Michalovciach. Do elektronického albumu z regiónu pribudlo 1 956 záznamov.  

V súlade s národným projektom digitalizácie sa mení pracovná náplň bibliografov. Oproti 

minulosti, kedy sa spracúvali výberovo články z niektorých titulov seriálov nebudú spracúvať  

jednotlivé články, ale celé čísla novín a časopisov. Po digitalizácii sa obraz upraví a vykoná sa 

optické rozlíšenie písma (čiţe OCR) s následným exportom do formátu PDF. Objektom 

spracovania a popisu teda nebude jednotlivý článok ale číslo časopisu, ktoré bude plnotextovo 

indexované. Indexovanie novín a časopisov umoţní plnotextové vyhľadávanie článkov podľa 

potrieb kniţníc a pouţívateľov. Úlohou bibliografov bude riadiť proces digitálneho spracovania 

seriálov, najmä však klasifikáciu, indexovanie, identifikácia čísel, kontrolu kvality.  

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach spolu s ďalšími vybranými 

kniţnicami - ŠVK v Prešove, Kniţnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Hornozemplínska kniţnica 

vo Vranove nad Topľou a ŠVK Banská Bystrica - je zapojená do pilotného projektu spracovania 

seriálov v digitalizácii. Po zvládnutí všetkých detailov v tomto malom pracovnom tíme bude 

nasledovať šírenie poznatkov a riešenia v celom kniţničnom systéme SR.  
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 Projekty spracované na regionálnom oddelení v roku 2011 : 

 

Tajomstvo rozprávky  

projekt bol podaný na nadáciu Hodina deťom 

poţadovaný finančný príspevok 2 700,- € 

projekt nebol schválený 

 

Knihou k vzdelanosti 

Projekt bol podaný na mesto Michalovce 

Schválený príspevok vo výške 500,- € 

 

Zrealizované informačné prípravy v prvom polroku 2011 : 

Hodina Slovenskej výchovy – regionálni autori pre ţiakov ZŠ (pod vedením p. učiteľky 

Papáčovej) 

 

Pripravené výstavky : 

V rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal pri príleţitosti 15. výročia pomenovania kniţnice 

po Gorazdovi Zvonickom, bola pripravená výstavka o ţivote a diele tejto významnej regionálnej 

osobnosti. 

 

 

2. Metodická činnosť 

 

Metodická a prieskumová činnosť bola realizovaná : 

 poradenskou  sluţbou jednotlivým kniţniciam okresu, 

 doplňovaním kniţničného fondu do kniţníc okresu na základe dohôd s obecnými úradmi, 

 prípravou kultúrno-výchovných podujatí v obecných kniţniciach, 

 poradenskou sluţbou pri príprave projektov, 

 školeniami a pracovnými stretnutiami knihovníkov. 

 

Do konca marca 2011 boli spracované štatistické výkazy o činnosti kniţníc za rok 2010. 

Spracovanie sa robilo v elektronickej podobe – priamo z webovej stránky MK SR. 

Sumáre za jednotlivé typy kniţníc – s profesionálnymi knihovníkmi, s neprofesionálnymi 

knihovníkmi, mestské, regionálna kniţnica a všetky typy kniţníc spolu boli odoslané do VKJB 

v Košiciach. V roku 2011 bolo uskutočnených 153 metodických návštev.  

Metodické návštevy boli zamerané na : 

Na obnovenie dohôd s obecnými úradmi na nákup kniţničného fondu pre kniţnice v regióne. 

Dohody obnovilo 17 obecných úradov : Bánovce nad Ondavou, Budkovce, Beţovce, 

Choňkovce, Kaluţa, Klokočov, Kusín, Lúčky, Oreské, Podhoroď, Rakovec nad Ondavou, 
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Slavkovce, Staré, Trhovište, Trnava nad Laborcom, Úbreţ, Vinné. Na základe dohôd s obecnými 

úradmi v roku 2011 bolo zakúpených pre obecné kniţnice v okresoch Michalovce a Sobrance 

344 zväzkov nových kníh v celkovej hodnote 2560,55 € (77 139,24 Sk). K predaným knihám 

metodické oddelenie vystavuje faktúry a dodacie listy. Zároveň sú knihy na dodacích listoch 

tematicky členené.  

V roku 2011 sa metodické oddelenie podieľalo na príprave a zabezpečení týchto besied: 

14.3.2011 – ZŠ Vinné – beseda s regionálnou spisovateľkou A. Garbinskou 

30.3.2011 – ZŠ Rakovec nad Ondavou – beseda s regionálnou spisovateľkou R. Anďalovou 

10.5.2011 – ZŠ Bracovce – záţitkové čítanie 

5.12.2011 – beseda so spisovateľkou Annou Garbinskou. Besedy sa zúčastnilo 35 členiek Únie 

ţien a Jednoty dôchodcov v Bánovciach nad Ondavou. Na toto podujatie urobila p. Váradyová 

z propagačného úseku ZKGZ 30 pozvánok. 

14.12.2011 – beseda so spisovateľom Vladimírom Štefaničom (kňaz, spisovateľ, textár) na ZŠ 

vo Vinnom o jeho ţivote i tvorbe. Besedy sa zúčastnilo 79 ţiakov 6. – 9. Ročníka. 

Personálne zmeny knihovníkov a k obnoveniu činnosti došlo v Beţovciach, Klokočove, Kusíne, 

Trhovišti. V obecnej kniţnici v Trhovišti, po estetizácii priestorov, bola vyradená zastaralá 

a opotrebovaná literatúra, ktorá zároveň bola navrhnutá revíznej komisii na vyradenie. Obecná 

kniţnica v Trnave pri Laborci zakúpila kniţnično-informačný program MaSK na automatizáciu 

kniţničnej agendy. V roku 2011 bola zrušená kniţnica v Zemplínskej Širokej. Priestory kde bola 

kniţnica umiestnená obec predala súkromnému podnikateľovi a knihy boli rozpredané na burze. 

K 31.12.2011 došlo k zrušeniu Mestskej kniţnice v Sobranciach. Od roku 2012 má byť súčasťou 

Centra voľného času. Spolu s knihovníčkou mestskej kniţnice bol pre Mestský úrad 

v Sobranciach pripravený okrem prírastkových zoznamov a zoznamov vyradenej literatúry 

zoznam kníh na vyradenie (zastaralá, opotrebovaná, nedobytná pohľadávka). Poradenská 

a metodická pomoc bola poskytnutá aj pri príprave projektov z Karpatskej nadácie. Do projektu 

sa zapojili kniţnice v Bracovciach, Oreskom, Úbreţi, Podhorodi a Trnave pri Laborci.  

Počet poskytnutých metodických konzultácií – 31. 

 

3. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 

 

Pri príprave kultúrnych a vzdelávacích podujatí a spoločných projektov spolupracuje 

kniţnica 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,  Slovenský zväz 

sluchovo postihnutých, Slovenský zväz telesne postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, České centrum na Slovensku, miestna pobočka Českého spolku, Matica slovenská,  
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materské, základné a stredné školy, pobočky vysokých škôl na území mesta, verejné kniţnice 

v regióne (obecné, mestské).  

V júli 2011 vzniklo občianske zdruţenie Entreé pri ZKGZ v Michalovciach. Cieľom zdruţenia je 

vytvárať platformu, na ktorej by sa stretávali tí občania, ktorí popri svojom zamestnaní sú ochotní a 

pripravení pomôcť kniţnici v jej činnosti a svojimi nápadmi prispejú k tomu , aby ZKGZ v 

Michalovciach sa ešte vo väčšej miere dostala do povedomia čo najširšej verejnosti. Poskytovať 

deťom a mládeţi moţnosť zmysluplného trávenia voľného času a tak prispieť k tvorivému rozvoju 

ich osobnosti . Organizovať a podporovať také aktivity a podujatia, ktoré budú viesť k odstraňovaniu 

informačných bariér pre občanov s akýmkoľvek znevýhodnením.  

 

Za účelom napĺňania svojho cieľa bude zdruţenie vyvíjať spravidla tieto činnosti:  

a) propagácia kniţnice v rámci regiónu, doma i v zahraničí,  

b) vydávanie propagačných materiálov, broţúr a kníh,  

c) organizovanie voľného času detí a mládeţe rôznymi formami ,  

d) príprava projektov,  

e) podpora zdravého ţivotného štýlu,  

f) organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, programov pre širokú laickú i odbornú 

verejnosť,  

g) prostredníctvom sponzorských príspevkov, získavaním dotácií, grantov, darov a prostriedkami od 

dobrovoľných prispievateľov zabezpečovať napĺňanie cieľov a výkon činnosti zdruţenia  

h) spolupráca s domácimi i zahraničnými organizáciami, spolkami a zdruţeniami s cieľom výmeny 

informácií, uskutočňovania odborných, kultúrnych i spoločenských aktivít za účelom napĺňania 

cieľov a činnosti zdruţenia.  

 

V druhom polroku 2011 pripravilo občianske zdruţenie v spolupráci s kniţnicou rad zaujímavých 

podujatí pre širokú verejnosť.  

 

4. Public relations – styk s verejnosťou 

 

Prácu s verejnosťou uskutočňuje úsek pre propagáciu. Prostredníctvom "Public relations" 

kniţnica oslovuje širokú verejnosť, nielen svojich pouţívateľov. Práca s verejnosťou predstavuje 

mnoţstvo programov zameraných na propagáciu kniţnice, jej činnosti, budovanie jej kladného 

imidţu. 

Oblasti práce s verejnosťou 

Práca s verejnosťou je zameraná na mnohé oblasti,  na firemnú komunikáciu - tvorbu identity 

kniţnice, na styk s médiami, na získanie finančných zdrojov, účelové kampane, výstavy, 

sociálnu komunikáciu a sponzoring. 

Cieľové skupiny 

 Čitatelia a pouţívatelia kniţnice 

 Vlastní zamestnanci 

 Deti, študenti, dôchodcovia 
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 Sponzori, donori 

 Orgány štátnej a územnej správy 

 Tvorcovia verejnej mienky, médiá 

 Partneri, sprostredkovatelia 

 Vzdelávacie inštitúcie – materské, základné, stredné školy, pobočky vysokých škôl, 

O svojej činnosti -  kultúrnych podujatiach, projektoch, poskytovaných sluţbách indormuje 

kniţnica cieľové skupiny prostredníctvom : 

- internetu na webových stránkach  

 www.izemplín.sk, www.novinyzemplina.sk, www.michalovce.sk, www.facebook.sk, 

www.infolib.sk, www.terraincognita.sk, www.podujatia.sk, www.zkgz.sk  

- regionálnej tlače – Michalovčan (dvojtýţdenník) 

- vysielania regionálnej televízie – Mistrál, TV Zemplín 

- informačných plagátov a pozvánok na kultúrne podujatia, 

- emailovej komunikácie s pouţívateľmi kniţnice. 

 

 

5. Automatizácia a internetizácia kniţnice 

 

V súlade s Uznesením vlády 801/2002 o elektronizácii kniţníc sa naša kniţnica zapojila do 

projektu KIS3G. Cieľom projektu je vybudovať na Slovensku efektívny centralizovaný 

integrovaný kniţnično-informačný systém a zlepšiť kniţnično-informačné sluţby občanom 

v kniţniciach a cez internet. Centralizované vyuţívanie kniţničného systému Virtua umoţňuje 

zlepšenie a rozšírenie sluţieb kniţníc a zlepšenie dostupnosti kniţničných zbierok. Od 1. 

februára 2007 spracovávame aj poţičiavame v systéme Virtua periodickú tlač. V súčasnosti má 

kniţnica 5 licencovaných klientov systému virtua, systém je nainštalovaný aj na pobočkách. 

Technické zabezpečenie kniţnice 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach poskytuje prístup k internetu pre 

registrovaných čitateľov ale aj pre širokú verejnosť. Oddelenie internetu je na prvom podlaţí 

kniţnice, záujemcovia o túto sluţbu majú k dispozícii 5 pracovných staníc, laserovú tlačiareň, 

skener formátu A3 a kopírovací stroj. Z grantu MK SR, ktorý sme získali v roku 2009 na projekt 

Wifi zóna pre pouţívateľov kniţnice sme zakúpili hotspot, pripojenie do wifi zóny môţu 

vyuţívať záujemcovia prostredníctvom svojich mobilných zariadení – i-padov, mobilov, 

notebookov. 

Od roku 2007 je v prevádzke Bezpečnostný systém EM 500 na ochranu kniţničného fondu. 

Finančné prostriedky sme získali z grantu MK SR a na dofinancovaní sa podieľal náš 

zriaďovateľ. Našim cieľom je chrániť kniţničný fond pred odcudzením. Postupne bol 

http://www.izempl�n.sk/
http://www.novinyzemplina.sk/
http://www.michalovce.sk/
http://www.facebook.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.terraincognita.sk/
http://www.podujatia.sk/
http://www.zkgz.sk/
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ochrannými etiketami označený celý fond kniţnice. Nové knihy sa označujú pri spracovaní, pred 

zaradením do výpoţičiek. 

Zamestnanci kniţnice pracujú na 17-tich pracovných staniciach, ktoré na výpoţičných 

oddeleniach umoţňujú prístup do on-line katalógu kniţnice – v rámci Slovenskej kniţnice 

(www.kis3g.sk) 

Pri súčasných potrebách vyuţívania výpočtovej techniky však musíme konštatovať, ţe technické 

zabezpečenie je nedostatočné. Výpočtová technika je zastaralá a na jej obnovu kniţnica nemá 

finančné prostriedky. Všetko financujeme z projektov, ale ţiaľ ani to nestačí. 

 

III. Projekty 

 

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 3 302 poukazov. 

 

Interkultúrny, interetnický a medzináboţenský dialóg 

Poţadované od : Úradu vlády SR, Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania 

Celkové náklady na projekt : 5 436,- € 

Výška poţadovanej dotácie : 5 156,- € 

Projekt nebol schválený 

 

Klenoty nášho regiónu 

Poţadované od: Nadácia Orange 

Program: Šanca pre Váš región 

Celkové náklady: 3 100,-€ 

Poţadované finančné prostriedky: 2 900,-€ 

Projekt nebol schválený 

Tréning pamäti 

Poţadované od: Nadácia Orange 

Program: Zelená pre seniorov 

Celkové náklady: 2 399,-€ 

Poţadované finančné prostriedky: 2 149,-€ 

Projekt nebol schválený 

Túlajme sa kniţnicou 

Poţadované od: Nadácia COOP JEDNOTA 

Program: Nech sa nám netúlajú 

Celkové náklady: 1 650,-€ 

Poţadované finančné prostriedky: 1 500,-€ 

Projekt nebol schválený 

http://www.kis3g.sk/
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Z kniţnice do lesa, z lesa do kniţnice 

Poţadované od: Karpatská nadácia 

Program: Otvorená kniţnica 

Celkové náklady: 2 971,-€ 

Poţadované finančné prostriedky: 2 674,-€ 

Projekt nebol schválený 

Knihou k vzdelanosti 

Poţadované od: Mesto Michalovce 

Projekt bol schválený vo výške 500,- € 

 

IV. Stratégia rozvoja kultúry KSK na roky 2008 – 2013 

Štandardizácia ZKGZ Michalovce v roku 2011 

 

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

knihovníctva na roky 2008-2013, korešpondujúca so zámermi Stratégie informatizácie 

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

pôsobnosti zabezpečili činnosť verejných kniţníc a rozvoj kniţnično-informačných sluţieb. 

OKaCR zapracoval ciele a úlohy Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do Stratégie 

rozvoja kultúry KSK na roky 2008 – 2013, ktorú Zastupiteľstvo KSK schválilo uznesením 

číslo 484/2008.  

 

 

Zámerom štandardizácia kniţníc KSK je : 

 

vytvorenie jednotného systému noriem pre tvorbu a zabezpečenie podmienok rozvoja 

činnosti kniţníc v záujme vybudovania otvoreného informačno-kniţničného systému, 

schopného integrovať sa do informačno-kniţničného systému SR, 

 

vyuţitie 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 sluţbách a presun ľudských zdrojov do ţivého 

kontaktu s uţívateľmi a kultúrnou verejnosťou 
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Vyhodnotenie výkonov kniţnice, podľa schválených štandardov : 

 

Ukazovateľ/indikátor 

výkonu kniţnice 

 

Slovenský štandard Benchmark 

po zohľadnení 

špecifík 

jednotlivých 

kniţníc KSK 

 

Skutočnosť r. 

2011 

 

1 Počet kniţných 

jednotiek 

získaných kúpou 

ročná obnova KF ako 

celku 

 

3 – 5 % obnova KF 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

2 % 823 zväzkov = 

0,8% 

2 Suma finančných 

prostriedkov na nákup 

kniţničných fondov 

 

10 eur na knihu 10 eur na knihu  

3 Počet titulov periodík 100 – 150 titulov 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

50 - 80 66 

4 Počet PC s internetom 

pre 

verejnosť 
 

7 – 10 ks PC 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

1/200 - 600  5 ks  

1 /1311 

5 Týţdenný počet  

prevádzkových hodín 

 

45 -52 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

Min. 50 hodín, 

s rešpektovaním 

posunu 

záverečných 

hodín 

pre verejnosť 

 

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 

7 Výpoţičky na 1 

zamestnanca 

vykonávajúceho 

knihovnícke činnosti 

 

15 000 výpoţičiek 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

60 – 70 % 

slov. štandardu 

(9000 – 10 500 

výpoţičiek) 

dosiahnuť 

v horizonte 

3 rokov, 

 

7931 – 52% 

8 Výpoţičky na 1 čitateľa 

 

 

30 za rok 

 

 

Min. 20 za rok 

 

 

22 za rok na 1 

čitateľa 
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   Výpoţičky na obyvateľa  

7 – 9 výpoţičiek na 

obyvateľa   

 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

 

 

 

3,6 na obyvateľa 

 

9 Percento čitateľov z 

počtu 

obyvateľov  

15 % 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

Rozpätie  

10 – 15 %, 

 

 16,6% 

10 Počet platených akcií, 

sluţieb a podujatí  

organizovaných kniţnicou 

 

Nesleduje sa – štandard 

nie je stanovený 

 

4 ročne 4 podujatia 

11 Počet AVD v 

kniţničnom 

fonde 

 

Štandard nie je 

stanovený 

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

 

Organizačná štruktúra ZKGZ k 31.12 2011 

 

 

 

Riaditeľka

Útvar knižnično-
informačných služieb

Oddelenie pre dospelých 
čitateľov 4

TT8

Študovňa časopiseckej 
a odbornej literatúry 2 

TT8 

Oddelenie pre deti 
a mládeţ a pobočky 3 

TT8, 1 TT9

Hudobné oddelenie a 
internet 1 TT8, 1 TT10

Útvar ekonomicko-
technických činností

Úsek ekonomický 1 TT10

Úsek technický 

1 TT4

2 TT2

Útvar 
metodiky, koordinácie 

a automatizácie

Úsek metodickej činnosti 
1 TT9

Úsek informatiky 
a automatizácie 

1 TT10

Úsek doplňovania 
kniţničných a inf.fondov 

1 TT9 

Úsek bibliografickej 
činnosti 1 TT9

Úsek public relations 1 
TT8

Úsek prípravy a realizácie 
projektov 1 TT9
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Riadiaca činnosť 

Porady vedenia – počet 11 

Pracovné porady všetkých útvarov  - počet 9 

 

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 peňaţnou hotovosťou 

9. Smernica o spôsobe zaúčtovania predaja kníh pre obce 

10. Smernica o uplatňovaní VO  

11. Vnútorný platový predpis 

12.  Smernica o zákaze pouţívania alkoholických nápojov, omamných 

       a psychotropných látok na pracovisku 

13. Plán dovoleniek 

14. Vnútorná smernica o pracovnom čase 

15. Etický kódex knihovníka 

 

Ochrana objektu 

Centrálna budova, v ktorej naša kniţnica sídli, je majetkom Košického samosprávneho kraja. Je  

3-podlaţná a celková plocha je 1 040 m2. Plocha hlavných priestorov určená pre návštevníkov 

kniţnice má 806,22 m2, sklady pre uloţenie duplicitnej literatúry 68,84 m2. 

 

Členenie výpoţičných priestorov: 

I. podlaţie:  

 - centrálna evidencia čitateľov a výpoţičiek 

 - oddelenie pre deti a mládeţ 

-  oddelenie hudby a internetu 

II. podlažie  
-    oddelenie dospelých čitateľov 

- čitáreň, študovňa 
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III. podlaţie: 

- miestnosť na kultúrne a vzdelávacie podujatia 

Okrem toho kniţnica poskytuje sluţby na 5 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 poţiarnej ochrany zabezpečuje externá firma Mária Čarná.  

 

I. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti  

 

Stav pracovníkov k 31.12.2011, porovnanie s predchádzajúcimi rokmi 

Poloţka r. 2011 r. 2010 r. 2009 
Priemerný evidenčný 

stav zamestnancov 
23,8 22,23 21,25 

Prepočítaný stav 23,3 21,38 20,5 
Vo fyzických osobách 24 23 21 
Z toho : muţi 

               ţeny  
2 

22 

2 

21 

2 

19 
Z toho :  

Zamestnanci na ZPS 

Zam. na dobu určitú 

 

2 

- 

 

2 

- 

 

2 

- 
Mimo evid. stav 

Materská dovolenka 
- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Schválený rozpočet: 

Zdroj 41           230 025,00 € 

Zdroj 46                                   16 600,00 € 

Spolu:                       246 625,00 €   
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Úpravy rozpočtu: 

Zdroj 41 (výdavky na činnosť)  2 730,00 €  

Zdroj 41                   568,00 €   

Zdroj 71 (grant z mesta Michalovce)     500,00 € 

Zdroj 111 (kultúrne poukazy)  3 302,00 € 

Spolu úprava:                7 100,00 € 

 

Rozpočet po úprave:           253 725,00 € 

 

Plánovaný počet pracovníkov: 23 

Priemerná skutočnosť:   23,8 

 

Vyšší stav pracovníkov bol z dôvodu prijatia nového zamestnanca na miesto riaditeľa 

organizácie od 1.3.2011. Napriek tomu schválené mzdové prostriedky boli dostačujúce na 

pokrytie mzdových potrieb. Dôvodom bola dlhodobá práceneschopnosť zamestnankyne z ÚKIS.   

V roku 2011 sa dokončilo vymaľovanie beletrie za pomoci učňov SOŠ obchodu a sluţieb zo 

Školskej 4, Michalovce.   

Priemerný počet jázd mesačne: 8,9 

Počet najazdených kilometrov za rok 2011: 10 585,00 km 

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

kniţníc, zásobovanie 

 

V roku 2011 boli uzatvorené dve dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť na 

obdobie 5-9/2011 a 10/2011-3/2012 pre dvoch uchádzačov o zamestnanie formou 

dobrovoľníckej sluţby dve dohody o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe 

na obdobie 7-11/2011 a 12/2011-5/2012 pre jedného uchádzača. 

 

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 kniţnice 

http://www.zkgz.sk  

 

http://www.zkgz.sk/
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Ukazovateľ V Eurách 

600- BEŢNÉ VÝDAVKY 253 724,26 

610 - Platy celkom 148 738,00 

612 - Príplatky 9 328,12 

614 - Odmeny 6 670,21 

620 - Poistné 51 183,42 

630 - Tovary a sluţby 52 669,43 

631 - Cestovné 532,70 

631001 - tuzemské 491,74 

631002 - zahraničné 40,96 

632 - Energie, voda a komunikácie 20 299,74 

632001 - energie 14 878,03 

632002 - vodné a stočné 1 029,69 

632003 - poštovné a telek. Sluţby 2 002,10 

632004 - komunikačná infra. 2 389,92 

633 - materiál 14 175,63 

633016 - reprezentačné 26,14 

634 Dopravné 1 566,50 

635 - rutinná a štandardná údrţba 1 922,62 

635006 - budov, priestorov a objektov 93,30 

636 - Nájomné 48,60 

637 - Sluţby 14 123,64 

637001 - školenia, kurzy, semináre 59,00 

637002 - konkurzy a súťaţe 807,29 

637003 - propagácia, reklama a inzercia 371,52 

637004 - všeobecné sluţby 2 319,87 

637007 - cestovné náhrady 27,09 

637012 - poplatky, odvody 292,21 

637014 - stravovanie 8 316,92 

637027 - odmeny zam. v mimopr. 
pomere 150,00 

637035 - dane 0,00 

640 - Transfery 1 133,41 

642012 - odstupné 0,00 

642013 - odchodné 0,00 

642015 - náhrady príjmov PN 970,41 

Príjmy 17 103,27 

212 - príjmy z vlastníctva 0,00 

212003 - Prenájom objektov 0,00 

212004 - prenájom strojov a zariadení 0,00 

220 Administr. a iné poplatky a platby 0,00 

223001 - Príjmy za sluţby 16 443,26 

príjmy z vloţného 0,00 

príjmy zo vstupného 0,00 

243 - Príjmy z účtov finančného hosp. 6,09 

292 - Ostatné príjmy 153,92 

311 - Granty 0,00 

312 - Transfery v rámci verejnej správy 500,00 

312001 - zo ŠR 0,00 

312007 - z rozpočtu obce 500,00 

312008 - z rozpočtu VÚC 0,00 
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D/ Prílohy (nestránkované ) 

 

I. Publikačná činnosť 

II. Edičná činnosť 

III. Tabuľkové prehľady aktivít kultúrne a výchovné podujatia 

IV. Kniţničné ukazovatele – prehľad podľa kniţničnej metodiky 

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. Kópia štatistických výkazov KULT – ZKGZ, sumáre za okresy Michalovce 

a Sobrance 

VII. Fotografická príloha aktivít 

 

 

 

 

 



 

 

Publikačná činnosť 
  

Petričko, Ondrej 

 Ţeny sa učili zostať štíhle / Ondrej Petričko 

 Zemplínsky Korzár . - Roč. XIII, č.53 (05.03.2011), s.2 . - 1335-7603 

 

 Petričko, Ondrej 

 Verneovky zapadajú prachom, letia čarodejníci a upíri : deťom, ktoré nečítajú, chýba 

fantázia / Ondrej Petričko 

 Zemplínsky Korzár . - Roč. XIII, č.71 (2011), s.2 . - 1335-7603 

 

 Králiková, Martina 

 V kniţnici sa premietal film Home / Martina Králiková 

 04.02.2011 

 http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=1801 

 

 Holonič, Svätoslav 

 Týţdeň slovenských kniţníc / Svätoslav Holonič 

 24.03.2011 Fotogr. 

 http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2009 

 Literárny klub Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického /Lukáš Mano 

 7.4.2011 Fotogr. 

 http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2079 

 Maruničová, Marianna 

 Tréning pamäti / Marianna Maruničová 

 Michalovčan . - Roč. XXII, č. 9 (29.04.2011), s.3 

 

 Králiková, Martina 

 Prezentácia zvukovej knihy pre nevidiacich v michalovskej kniţnici / Martina Králiková 

 01.03.2011 Fotogr. 

 http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=1911 

 

 Majvitorová, Iveta 

 Noc s Andersenom / Iveta Majvitorová 

 Michalovčan . - Roč. XXII, č. 8 (15.04.2011), s.3 

 

 Petričko, Ondrej 

 Netradičné čítanie sa deťom páčilo / Ondrej Petričko 

 Zemplínsky Korzár . - Roč. XIII, č.132 (2011), s.4 . - 1335-7603 

 Fotogr. 

 

 

http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=1801
http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2009
http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2079
http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=1911


 

 

 Najbliţšie podujatia v kniţnici 

 04.04.2011 Fotogr. 

 http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2062 

 

 Literárny klub Zemplínske kniţnice Gorazda Zvonického / Lukáš Mano 

 07.04.2011 Fotogr. 

 http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2079 

 

 Vasiľová, Alena 

 Literárna noc / Alena Vasiľová 

 Michalovčan . - Roč. XXII, č. 11 (2011), s.3 

 

 Petričko, Ondrej 

 Kniţnica chystá týţdeň plný zábavy / Ondrej Petričko 

 Zemplínsky Korzár . - Roč. XIII, č.70 (2011), s.2 . - 1335-7603 

 Fotogr. 

 

 Klenoty kniţnej kultúry / [ZKGZ] 

 11.1.2011 Fotogr. 

 http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=1694 

 

Čitateľ na prvom mieste / [autor] (jn) 

26.04.2011 

 http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2162 

| 

 Holonič, Svätoslav 

 Čítajme si ... : Najpočetnejší detský čitateľský maratón / Svätoslav Holonič 

 Michalovčan . - Roč. XXII, č.12  (2011), s.3 

 

 Holonič, Svätoslav 

 Čítajme si ... 2011.Najpočetnejší detský čitateľský maratón / Svätoslav Holonič 

. - 10.06.2011 Fotogr. 

 http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2324 

 
Majvit Majvitorová, Iveta 

 
Letný Kniholand / Iveta Majvitorová  

 
Michalovčan . - Roč. XXII, č. 16 (5.08.2011), s.3  

 

 
Cholewová, Veronika  

 
Na jarmoku bola burza platní / Veronika Cholewová  

 
23.8.2011 Fotogr. 

 
http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2630  

 

http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2062
http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2079
http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=1694
http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2162
http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2324
http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2630


 

 

 
Maruničová, Marianna  

 
Tréning pamäti / Marianna Maruničová  

 
Michalovčan . - Roč. XXII, č. 25-26 (2011), s.6  

 

 
Váradyová, Janka  

 
Umenie kníhviazačov / Janka Váradyová  

 
Michalovčan . - Roč. XXII, č.19 (2011), s.3  

 

 
Cholewová, Veronika  

 

V kniţnici strašili hororové postavy, deti sa ich nebáli : michalovčania zaţili skutočný  

 Halloween  

 
Michalovský Korzár . - Roč. I., č.9 (2011), s.4 . - 1335-7603  

 
        Fotogr.  

 

 
Cholewová, Veronika 

 
V kniţnici strašilo ! / Veronika Cholewová 

 
7.11.2011 Fotogr. 

 
http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2939  

 

 

 

Edičná činnosť 
 

Pozvánky a plagáty na podujatia, ktoré pripravila kniţnica 

Mikuláš Kasarda.  

Výberová personálna bibliografia vydaná k ţivotnému jubileu 85 rokov.  

Zostavili Marcela Koribaničová, Anna Horná.  

Michalovce, ZKGZ 2010. ISBN 978-80-970517-0-9 

 

 

 

 

 

 

http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=2939


 

 

 

Tabuľkové prehľady aktivít 
 

 

Základné kniţničné ukazovatele podľa jednotlivých pracovísk 
 

Doplňovanie a spracovanie kniţničných fondov 

Doplňovanie kniţničného fondu podľa typu literatúry – porovnanie rokov 2006 – 2011 

Typ literatúry/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Náučná literatúra pre dospelých 
čitateľov 590 260 697 446 378 972 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 538 437 654 420 373 349 

Náučná literatúra pre deti 220 38 135 112 162 61 

Krásna literatúra pre deti 636 138 371 221 274 257 

Spolu 1984 873 1857 1199 1187 1639 
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Nákup literatúry v roku 2011 podľa spôsobu nadobudnutia : 

 

Spôsob 

nadobudnutia 

Náučná 

literatúra 

Krásna 

literatúra 

Náučná 

literatúra 

Krásna 

literatúra Spolu 

Trieda exemplára pre dospelých pre dospelých pre deti pre deti   

Bezodplatný prevod 

(pobočka VŠZaSP) 449 2 0 0 451 

darom 183 76 24 38 321 

domácou kúpou 288 239 31 210 768 

z grantu 33 11 4 7 55 

náhradou 17 21 2 2 42 

povinný výtlačok 2 0 0 0 2 

Spolu 972 349 61 257 1639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doplňovanie KF – knihy a periodická tlač v € porovnanie 2006 – 2011 

Rok Nákup kníh v € Nákup periodickej tlače v € 

2006 11 687,45 2 260,80 

2007 1 838,54 2 300,34 

2008 10 540,26 2 429,99 

2009 7 022,44 2 532,93 

2010 7 563,17 2 492,97 

2011 6 032,00 2 141,26 

 

Graf č.2 

 

     

 

Vyradené knihy v roku 2011 : 

       

Typ literatúry           Počet vyradených zväzkov 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 947 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 63 

Náučná literatúra pre deti 69 

Krásna literatúra pre deti 235 

Spolu 1314 
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Sluţby 

ČITATELIA  ROK  2011 

Evidovaní čitatelia podľa kategórie – porovnanie rokov 2006 – 2011 

Kategória 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dospelí čitatelia 5048 5013 4193 4141 4221 4036 

Deti do 15 rokov 3500 3246 2664 2355 2268 2519 

Spolu 8548 8259 6857 6496 6489 6555 
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VÝPOŢIČKY  ROK  2011 

 

Výpoţičky podľa formy – porovnanie rokov 2006 – 2011 

 

Forma 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Absenčné výpoţičky 150 996 142 140 
123 
351 

118 
770 

113 
516 110 446 

Prezenčné výpoţičky 132 121 77 739 61 435 84 992 80 501 42 025 

Spolu 283 117 219 879 
184 
786 

203 
762 

194 
017 152 471 
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Výpoţičky podľa druhu literatúry – rok 2011 

 

Náučná lit.pre dospelých 45912 

Krásna lit.pre dospelých 44095 

Náučná lit.pre deti 8726 

Krásna lit.pre deti 26656 

Výpoţičky periodík 27082 

Spolu 152471 
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Čísla a fakty – kniţnica v roku 2011 

Počet  kultúrno-výchovných podujatí : 118, počet účastníkov na týchto podujatiach 6 385 

Počet informačných príprav pre deti MŠ, ţiakov ZŠ, študentov stredných škôl a učilíšť : 60 

Počet účastníkov na informačných prípravách : 1 049 

Počet vypracovaných rešerší : 104 

Počet MVS poskytnutých kniţniciam : 52 

Počet MVS poskytnutých našim čitateľom : 497 

 

Roku 2011 zaregistrovala kniţnica 1 326  nových čitateľov. 

Počet aktívnych čitateľov, ktorí od 1.1.2011 do 31.12.2011 uskutočnili aspoň 1 výpoţičku, 

vrátenie, predlţenie alebo ţiadanku  je 4 425 

Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2011 pouţili výpoţičné sluţby je 37 346. 

 

Webovú stránku kniţnice www.zkgz.sk navštívilo 8 374 jedinečných návštevníkov 

Počet návštev našej webovej stránky : 37 969 

Počet zobrazení stránky : 104 755 

Celková návštevnosť kniţnice v roku 2011 : 52 075 návštevníkov (aj s návštevníkmi podujatí 

a IP) 

 

TOP 10 najţiadanejších titulov v kniţnici za rok 2011 

  Titul                                      Autor 

Sociálna patológia Ondrejkovič Peter 

Tajné svety Pippy Leeovej Miller Rebecca 

Dve čiarky nádeje Fulmeková Denisa 

Tvoja do úsvitu Medeiros Teresa 

Pozri sa na seba Nagyová-Dţerengová Petra 

Do roka a do dňa Repovská Jarmila 

Vôňa karameliek Hamzová Mária 

Pozlátka Keleová-Vasilková Táňa 

Odvaha na pravdu Krentz Jayne Ann 

Čarodejníkov synovec Lewis Clive Staples 

 

http://www.zkgz.sk/


 

 

Výpoţičky podľa druhu literatúry – porovnanie rokov 2006 -2011 

 

Druh literatúry 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Náučná lit.pre dospelých 54 955 50 064 76 016 60 097 51 406 45 912 

Krásna lit.pre dospelých 57 806 51 094 48 759 49 013 55 158 44 095 

Náučná lit.pre deti 16 147 14 131 10 060 9 416 10 466 8 726 

Krásna lit.pre deti 31 494 27 356 25 371 21 512 22 085 26 656 

Výpoţičky periodík 122 715 76 664 24 580 63 724 54 902 27 082 

Spolu 283 117 219 309 184 786 203 762 194 017 152 471 
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Metodická činnosť 

 

Nákup kniţničného fondu prostredníctvom ZKGZ na základe dohôd s obecnými úradmi v roku 

2011 – obecné a mestské kniţnice 

Obecná kniţnica Nákup KF v € 

Bánovce nad Ondavou 295,00 

Beţovce 115,00 

Budkovce 405,50 

Choňkovce 32,00 

Kaluţa 404,00 

Klokočov 190,00 

Lúčky 56,00 

Oreské 206,00 

Podhoroď 167,00 

Rakovec nad Ondavou 50,00 

Slávkovce 240,00 

Staré 106,00 

Trhovište 221,00 

Trnava pri Laborci 110,00 

Úbreţ 171,00 

Vinné 416,00 

 

Kniţnice spolu zakúpili 344 zväzkov v celkovej hodnote 2560,55 €. 

Ďalšie kniţnice, ktoré v roku 2011 nakúpili nové knihy : Palín 633,00 €, Vojany 243,00 €, 

Čičarovce 290,00 €, Haţín 50,00 €, Horovce 50,00 €, Jovsa 150,00 €, Pavlovce nad Uhom 41,84 

€, Pozdišovce 500,00 €, Sobrance 391,00 € 

 

 



 

 

Stav obecných kniţníc v okrese v roku 2011 

 
Stav obecných kniţníc v okrese Michalovce  

 

1. Počet obcí  (v okrese)  78 

2. Počet obecných kniţníc: 62                    

 z toho:  

 a/ s profesionálnym pracovníkom: 14 (z toho 2 mestské  kniţnice)  

 b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 25 

 c/ stagnujúce kniţnice:                       23 

3. Počet zrušených kniţníc:  1 (Zemplínska Široká) 

4. Počet kniţníc s obnovenou činnosťou: 0 

5. Stagnujúce kniţnice oproti minulému roku: 3 

6. Počet sprofesionalizovaných kniţníc: 0 

7. Počet odprofesionalizovaných kniţníc: 1 

8. Kniţnice, ktoré nenakúpili ţiadnu literatúru: Bajany, Bracovce, Drahňov, Inovce, Kusín, 

Laškovce, Nacina Ves, Poruba pod Vihorlatom, Ptrukša, Pusté Čemerné, Remetské Hámre, 

Ruská, Sliepkovce, Vysoká nad Uhom, Zaluţice, Ţbince, Hatalov, Iňačovce, Malčice, 

Zemplínske Kopčany                                                                                                                         

9. Priestorové zmeny: 2 

 a/ Zlepšenie priestorových podmienok: 1 (Trhovište) 

 b/ Zhoršenie priestorových podmienok: ţiadne 

10. Elektronizácia kniţníc : PC majú tieto kniţnice – Oreské, Zaluţice, Rakovec nad Ondavou, 

Pavlovce nad Uhom, Stráţske, Hatalov, Palín, Trnava pri Laborci 

 a/  uviesť menovite, ktoré poskytujú sluţby pre čitateľov : Stráţske, Pavlovce nad Uhom,  

                                                                                              Oreské, Palín 

b/  uviesť menovite, ktoré majú PC, len pre vlastnú potrebu : Zaluţice, Rakovec nad Ondavou,  

Hatalov, Trnava pri Laborci 

 



 

 

11. Ktoré kniţnice majú zakúpené  kniţničné programy :  

      Oreské – KIS MaSK 

      Zaluţice – KIS MaSK 

      Rakovec nad Ondavou – KIS MaSK 

      Pavlovce nad Uhom, Palín, Hatalov  – Clavius 

      MK Stráţske – Virtua 

      Trnava pri Laborci – KIS MaSK 

12. Kniţnice, ktoré majú vlastnú webovú stránku : ţiadna 

 

 

Stav obecných kniţníc v okrese Sobrance 

 

1. Počet obcí  (v okrese)  47 

2. Počet obecných kniţníc: 35               

 z toho:  

 a/ s profesionálnym pracovníkom: 5 (z toho 1 mestská  kniţnica)  

 b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 9 

 c/ stagnujúce kniţnice:                       21 

3. Počet zrušených kniţníc:  0 

4. Počet kniţníc s obnovenou činnosťou: 0 

5. Stagnujúce kniţnice oproti minulému roku: 7 

6. Počet sprofesionalizovaných kniţníc:   0 

7. Počet odprofesionalizovaných kniţníc: 0 

8. Kniţnice, ktoré nenakúpili ţiadnu literatúru.: Blatné Remety, Blatné Revištia, Koňuš, Krčava, 

Kristy, Lekárovce, Niţné Nemecké, Ruská  Bystrá, Ruský Hrabovec, Sejkov, Tašuľa, Beţovce, 

Veľké Revištia   

                              

                                                                                



 

 

                                                                                                                

9. Priestorové zmeny: 1 

 a/ Zlepšenie priestorových podmienok: 0 

b/ Zhoršenie priestorových podmienok: 1 (Mestská kniţnica v Sobranciach) 

10. Elektronizácia kniţníc  

      PC majú tieto kniţnice – MK Sobrance 

 a/  uviesť menovite, ktoré poskytujú sluţby pre čitateľov : 0 

b/  uviesť menovite, ktoré majú PC, len pre vlastnú potrebu :0 

11. Ktoré kniţnice majú zakúpené  kniţničné programy 

MK Sobrance – KIS MaSK 

12. Ktoré kniţnice majú vlastnú webovú stránku : ţiadna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Výstavy usporiadané v roku 2011 

 

Termín Názov výstavy Spoluorganizátori 
Cieľová 
skupina 

Počet 
návštevníkov 

Marec 2011 EX-LIBRIS – kniţná značka  I.ZŠ. a  ZUŠ ţiaci ZŠ 45 

Apríl - Jún 2011 Braunove sochy   verejnosť 418 

7.6.-29.7.2011 M.R. Štefánik ŠVK Košice verejnosť 430 

1.8.-31.8.2011 Štefan Moyzes a Karol Kuzmány ŠVK Košice verejnosť 390 

5.9.-19.10.2011 Umenie kníhviazačov v minulosti a súčasnosti ŠVK Košice verejnosť 396 

24.-30.11.2011 Exlibrisy - kniţničné značky ŠVK Košice verejnosť 326 

14.11.2011- 
20.1.2012 Kúzelný svet ilustrácií České centrum Bratislava verejnosť 372 

16.12.2011 Krásy Zemplína v tvorbe T.J.Moussona očami a štetcom našich detí 
ZŠ v Michalovciach, ZŠ Jovsa a ZUŠ 
Michalovce   55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Termín: Názov Forma: Stručný popis 

Miesto konania-presná 

adresa
 Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy

7.2.2011

Michal Knitl – 

Patagónia
beseda

beseda so 

spisovateľom
ZKGZ Michalovce 35

9.2.2011

Prevencia  – zdravie  

prednáška

prednáška  

spojená 

s výstavkou  kníh ZKGZ Michalovce

p. Slavomír Selecký 

zástupca firmy 

Dr.Nona dospelí 29

9.2.2011 Valentín tvorivá dielňa

tvorivá dielňa na 

valentínsku 

tematiku V. ZŠ Školská 2  I. stupeň ZŠ 28

11.2.2011 Valentín tvorivá dielňa

tvorivá dielňa na 

valentínsku 

tematiku I.ZŠ. T.J.Moussona  I. stupeň ZŠ 32

16.2.2011 Mozartmánia výstava, tvorivá dielňa

výstava o ţivote a 

diele, tvorivá 

dielňa

ZKGZ Michalovce
VIII.ZŠ P. Horova, 

ZUŠ Michalovce
 I. stupeň ZŠ 38

23.2.2010
Knihy sa dú aj 

počúvať 
beseda

prezentácia 

spojená s 

besedou

ZKGZ Michalovce

Slovenská kniţnica 

pre nevidiacich 

Mateja Hrebendu v 

Levoči

stredné školy, Zariadenie pre seniorov, ul. Hollého, Klub Dôchodcov 2 a 550 5,40 € 0,-€

11.3.2011 Mozartmánia 
výstava, tvorivá 

dielňa

výstava o ţivote a 

diele, tvorivá 

dielňa

ZKGZ Michalovce
XXII. MŠ  

Michalovce
16

14.3.2011

Stretnutie so 

spisovateľkou 

Annou Garbinskou

Stretnutie so 

spisovateľkou  

Garbinskou

beseda so 

spisovateľkou
ZŠ Vinné ZŠ Vinné II.stupeň ZŠ 60

16.3.2011

Deň ľudovej 

rozprávky – 

O Guľkovi 

Bombuľkovi

záţitkové čítanie
záţitkové čítanie- 

podujatie pre 
ZKGZ Michalovce

1.ročník ZŠ 

Ţbince
15

16.3.2011 Mozartmánia 
výstava, tvorivá 

dielňa

výstava o ţivote a 

diele, tvorivá 

dielňa

ZKGZ Michalovce
VIII.ZŠ P. Horova, 

ZUŠ Michalovce
 I. stupeň ZŠ 18



 

 

 

 

Termín: Názov Forma: Stručný popis 

Miesto konania-presná 

adresa
 Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy

16.3.2011 Mozartmánia 
výstava, tvorivá 

dielňa

výstava o ţivote a 

diele, tvorivá 

dielňa

ZKGZ Michalovce
VIII.ZŠ P. Horova, 

ZUŠ Michalovce
 I. stupeň ZŠ 20

22.3.2011 Hádanky záţitkové čítanie
stretnutie pri 

hádankách
VII.ZŠ Krymská ul. 

ZKGZ Michalovce, 

VII. ZŠ Michalovce
1. ročník ZŠ 31

22.3.2011 Mozartmánia 
výstava, tvorivá 

dielňa

výstava o ţivote a 

diele, tvorivá 

dielňa

ZKGZ Michalovce
ZŠ a MŠ Zemplínska 

Široká

MŠ a  I. stupeň 

ZŠ
34

23.3.2011 Dokonalá Klára záţitkové čítanie
stretnutie pri 

knihe
ZKGZ Michalovce

ŠKD pri II. ZŠ, 1-3 

roč
1. a 3. ročník ZŠ 23

23.3.2011 Maťko a Kubko
dramatizácia 

rozprávky

stretnutie pri 

knihe
ZKGZ Michalovce

ZŠ Vysoká nad 

Uhom
I. stupeň ZŠ 27

24.3.2011 Mozartmánia 
výstava, tvorivá 

dielňa

výstava o ţivote a 

diele, tvorivá 

dielňa

ZKGZ Michalovce ZŠ P. Horova I. stupeň ZŠ 24

24.3.2011
Dobšinský ľudová 

rozprávka

beseda o ţivote 

a diele 

spisovateľa

rozbor ľudovej 

rozprávky
VII.ZŠ Krymská ul. VII. ZŠ Michalovce 5.ročník 21

25.3.2011

Postavy z histórie – 

Mária Terézia 

v našich dejinách

prednáška prednáška  ZKGZ Michalovce
JUDr. Schýbal , I.ZŠ 

Moussona
II. stupeň ZŠ 36

25.3.2011

Postavy z histórie – 

Mária Terézia 

v našich dejinách

prednáška prednáška  ZKGZ Michalovce
JUDr. Schýbal, I.ZŠ 

Moussona

SOŠ sv. Cyrila a 

Metoda
20

25.3.2011 Martin Vladik beseda
beseda so 

spisovateľom
ZKGZ Michalovce

Gymnázium P.H., 

Integra, Slovenská 

únia sluch. Post.

študenti SŠ, 

dospelí
42 3,70 € 0,-€

28.3.2011 Maťko a Kubko záţitkové čítanie
stretnutie pri 

knihe
ZKGZ Michalovce

ŠKD pri VIII. ZŠ 

Michalovce
I. stupeň ZŠ 22



 

 

 

 

Termín: Názov Forma: Stručný popis 

Miesto konania-presná 

adresa
 Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy

28.3.2011 Krajina Zázračno

podvečer pri 

knihách D. 

Heviera

stretnutie 3 

generácií pri 

knihe

ZKGZ Michalovce II. ZŠ Michalovce I. stupeň ZŠ 40

29.3.2011
O poslušných 

kozliatkach

dramatizácia 

rozprávky

stretnutie pri 

knihe
ZKGZ Michalovce

CMŠ Vasila Hopku, 

Michalovce
MŠ 15

29.3.2011
Kniha - priateľ 

človeka

stretnutie s 

knihou pre 

hendikapovanýc

h čitateľov

stretnutie ZKGZ Michalovce
DSS Anima 

Michalovce
dospelí čitatelia 13

29.3.2011
Aj my vieme 

básničku 
recitačná súťaţ

recitácia 

básničiek
ZKGZ Michalovce DD. Micdhalovce ţiaci ZŠ 40

30.3.2011 Premeny papiera tvorivá dielňa ZKGZ Michalovce II. ZŠ Michalovce ţiaci ZŠ 22

30.3.2011 Ruţena Anďalová beseda
beseda so 

spisovateľkou
ZŠ Rakovec nad Ondavou

ZŠ Rakovec nad 

Ondavou

študenti SŠ, 

dospelí
60

30.3.2011 Kráľ čitateľov

súťaţ  o 

najaktívnejšieho 

dets. čitateľa

vedomostná 

súťaţ
ZKGZ Michalovce ţiaci ZŠ 65

31.3.2011 Vítanie jari Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa 

sjarnou tematikou
ZKGZ Michalovce ZUŠ ţiaci ZŠ 20

1.4. – 2.4. 

2011
Noc s Andersenom

medzinárodné 

podujatie
noc vkniţnici ZKGZ Michalovce

II.ZŠ, Zemplínske 

múzeum a ZUŠ
I.stupeň ZŠ 34 11,- € 0,-€

5.4.2011 "Clovek na mesiaci"
stretnutie v 

kniţnici

beseda o 

vesmíre
ZKGZ Michalovce

Hvezdáreň 

T.J.Moussona, 

Špeciálna ZŠ MI

Špec. ZŠ MI 21

5.4.2011
Koniec sveta - hurá 

pod posteľ
prednáška

beseda o 

vesmíre
ZKGZ Michalovce

Hvezdáreň 

T.J.Moussona

Zdruţená 

stredná škola, 

Kapušianska

30



 

 

 

 

Termín: Názov Forma: Stručný popis 

Miesto konania-presná 

adresa
 Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy

5.4.2011
Som šialeny, no a 

čo!

prezentácia 

projektu
ZKGZ Michalovce

Ergoterapeut Ján Hlaváč, obč.zdruţenie Integra
štud. Gymn.P.H, 46 13,70 € 0,-€

8.4.2011 Tréning pamäti tréning pamäti ZKGZ Michalovce

Lektorka Mgr. Danka Petrufová
seniorri 16 3,36 € 0,-€

9.4.2011

Deň ľudovej 

rozprávky – 

O Guľkovi 

Bombuľkovi II.

tvorivé čítanie
tvorivé čítanie- 

podujatie pre 
ZKGZ Michalovce

ZŠ  Petrovce nad 

Laborcom
 I. stupeň ZŠ 18

11.4.2011
Deň kozmonautiky - 

J. Gagarin
beseda ZKGZ Michalovce

4.roč  VI. ZŠ - 

nadané deti
20

13.4.2011 Veľká noc tvorivá dielňa

beseda 

veľkonočných 

zvykoch a 

tradíciách

V. ZŠ Školská 2 V.ZŠ Michalovce  I. stupeň ZŠ 20

13.4.2011
Súboj titanov - 

ZSSR verzus USA

prednáška s 

prezentáciou
ZKGZ Michalovce Dr. Komárek študenti SŠ 25

14.4.2011 Veľká noc tvorivá dielňa

beseda 

veľkonočných 

zvykoch a 

tradíciách

VII.ZŠ Krymská  I. stupeň ZŠ 25

18.4.2011
Vesmír v starovekej 

astronómii

prezentácia s 

besedou
ZKGZ Michalovce študenti SŠ 25

19.4.2011
Vtáčí raj - Senné a 

Medzibodroţie

beseda o 

chránených 

územiach 

regiónu

ZKGZ Michalovce Gymnázium Ľ. Štúra študenti SŠ 38

3.5.2011 Mothers day tvorivá dielňa 

beseda s 

výstavou 

literatúry v 

anglickom jazyku

VII.ZŠ Krymská ul. VII.ZŠ Michalovce II.stupeň ZŠ 15

10.5.2011
D. Hevier: 

Strašidelník
záţitkové čítanie ZŠ Beţovce

ZŠ Beţovce, Obecná 

kniţnica Beţovce
I. stupeň ZŠ 35



 

 

 

 

 

Termín: Názov Forma: Stručný popis 

Miesto konania-presná 

adresa
 Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy

10.5.2011
Nová šanca zmeniť 

sa

prezentácia 

knihy spojená s 

autogramiádou

ZKGZ
autor a prednášajúci 

Róber Geist
verejnosť 19

11.5.2011 Noc literatúry

Medzinárodné 

podujatie pod 

záštitou 

primátora mesta 

verejné čítanie
Kaplnka  sv. Antona 

Paduánskeho 
České centrum  verejnosť 50

19.5.2011
Literárny klub 

"Čriepky"

stretnutie členov 

literárneho klubu
recitačná súťaţ ZKGZ Michalovce

pisateľská 

verejnosť
5

24.5.2011
Osudová cesta 

k nesmrteľnosti  
beseda

beseda o  

osudoch 

spevákov pop. 

hudby

ZKGZ Michalovce II. ZŠ Michalovce II. stupeň ZŠ 35

25.5.2011
Zvonického literárne 

dni

recitačná súťaţ 

v prednese 

poézie a prózy

recitačná súťaţ ZKGZ Michalovce
I.ZŠ Moussona, 

Michalovce 

ţiaci ZŠ v meste 

Michalovce
60

30.5.2011 Martin Kukučín

beseda spojená 

s prezentáciou 

ţivota a tvorby  

Martina 

Kukučína 

prezentácia o 

ţivote a diele 

učiteľa, lekára a 

spisovateľa 

ZKGZ Michalovce SOŠ sv. CaM študenti SŠ 22

31.5.2011

Čitateľský maratón maratón v čítaní podpora čítania ZKGZ Michalovce
I.ZŠ Moussona, 

Michalovce 
ţiaci základných škôl MI 285 3,99 € 0,-€

3.6.2011

Deti z Bullerbinu
Dramatizované  

čítanie
podpora čítania ZKGZ Michalovce

Internet. kníhkupectvo pána MrkvičkuZŠ 1-4 100 110,- € 110,- €

13.6.2011

Postavy 

Veľkomoravskej  

histórie - sv. Cyril a 

Metod

Dokumentárny 

film spojený s 

prednáškou

ZKGZ Michalovce JUDr. Schýbal ZŠ 

28

14.6.2011

Lesníci v kniţnici záţitkové čítanie
návšteva lesných 

pedagógov
ZKGZ Michalovce manţelia Staškovci deti ZŠ

12



 

 

 

 

Termín: Názov Forma: Stručný popis 

Miesto konania-presná 

adresa
 Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy

14.6.2011

Z handicapu 

prednosť
záţitkové čítanie

práca s 

dyslektikmi
ZKGZ Michalovce

skupina 

dyslektických 

detí 35

22.6.2011 Patrícia Bakajsová beseda

beseda so 

začínajúcou 

poetkou ZKGZ Michalovce

študenti

20

27.6.2011

Deň otvorených 

dverí

deň otvorených 

dverí
ZKGZ Michalovce verejnosť

3,49 € 0,-€

jún-august

Letná čitáreň letná čitáreň podpora čítania ZKGK Michalovce verejnosť

júl - august

Letná čitáreň na 

mestskej plavárni
letná čitáreň podpora čítania

Mestská plaváreň v 

Michalovciach
verejnosť

júl-september

Burza vyradených 

kníh
predaj kníh podpora čítania ZKGZ Michalovce verejnosť

40,- €

11.7.-15.7.2011Kniholand  

letný čitateľský 

tábor pre deti
ZKGZ Michalovce ţiaci ZŠ 25 825,- € 190,- €

19.7.-20.7.201142. ročník Zemplínskeho jarmoku

burza 

vyradených kníh
podpora čítania

Jarmok verejnosť 30,- €

25.8.2011 Literárny klub

stretnutie členov 

literárneho klubu
ZKGK Michalovce

sp. P. Brenkus členovia lit.klubu 8

21.9.2011

Tréning pamäti tréning pamäti
Zariadenie pre seniorov, 

ul. Hollého č.9

Lektorka Mgr. Danka 

Petrufová
seniorri

20

27.9.2011

Kniha z lesa stretnutie s lesnými pedagógmizábavná forma ţiakov s knihou  v prírodeV. ZŠ Školská 2 Obč. zdruţenie Terra InkognitaI. stupeň ZŠ

26



 

 

 

 

Termín: Názov Forma: Stručný popis 

Miesto konania-presná 

adresa
 Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy

29.9.2011

O psíčkovi a 

mačičke
záţitkové čítanie

záţitkové čítanie 

z knihy Jozefa 

Čapka

ZKGZ Michalovce

Školský klub pri 

VIII.ZŠv 

Michalovciach 20

28.9.2011

Jeseň v kniţnici tvorivá dielňa
jesenná výzdoba 

kniţnice
V. ZŠ Školská 2 I. stupeň ZŠ

24

3.10.2011

O psíčkovi a 

mačičke záţitkové čítanie

záţitkové čítanie 

o priateľstve 

psíčka a mačičky

ZKGZ Michalovce

Školský klub pri 

VIII.ZŠv 

Michalovciach 31

4.10.2011

Na prváckom 

kolotoči
záţitkové čítanie

záţitkové čítanie 

so ţiakmi 1. 

ročníka 

ZKGZ Michalovce
I. stupeň ZŠ  VI. 

ZŠ Okruţná 
9

4.10.2011

Jesenná poézia záţitkové čítanie záţitkové čítanie a výroba nástenkyVII.ZŠ Krymská ul. I. stupeň ZŠ

14

5.10.2011

Poklad na bazovom 

ostrove časť 1.
záţitkové čítanie

záţitkové čítanie 

o priateľstve a 

hľadaní pokladu

V. ZŠ Školská 2 I. stupeň ZŠ

21

6.10.2011

Martin Vopěnka - 

Spiace mesto

stretnutie s 

autorom

prezentácia 

vlastnej tvorby
ZKGZ Michalovce

České centrum - 

Bratislava

IV.ZŠ. II. stupeň 

ZŠ
50

6.10.2011

Martin Vopěnka - 

Spiace mesto

stretnutie s 

autorom

prezentácia 

vlastnej tvorby
I.ZŠ. T.J.Moussona

České centrum - 

Bratislava
II. stupeň ZŠ

80

11.10.2011

Záloţka do knihy 

spojuje školy
tvorivá dielňa

výroba záloţiek 

do knihy
VII.ZŠ Krymská ul. I. stupeň ZŠ 1.B

13

12.10.2011

Poklad na bazovom 

ostrove časť 2.
záţitkové čítanie

záţitkové čítanie 

o priateľstve a 

hľadaní pokladu

V. ZŠ Školská 2 I. stupeň ZŠ

19

18.10.2011

Záloţka do knihy 

spojuje školy
tvorivá dielňa

výroba záloţiek 

do knihy
VII.ZŠ Krymská ul. I. stupeň ZŠ  2.A

19



 

 

 

 

Termín: Názov Forma: Stručný popis 

Miesto konania-presná 

adresa
 Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy

18.10.2011

Záloţka do knihy 

spojuje školy
tvorivá dielňa

výroba záloţiek 

do knihy
VII.ZŠ Krymská ul. 

I. stupeň ZŠ  2.B 16

19.10.2011
O Guľkovi 

Bombuľkovi 
záţitkové čítanie záţitkové čítanie ZKGZ Michalovce

 I. stupeň  II. ZŠ 

J. Švermu 

Michalovce

15

19.10.2011

Ako psíček s 

mačičkou dláţku 

umývali

záţitkové čítanie

záţitkové čítanie 

o priateľstve 

psíčka a mačičky ZKGZ Michalovce

Školský klub pri 

VIII.ZŠv 

Michalovciach 19

19.10.2011

Naše zdravie 

v našich rukách – 

10.10. svetový deň 

zdravia

beseda

beseda venovaná  

svetovému dňu 

zdravia

ZKGZ Michalovce študenti SŠ

20

19.10.2011

Poklad na bazovom 

ostrove časť 3.
záţitkové čítanie

záţitkové čítanie 

o priateľstve a 

hľaqdaní pokladu

V. ZŠ Školská 2 I. stupeň ZŠ

22

20.10.2011

Výstava záloţiek výstava

3.ročník Česko-

Slovenského 

projektu k 

medzinárodnému 

I.ZŠ. T.J.Moussona I. a II.stupeň ZŠ

220

21.10.2011

Stretnutie...opäť po 

roku
stretnutie

stretnutie 

s bývalými 

pracovníčkami 

ZKGZ Michalovce

pracovníčky 

kniţnice na 

dôchodku 18

21.10.2011

Výstava záloţiek výstava

3.ročník Česko-

Slovenského 

projektu k 

medzinárodnému 

I.ZŠ. T.J.Moussona I. a II.stupeň ZŠ

80

25.10.2011

Krtko
záţitkové čítanie 

+ film 

záţitkové čítanie - 

práca s rómskymi 

deťmi

ZKGZ Michalovce
ZŠ Petrovce nad 

Laborcom
19

25.10.2011

Výstava záloţiek

výstava a 

hlasovanie o 

najkrajšiu 

záloţku

3.ročník Česko-

Slovenského 

projektu k 

medzinárodnému 

VII.ZŠ Krymská ul. I. stupeň ZŠ

250

2.11.2011 Zubami nechtami

stretnutie v 

kniţnici

strašidelné 

čítanie
ZKGZ Michalovce "Priatelia múzy" VIII.ZŠ 25



 

 

 

 

Termín: Názov Forma: Stručný popis 

Miesto konania-presná 

adresa
 Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy

2.11.2011

Zubami nechtami
stretnutie v 

kniţnici

strašidelné 

čítanie
ZKGZ Michalovce "Priatelia múzy" ZŠ Bracovne 15

8.11.2011

Les ukrytý v knihe

stretnutie s 

lesnými 

pedagógmy

stretnutie pri 

knihe s lesnými 

pedagógmi ZŠ. Jovsa lesní pedagógovia ZŠ. Jovsa 29

9.11.2011

Záţitkovo zábavné 

popoludnie

stretnutie v 

kniţnici

stretnutie pri 

knihe
ZKGZ Michalovce VIII.ZŠ - školský klub 30

10.11.2011

Strašidelný hrad tvorivé čítanie

tvorivé 

strašidelné 

čítanie ZKGZ Michalovce I.ZŠ. Michalovce 14

11.11.2011

Strašidelný hrad tvorivé čítanie

tvorivé 

strašidelné 

čítanie ZKGZ Michalovce I.ZŠ. Michalovce 17

14.11.2011

Strašidelný hrad tvorivé čítanie

tvorivé 

strašidelné 

čítanie ZKGZ Michalovce I.ZŠ. Michalovce 11

14.11.2011

Strašidelný hrad tvorivé čítanie

tvorivé 

strašidelné 

čítanie ZKGZ Michalovce I.ZŠ. Michalovce 13

16.11.2011

Kniţnica pod vankúš záţitkové čítanie záţitkové čítanie

ZKGZ Michalovce MŠ. Vajanského 19

16.11.2011

Dana a Janka záţitkové čítanie
ţivot a tvorba M. 

Ďuríčkovej
V. ZŠ Školská 2 V.ZŠ 1.stupeň 24

16.11.2011

Stretnutie s umelcami - odbornou porotoustretnutie v kniţnici

Vyhodnotenie 

prác detí z 

reproukcií 

J.T.Moussona

ZKGZ Michalovce ZŠ v Michalovciach, Jovsa a Vinné5

22.11.2011

Krtko a dáţdnik záţitkové čítanie záţitkové čítanie

ZKGZ Michalovce VI.ZŠ Michalovce 9



 

 

 

 

Termín: Názov Forma: Stručný popis 

Miesto konania-presná 

adresa
 Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy

24.11.2011

O Guľkovi Bombuľkovizáţitkové čítanie záţitkové čítanie

ZKGZ Michalovce ZŠ. Sobrance 26

24.11.2011
Kráľ ducha – 

P.O.Hviezdoslav
beseda

beseda o ţivote a 

tvorbe 

spisovateľa

ZKGZ Michalovce ZŠ P.Horova 40

25.11.2011

Blíţia sa Vianoce prezentácia detí MŠ v prednese poézie a prózy o zime
prednes poézie a 

prózy
ZKGZ Michalovce MŠ v Michalovciach 61

29.11.2011

Hudba cesta k harmóniimuzikoterapia pre kaţdého
stretnutie pri 

hudbe

Únia nevidiacich a 

slabozrakých
dospelí 14

29.11.2011

Elena Eleková - Ţivot pri ţivote
beseda so 

spisovateľkou

prezentácia 

tvorby
ZKGZ Michalovce Gym. Ľ.Š., GPH., Integra 52

1.12.2011
Kráľ ducha – 

P.O.Hviezdoslav
beseda

beseda o ţivote a 

tvorbe 

spisovateľa

ZKGZ Michalovce ZŠ P.Horova 16

5.12.2011

Horúca Afrika

ZKGZ Michalovce Anima IV.ZŠ.Michalovce 52

5.12.2011

Beseda s Annou 

Garbinskou

beseda so 

spisovateľkou
beseda

Bánovce nad Ondavou

Jednota 

dôchodcov a 

Únia ţien 35

6.12.2011

Maťko a Kubko

záţitkové čítanie záţitkové čítanie ZKGZ Michalovce IV.ZŠ.Michalovce 9

7.12.2011

O psíčkovi a 

mačičke
záţitkové čítanie záţitkové čítanie ZKGZ Michalovce IV.ZŠ.Michalovce 32

14.12.2011

Kúzelný svet 

ilustrácií

Otvorenie 

výstavy  tvorby 

J. Černého výstava ZKGZ Michalovce IV.ZŠ.Michalovce 25



 

 

 

 

 

 

V Michalovciach 29.2.2012           PhDr. Alena Vasiľová 

              Riaditeľka ZKGZ 

Termín: Názov Forma: Stručný popis 

Miesto konania-presná 

adresa
 Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy

20.12.2011 Vianočné zvyky tvorivá dielňa tvorivá dielňa VII. ZŠ VII.ZŠ. 20

22.12.2011

Vianočná tvorivá 

dielňa zvyky tvorivá dielňa tvorivá dielňa I.ZŠ. T.J.Moussona I.ZŠ. Michalovce 27


