
V roku 2014 

 

Ministerstvo kultúry 

 

Podporené projekty                                                                                                                                         

- Kultúrne poukazy podpora vo výške 1 409 € (počet vyzbieraných kultúrnych poukazov) 

Projekt bol určený pre cieľovú skupinu žiakov a pedagogických zamestnancov. Účelom 

projektu je sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a 

pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl. Umožnenie platenia členského 

pomocou kultúrnych poukazov.  Gestor programu  je sekcia kultúrneho dedičstva 

Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky.  

 

- Veľa dobrých kníh podpora vo výške 7 300 € 

Vlastné zdroje vynaložené na spolufinancovanie projektu vo výške 566,70 €.                     

Cieľom projektu bolo zabezpečiť vzdelávacie a informačné potreby čitateľov a potenciálnych 

návštevníkov knižnice so zreteľom  na seniorov. Projekt bol realizovaný priebežne počas roka 

od apríla do decembra 2014. Za finančné prostriedky z dotácie MK SR boli zakúpené 

slovenské a zahraničné tituly, oddychová beletria a náučná literatúra aj so zameraním na 

seniorov (napr. tréningy pamäti, zdravotné problémy seniorov a pod.) Projekt bol prínosom 

pre obnovu a doplnenie knižničného fondu.  

 

- Michalovské literárne čriepky podpora vo výške 1 200 €                                                                   

Vlastné zdroje vynaložené na spolufinancovanie projektu vo výške 113 €.                                          

Cieľom projektu bolo pripraviť celoročný cyklus podujatí na podporu čítania detí, mládeže aj 

dospelých. V rámci tohto celoročného cyklu , ktorý má spoločný názov Michalovské literárne 

čriepky bolo zorganizovaných 24 podujatí – besedy s autormi kníh pre deti aj dospelých, 

vzdelávacie semináre, tematické výstavy a tvorivé dielne. Celý projekt bol rozvrhnutý na 11 

mesiacov, od februára do decembra 2014. Všetky aktivity boli zamerané na podporu čítania. 

 

 

 

 

 



Slovenská asociácia knižníc 

 

Podporený projekt                                                                                                                                        

- Kognitívna aktivizácia seniorov podpora vo výške 300 €                                                            

Vlastné zdroje vynaložené na spolufinancovanie projektu vo výške 200 €.                           

Projekt bol schválený v rámci programu „Partnerstvo alebo spojme svoje sily“. Vzdelávacieho 

kurzu sa v Centre Memory v termíne od 27.01. – 31. 01. 2014 zúčastnila zamestnankyňa 

Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického.  Pre našich seniorov pripravila  rôzne besedy, 

program pre aktivizáciu a poznávanie  funkcií mozgu – tieto stretnutia obsahovali rôzne 

cvičenia, ktoré priamo pôsobia na pamäť, pozornosť, myslenie , orientáciu a reč. Celkovo išlo 

o šesť stretnutí.       

 

Mesto Michalovce 

 

Podporený projekt                                                                                                                                        

- Zemplínčan Pavol Horov podpora vo výške 300 €                                                                                     

Dňa 14.októbra 2014 konal v spoločenskej sále  Základnej umeleckej školy v Michalovciach 

seminár pre učiteľov základných a stredných škôl. Hlavnými organizátormi podujatia boli: 

Dom Matice slovenskej, Zemplínska knižnica G. Zvonického a Základná umelecká škola v 

Michalovciach. Cieľom seminára bolo predstaviť učiteľom tohto významného rodáka z 

Bánoviec nad Ondavou, kde ho poznajú pod vlastným menom Pavol Horovčák.  

 

 

 

 

 

 


