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IDENTIFIKAČNÁ KARTA  ZA ROK 2014 

(kultúrne centrá, osvetové strediská, hvezdáreň, kniţnice) 

1 NÁZOV ORGANIZÁCIE  Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického 

v Michalovciach                            

2 Sídlo Štefánikova 20, 071 01 Michalovce 

3 Forma hospodárenia Rozpočtová organizácia VUC 

4 Celkový počet zamestnancov k 31.12. 

- fyzický / prepočítaný stav 

Z toho:  

- odborní zamestnanci (metodik,     

  knihovník...) 

- ostatní zamestnanci 

- pracujúci dôchodcovia    

 

23/22                      / 

 

18/18 

 

5/4 

2/2 

5 Priemerná mzda zamestnancov 

 
2012 2013 2014 

564,00 545,23 581,39 
 

6 Počet spravovaných objektov -1 

7 Počet podaných projektov  

(pre realizáciu v roku 2013) 

        -  z toho úspešných:  

        -  v hodnote (€):                                 

 

- 6 

- 5 

- 10 804,- € 

8 Rozpočet  

- na prevádzku: 

- na činnosť: 

2012 2013 2014 

290 772,00 224 351,00 263 933,79 

5 875,00 3 497,00     2 968,00  
 

9 Transfer od zriaďovateľa  

- na beţné výdavky: 

- na kapitálové výdavky: 

 

296 647,00 227 848,00 266 901,79 

- -  
 

10 Príjmy  

- z prenájmu: 

- z vlastnej  činnosti: 

- iné mimorozpočtové  

 (dary, sponzorské, granty a pod.):  

 

- - - 

17 521,10 17 780,43 15 742,21 

11 262,00 12 247,00 10 353,10 
 

11 Výdavky  

- beţné: 

- kapitálové: 

 

323 908,54 256 094,43 292 997,10 

- -  
 

12 Náklady na činnosť (rok 2013 všetky 

zdroje) : 

 

8 071,17 13 013,62  15 357,72 
 

13 Hospodárenie 

- Náklady 

- Výnosy 

- Hospodársky výsledok 

 

353 258,88 286 005,07 313 656,77 

353 551,23 284 376,75 319 624,70 

      289,99   - 1 628,72     5 967,68 
 

14 Návštevnosť  

- Platená: 

- Neplatená: 

(celkový počet návštevníkov, divákov, 

účastníkov na aktivitách organizácie) 

 

5 891 5 523   5 349 

48 803 49 646 53 944 
 

15 Základné kniţničné ukazovatele 

- počet zapísaných čitateľov 

- počet výpoţičiek 

- kniţničný fond – stav k 31.12. 

 

5 891 5 523     5 349 

159 174 167 451 184 670 

95 655 90 346   90 141 
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A/ Úvod 
 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je univerzálnou verejnou 

kniţnicou s regionálnou pôsobnosťou, 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.  

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

ktoré ovplyvnili výsledky organizácie za rok 2014.       

      Rok 2014 je pre mesto Michalovce rokom niekoľkých významných okrúhlych 

historických výročí.  

     V uvedenom roku si pripomenieme 770. výročie nateraz najstaršej známej písomnej 

zmienky o Michalovciach. Listina z roku 1244 je historikmi uznaná za najstaršiu hodnovernú 

písomnú správu. 

V roku 2014 si okrúhle – 700. výročie prvej písomnej zmienky pripomenie aj michalovský 

rímskokatolícky farský Kostol Narodenia Panny Márie.  

V roku 2014  uplynie presne 70 rokov od času, keď sa Michalovce mohli opäť pýšiť štatútom 

mesta. 

Dňa 26. novembra 1944 Michalovce oslobodili vojská postupujúceho 4. ukrajinského frontu 

Červenej armády a  pripomenieme si 70. výročie tejto udalosti. 

     

Pri týchto príleţitostiach  pripravila ZKGZ pre svojich čitateľov, návštevníkov a samozrejme  

širokú verejnosť  výstavu pod názvom „ Michalovce - história v obrazoch,“                                              

spojenú  s premietaním filmov o histórii mesta. Pri zostavovaní výstavy sme úzko 

spolupracovali  so Zemplínskym múzeom, Štátnym archívom, verejnosťou. 

Na otvorení výstavy sa zúčastnili študenti Gymnázia Pavla Horova, Spojenej školy 

internátnej,  ţiaci ZŠ Jovsa a verejnosť. Historik a kronikár mesta  Dr. Martin Molnár priblíţil 

účastníkom podujatia históriu mesta a predstavil novú webovú stránku  mesta 

www.historiamichaloviec.eu. 

 

Dňa 21.11.2014  sa v priestoroch Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického v Michalovciach 

uskutočnila beseda o knihe Rod Sztáray a Michalovce.  Knihu vydalo Mesto Michalovce 

v spolupráci so Zemplínskym múzeom. Na besede sme privítali zostavovateľa knihy Ing. 

Vladimíra Sekelu a autorov textov PaedDr. Martina Molnára, Mgr. Danu Barnovú a Mgr. 

Maroša Demka.  Účastníkom besedy porozprávali o tom ako kniha vznikala, o svojej práci na 

tejto knihe a rôzne zaujímavosti zo ţivota rodu Sztárayovcov. 

 

 

 

http://www.historiamichaloviec.eu/
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V roku 2014 si pripomíname aj sto rokov od narodenia Pavla Horova ( 25.05.1914) 

básnika, prekladateľa – vlastným menom Pavol Horovčák, ktorý patril k popredným 

predstaviteľom modernej slovenskej poézie 20. storočia. Je autorom viacerých básnických 

zbierok a nositeľom štátnych vyznamenaní.  

Pri tejto príleţitosti regionálne oddelenie  ZKGZ  vydalo v mesiaci jún  záloţku do knihy  

„Pavol Horov, 100. výročie od narodenia“ so základnými informáciami z jeho ţivota 

a tvorby, ktorú sme následne rozdávali našim čitateľom a návštevníkom. 

V polovičke októbra 2014 sa konal v spoločenskej sále  Základnej umeleckej školy 

v Michalovciach seminár pre učiteľov základných a stredných škôl pod názvom „Seminár 

Návraty Pavla Horova“. Hlavnými organizátormi podujatia boli: Dom Matice slovenskej, 

Zemplínska kniţnica G. Zvonického a Základná umelecká škola v Michalovciach. Realizáciu 

seminára finančne podporilo mesto Michalovce v rámci projektu Zemplínčan Pavol Horov. 

Cieľom seminára bolo predstaviť učiteľom tohto významného rodáka z Bánoviec nad 

Ondavou, kde ho poznajú pod vlastným menom Pavol Horovčák. 

Prednášajúcimi boli:  Marián Grupáč,riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS 

s prednáškou Básnik Pavol Horov,  Peter Cabadaj, vedecký  tajomník Matice slovenskej, 

literárny historik a spisovateľ predstavil učiteľom Pavla Horova v kontexte slovenskej 

literatúry 20.storočia a Ernest Sirochman , pedagóg a publicista ukončil seminár prednáškou 

Knihy Horovovej storočnice a vďačnosť rodákov. 

Hovorené slovo bolo doplnené premietnutím filmov :Návraty Pavla Horova (1979), Stretnutie 

s básnikom Pavlom Horovom (1967). 

 Hlavnými organizátormi podujatia boli: Dom Matice slovenskej, Zemplínska kniţnica G. 

Zvonického a Základná umelecká škola v Michalovciach. Realizáciu seminára finančne 

podporilo mesto Michalovce v rámci projektu Zemplínčan Pavol Horov. Cieľom seminára 

bolo predstaviť učiteľom tohto významného rodáka z Bánoviec nad Ondavou, kde ho poznajú  

 pod vlastným menom Pavol Horovčák. 

Od   vydania Personálnej výberovej bibliografie „Pavol Horov“ sme z finančných dôvodov 

upustili. 
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Pozitívne faktory: 

-  v roku 2014 bolo schválených 5  projektov  z ktorých sme získali  10 804.- EUR, 

 

- v rámci mesiaca marca prebehla v kniţnici akcia „Kúp knihu pre kniţnicu“. Čitatelia 

a návštevníci kniţnice mali moţnosť zakúpiť nové knihy z ponuky kníhkupectva Panta 

Rhei a takto prispeli k obnove kniţničného fondu. Počas celej akcie sa vyzbieralo 

2 055,18 eur, 

 

 - v júni sme začali  so zatepľovaním budovy kniţnice vrátane fasády. Financie sme získali od 

nášho zriaďovateľa  VÚC Košice vo výške 35 393.- €, 

 

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

 

- dve kolegyne ukončili bakalárske štúdium  na Prešovskej univerzite v Prešove odbor : 

kniţnično-informačné štúdia. 

 

 

 

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, 

- zvýšený 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 ani po zvyšok roka. 
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B/ Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch odbornej 

činnosti 

I. Hlavná činnosť 

 

1. Kniţničný fond    

                                                                                                                                                 

2. Sluţby 

 

Kvantitatívne ukazovatele 

Prírastky KF:   1 693 zväzkov                                                      Plán:  nebol stanovený 

Úbytky KF:      1 898 zväzkov                                      

Celkový stav KF:  90 141 zväzkov                  

 

Čerpanie finančného príspevku KSK a MK SR na nákup KF 

Knihy a špeciálne dokumenty:       10 223,54 €                            Plán: nebol stanovený 

Periodiká:                                          1 979,11 €                                      

Spolu:                                              12 202,65 €     

                                

Čerpanie grantu z MK SR  na nákup kníh  

Knihy a špeciálne dokumenty:        8 709,73 € 

Z toho: 

MK SR – kultúrne poukazy  1 409,73 € 

MK SR – grant na nákup kníh 7 300,00 € 

 

Čerpanie financií na nákup KF z dotácií od zriaďovateľa KSK 

Knihy a špeciálne dokumenty:          1 513,81 € 

Periodiká:                                           1 979,11 € 

Spolu:                               3 492,92 € 
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Prírastky KF  rok 2014  -  1 693  zväzkov             

z toho -  beletria                              572            

           -  náučná literatúra               630        

           -  beletria pre deti                364        

           -  náučná pre deti                 127                   

           -  špeciálne dokumenty           0      

 

Nákup kniţničného fondu v roku 2014 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 236 2 0 0 238 

darom 114 211 31 75 431 

domácou kúpou 91 68 12 61 232 

z grantu 188 291 84 228 791 

náhradou 1 0 0 0 1 

Spolu 630 572 127 364 1693 

 

Kúpou sme nadobudli  spolu 1 023 kniţných jednotiek – z dotácie MK SR (grant 7 300€), 

Z kultúrnych poukazov (1 409,73€). 

232 kniţných jednotiek v hodnote 1 513,81€ bolo  zakúpených z prostriedkov od nášho 

zriaďovateľa. 

Vychádzajúc zo strategického materiálu Štandardizácia regionálnych kniţníc, ktorý 

schválilo Zastupiteľstvo KSK  na svojom 9. Zasadnutí 18.04.2011 by mala ročná obnova 

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

dosiahnuť 2%. 

V roku 2014 bolo vyradených a do zoznamu úbytkov zaevidovaných  1 898 kniţničných 

jednotiek. Dôvodom vyradenia bola opotrebovanosť dokumentov alebo strata. 

KF bol doplňovaný priebeţne kúpou z vlastného rozpočtu a z grantov, darom a bezodplatným 

prevodom. Knihy boli nakúpené od rôznych dodávateľov, ktorí nám poskytli zľavy. 
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V roku 2014 bolo zaevidovaných  1693  kniţničných jednotiek v celkovej hodnote 

10 223,54.-€ .  

 

 

Periodická tlač 

V roku 2014 sme nakúpili periodickú tlač – noviny a časopisy – 63 titulov v tlačenej podobe 

a 1 titul online a z toho 8 zahraničných titulov, spolu 65 exemplárov v hodnote 1 985,46.-€ 

Celková suma na nákup kniţničného fondu (knihy a periodická tlač)  v roku 2014  je  

12 209.-€. 
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2.   Služby 

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 oddelenie detskej literatúry.  V bývalých priestoroch 

oddelenia náučnej literatúry pre deti sa nachádza oddelenie 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.     

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 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 rámci študovne je vyčlenená literatúra 

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

Študovňa poskytuje prezenčné i absančné výpoţičky novín a časopisov, reprografické sluţby 

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

zdrojov. 

Oddelenie internetu 

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 vyuţiť digitálne sluţby Slovenskej kniţnice pre 

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

MP3 alebo magnetofónové kazety.  
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     Pobočky 

 

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

škôl, na pobočke v domove dôchodcov a v priestoroch pobočky VŠZaSP sv. Alţbety 

v Michalovciach.  Okrem týchto pravidelne poskytovaných sluţbách, raz mesačne 

pracovníci navštevujú klub dôchodcov s ponukou kniţných noviniek a časopisov. 

Pracovníčka pobočiek pripravuje pre svojich návštevníkov podujatia a informatické 

prípravy podľa potreby a poţiadaviek. 

 

 

2.1.Pouţívatelia a návštevníci kniţnice 2014 

Skutočnosť k 31.12.2014   –  5 349              Plánované spolu             3 700 

Dospelí čitatelia                     3 469                                                  2 400  

Detskí čitatelia                         1 880                                                      1 300 

 

Počet aktívnych čitateľov k 31.12.2014   

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

poţičanie alebo platbu za členstvo. 

Umiestnenie 
Deti do 15 
r. Dospelí  Org. MVS Študenti Zamestnanci 

Rodinný 
prísl. Spolu 

Centrálna budova 1 296 3058 76 0 31 64 4 525 

Pobočka na VŠZaSP 0 0 0 155 0 0 155 

Pobočka na I.ZŠ 192 0 0 0 0 0 192 

Pobočka na V.ZŠ 173 0 0 0 0 0 173 

Pobočka na VII. ZŠ 156 0 0 0 0 0 156 

Pobočka na Obr. 
mieru 0 148 0 0 0 0 148 

Spolu 1817 3 206 76 155 31 64 5349 

 

Návštevnosť kniţnice čitateľmi k 31.12.2014 bola 39 141. 

V roku 2014 sme v kniţnici zapísali 1 078 nových čitateľov. 
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2.2.Výpoţičky, informačná činnosť v roku 2014 

Počet absenčných výpoţičiek v roku 2014 je  100 742 

Plánovaných bolo 113 800 

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

Náučná 26 492 0 0 0 0 476 26 968 

Beletria 38 116 0 0 0 6293 0 44 409 

Detská náučná   2 387 413   736    563 0 0   4 099 

Detská beletria 13 231 720 2 551 1 656 0 0 18 158 

Elektr.  dokumenty      58 0 0 0 0 0       58 

Periodiká 7 050 0 0 0 0 0   7 050 

Spolu 87334 1 133 3 287 2 219 6 293 476 100 742 

 

 

Počet prezenčných výpoţičiek v roku 2014 je 64 121 

Plánovaných bolo 55 820 

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

Náučná 5 182 0 0 0 0 19 5201 

Beletria 11 416 0 0 0 0 0 11 416 

Detská náučná 1760 530 1008 944 0 0 4 242 

Detská beletria 9 253 1 208 2 968 1 758 0 0 15 187 

Elektr.dokumenty 2 0 0 0 0 0 2 

Periodiká 20 095 0 0 0 0 0 20 095 

Internet 5 360 0 0 0 0 0 5360 

Študovňa 2 618 0 0 0 0 0 2 618 

Spolu 55 686 1 738 3 976 2 702 0 19 64 121 

 

Spolu plánovaných : 113 800  + 55 820 = 169 620 prezenčné + absenčné výpoţičky 

Skutočnosť spolu za rok 2014 je 164 863 výpoţičiek 
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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 roku 2014 bolo usporiadaných 136  podujatí,  ktoré navštívilo 7 267 

návštevníkov a  uskutočnilo sa 91  informatických príprav, ktorých sa zúčastnilo 2 176   

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

základne.  

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

podujatia prispôsobuje dopytu týchto inštitúcii. 

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

oddelenia bolo prostredníctvom netradičných a interaktivných podujatí  sprístupniť  fond 

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

výtvarnej a tvorivej dramatiky.  Pri motivácii čítavosti  detí bola dôleţitá aj spolupráca so 

základnými školami a predškolskými zariadeniami.  Ďalšou úlohou bude orientácia na 

rodičov, pretoţe v rodine sa tvoria základy prístupu k čítaniu a získavaniu informácii 

a poznatkov o ţivote. 

 

Na detskom oddelení sa uskutočnili nasledovne podujatia:  

 

Záţitkové čítanie O snehuliakovi s horúcim srdcom 
V januári  deti XIII. MŠ navštívili ZKGZ , aby sa zúčastnili záţitkového čítania rozprávky , 

ktorú napísala Ada Ţigová O snehuliakovi s horúcim srdcom. Hoci vonku nebol sneh a mráz, 

deti sa cez rozprávku preniesli do zasneţenej a mrazivej krajiny. Zoznámili sa so 

snehuliakom, ktorého si najprv postavili  a s jeho dobrým a horúcim srdiečkom. Ďalej sa 

zoznámili  s lesnými zvieratkami, ktoré mali trampoty a  ktoré im pomáhal vyriešiť snehuliak. 

Deti sa pri záţitkovom čítaní  naučili, ţe si majú navzájom pomáhať a mať dobré a horúce 

srdce. 

 

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského 

Okresného kola 21. ročníka súťaţe Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského  v prednese 

slovenských povestí pre ţiakov základných škôl sa v ZKGZ v Michalovciach, dňa 28.01.2014 

zišlo 35 súťaţiacich v doprovode svojich učiteľov. Aj v tomto roku organizátormi súťaţe 

boli - Dom Matice slovenskej v Michalovciach a ZKGZ v Michalovciach.  V úvode 

prítomných srdečne privítali  – za Dom Matice slovenskej  v Michalovciach riaditeľka JUDr. 

M. Kušnírová a za Zemplínsku kniţnicu Gorazda Zvonického   riaditeľka PhDr. A. Vasiľová. 

Súťaţilo sa  v troch vekových kategóriách (I. – roč. 2. – 3., II. – 4. – 5., III. – 6. – 7.). Najlepší 

z okresných kôl sa stretnú na krajských a z nich najlepší na celoslovenskom kole v Šali – 

túţbou kaţdého recitátora je dostať sa čo najďalej. V tomto prípade do Šale.  Výkony 

hodnotila odborná porota, ktorá na záver poukázala na nedostatky, ktorých sa recitátori 

dopúšťajú, zhrnula  tohtoročnú úroveň súťaţe a vyjadrili názor, ţe všetci víťazi majú na to, 

aby uspeli aj na krajskom kole Šalianskeho Maťka. Dodajme, ţe na krajské kolo postupujú 

recitátori z prvých miest jednotlivých kategórií.   
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Z michalovského okresného kola si všetci interpreti odniesli diplom za účasť. Ceny v podobe 

kniţiek dostali recitátori na prvých troch miestach. Do krajského kola postúpili: Ema 

Babjaková 6.ZŠ, Mária Sarah Filipová 1.ZŠ, Soňa Pasuľková 6.ZŠ. Celkovo na súťaţi bolo 

prítomných 62 návštevníkov. 

 

Braček z tekvice a sestričky z Topánika 

 Z príleţitosti 95.výročia narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej  detské oddelenie ZKGZ   

pripravilo 13. februára 2014 pre deti ZUŠ kniţné hádanky z literárnej tvorby M. Ďuričkovej.  

Deti vytvorili 3 druţstvá (zelené, modré a fialové), úlohou kniţných hádaniek bolo priradiť  

názov detskej knihy k ukáţke z rôznych kníh známej autorky. Týmto dramatizovaným 

čítaním úryvkov sa deti nenápadnou formou  oboznámili s tvorbou spisovateľky a hlavnými 

postavičkami z jej rozprávok a príbehov zo ţivota detí.  Po vyhodnotení hádaniek podujatie 

pokračovalo výtvarnou dielňou, kde deti ilustrovali príbehy. Svojimi prácami sa zapojili do  

celoslovenského kola výtvarnej a literárnej súťaţe Zlatá priadka.  

 

Valentínske tvorivé dielne 

  

Vo sviatok sv. Valentína  sa  v priestoroch detského oddelenia ZKGZ  stretli   deti  zo 

Školského klubu  II.  ZŠ na Švermovej ulici.  Malí čitatelia pod vedením skúsenej lektorky  

PaeDr. Adriany Petrovej v tvorivej dielni  vyrábali „valentínky“ pre svojich najbliţších. 

K podujatiu bola pripravená aj výstavka literatúry s danou tematikou. Knihy Katji Reiderovej  

Pretoţe Ťa ľúbim a Pretoţe som vţdy pri tebe s krásnymi ilustráciami a doplnené milými 

veršíkmi dokázali  vliať do detskej duše pocit bezpečia a lásky. 

 

Záţitkové čítanie Ako psíček a mačička umývali dláţku 

14. februára 2014 navštívili ZKGZ deti zo školského klubu II. ZŠ.  Na začiatku prebehla 

informatická príprava, aby sa zoznámili s prácou v kniţnici a s  rozprávkovými knihami. 

Potom nasledovalo záţitkové čítanie z knihy Josefa Čapka Ako psíček a mačička umývali 

dláţku. Deti sa aktívne zapájali do prečítaného textu tým, ţe hrali scénky a pri tom sa 

zabávali. Nakoniec si túto  rozprávku pozreli na internete  a mohli tak porovnať prečítanú, 

hranú a animovanú verziu. 

 

Od sv. Konštantína po Štúra 

Posledný februárový deň  sa stretli  študenti  1.ročníka na SOU sv. Cyrila a Metoda v rámci 

Slovenského jazyka a literatúry pri časovej osy prechádzajúcej od doby príchodu Slovanov, 

sv. Konštantína na naše územie po uzákonenie spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom a jeho 

spolupracovníkmi na základe stredoslovenského nárečia. 

Tu treba podotknúť, ţe úlohou stretnutia nebolo podať výklad vývinu slovenského jazyka 

z jazykovedného hľadiska. Zámerom stretnutia bolo v časovej postupnosti poukázať na 

skutočnosť, ţe od doby Konštantínovej hlaholiky sa v slovenskom prostredí slovenčina, ako 

kodifikovaný, kultúrne rovnocenný jazyk k ostatným európskym jazykom stáva po zavŕšení 

1000 ročného kultúrneho útlaku Slovákov. 

Časová os jasne prezentuje nielen udalosti svetových a európskych dejín, ale poukazuje aká 

bola bohatá literárna tvorba veľkých národov Európy v čase, keď na území Slovenska 

úradnými jazykmi boli latinčina a nemčina, od konca 14. stor. biblická čeština.  
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Jarné prázdniny v kniţnici 

Počas jarných prázdnin od 3.3.-7.3.2014 bolo oddelenie pre deti a mládeţ pripravené na nápor 

prázdninujúcich detských knihomoľov. V kniţnici sme im ponúkli okrem zaujímavých 

náučných a rozprávkových kníh aj premietanie najnovších rozprávok a  moţnosť ilustrácie 

prečítaných  príbehov.  Zaujímavosťou bola aj oddychová zóna na klebetenie a pre najmenšie 

deti kútik na hranie. Čo je veľmi  potešiteľné priestor na relax si tu našli aj rodičia 

knihomoľov a budúcich čitateľov.  

 

 

Arnold Lobel: Kvak a Čľup sú kamaráti 

Americký spisovateľ Arnold Lobel písal a ilustroval  knihy najmä pre deti vo veku od štyroch 

do ôsmych rokov. Príbehy dvoch nerozlučných kamarátov sú medzi  malými čitateľmi veľmi 

obľúbené, pretoţe dobrodruţstvá dvoch ţabiakov sú vţdy veselé a plné láskavého humoru. 

Deťom sa najviac páčia kamaráti, ktorí najradšej robia všetko spolu. 

Dramatizovaného čítania z knihy Kvak a Čľup sú kamaráti pod názvom Plávanie sa v dňoch 

11, 12, 13 a 14. marca 2014 zúčastnilo 104 detí  Cirkevnej MŠ Vasiľa Hopku, Cirkevnej MŠ 

sv. Terezky a XIII. MŠ z Michaloviec. Pri dramatizovanom čítaní sme vyuţili zábavné formy 

a  prvky interakcie pri ktorých deti boli  nenásilnou formou vtiahnuté  do samotného príbehu. 

Podujatie bolo zamerané na čitateľskú gramotnosť a na primárne základy výchovy detského 

čitateľa. 

 

Deň ľudovej rozprávky 

„Rozprávka je báseň napísaná v šťastnej chvíli a zdokonaľovaná za storočia zástupmi 

neznámych. Je onou orechovou škrupinkou, v ktorej je uložený život. Pripomína múdrosť ...“ 

Milan Rúfus 

  

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

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

čítať ani písať. Iba si tie rozprávky rozprávali. Za dlhých jesenných a zimných večerov, pri 

svetle lúča, fakle, pri teple ohniska alebo vonku pri vatre, pri pradení, šití, pri pasení oviec 

alebo inej tichej práci. Takéto otázky a odpovede sa niesli celým detským oddelením kniţnice  

v Deň ľudovej rozprávky. Detské knihovníčky pripravili pre  deti ZŠ z Okruţnej ulice 

Michalovce   príjemné prostredie s folklórnymi prvkami , aby sprostredkovali čo 

najautentickejšie stretnutie detí s ľudovou rozprávkou. Nechýbali ani interaktívne prvky, kedy 

sa nám podarilo stiahnuť detí do deja rozprávky, tajničky, hádanky, ilustrácie  a dramatizácia 

príbehu. 

 

Mária Ďuričková : Zlatá priadka (literárna a výtvarná súťaţ) 

Guľko Bombuľko, Danka a Janka, Joţko Mrkvička či Majka Tárajka. Všetky tieto obľúbené  

literárne postavičky priviedla na svet jedna z najvýznamnejších slovenských autoriek 

literatúry pre deti a mládeţ - Mária Ďuričková . Pri príleţitosti jej nedoţitých 95. narodenín 

vyhlásili Mestská kniţnica mesta Piešťany, Literárne informačné centrum Bratislava, časopis 

Slniečko, vydavateľstvo Buvik a Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá literárnu 

a výtvarnú súťaţ pre deti 1. - 5. ročníkov ZŠ, ŠZŠ a ZUŠ.  Do tejto súťaţe sme sa zapojili aj  

my v Zemplínskej kniţnici G. Zvonického tým, ţe sme oslovili ZŠ, ZUŠ v oblasti nášho  
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regionálneho pôsobenia. Rozhodli sme sa,  ţe skôr ako odošleme výtvarné a literárne práce do 

Mestskej kniţnice Piešťany oceníme ich aj u nás v kniţnici.  

Výtvarné práce:   

ZŠ: 

1.     Dva barančeky – Gabriel Demeter (3. ročník) ZŠ Petrovce nad Laborcom 

2.     Danka a Janka – Diana Timočková (IV.B) ZŠ Švermu 6 Michalovce 

3.     Danka a Janka – Sofia Kalafutová (IV.A) ZŠ Moskovská Michalovce 

4.     Danka a Janka na prechádzke – Viktória Futurová ZŠ F.J. Fugu Vinné 

ZUŠ: 

1.     Danka a Janka v rozprávka – Ľudovít Veľas  (9 rokov) ZUŠ Michalovce 

2.     Čo si hračky rozprávali – Laura Pastorčáková (10 rokov) ZUŠ Michalovce 

3.     Danka a Janka v rozprávke- Ester Šafinová (10 rokov) ZUŠ Michalovce 

  

Literárne práce:   Dvojbodky -  Karin Petruňová (3.C) ZŠ  J. Švermu 6 Michalovce 

 

Domovácky recitátor 

Dňa 19.03.2014 sa  deti z Detského domova v Michalovciach zúčastnili v  kniţnici súťaţe 

pod názvom: Domovácky recitátor. Všetky deti boli šikovné,  ukázali, ţe v nich drieme talent. 

Veríme, ţe malí recitátori sa v budúcnosti nestratia a presadia sa buď v recitačnej, speváckej 

alebo v nejakej inej oblasti, lebo kaţdý máme talent na niečo iné. Všetkým súťaţiacim 

ďakujeme a tešíme sa na nich opäť o rok.  

 

Ţivot a dielo Martina Kukučína  

V rámci marca  - mesiaca knihy sa  uskutočnilo stretnutie  ţiakov 7.ročníka  ZŠ na ulici 

Okruţnej 17 so ţivotnou púťou a tvorbou prozaika, dramatika, publicistu, lekára, zároveň 

najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského literárneho realizmu a zakladateľa modernej 

slovenskej prózy Martina Kukučína - Mateja Bencúra, rodáka oravskej  obce Jasenová, 

ktorého  po skončení štúdia osud zavial ďaleko od rodného domu najprv na ostrov 

Brač (dnešné Chorvátsko)  potom aţ do ďalekého Chile, do jedného z najjuţnejších miest 

Juhoamerického kontinentu, do prístavného mesta v Patagónii - Punta Arenas, aby nakoniec 

spočinul v rodnej zemi na Martinskom cintoríne.   

Stretnutie bolo pohľadom 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.  

V závere sa ţiaci pokúsili dramatizovanou formou začítať do úryvku diela Rysavá jalovica, 

v ktorom autor majstrovsky podáva dialóg odohrávajúci sa ráno po neskorom návrate Adama 

Krta z jarmoku s jeho ţenou Evou. Stretnutie bolo zakončené ukáţkou tohto dialógu 

v majstrovskom prevedení umelcov Jozefa Krónera a Evy Kristínovej. 

 

Zvieratká v lese (záţitkové čítanie) 

Záţitkového čítania z knihy Zvieratá v lese  sa počas troch dní  zúčastnilo 103 detí zo 

školského klubu 7. ZŠ,  ZŠ z Petroviec nad Laborcom a zo ZŠ z Malčíc. Pri záţitkovom čítaní 

sa deti preniesli do sveta zvieratiek ţijúcich v lese. Deti pri čítaní knihy hádali o akom 

konkrétnom zvieratku sa číta. Po prečítaní textu si detičky zahrali hru na čistotného 

a poriadkumilovného jazveca a zlé nezbedné líšky a pri ďalšej hre sa na chrbát ţiaka prilepil 

obrázok zvieratka a jeho úlohou bolo na základe otázok uhádnuť o aké zvieratko ide. 

Nakoniec si deti na internete pozreli dokument Ţivot v lese. Deti  formou spoznali ţivot 

zvierat v lese. 
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Kráľ čitateľov 2014 

V rámci Týţdňa slovenských kniţníc detské oddelenie ZKGZ uţ tradične pripravilo   detským 

čitateľom  túţobne  očakávanú literárno-zábavnú súťaţ Kráľ čitateľov 2014. Zúčastnilo sa jej 

13 najaktívnejších knihomoľov.  Súťaţ pozostávala z kola, ktoré preverilo ich vedomosti 

z orientácie v kniţnici, rozprávkové kolo plné rozprávkarov, doplňovanie mien alebo 

priezvisk spisovateľov, doplňovanie názvu kniţných titulov , vyhľadávanie  kníh v ktorých 

názve sa objavuje rodné meno, číslovka, farba a zábavne - náučné kolo. V tomto poslednom 

a rozhodujúcom kole sa deti zahrali na básnika, moderátora,  rozlúštili zopár zastaraných 

nárečových výrazov, ktoré sa vyskytujú v ľudových rozprávkach,  precvičili si svoje jazýčky 

jazykolamom a pokúsili sa obaliť knihu.  Kráľom čitateľov pre rok 2014 sa stal Ján Šütȍ. 

 

Ako si psíček s mačičkou piekli tortu na meniny (záţitkové čítanie) 

Rozprávky od autora a ilustrátora Jozefa Čapka pozná skoro kaţdé dieťa. Humorné príbehy 

o psíčkovi a mačičke vedia potešiť mladých, ale aj starších.  V rámci marca - mesiaca knihy 

k nám zavítali  deti  zo Špeciálnej základnej školy Michalovce ,   ZŠ Petrovce nad Laborcom 

a  ZŠ Malčice. Formou záţitkového čítania a interakcie sme deťom sprístupnili príbeh“ Ako si 

psíček s mačičkou piekli tortu na meniny.“ Deti vymýšľali rôzne ingrediencie a recepty tak, ţe 

doslova sa miestnosťou šírila imaginárna vôňa rôznych korenín a pochúťok. Maškrtný 

jazýček mal čo robiť, aby odolal.  V závere podujatia si deti pozreli  animovanú rozprávku 

a snaţili sa zachytiť rozdiely čítaného príbehu a filmu. 

 

Vlastivedný kvíz 

Kniţnicu G. Zvonického dňa 28.03.2014 navštívilo 16 ţiakov zo Zemplínskej Širokej. Pre 

mnohých  z nich to bolo prvé stretnutie s takýmto zariadením. V prvom rade sa dozvedeli 

základné informácie o kniţnici. V druhej časti  si vyskúšali svoje poznatky a znalosti z 

vlastivedy vo vlastivednom kvíze. Kvíz bol pre deti zábavný  a súdiac podľa ich reakcií veľmi 

sa im páčil. Bola to pre nich nová skúsenosť.  

 

Ako psíček a mačička umývali dláţku - záţitkové čítanie 

V mesiaci marci, ktorý sa niesol v znamení kníh, navštívilo našu kniţnicu niekoľko 

základných škôl nášho mesta a okolia. Deti týchto  základných škôl sa zúčastnili záţitkového 

čítania rozprávky českého spisovateľa  Josefa Čapka: Ako psíček a mačička umývali dláţku.  

Na začiatku  stretnutia prebehla informatická príprava. V druhej časti sa deti aktívne zapájali 

do prečítaného textu. Scénky, v ktorých deti umývali a utierali dláţku, aj ako sa prali a sušili, 

vyvolávali na tvárach úsmevy a smiech. Na záver si túto rozprávku pozreli v animovanej 

forme. Tieto záţitkové čítania sa uskutočnili od 18.3.2014 do 25.3.2014 a zúčastnili sa na nich 

deti VI. a VII. základnej školy v Michalovciach a deti základnej školy zo Ţbiniec . 

 

Noc s Andersenom 2014 

Marec uţ tradične patrí knihe. V rámci Týţdňa slovenských kniţníc Zemplínska kniţnica 

Gorazda Zvonického v Michalovciach sa zapojila do ďalšieho ročníka medzinárodného 

podujatia na podporu čítania detí Noc s Andersenom, ktoré sa konalo 4. apríla 2014. Tento 

rok sa do realizácie tejto rozprávkovej noci zapojilo na Slovensku spolu 219 verejných 

a školských kniţníc, okrem nich aj kniţnice v Českej republike, Poľsku, Rakúsku, 

Chorvátsku, Austrálie, Francúzsku, Veľkej Británie a v iných krajinách. Úspešné podujatie na 

Slovensku koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a kniţníc, generálnym partnerom je  
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Vydavateľstvo Slovart, ktorý všetkým prihláseným  kniţniciam poskytuje kniţný dar. 

Mediálnym partnerom je RTVS a Rádio Regina, ktoré odvysielalo celodennú rozhlasovú 

reláciu venovanú čítaniu a kniţniciam. Novými partnermi podujatia tohto roku boli aj 

vydavateľstvo Panta Rhei a spoločnosť McDonal’s.  Stráviť nezabudnuteľnú noc plnú 

dobrodruţstiev a „nakaziť sa čítaním“ prišlo do Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického 47 

detí z I. ZŠ – T.J. Moussona 4 a V. ZŠ – Školská 2 Michalovce. Tety knihovníčky pre ne 

pripravili zaujímavý a veľmi pestrý program, pretoţe preţiť noc v kniţnici plnej 

rozprávkových kníh je dobrodruţstvo samo o sebe. Po príchode do kniţnice si deti pripravili 

miesto na spanie medzi regálmi, kaţdý si mohol vybrať svoj obľúbený ţáner, či uţ išlo 

o fantasy literatúru, dievčenské romány, alebo Dobšinského ľudové rozprávky. Deti zloţili 

slávnostný sľub spáčov, ovešali „strom ţelaní“ rozprávkovými ţelaniami a dobrodruţstvo 

mohlo začať. Keďţe v kniţnici sa stretli malí divadelníci, navzájom sa predstavili 

divadielkami O Guľkovi Bombuľkovi od Márie Ďuríčkovej pod vedením p. učiteľky 

Krišťákovej a Dievčatko so zápalkami od H.CH. Andersena pod vedením p. učiteľky 

Schumerovej.  Nechýbala spoločná kráľovská večera a „tvorivá dielňa“ konkrétne výroba 

šperkov a maľovanie na sklo  pod vedením p. učiteľky Petrovej. Neskoro večer nasledoval 

lampionový sprievod mestom a odhaľovanie rozprávkových tajomstiev v Zemplínskom 

múzeu. Šípková Ruţenka, jeţibaba, zlá macocha, Popoluška, dobrá  sudička, pán kráľ 

a kráľovná, ľudové rozprávačky – to boli sprievodkyňami tajnými chodbami kaštieľa. Bolo 

len otázkou času, kedy stretneme aj tajomnú pani, pretoţe bolo po polnoci. Zlatým klincom 

programu bola“ cesta odvahy“, kto ju prekonal mohol spať medzi knihami. Ráno pri 

raňajkách bolo o čom rozprávať.  

 

Zvieratká v lese (záţitkové čítanie) 

Do Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického dňa 11. 4. 2014 dorazilo v sprievode pani 

učiteliek 17 detí zo ZŠ Staré na záţitkové čítanie z knihy Zvieratá v lese. Pri záţitkovom 

čítaní sa deti preniesli do sveta zvierat ţijúcich v lese. Pri čítaní knihy hádali o akom 

konkrétnom zvieratku sa číta. Po prečítaní textu si  zahrali hru na čistotného 

a poriadkumilovného jazveca a zlé nezbedné líšky. Pri ďalšej hre sa na chrbát ţiaka prilepil 

obrázok zvieratka a jeho úlohou bolo na základe jeho otázok a odpovedí spoluţiakov uhádnuť 

akým zvieratkom je. Nakoniec si deti na internete pozreli dokument Ţivot v lese. Deti takto 

hravou formou spoznali ţivot zvierat v lese. 

 

Kvak a Čľup, dramatizované čítanie 

Dramatizovaného čítania z knihy Kvak a Čľup sú kamaráti od spisovateľa Arnolda Lobela 

pod názvom Plávanie sa  zúčastnili  deti z XXI. MŠ z Michaloviec. Zábavnou, 

dramatizovanou formou sme ich vtiahli do príbehu dvoch kamarátov ţabiakov, ktorí stále 

všetko robia spolu. Na záver kamaráti ţabiaci detičky naučili svoju obľúbenú pesničku, ktorú 

si deti pospevovali aj pri odchode z kniţnice. Podujatie bolo zamerané na čitateľskú 

gramotnosť detského čitateľa. 

 

Zákon mravcov - divadelné predstavenie pre deti MŠ 
26. mája 2014 sa v ZKGZ na detskom oddelení stretli deti MŠ, aby si vychutnali divadelné 

predstavenie Zákon mravcov. Divadielko pripravili tretiaci ZŠ T.J. Moussona – víťazi  

celoslovenskej súťaţe Supertrieda 2013  pod vedením Mgr. Márii Schumerovej.  Heslo 

mravcov: „Pomáhame iným v núdzi“  sa nieslo celým predstavením.  Mladí divadelníci 

preukázali svoje herecké, hudobné, ale aj výtvarné umenie. Tety knihovníčky nezabudli ani na  
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knihy s danou problematikou, najobľúbenejším mravcom a  kniţným hrdinom je uţ pre celé 

generácie detí Ferdo mravec a jeho dobrodruţstvá v ríši hmyzu, Bračekovia mravčekovia – to 

sú príhody od známeho spisovateľa Jozefa Pavloviča.  

 

Prírodovedný kvíz 

Dňa 14.05.2014 si 50 ţiakov z II.ZŠ vyskúšalo svoje vedomosti a znalosti z prírodovedy v 

kniţnici na prírodovednom kvíze. Ţiakom sa podujatie páčilo, odchádzali obohatení o nové 

znalosti, ktoré v budúcnosti určite vyuţijú. Kvíz bol pre deti zábavný, a súdiac podľa ich 

reakcií veľmi sa im páčil. Víťazi boli všetci, ktorí sa ho zúčastnili. 

 

 

Milan Rastislav Štefánik 

Je tomu uţ 95 rokov od chvíle, keď sa neďaleko Ivanky pri Dunaji v katasterálnom území 

obce Most pri Bratislave za záhadných okolností pri pristávacom manévri zrútilo lietadlo typu 

Caproni 450 s dvoma talianskymi letcami - poručíkom Giottom  Mancinelliom  Scottim, 

serţantom Umbertom Merlinom a mechanikom-rádiotelegrafistom Gabrielom Aggiustom.  

Udalosť, ktorá v podstate na tú dobu a techniku nebola ničím výnimočná, akých sa prihodilo 

mnoţstvo. Výnimočnou sa táto nehoda stala vo chvíli, keď  na letisku 

 Campoformido pri Udine v severnom Taliansku do lietadla nastúpil slovenský  astronóm, 

politik, a zároveň generál francúzskej  armády, spolutvorca prvej  Česko-slovenskej 

republiky, rodák z Košarísk v okrese Myjava – Milan Rastislav Štefánik. 

Dňa 28.5.2014 sa  študenti  SOŠ technickej na ulici Partizánskej 1 v Michalovciach 

oboznámili so ţivotnou púťou tohto nášho slávneho rodáka, ktorého ţivot je moţné rozdeliť 

na obdobie študenta, astronóma, vojaka. Zároveň sa oboznámili, s akým odhodlaním sa snaţil 

priviesť do úspešného konca myšlienku vzniku nezávislého spoločného štátu dvoch bratských 

národov - Čechov a Slovákov.  

 

Zvonického literárne dni 2014 

V Zemplínskej kniţnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa v máji  uskutočnilo mestské 

kolo súťaţe ZVONICKÉHO LITERÁRNE DNI. Organizátorom súťaţe je  ZŠ na ulici T.J. 

Moussona a  Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v  Michalovciach. Vyhlasovateľom 

tejto súťaţe je  primátor mesta Michalovce  Mgr. Viliam Zahorčák.  Zvonického literárne dni 

je jednokolová mestská prehliadka recitácii umeleckého prednesu poézie a prózy 

regionálnych autorov , propagácia ich ţivota a tvorby formou projektov a prezentácia 

regionálnych tradícii v pripravovanom pásme.  

Víťazi súťaţe:   

Víťazom I. kategórie v poézii sa stala Kristína Schumerová. V próze prvé miesto získala  

Vanesa Martonová.  Víťazom II. kategórie v poézii sa stala  Marianna Gulová  a v  próze  

zvíťazila Terézia Hlavatá.  Prvé miesto v III. kategórii v  poézii  získala Simona Kicová  

a v próze  Natália Hamadejová. 

 

Čítajme si....2014 - najpočetnejší detský čitateľský maratón - 7. ročník 

Podujatie, ktoré organizujú kniţnice pre deti v spolupráci s UNICEF Slovensko sa 

uskutočnilo na našom detskom oddelení 5.júna 2014 od 9.00 – 15.00  a na pobočke ZKGZ  

ZŠ na ulici T. J. Moussona  Michalovce. Čitateľského maratónu sa  zúčastnilo 430 detských 

čitateľov. Čítali sme knihy Marta Hlušíková: Môj dedko Rýchly Śíp, Roman Brat: 

Mordovisko a 12 Zlatých rozprávok.  Cieľom týchto aktivít je podporiť čítanie detí, ktoré je  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ivanka_pri_Dunaji
http://sk.wikipedia.org/wiki/Most_pri_Bratislave
http://sk.wikipedia.org/wiki/Campoformido
http://sk.wikipedia.org/wiki/Udine
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v súčasnosti vytláčané modernými technickými prostriedkami. Čítanie je pre detí veľmi 

dôleţité nielen pre aktívne tvorivé vyuţívanie voľna, ale hlavne podporuje ich fantáziu 

a prehlbuje cítenie. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa humoristka 

a spisovateľka. Cieľom projektu je aj pokus o rekord.  Cieľom rekordu je zapojiť čo najväčší 

počet detí do čítania súčasne vo viacerých mestách Slovenska. 

 

 

Čarovný svet z papiera - tvorivá dielňa 

V rámci otvorených dverí ZKGZ 18.6.2014  sme na detskom oddelení pripravili tvorivú 

dielňu pod názvom“ Čarovný svet z papiera.“ Lektorkou podujatia bola Mgr. Zlatica 

Chmurovičová..  20  mladých výtvarníkov  zo ZŠ na ulici T.J. Moussona  pod vedením  

skúsenej lektorky vytvárali pestrofarebnú lúku papierových   motýľov,  kvetín a akvárium 

plné farebných papierových rybičiek. Tieto zaujímavé nápady a tvorba z papiera sú 

vynikajúcou zábavou a ideálnou príleţitosťou ako zahnať nudu. Podľa jednoduchých návodov 

a postupov si detí môţu kedykoľvek v roku popustiť uzdu svojej fantázie a kreativity. 

 

O Zubejdě Solimánské (bábkové predstavenie pre deti) 

V rámci Dni Českej Kultúry  2014 sme na detskom oddelení kniţnice privítali Boučkovo 

loutkové divadlo z Jaroměři. Ich hlavnými protagonistami boli manţelia Bauerovi, ktorí 

s týmto divadielkom ročne odohrajú 130 predstavení doma a v zahraničí. Boučkovo divadlo 

patrí medzi najstaršie bábkové divadla v Českej republike.  Podujatie sa zrealizovalo 

v spolupráci s Českým spolkom Košice a Českým centrom Bratislava, finančne ho podporil 

Úrad vlády SR v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014. Príbeh o Zubejdě 

zaujal  deti základných a materských škôl, ktoré si v závere podujatia mohli zblízka 

poprezerať klasické bábky – marionety a zahrať si s nimi divadielko.  

 

Od hlaholiky po Štúra 

26. september je v kalendári zapísaný ako Európsky deň jazykov. Jeho korene siahajú do roku 

2001. Keď ţe v priestore Európskej únie sa pouţíva 24 úradných a viac ako 60 regionálnych - 

menšinových jazykov, bol rok 2001 Radou Európy a Európskou úniu vyhlásený Európskym 

rokom jazykov (European Year of Languages -  EYL). 

Do tohto projektu sa zapojilo 45 krajín, ktoré sa svojimi aktivitami snaţili poukázať na 

jazykovú rozmanitosť v Európe, upozorniť verejnosť na dôleţitosť štúdia jazykov, zvyšovanie 

mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia, podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti 

Európy a zároveň podporu celoţivotného jazykového vzdelávanie v školách i mimo škôl.  

26.9.2014 v deň Európskych jazykov sa v ZŠ. na  Moskovskej ulici počas dopoludňajších 

hodín konalo stretnutie ktorého sa zúčastnilo 40 ţiakov druhého stupňa. Ţiaci v rámci 

Slovenského jazyka a literatúry, Dejepisu i Geografie prešli obdobím od príchodu Slovanov, 

príchodom bratov sv. Konštantína – Cyrila a Metoda na naše územie aţ po uzákonenie 

spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom a jeho spolupracovníkmi na základe 

stredoslovenského nárečia. 

Tu treba podotknúť, ţe úlohou stretnutia nebolo podať výklad vývinu slovenského jazyka 

z jazykovedného hľadiska. Zámerom stretnutia bolo v časovej postupnosti poukázať na 

skutočnosť, ţe od doby Konštantínovej hlaholiky sa v slovenskom prostredí slovenčina, ako 

kodifikovaný, kultúrne rovnocenný jazyk k ostatným európskym jazykom stáva po zavŕšení 

1000 ročného kultúrneho útlaku Slovákov.   
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Časová os jasne prezentuje nielen udalosti svetových a európskych dejín, ale poukazuje aká 

bola bohatá literárna tvorba ostatných národov Európy v čase, keď na území Slovenska sa v 

úradnom, liturgickom a literárnom jazyku pouţívala latinčina, nemčina, maďarčina a od 

konca 16. stor. biblická čeština.  

 

Babka na rebríku a iné dedkoviny... 

Základom motivácie a vedenie deti k čítaniu je rodina. To bolo cieľom podujatia , kde sa 

v kniţnici 8.10.2014  stretli starí rodičia a ich vnúčence. Spoločne sme objavovali čaro 

a potešenie z kníh, ktoré sa v dnešnej pretechnizovanej a rýchlej dobe akosi vytráca. Podujatia 

sa zúčastnilo  40 nadšencov čítania z oboch generácii. Spoluorganizátorom tohto vydareného 

stretnutia bola XIII.MŠ Michalovce.  

Program:   Privítanie starých rodičov a vnúčat v „Rozprávkovom dome plnom kníh“ 

                    Čo ukrýva „kufrík spomienok“? (ako rástli s knihou v ruke starí rodičia) 

                    Čo všetko môţete nájsť pre svoje vnúča v kniţnici (prezentácia noviniek) 

                    Janko Hraško (spoločná čítačka obľúbenej rozprávky) 

                     Hráme sa s rozprávkou (tvorivá dielňa predškolákov) 

                     Obľúbené skladačky z papiera (tvorivá dielňa starých rodičov) 

                     Babkina cukrárnička (maškrty a dobroty starej mamy) 

 

Gevenducha - dotyky s detskou knihou (Tvorivá literárna dielňa) 

Z príleţitosti Medzinárodného dňa školských kniţníc sme pripravili pre znevýhodnených 

rómskych  pouţívateľov kniţnice  Tvorivú literárnu dielňu, alebo dotyky s detskou knihou.  

Podujatia sa zúčastnili  ţiaci zo  ZŠ Petrovce nad Laborcom . Cieľom podujatia bolo podporiť 

vzťah rómskych deti ku knihám, čitateľskej gramotnosti a prehĺbenie spolupráce školy 

a kniţnice.  Hlavnými postavičkami literárnej dielne boli Danka a Janka od známej detskej 

autorky Márie Ďuríčkovej. Spoločnými silami sme si prečítali príbeh Cencúlik a Geveducha . 

Deti sa pokúsili interpretovať prečítaný text  v kontexte čítania s porozumením,  

prostredníctvom prezentácie  doplňovať rôzne hlavolamy a tajničky súvisiace s literárnym 

textom .  Nechýbala ani ilustrácia „Gevenduchy“ na základe  opisu autorky a jej porovnanie 

s ilustráciou Boţeny Plocháňovej. V závere podujatia sme deťom ponúkli priestor na  

premietnutie rovnomenného  klasického  animovaného večerníčka z roku 1975 . Kaţdé 

rómske dieťa odchádzalo z kniţnice domov s rozprávkovou knihou.  

 

Od hlaholiky po Štúra 1/2 

V októbri  sa  v priestoroch ZKGZ v Michalovciach uskutočnilo stretnutie 42 ţiakov 7.a 8. 

ročníka ZŠ J. Švermu na 1. časti prezentácie s názvom: „Od hlaholoky do Štúra“ venovanej 

obdobiu od 2. aţ do  15.storočia  tj. obdobiu od príchodu Slovanov na naše územie počas 

sťahovania národov aţ po storočie v ktorom bola v Bratislave slávnostne otvorená Akadémia 

Istropolitana.   

Pri stretnutí nešlo ani tak o výklad vývinu slovenského jazyka z jazykovedného hľadiska. 

Zámerom stretnutia bolo v časovej postupnosti poukázať na skutočnosť, ţe od doby 

Konštantínovej hlaholiky sa v slovenskom prostredí slovenčina, ako kodifikovaný, kultúrne 

rovnocenný jazyk k ostatným európskym jazykom stáva oveľa neskôr.  

Časová os prezentuje nielen udalosti našich, európskych a svetových dejín, ale poukazuje aká 

bola bohatá literárna tvorba ostatných národov Európy v čase, keď na území Slovenska sa v 

úradnom, liturgickom a literárnom jazyku pouţívala latinčina, nemčina, maďarčina a od 

konca 16. stor. biblická čeština. 
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Od hlaholiky po Štúra 2/2 

28.10.2014 sa  v priestoroch Základnej školy na ulici J. Švermu  v Michalovciach sa 

uskutočnilo stretnutie  47 ţiakov 9. ročníka  na prezentácii pod názvom: Od hlaholiky po 

Štúra.  

Počas troch vyučovacích hodín v rámci Slovenského jazyka a literatúry ţiaci prešli 

historickým obdobím od príchodu Slovanov na naše územie, príchodom sv. bratov 

Konštantína – Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu aţ po uzákonenie spisovnej slovenčiny 

Ľudovítom Štúrom a jeho spolupracovníkmi na základe stredoslovenského nárečia. 

Tu treba podotknúť, ţe cieľom nebolo podať výklad vývinu slovenského jazyka 

z jazykovedného hľadiska. Zámerom stretnutia bolo v časovej postupnosti poukázať na 

skutočnosť, ţe od doby Konštantínovej hlaholiky sa v slovenskom prostredí slovenčina, ako 

kodifikovaný, kultúrne rovnocenný jazyk k ostatným európskym jazykom stáva po zavŕšení 

1000 ročného kultúrneho útlaku Slovákov.   

Časová os prezentuje nielen udalosti našich, európskych a svetových dejín, ale poukazuje aká 

bola bohatá literárna tvorba ostatných národov Európy v čase, keď na území Slovenska sa v 

úradnom, liturgickom a literárnom jazyku pouţívala latinčina, nemčina, maďarčina a od 

konca 16. stor. biblická čeština.  

 

Ako psíček a mačička umývali dláţku  

 Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického opäť oţila detským dţavotom. 20 detí  XIII. 

materskej školy v Michalovciach sa zúčastnilo záţitkového čítania pod názvom: Ako psíček 

a mačička umývali dláţku. Čítanie pozostávalo z troch častí. Najprv sa rozprávka čítala, 

potom sa deti aktívne zapojili do prečítaného textu tak, ţe sa zahrali na malých 

hercov(premenili sa na psíčka a mačičku,  umývali dláţku, vyprali sa v koryte na rumpli 

a sušili sa na šnúre na bielizeň). Záver patril kreslenej animovanej rozprávke.  

 

Miss Jeţibaba alebo Neboj sa! a iné hororozprávky v kniţnici 

Na detskom oddelení ZKGZ sa stretlo 48 čarodejných bytostí zo ZŠ Palín, aby si v rámci 

čarovania a rôznych iných čarodejníckych disciplín zvolili Miss Jeţibabu 2014. 

Netradičné halloweenske podujatie sme zorganizovali v spolupráci s OZ Priatelia múzy. 

Zamerané bolo predovšetkým na propagáciu a zatraktívnenie čítania. Podujatie uţ tradične 

moderovala jeţibabka Euália zo ZKGZ, nechýbala ani medzinárodná porota čarodejníc.  

Súťaţiaci predvádzali najstrašnejšie zaklínadla, najoriginálnejšie menu na čarodejnícky ples, 

pokúšali sa čítať hrôzostrašné príbehy, vysvetľovať záhadný rozprávkový slovník a prejavili 

sa aj ako ilustrátori tých najstrašnejších príbehov. Všetko sa to rozhodlo vo voľnej disciplíne, 

víťazkou sa stala jeţibaba Strapaňa. 

 

Kniţné hádanky 

Na detskom oddelení sme pripravili pre 10 talentovaných detí VI. ZŠ  Kniţné hádanky. 

Interaktívnu prezentáciu kniţných noviniek viedla študentka kniţnično-informačných štúdií z 

Prešovskej Univerzity Lucia Kučmášová.  Hravou a súťaţno-zábavnou formou boli 

sprístupnené  najnovšie tituly detskej literatúry ako je Sedem dni v pivnici od Petra 

Karpinského, Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov od Dušana Taragela,  

Kompaníkovej Hlboko- morské rozprávky a titul od Gabiky Futovej Brata musíš poslúchať.  

Deti odchádzali z kniţnice plný dojmov,  obohatené o informácie zo  sveta detskej literatúry 

a s knihami z burzy, ktoré si mohli odniesť do svojej triedy. 
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Tangram 

Dňa 13.11.2014 do priestorov kniţnice zavítalo 21 deti z Cirkevnej materskej školy 

blahoslaveného Vasiľa Hopku. Išlo o deti predškolského veku, ktoré sa so záujmom zoznámili 

s geometrickou skladačkou: Tangram. Pre tieto deti to bola novinka, ktorá ich zaujala uţ pri 

rozprávaní o Tangrame, ale aj pri praktických ukáţkach, moţností vyskladaní obrázcov podľa 

predlohy. Spočiatku mali niektorí problém s obrazovou predstavovou danej témy, ale 

postupne sa s novou tematikou zoznámili. Kaţdé dieťa si vyskladalo svoj vlastný Tangram 

podľa predlohy. 

 

Včela medonosná (Včielka Maja) 

Aj keď za oknom uţ chladno fúka vietor, občas prší, predsa s radosťou spomíname na slnečné 

lúčne dni. Spoločne sme si s Včielkou Majou a deťmi strednej vekovej kategórie z Cirkevnej 

materskej školy blahoslaveného Vasiľa Hopku pripomenuli jeden krásny slnečný deň, kedy 

Včielka Maja spoločne so svojimi kamarátkami vyleteli z úľa za sladkým nektárom na lúku. 

Pri čítaní rozprávky s porozumením a následne praktickou ukáţkou znášky medu sa 18 deti 

dozvedelo o spôsobe ako, kedy a akým spôsobom vzniká med v úli. Včielka Maja a jej 

rozprávkový príbeh odkryla deťom záhady ako vzniká med. Rozprávka sa deťom páčila, no 

zároveň si so záujmom vypočuli aj rozprávanie o tom, kde včielky med zbierajú a kam ho 

znášajú a ako ho včelári vytáčajú. Po prečítaní rozprávky nasledovala praktická časť kde deti 

lepili do úľa na medové plasty vystrihnuté a vyfarbené včielky. 

 

Príroda okolo nás 

Dňa 3.12.2014 pracovníčky Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického navštívili so svojim 

programom klientov DSS Anima. Program bol zaujímavo spracovaný a prispôsobený 

klientom. Začínali sme čítaním  ukáţky z knihy: Zvieratá v lese. Následne sa 20 klientov 

rozdelilo do dvoch skupín, kvôli lepšej komunikácii. Práca v skupinách pokračovala podľa 

rozdeleného zamestnania a obsahu. Jedna skupina skladala labuť z geometrických tvarov 

tangram, druhá skupina maľovala včielky a potom ich lepila do medových úľov. Náročnosť 

na motorickú zručnosť nevadila klientom, naopak boli šikovní a vďační za kaţdú pomoc pri 

práci. Potom sa skupiny vymenili. Po ukončení aktivity si prítomní prezerali knihy o 

zvieratách. Počas celej aktivity bol zároveň pustený film o zvieratách. 

 

Domovácky recitátor 

Deti z detských domovov v Michalovciach a okolia sa zišli 16.12.2015 v kniţnici, aby nám 

pripomenuli svojimi vinšami a koledami blíţiaci sa čas vianočných sviatkov.  Recitačná súťaţ 

sa niesla v znamení dobrej nálady, smiechu a pohody.  Odmenení boli všetci, víťazi súťaţe 

vecnými darmi, ktoré pre ne  pripravili tety vychovávateľky,  ostatné deti  sladkou salonkou či 

cukríkom.  

 

Farby dúhy 

V decembri 2014 k nám zavítali klienti z DSS Anima, aby potešili naše srdcia vianočnou 

rozprávkou Farby dúhy. „Tak ako jasný deň prekazí búrka, tak aj dobrú náladu vystrieda 

smútok, nepochopenie, hádka. Aj keď sme rôzni, máme rôzne názory dokážeme s láskou 

zmierniť napätie a negatívnu situáciu zvládnuť a povzniesť sa nad ňou. Farby dúhy sú pestré, 

tak ako náš život...“ .(Bc.Iveta Harvanová, DSS Anima) 

Naši priatelia nám  predviedli ako sa aj napriek svojmu handicapu dokáţu realizovať v rámci  



27 
 

 

 

svojich schopností a vystúpiť pred publikum bez akýchkoľvek bariér s radosťou, pocitom 

šťastia a úsmevom na tvárach. Vianoce sú symbolom očakávaní, napĺňaní túţob, 

obdarovávanie a nádeje. 

 

Vianočné čaro 
Opäť nám neţne klopú na dvere, prišli ticho a nenápadne. Áno, čochvíľa sú tu Vianoce, čas 

zázrakov, radosti a prianí. Tak ako kaţdý rok aj v tento predvianočný čas sa v našej kniţnici   

stretl1i deti  a  učiteľky MŠ z Michaloviec,  aby spoločne  vytvorili zázračné vianočné čaro 

utkané z tých najkrajších vianočných piesní, kolied a vinšov našich detí. Kúsok lásky 

a vianočnej atmosféry sa podarilo vykúzliť deťom z XIII.MŠ a CMŠ bl. Vasiľa Hopku 

v samostatnom kultúrnom pásme . Vianoce sú o radosti, láske a aj vďačnosti. ozdobíme 

stromček, zavesíme zvonček, kúsok lásky zo srdiečka, zabalíme do balička. 

 

Kvak a Čľup  

Kvak a Čľup sú kamaráti. 12.12.2014 sa v priestoroch detského oddelenia kniţnice sa stretli 

pri dramatizovanom čítaní  deti z XIII. MŠ na Okruţnej ulici. Príbeh od amerického autora 

Arnolda Lobela zaujal všetkých. Tento spisovateľ je zároveň aj ilustrátorom kníh pre deti od 

štyroch do ôsmych rokov. Najväčšiu obľubu medzi malými aj veľkými čitateľmi si uţ 

niekoľko generácií získavajú práve príbehy kamarátov ţabiakov Kvaka a Čľupa.  Kvak 

a Čľup neurobia jeden bez druhého ani krok. Ich dobrodruţstvá sú veselé a plné láskavého 

humoru, ako to uţ býva u kamarátov.  

 

  

Podujatia, ktoré sa konali na pobočkách kniţnice v priestoroch 

michalovských základných škôl a domovov pre seniorov 
 

Valentínske tvorivé dielne na VII.ZŠ 

 

Tak ako kaţdý rok, tak aj tento, sa v kniţnici na VII.ZŠ konalo celodenné podujatie k sviatku 

Valentína. Nieslo sa v duchu lásky k čítaniu a knihám. Cieľom podujatia je motivovať 

čitateľov nielen k čítaniu, ale aj aktívnej práci, či uţ s knihou, alebo literárnym časopisom. 

Súčasťou podujatí v kniţnici na VII. ZŠ  je aj aktualizácia nástenky, ktorú jej  tvorcovia 

obohatili o valentínske dielka.  

 

Ako Maťko a Kubko búrku napásli 

 

Rozprávkovú knihu  Marianny Grznárovej Maťko a Kubko poznajú uţ tri čitateľské 

generácie. Táto kniha sa dočkala uţ 10. vydania. Nezabudnuteľný je aj večerníček v tomto 

podaní. Aj deti  prvého ročníka sa zoznámili s Maťkom a Kubkom formou záţitkového 

čítania. Po prečítaní prvej rozprávky  Ako Maťko a Kubko búrku napásli si deti pozreli aj 

animovanú podobu príbehu, pričom mali moţnosť porovnať kvalitu záţitku čítanej 

a pozeranej (animovanej) formy. Individuálna úloha pre deti spočívala v zadaní: spočítať 

ovečky v matematickom košiari a zaviesť stratenú ovečku domov, prechodom cez bludisko. 

Malý čitatelia sa zhostili týchto úloh na výbornú, za čo ich čakala sladká odmena.  
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Marcové stretnutie prvákov v kniţnici 7.ZŠ 

Individuálna práca s  čitateľom alebo pouţívateľom informácií začína uţ pri prvom vstupe do 

kniţnice. Pri zápise, sa detskí čitatelia dozvedeli o rôznych sluţbách poskytovaných 

v kniţnici, ktoré môţu vyuţívať počas celého školského roka. Cieľom informačnej výchovy 

je zabezpečiť a naučiť ţiakov, aby sa vedeli orientovať v mnoţstve informácií, rozumeli im 

a vedeli ich vyhľadávať  a vyuţívať v celom vzdelávacom procese. Noví čitatelia sa oboznámili 
s knižným fondom a prácou s knihou. 

 

Mesiac knihy a mozgový jogging 

Seniori sú tou najvďačnejšou skupinou pouţívateľov našej kniţnice, sú vzornými čitateľmi, 

radi sa zúčastňujú na klasických knihovníckych podujatiach a nebránia sa ani novým 

moţnostiam vzdelávania. Jednou z takýchto moţností sú aj tréningy pamäti pre seniorov. 

Predlţovanie ľudského ţivota prináša nový pohľad na ţivot v starobe, na ţivot seniorov. Jeho 

kvalita závisí od mnohých faktorov. Mnohé vedecké poznatky o ľudskom mozgu poukazujú 

na význam špecifických cvičení pamäti u starnúcich osôb. Súčasťou aj tohto stretnutia, popri 

práci s knihou, boli niektoré cvičenia na aktivizáciu krátkodobej a dlhodobej pamäti 

u seniorov. 

 

Básnička ti pomôţe 

Dňa 13.3.2014 navštívili ţiaci prvého ročníka s pani učiteľkou Mgr. Porvazovou kniţnicu na 

ZŠ T.J.Moussona, aby sa oboznámili s kniţným fondom, výpoţičným poriadkom a prácou 

s knihou. Pomocou dramatizovanej hry sa deti naučili ako správne postupovať pri výpoţičke 

a vrátení kníh. Spoločne sme si prečítali básničky z knihy od Daniela Heviera Básnička ti 

pomôže a malé úryvky z pripravených kníh, kde deti predviedli svoje výborné čitateľské 

schopnosti. 

 

 

 

Marec mesiac knihy 

Ľudský mozog  denne prijíma mnoţstvo informácií. Jeho fungovanie nemusí byť vţdy 

optimálne. Pôsobia tu rôzne vplyvy rastúceho objemu poznanie, nových podnetov a 

myšlienok, ale k zmenám môţe dochádzať aj v dôsledku stresu, napätia alebo aj starnutia.  

Dôleţitú úlohu tu zohráva potreba aktívnej činnosti a uţitočnosti. Ak  aktívny senior chce, 

aby jeho mozog efektívne pracoval, mal by udrţiavať mozgové bunky čo najviac aktívne. 

A preto aj my sme pripravili pre našich seniorov v klube dôchodcov č.1 na Obrancov mieru  

pod vedením pani vedúcej Hapákovej aktivity zamerané na optimálne fungovanie kondície 

človeka. Prvú časť stretnutia tvorila beseda o knihách slovenskej autorky P. Nagyovej-

Dţerengovej. Druhá časť bola zameraná na tréning pamäti u seniorov. Spestrením celého 

stretnutia bola výzdoba veľkonočných vajíčok. 

 

Kde asi rozprávka býva I.ZŠ 

Mesiac marec máme uţ od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Zdrojom 

stretnutí s knihami odjakţiva nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce kniţné zbierky, ale 

svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj kniţnice. Kniha od vynálezu kníhtlače patrí medzi 

neodmysliteľných spoločníkov mladých, či starých. Aj ţiaci štvrtého ročníka ZŠ 

T.J.Moussona si pripomenuli tento sviatok stretnutím pri knihe v kniţnici. Oboznámili sa  
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s autorskou dielňou slovenského autora Petra Karpinského a jeho novou knihou pre deti a 

mládeţ Kde asi rozprávka býva, kde súčasťou knihy je aj CD s pesničkami. Súčasťou 

stretnutia bola aj práca s časopisom Zips, ktorého šéfredaktorom je uţ spomínaný autor. 

Podujatie sa konalo aj pri príleţitosti Týždňa slovenských knižníc . 

 

Grafoterapia 

Dňa 8.9.2014 sa v klube dôchodcov konala prednáška o grafoterapii pre seniorov a širokú 

verejnosť pod názvom Rukopisom k rozvoju osobnosti pod vedením českej lektorky P. 

Sehnalovej. Účastníci prednášky sa oboznámili so základnými pojmami a postupmi z oblasti 

grafoterapie. 

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

Slovenská pedagogická kniţnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a kniţnica J. 

A. Komenského v Prahe vyhlasujú k Medzinárodnému mesiacu školských kniţníc 2014 

 5. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá 

  

Záložka do knihy spája školy: 

Moja obľúbená kniha 

  

Cieľ česko-slovenského projektu 

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými 

gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záloţiek do kníh. Ţiaci na záloţkách 

môţu ľubovoľnou technikou stvárniť svoju obľúbenú knihu. Výmenu záloţiek môţu školy 

vyuţiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu ţivota ţiakov v Českej 

republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako 

súčasť školského projektu.  

Aj ZŠ T.J.Moussona v Michalovciach sa zapojila do tohto projektu. Partnerskou školou  je 

tento rok ZŠ Milana Mravca Ráková. Dňa 22. a 23.10.2014 sa konala výstavka týchto, ţiakmi 

vyrobených záloţiek, ktorých bolo viac ako 300 a zúčastnilo sa jej 358 ţiakov.  

Toto podujatie sa konalo v spolupráci pobočky Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického v 

Michalovciach na tejto škole a školskej kniţnice pod vedením Mgr. Tongeľovej.  

Do toho projektu sa zapojili aj ţiaci V. základnej školy. Ich partnerskou školou v tomto 

ročníku bola Spojená škola Belá.  

Ţiaci vyrobili spolu 153 záloţiek. Dňa 21.10.2014 ţiaci aj v kniţnici zhotovovali záloţky 

rôznymi technikami. Prezentácia záloţiek bola 24.10.2014 a zúčastnilo sa jej okolo140 ţiakov 

pod vedením Mgr. Danilovičovej. 

 

Casper - Halloweenske stretnutie V. ZŠ 

Halloween je, tak teš sa s nami,  

zabávaj sa na párty s našimi strašidlami. 

Pre ţiakov školského klubu sme s pani učiteľkou Bc. Štofovou pripravili zaujímavé 

popoludnie, ktoré sa nieslo v duchu Halloween párty. Súčasťou tohto podujatia boli tvorivé 

dielne, pohostenie, rôzne hry ako horúci balón alebo stoličkový tanec. Ako sa na poriadne 

Halloween párty patrí, popri zábave a bosorkách, nechýbala ani hrôzostrašná rozprávka 

Čarodejníkov učeň.  

 

 



30 

 

 
Vianočná výzdoba 

Čitatelia VII. ZŠ  mali moţnosť zapojiť sa do vianočných aktivít a čítania kníh s vianočnou 

tematikou. Výtvarné a literárne diela ţiakov sú súčasťou  nástenky, ktorú čitatelia pravidelne 

aktualizujú a dopĺňajú. Malá výstavka kníh poslúţila aj ako dobrá inšpirácia na zhotovenie 

Mikulášskych a vianočných darčekov pre ich blízkych alebo kamarátov.  

 

Mikuláš, čo pre nás máš? 

V decembri sme sa stretli v školskej kniţnici s našimi deťmi pri Mikulášskom čítaní.  

Spoločne sme si prečítali Rozprávku o obdarovanom Mikulášovi. Súčasťou tohto stretnutie 

bolo charakterizovať sviatok Mikuláša v minulosti a dnes formou rozhovoru. Niečo sme si 

spoločne prečítali aj o ţivote Mikuláša. Otázkami sme podnecovali deti k vyjadrovaniu 

svojich pocitov, názorov a hodnotiacich úsudkov. Deti mali moţnosť pracovať aj s knihami s 

vianočnou tematikou. Na záver, ako sa na Mikulášske stretnutie patrí, boli deti obdarované aj 

malou sladkou odmenou.  

 

Vianočná pohľadnica 

Vianočný čas je  krásny aj preto, ţe kaţdý túţi byť so svojou rodinou, so svojimi blízkymi, 

trochu ich obdarovať, potešiť, vyjadriť im lásku. Pre deti som pripravila zaujímavé 

dopoludnie v kniţnici. Išlo o spojenie čítania, kreslenia, spievania, vinšovania a tvorivej 

dielne. Veľmi dôleţité je spojenie viacerých činností, ktoré obohatia dieťa nielen po 

vedomostnej stránke, ale  zanechajú v ňom krásne spomienky a záţitky, ktoré ho nenásilným 

spôsobom budú privádzať k čítaniu a opäť do kniţnice. Cieľom tohto podujatia bolo obohatiť 

ţiacke vedomosti veľmi uvoľnenou a nenútenou formou. Neodmysliteľnou súčasťou takýchto 

podujatí je aj adekvátne prostredie, kde sa ţiaci cítia pohodlne a motivujúco. Súčasťou 

podujatia bola aj výstavka nových kníh, ktorá obohatí kniţný fond na tejto školskej pobočke.  

 

Aby pamäť lepšie pracovala 

Stretnutia seniorov na aktivizáciu krátkodobej a dlhodobej pamäti 

12.12.2014  

„Mozog dobre usporiadaný je lepší ako mozog príliš zaplnený.“ 

 (Michel de Montaigne) 

  

Pre našich seniorov, okrem rôznych besied, sme pripravili preventívny a aktivizačný program 

pre poznávacie (kognitívne) funkcie mozgu. Tieto stretnutia obsahovali rôzne cvičenia, ktoré 

na tieto funkcie priamo pôsobia: pamäť, pozornosť, myslenie, orientáciu a reč. Celkovo išlo 

o šesť stretnutí, pričom do tohto programu sa zapojilo 9 seniorov. Mozog je orgán, ktorý riadi 

všetky funkcie v ľudskom tele, a preto je dôleţitý rozmanitý tréning a neustála kognitívna 

„záťaž“ – bohatá a rôznorodá činnosť. Je dôleţité zaradiť do kaţdodenného reţimu cvičenia 

venované posilňovaniu kognitívnych funkcií a rôzne pohybové cvičenia. Iba tvorivá práca 

udrţí náš mozog do najvyššieho veku zdravý a aktívny. 
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Výstavy ZKGZ v roku 2014 

 
Výstava Jedno slniečko za všetky hviezdy 

Prvé číslo Slniečka vyšlo v roku 1927 v Matici slovenskej v Martine. Ako mesačník 

vychádzalo od školského roku 1927/28 do školského roku 1949/50 s prestávkou v školskom 

roku 1944/45. Od obnovenia v roku 1969 vychádza dodnes. Časopis je určený ţiakom 1.-5. 

ročníka základných škôl. Obsahová náplň časopisu je zameraná na prezentáciu kvalitnej 

literárnej produkcie a umeleckej ilustrácie pre deti. Svoje tradičné zastúpenie v časopise má 

autorská a ľudová rozprávka, povesť, kreslený seriál (komiks) , literárne doplňovačky 

a čítanie pre najmenších. Výstava  a sprievodné podujatia k nej  boli zrealizované na 

detskom oddelení kniţnice od 7. 11. 2013 -- 16. 1. 2014 .  

Na výstave sa deti zoznámili s ôsmimi veselými postavičkami, ktoré oddávna sprevádzajú a 

zároveň charakterizujú najstarší slovenský umelecký mesačník. Detičky medzi nimi našli  

Hloţníkovo Slniečko, Smelého Zajka Jaroslava Vodráţku, Joţka Mrkvičku a Slniečkový 

bicykel Svetozára Mydla, Psíčka s mačičkou a maliarsku paletu Martina Kellenbergera.  

 

Čaro vianočného času - výstava výtvarných prác 
Počas mesiaca december  2013 a január 2014 bola  v priestoroch výstavného a spoločenského 

oddelenia pre deti Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického zrealizovaná výstava  pod 

názvom  Čaro vianočného času. Autormi týchto esteticky zaujímavých výtvarných prác boli  

ţiaci 1.ročníka Základnej umeleckej školy  Michalovce,  ktorí  takouto hmatateľnou formou 

prezentovali  svoje pocity spojené s vianočným časom, vianočným obdobím a s vianočnými 

prázdninami. ZKGZ Michalovce uţ dlhodobo participuje so ZUŠ Michalovce pri realizovaní 

rôznych podujatí pre deti, ale aj dospelých pouţívateľov kniţnice a širokú verejnosť.  

Výstavné práce ţiakov ZUŠ  doplňovali sprievodné podujatia kniţnice, ktoré boli zamerané 

na obdobie Vianoc a zimného obdobia, ako napr. Vianočná rozprávka, Vianočné koledy, Čaro 

zimy a stretnutie so spisovateľkou Monikou Jakubeczovou „Prebudili ma anjeli.“ 

 

Najkrajšie kalendáre Slovenska 2013 - výstava 

V priestoroch ZKGZ  v dňoch od 24.01.2014 do 20.02.2014 bola verejnosti sprístupnená  

putovná výstava slovenskej kalendárovej tvorby pod názvom Najkrajšie kalendáre Slovenska 

2013. Výstava vznikla z iniciatívy predsedu novinárskeho Klubu fotopublicistov a jej 

spoluorganizátorom je Štátna vedecká kniţnica v Banskej Bystrici. Premiéra 1. ročníka sa 

konala 15.12.1992. Od tohto roku sa kaţdoročne koná súťaţ a výstava slovenskej 

kalendárovej tvorby. Nominované kalendáre hodnotí porota zloţená z výtvarníkov, grafikov, 

fotografov, polygrafov a iných odborníkov. Vyhlásenie výsledkov sa koná pri otvorení 

výstavy v marci v Banskej Bystrici. Následne  od roku 2007 začali putovať dve, od seba 

nezávislé, výstavné  kolekcie po celom Slovensku. Aj v tomto roku sme ponúkli priestor  

verejnosti, aby sa prišli pozrieť a zalistovať si v rôznych druhoch kalendároch, ktoré moţno v 

beţnom predaji nepostrehli. 

 

Anton Bernolák a bernolákovské hnutie - výstava 

V dňoch od 10.02. do 28.02.2014 bola v priestoroch ZKGZ nainštalovaná  výstava Anton 

Bernolák a bernolákovské hnutie. Výstava bola pripravená SNK v Martine pri príleţitosti 250. 

výročia narodenia a 200. výročia úmrtia Antona Bernoláka a jej autorom je Augustín 

Maťovčík, literárny historik. Výstava predstavuje ţivot a dielo oravského rodáka,  
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jazykovedca, kodifikátora prvého slovenského spisovného jazyka a  zakladateľa Slovenského 

učeného tovarišstva Antona Bernoláka. Výstavu pripravili: Dom MS v Michalovciach 

v spolupráci ZKGZ v Michalovciach. 

 

Herci a speváci v školských laviciach - výstava 

V priestoroch ZKGZ  bola od 3. marca 2014 – 20. mája 2014 otvorená  výstava v spolupráci 

s Múzeom školstva a pedagogiky Bratislava  „Herci a speváci v školských laviciach“ . 

Výstava bola   sprievodnou aktivitou  rôznych  podujatí kniţnice.   Známi poprední herci 

Slovenského národného divadla  a slovenskí populárni speváci sa v nej  predstavili z pohľadu 

detstva a školských rokov.  Populárne osobnosti prostredníctvom výstavných panelov 

vypovedali o svojich ţiackych a školských rokov, spomínali na učiteľov, obľúbené 

a neobľúbené školské predmety. Výstava bola doplnená vysvedčeniami, ţiackymi kniţkami 

a školskými fotografiami. Na školu si takto zaspomínali Ladislav Chudík, Mária Kraľovičová, 

Štefan Kvietik, Soňa Valentová, Dušan Jamrich, Štefan Bučko, Maroš Kramár, Jozef Vajda, 

Zuzana Fialová, Ľuboš Kostelný či Táňa Pauhofová. Spoluprácu na projekte prijali ďalej Ivo 

Heller, Jana Kociánová, súrodenci Hečkovci, Pavol Hamel, Laco Lučenič, Beáta Dubásová, 

bratia Táslerovci, Peter Cmorík, Katka Koščová a Tomáš Bezdeda. 

 

Výstava fotografií Michalovce - história v obrazoch 

Dňa 18.6.2014, v rámci Dňa otvorených dverí 2014 sa konalo, okrem iných zaujímavých 

podujatí,  otvorenie výstavy fotografií Michalovce – história v obrazoch.  Na otvorení výstavy 

sa zúčastnili študenti Gymnázia Pavla Horova, Spojenej školy internátnej,  ţiaci zo ZŠ v 

Jovse a verejnosť. Historik a kronikár mesta  Dr. Martin Molnár priblíţil účastníkom 

podujatia históriu mesta, predstavil webovú stránku www.historiamichaloviec.eu  a pozval 

všetkých na oslavy 770. výročia prvej písomne zmienky o meste Michalovce počas víkendu. 

Podujatia sa zúčastnilo cca 60 účastníkov. Výstava bola prístupná verejnosti od 18.6.2014 do 

28.8.2014. 

 

Veľká vojna v regióne východného Slovenska  

V dňoch od 9. septembra do 10. októbra priestoroch internetového oddelenia Zemplínskej 

kniţnice Gorazda Zvonického  v Michalovciach mali návštevníci moţnosť  zhliadnuť výstavu  

s názvom: Veľká vojna v regióne východného Slovenska.  Autori výstavy – Klub vojenskej 

histórie Beskydy v spolupráci so Štátnou vedeckou kniţnicou v Košiciach prezentovali  

vojnové udalosti  odohrávajúce sa v regióne východného Slovenska spred 100 rokov. Časť 

výstavy pozostávala zo súboru dokumentov, kópií dobových novín a máp na ktorých boli 

zachytené  momenty  vyjadrujúce kaţdodennú realitu východoslovenských miest, obcí a ich 

priľahlého územia  v čase 1. svetovej  vojny. Druhá časť prezentovala vojnové cintoríny -  

nemých svedkov tej doby pre budúce generácie,   miesta posledného odpočinku padlých 

vojakov bez rozdielu na ktorej strane frontovej línie bojovali.   

 

Grónske mýty a povesti 

V Zemplínskej kniţnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa dňa 15. 10. 2014 konalo 

otvorenie výstavy pod názvom Grónske mýty a pověsti. Sprievodným programom vernisáţe 

výstavy bola prednáška prekladateľa Zdenka Lyčku: Čeští bratři v Grónsku. Našimi hosťami 

boli riaditeľ pre stratégiu a vývoj Českých centier Zdeněk Lyčka, zastupujúca riaditeľka 

Českého centra v Bratislave Jana Polívková a predsedkyňa Českého spolku v Košiciach. Na 

otvorení výstavy sa zúčastnili členovia Miestneho českého klubu v Michalovciach a široká  

http://www.historiamichaloviec.eu/
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verejnosť, spolu 20 hostí. Ilustrácie nezameniteľného Martina Velíška nás sprevádzali 

povesťami a mýtmi Inuitov, ktoré si navzájom rozprávali v priebehu dlhej polárnej noci. 

Ilustrácie i mýty nás prekvapili svojou drsnosťou aţ krutosťou. Tieto povesti a mýty do 

češtiny preloţil Zdeněk Lyčka. Výstava bola v našej kniţnici vystavená od 15. 10. – 14. 11. 

2014.  

 
Výstavné práce ţiakov ZUŠ  

V zimnom a predvianočnom období od 1.- 31. decembra   2014 bola  v priestoroch  oddelenia 

pre deti Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického zrealizovaná výstava  pod názvom  Čaro 

vianočného času. Autormi  výtvarných prác boli  ţiaci  Základnej umeleckej školy  

Michalovce,  ktorí  takouto hmatateľnou formou prezentovali  svoje pocity spojené s 

vianočným časom a čarovným zimným obdobím.  Výstavné práce ţiakov ZUŠ  doplňovali 

sprievodné podujatia kniţnice Vianočné čaro (prehliadka poézie a prózy detí MŠ), 

Domovácky recitátor,  Vianočná  rozprávka a stretnutie členov literárneho klubu Čriepky. 

 

Čaro ornamentu - výstava tvorby Štefana Leonarda Kostelničáka 

Dňa 30.05. 2014 bola v Zemplínskej kniţnici G. Zvonického sprístupnená verejnosti 

zaujímavá výstava plná farebných obrazov,  predstavujúcich osobnosť a dielo Štefana 

Leonarda Kostelničáka,  ktorý sa zaslúţil o rozvoj ornamentálnej tvorby, jej zdokonalenie a 

povýšenie na umeleckú úroveň. Š. L. Kostelničák je povaţovaný za zakladateľom slovenskej 

ornamentalistiky.  Štefan Leonard Kostelničák (Kostelníček) – maliar ľudových ornamentov 

sa narodil 14. februára 1900 v Spišskej Starej Vsi. Ľudovú školu navštevoval v Spišskej Starej 

Vsi, študoval na gymnáziu v Levoči, v roku 1925 u maliara Eugena Króna v Košiciach. Tu si 

zaloţil ateliér. Roku 1926 absolvoval ďalšie štúdium v Prahe. Pôsobil v Brne a v Bratislave, 

potom ako osvetový pracovník v Zamagurí. Bol zberateľom slovenských ornamentov a ich 

reprodukcií. Snaţil sa o štylizáciu ľudového ornamentu, ktorý uplatňoval na diplomoch, 

vzorníkoch a pamiatkových predmetoch. Neskôr ornamentálnou výzdobou dekoroval aj 

keramiku, porcelán, nábytok, interiéry i sakrálne pamiatky. Počas pôsobenia v Brne a v 

Bratislave vydával farebné reprodukcie ornamentov a predlôh s ľudovými vzormi zo všetkých 

krajov Slovenska. Štefan Leonard Kostelničák zomrel 19. septembra 1949 v Košiciach. 

Súčasťou  výstavy bol odborný tvorivý seminár pre pedagógov “Škola ornamentu podľa Š.L. 

Kostelničáka.“ Cieľom seminára bolo primäť  učiteľov,   aby po ornamente siahli v rámci 

výučby a pokúsili sa tak prinavrátiť čaro slovenskému ornamentu medzi mladú generáciu. 

Kurátorkou výstavy  a lektorkou seminára bola PhDr. Gabriela Čiasnohová. Odborný 

komentár k vystaveným obrazom všetkých obohatil o nové pohľady na význam a symboliku 

slovenského ornamentu. Tvorivá dielňa bola veľkým prínosom pre účastníkov, ktorí sa 

oboznámili s postupom tvorby kreslenia ornamentu a mohli si vytvoriť vlastný ornament 

pomocou predkreslovacích prvkov. Organizátormi tohto vydareného podujatia sú Miestny 

odbor Matice slovenskej v Michalovciach, ZKGZ, Súkromné etnografické múzeum Humno 

v Košiciach a Záujmový odbor regionalistiky MS. 
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Besedy so spisovateľmi 
 

Ján Babarík - Pálenie mostov 

Dňa 11.2.2014 sa uskutočnila v priestoroch Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického 

beseda so spisovateľom  Jánom Babaríkom, na ktorej predstavil svoju knihu “ Pálenie 

Mostov„. Besedy sa zúčastnili študenti  SOŠ sv. Cyrila a Metoda a široká verejnosť. 

 

Stretnutie s Jozefom Banášom 

...úţasná atmosféra, veľké  sympatie, pozitívna energia, inšpiratívne myšlienky, dobrá nálada,  

pohoda, je to tragické s tými politikmi, veľmi som sa nasmiala,  bolo to fantastické, od knihy 

som sa nevedel -a odtrhnúť, nahlas vyslovené to, čo sa iní zdráhajú povedať, pocit 

oslobodenia, oplatilo sa prísť – Banáš je úţasný rozprávač, po prečítaní vašej knihy som začal 

čítať evanjeliá, súhlasím s Vami vo všetkom...                 

To sú reakcie čitateľov po stretnutí s Jozefom Banášom v ZKGZ 12.03.2013 .Jozef Banáš, 

jeden z najúspešnejších slovenských spisovateľov, autor viacerých bestsellerov navštívil 

ZKGZ v rámci svojho „marcového turné“ po Slovensku. V Michalovciach sa 

v dopoludňajších hodinách venoval študentom Gymnázia Ľ. Štúra, kde poskytol aj interview 

pre študentský časopis . Popoludní si prezrel expozície Zemplínskeho múzea a centrum mesta. 

Podvečer sa uskutočnilo stretnutie s čitateľmi kniţnice kde autor predstavil svoje knihy: Idioti 

v politike (2007), Zóna nadšenia (2008), Zastavte Dubčeka! (2009), Kód 9 (2010), Sezóna 

potkanov (2011), zbierky poviedok Posledná nevera (2012) a Kód 1 Tajomstvo zázraku 

(2013), a iné aktivity. 

 

 

Beseda so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou 

V ZKGZ v Michalovciach sme privítali mladú Košickú spisovateľku Michaelu Ellu 

Hajdukovú. 

Medzi jej záľuby patrí historický šerm na Spišskom hrade, knihy a história všeobecne, čo cítiť 

aj v jej tvorbe.  

Autorka  veľmi pútavým spôsobom predstavila čitateľom  svoju knihu Všetky moje tváre, 

ktorá vyšla vo vydavateľstve Ikar (2012). Je to príbeh zo súčasnosti, s dávkou tajomna 

a mystiky s piatimi zastávkami v minulosti.  

Druhá jej kniha Tajomstvo tvojho rodu vyšla vo vydavateľstve Artis Omnis (november 

2013). 

V tejto knihe autorka vtiahla čitateľa do príbehu plného napätia, tajomstiev a lásky.  

Michaelinými románmi si na svoje prídu milovníci ţenských románov, historických románov 

a všetci, čo majú radi knihy z prostredia medzi nebom a zemou. Sú to súčasné romány 

spojené s mystikou, nadprirodzenom a históriou. 

 

Stretnutie s regionálnou spisovateľkou Annou Garbinskou 

V rámci týţdňa slovenských kniţníc sa  v ZKGZ Michalovce uskutočnilo 

stretnutie regionálnej autorky Anny Garbinskej s členmi Únie nevidiacich a slabozrakých 

v Michalovciach .  

Prvá časť stretnutia bola venovaná významnej osobnosti nášho regiónu Gorazdovi 

Zvonickému, podľa ktorého je pomenovaná aj naša kniţnica. Pani Garbinska zaujímavo 

porozprávala o ţivote a tvorbe Gorazda  Zvonického.  
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V druhej časti  autorka urobila podrobný rozbor svojej tvorby a porozprávala o svojej 

pripravovanej knihe zo ţivota ţidov v našom meste.  

 

 

Stretnutie s Antonom Laučekom 

Anton Lauček je slovenský spisovateľ, literárny vedec, prozaik a univerzitný pedagóg.    V 

súčasnosti pôsobí na Katedre pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied na Ţilinskej 

univerzite v Ţiline. Pozvanie na stretnutie s ním prijali ţiaci GPH Michalovce. Študentom  

predstavil svoju tvorbu .Čítal zo svojich najúspešnejších kníh: Iba tak I., Iba tak II., Iba tak 

III., Iba tak IV. Iba tak výber , Iba tak výber plus, Vybijem ti zuby viečkami iba tak. Pán 

Lauček sa vrátil aj k starším publikáciám  - Anjelom svojim prikážem o tebe,  Keď lastovičky 

nemôţu lietať, Opušťák. Jeho rozprávanie bolo zaujímavé, vtipné,  podané so spisovateľovým 

jemným ironickým nadhľadom. 

 

Stretnutie s Pavlom Borošom 

Dňa 29.04.2014 sa V ZKGZ uskutočnila stretnutie  s Pavlom Borošom, autorom  knihy Tri 

brehy Dunaja. 

Pavol Boroš je rodák od Lučenca, ktorý ţije a tvorí v Bratislave. Pracuje ako manaţérsky 

poradca a konzultant. 

Príbeh tohto pomerne rozsiahleho románu sa odohráva krátko po vyhlásení vzniku 

Československej republiky. Dramatické udalosti rozpadu starej ríše a zrodu novej republiky 

výrazne zasiahne do  ţivota ľudí v Prešporku. Tento debut s uznaním prijala kritika i 

čitateľská verejnosť. Vyjadruje sa v nej k témam, ktoré rezonujú aj v súčasnosti. 

 

Stretnutie s Otakarom Krasenským 

V spoločenskej miestnosti ZKGZ v Michalovciach sa v máji  uskutočnilo stretnutie s 

Otakarom Krasenským - hudobníkom, regionálnym autorom  so ţiakmi GĽŠ v 

Michalovciach.  

Hudba a literatúra nerozlučne patria k sebe a to sa potvrdilo aj v prípade p. Krasenského.  

Jeho ţivotným krédom je hudba – humor - láska, ktoré uplatňuje aj vo svojich programoch.  

Otakar Krasenský je autorom kníh: 

                          * Pozitívne správanie ( 2002; 2003; 2009 ) 

                         * Swingový klavír ( 2006 ) 

                        * Úvahy, ktoré život prináša alebo Hviezdy nezapadnú ani v tme ( 2009 ) 

Jeho literárnu tvorbu  predstavila p. Krasenská. Priblíţila účastníkom poučné zamyslenia nad 

východiskami z rôznych ţivotných situácií, nad  čím sa aj autor zamýšľa vo svojej tvorbe. 

Poukázala na nástrahy ţivota ako sú drogy, fajčenie, alkohol. Mladých tieto neduhy lákajú.  

Zároveň ich nabádala, aby im nepodľahli, ako to bolo v prípade slávnych spevákov napr. 

Franca Sinatru a Elvisa Presleyho. 

Ale podotkla, ţe aj zo závislosti je moţné sa vymaniť. 

V hudobnom vystúpení, ktoré bolo spestrením príjemného stretnutia nás p. Krasenský 

previedol obdobím swingu, jazzu, rockenrollu a tým si získal uznanie svojich  poslucháčov. 

 

Basta fidli – stretnutie so spisovateľom Valentínom Šefčíkom 
V rámci Dňa otvorených dverí 18.6.2014 sme v kniţnici privítali milého hosťa básnika 

Valentína Šefčíka. Pán Šefčík, ktorý je zároveň aj učiteľom porozprával o  spolupráci 

ilustrátora a autora, prezradil kde čerpá inšpiráciu pre svoju tvorbu , kto je jeho prvým  
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kritikom,  čitateľom a na záver  prečítal úryvok z pripravovanej knihy. Deti sa predviedli 

recitáciou jeho básní. 

Valentín Šefčík je autorom kníh  Basta fidli, Kniha na vydaj a Kamienky na ceste.  Poézia 

Valentína Šefčíka je veľmi obľúbená pre svoju jazykovú hravosť a  zmysel pre humor . Verše 

jeho básní plynú s prirodzenou ľahkosťou a vyţaruje z nich pohoda. 

 

 

Beseda s hercom a spisovateľom Braňom Deákom 

Letné osvieţenie v podobe Braňa Deáka pripravila pre svojich návštevníkov dňa 19. 6. 2014 

o 16.00 hod. Zemplínska kniţnica G. Zvonického v Michalovciach. Vzácneho hosťa privíta 

riaditeľka kniţnice  Alena Vasiľová. Debatovalo sa nielen o knihe Chute a vône ţivota, ktorá 

mu práve vyšla, ale herec a spisovateľ Braňo Deák nám porozprával o svojich záľubách, 

divadle a natáčaní seriálov. Podujatie bolo spojené s autogramiádou. 

 

Bobuľa – stretnutie so spisovateľkou Margit Garajszki 

24.6.2014 sme privítali na detskom oddelení kniţnice spisovateľku Margit Garajszki.  

Pani Margit Garajszki je z Maďarska, ale ţije a tvorivo pracuje v Bratislave. Vyštudovala 

slovenský jazyk a literatúru na FFUK v Bratislave. Momentálne je študentkou  divadelnej 

réţie a dramaturgie na Divadelnej fakulte VŠMU. Pracuje ako divadelná dramaturgička 

a umelecká prekladateľka súčasnej slovenskej prózy a drámy do maďarčiny. Okrem toho píše 

recenzie a divadelné kritiky v slovenskom a maďarskom jazyku. Aj napriek tomu, ţe 

slovenčina nie je jej materinský jazyk napísala knihy pre deti v slovenskom jazyku. V r. 2011 

je vyšla kniha Bobuľa – príbeh malého dievčatka, ktoré preţije dobrodruţstvo na vidieku 

u starých rodičov. V r. 2013 vyšla jej kniha Bartók – Bratislavské rozprávky, kde opisuje 

príbeh Dreveného princa, ktorý preţil so známym hudobným skladateľom Bélom Bartókom 

jeho detstvo, dospievanie a  gymnaziálne štúdia v Prešporku (Bratislave). 

Pani Margit Garajszki prezradila niečo zo svojho ţivota, čím ju očarilo Slovensko, ţe sa tu 

rozhodla ostať a pracovať, kde čerpá inšpiráciu pre svoje knihy a o spolupráci s ilustrátorom 

Silvestrom Lavrikom (Hana Naglik).  Otázok na pani spisovateľku zo strany deti nebolo 

konca kraja, najviac ich zaujímalo pokračovanie príbehov dievčatka Bubule. V rámci 

podujatia sa predstavila supertrieda pani učiteľky Schumerovej zo ZŠ na ulici T.J.Moussona 

s divadelným predstavením Zákon mravcov.  

 

Vytriezvenie – stretnutie s Braňom Mojsejom 

 Búrlivým potleskom privítali študenti SOŠ technickej a čitatelia kniţnice mediálne známeho 

Braňa Mojseja – autora knihy Vytriezvenie. Ponúkol v nej svoj ţivotný príbeh – svoje prehry 

a víťazstva nad alkoholom. V knihe zverejnil veci, o ktorých predtým nehovoril. Prítomných 

návštevníkov zaujal, o čom svedčila aj ţivá diskusia.  

 

Prezentácia knihy Alexandra J. Kenjiho Boj o štát a prezentácia kníh vydavateľstva 

KORUNA 

Alexander J. Kenji  pochádza zo Zvolena. Zaujíma sa o ozbrojené sily súčasnosti a 

spravodajské sluţby - obzvlášť špeciálne jednotky a tajné operácie.  V ZKGZ predstavil svoj  

akčný vojensko - politický thriller Boj o štát, ktorého dej sa odohráva na území Slovenska 

po odvrátení ruskej okupácie. Príbeh je síce fikciou, ale s veľmi aktuálnou témou, 

napínavý, prešpikovaný mnoţstvom podrobných opisov vojenskej techniky a  
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jednotiek. Čitatelia prirovnali autora k britskému spisovateľovi Frederickovi Forsythovi. 

Hodnotili knihu superlatívmi, jej čítanie si uţívali. 

Pani Tinu Van der Holland poznáme ako spisovateľku, autorku kníh Bejby sníva o mori, 

Sladký ţivot opatrovateľky, Ako hadí jed, Déjà vu a Shalom.  Ťaţiskom  jej tvorby je svet 

ţien, psychológia vzťahov a silné príbehy s dramatickými momentmi, preto si jej knihy 

obľúbili najmä ţeny.  

V decembri 2012 zaloţila so svojím synom Petrom Vydavateľstvo KORUNA . Jeho mottom 

je – dobrá kniha nad zlato, čo môţe pre kaţdého čitateľa znamenať niečo iné.  V Korune 

vydávajú tvorbu  domácich autorov. Kaţdá kniha z vydavateľstva nesie v sebe určité 

posolstvo, vydavateľstvo neašpiruje na literárne ocenenia ale kladie si určitú laťku kvality. 

Pani Tina Van der Holland o kaţdej z vydaných aj pripravovaných  kníh porozprávala 

účastníkom stretnutia .  
 
Beseda s Petrom Krištúfkom 

Občianske zdruţenie Ars_litera organizuje projekt Ţivý bič: Ţivá literatúra útočí na čítanky, v 

rámci ktorého sa slovenskí spisovatelia predstavujú súčasnú tvorbu študentom po kniţniciach a 

školách. Tento projekt prináša moţnosť osobne sa stretnúť s autormi, ktorí hovoria jazykom, akému 

mladí rozumejú. 

V spolupráci s ním Zemplínska kniţnica G. Zvonického zabezpečila stretnutie spisovateľa    

P. Krištúfka so študentmi GPH v Michalovciach. Stretnutie sa uskutočnilo 14.11.2014, 

zúčastnilo sa na ňom 20 študentov. P. Krištúfek prezentoval hlavne svoje posledné dva 

romány: Dom hluchého (2012) o búrlivých dejinách Slovenska v 20. storočí, Atlas zabúdania  

( 2013), ktorý je konceptuálnou knihou, systematicky usporiadanou podľa jednotlivých rokov, 

a novelu Ema a smrtihlav (2014), ktorá je taktieţ príbehom siahajúcim do minulosti 

Slovenska.  

 

Tamara Heribanová v kniţnici 

20.11.2014 v dopoludňajších hodinách sa v kniţnici konalo stretnutie s mladou talentovanou 

spisovateľkou, novinárkou a moderátorkou Tamarou Heribanovou a jej literárnymi  

prvotinami  pre deti Misia Eva , prísne tajné a Misia Eva v Thajsku. Podujatia sa zúčastnili  

ţiaci michalovských základných škôl. Misia Eva, prísne tajné predstavuje misiu lásky 

v detskom krehkom svete, keď sa jedno malé dievčatko rozhodne vrátiť lásku svojim 

rozvedeným rodičom. Kniha je zvláštna tým, ţe je písaná ručne a pouţitím gumičky cez 

obálku naozaj vyzerá ako veľmi prísne tajný denník. Originálne ilustrácie Petry Hilbert 

podčiarkujú vysokú estetickú úroveň knihy. Podujatie bolo obohatené ukáţkami  

z jednotlivých kapitol  a vystúpením tanečnej skupiny Slniečko pri ZŠ T.J. Moussona. Po 

podujatí nasledovala autogramiáda. 

Vo večerných hodinách absolvovala stretnutie aj s dospelými čitateľmi. Predstavila na ňom 

svoj prvý román Predavačky bublín a knihu pre deti Misia Eva, prísne tajné. Uviedla dve 

novinky, ktoré vyšli na jeseň tohto roka - detská kniha Misia Eva v Thajsku a nový román 

Malá doba ľadová, ktorá je pokračovaním novely Bola to len láska . V ňom sa s nevšedným 

espritom, svieţim humorom a ľahkou bezprostrednosťou vyjadruje k pálčivým problémom 

mladej generácie. 

 

Stretnutie so spisovateľkami Lenou Riečanskou a Martou Gergelyovou 

Dňa 3.12.2014 sa v ZKGZ uskutočnilo stretnutie so spisovateľkami. Lena Riečanska je 

autorkou románov Trojlístok z internátnej izby, Karolína, neblázni!,  Nebo, peklo, raj,  
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Čerešňa na šľahačku a Nikdy mi nebolo lepšie. Marta Gergelyová je autorkou románov 

Most nad riekou Liffey a Čo sa stalo v Dome anjelov. 

Kniţnici pripadla milá úloha - krst posledého románu  M. Gergelyovej sa zhodou okolností 

uskutočnil práve v našej kniţnici. 

 

 

Oddelenie beletrie väčšinu svojich aktivít venuje stredoškolskej mládeţi a dospelému 

čitateľovi. 

 

Návšteva študentov Spojenej školy internátnej v kniţnici 

V marci  navštívili kniţnicu G. Zvonického v Michalovciach študenti Spojenej školy 

internátnej v Michalovciach .  

Po úvodných slovách o Gorazdovi Zvonickom si študenti  pozreli krátky film o tejto 

osobnosti, ktorej meno nesie aj naša kniţnica. Prezreli si aj výstavu „Herci a speváci 

v školských laviciach“,  kde ich najviac pobavila poznámka v ţiackej kniţke herečky Zuzky 

Fialovej.  

 

III. ročník Literárnych dní seniorov 

Dňa 5.05.2014 usporiadala MsO Jednoty dôchodcov v spolupráci so ZKGZ v Michalovciach 

III. ročník  Literárnych dní seniorov. Pod záštitou primátora mesta Viliama Záhorčáka sa toto 

medzigeneračné stretnutie uskutočnilo v priestoroch ZKGZ a bolo venované 100. výročiu 

narodenia Pavla Horova . V úvode pozdravili seniorov básňami ţiaci IV. ZŠ. Účinkujúci 

seniori recitovali básne nášho rodáka aj vlastnú tvorbu. Príjemnú  atmosféru dopĺňala 

spevácka skupina Vánok  pod vedením Vladimíra Tatarku. V závere snaţenie seniorov 

zhodnotila p. Eva Váradyova.   

 

PAVOL HOROV 

VEĽKÝ BÁSNIK – SKROMNÝ ČLOVEK  

Tohto roku v máji sme si  pripomenuli  100.  výročie narodenia barda Zemplína Pavla 

Horova. A tak sme sa 2. júna 2014 stretli v našej kniţnici s klientmi Integry, aby sme im 

priblíţili ťaţkú ţivotnú púť nášho básnika, aj zarecitovali skvosty z jeho poézie, do ktorých 

vkladal predovšetkým ľudskosť a lásku. Vo svojich veršoch zachytáva spomienky na matku, 

detstvo a rodný kraj.  

 

Náučné oddelenie   
 

Vznik prvej svetovej vojny 
Miestny klub Michalovce Českého spolku Košice pripravil pre svojich členov a záujemcov o 

históriu prednášku o vzniku, priebehu a dôsledkoch prvej svetovej vojny. Podujatie sa 

uskutočnilo 3.2.2014 v priestoroch Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického 

v Michalovciach. Lektorom podujatia bol JUDr. Miroslav Schýbal. Prednáška bola pripravená 

k 100. výročiu vzniku prvej svetovej vojny a jej realizáciu finančne podporil Úrad vlády v 

rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014. 
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Československé légie v 1.svetovej vojne, ich vznik, dôvody vzniku, pôsobenie a ich 

význam 

Druhá prednáška z cyklu 100. výročie vzniku prvej svetovej vojny mala názov  

Československé légie v 1.svetovej vojne, ich vznik, dôvody vzniku, pôsobenie a ich význam. 

Priaznivci a členovia Miestneho klubu v Michalovciach Českého spolku Košice sa stretli 

v Zemplínskej kniţnici G. Zvonického,  prednášajúci JUDr. Miroslav Schýbal pripomenul 

a vyzdvihol význam Československých légii v čase 1. svetovej vojny. 

 

Milan Rastislav Štefánik – ako hlavný organizátor vzniku Československých légii 

Milan Rastislav Štefánik – ako hlavný organizátor vzniku Československých légii, to bola 

téma tretej prednášky z cyklu 100. výročie vzniku 1. svetovej vojny, ktorú pre svojich členov 

a sympatizantov od prednášal JUDr. Miroslav Schýbal. Podujatie zorganizoval Miestny klub 

Michalovce Českého spolku Košice v spolupráci zo ZKGZ Michalovciach . 

 

Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 2012 

Čitatelia a návštevníci kniţnice si v čase od 5. 3. do 4. 4. 2014 mohli prezrieť v študovni 

ZKGZ v Michalovciach výstavu Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 

2012. Organizátorom súťaţe je Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov zo 

Slovenskej Ľupče.  Cieľom súťaţe je prispieť k zvyšovaniu estetickej úrovne obrazovo – 

textových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku a jeho územných častiach: 

krajoch, regiónoch, mestách a obciach, aby boli rovnocenné úrovni propagačných produktov 

vychádzajúcich v starých členských štátoch Európskej únie.  

 

Na rovinu o závislostiach 

Na rovinu o závislostiach – dve prednášky Mgr. Libora Votočeka, ktoré pripravilo náučné 

oddelenie  v spolupráci s OZ Entreé pri ZKGZ v Michalovciach pre ţiakov ZŠ T. J. 

Moussona. Prednášky sa konali 15. 4. 2014 od 8.00 – 10.00 hod. pre 7. ročník a od 10.00 – 

12.00 pre 9. ročník. „ Ďakujeme pekne za hlboké myšlienky z prednášky, ktoré by mali byť 

štartom pre mladých do ich ţivota. „ Takto ocenila prednášku vyučujúca Mgr. Danka 

Rudášová.  

 

Rasizmus, holokaust a genocída 

 Dňa  16. 4. 2014 zrealizovala ZKGZ v Michalovciach v spolupráci s OZ Entreé  prednášku 

na tému  Rasizmus, holokaust a genocída. Prednášajúcim bol  Mgr. Libor Votoček.  Zúčastnili 

sa na nej  študenti Strednej odbornej školy  technickej z ulice Močarianskej  a Kapušianskej, 

Strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda a študenti Spojenej školy internátnej 

v Michalovciach . Prednášajúci vysvetlil, čo bol holokaust a zhodnotil jeho dôsledky. 

Prednášku doplnil ukáţkami z filmu Schindlerov zoznam, ktorý bol natočený podľa 

skutočných udalosti.   „ Máme o čom premýšľať, aby sa ľudské zlo nešírilo a nezväčšovalo. 

Ďakujeme za veľmi citovo pôsobiacu prednášku.“ Toto napísala do našej kroniky 

pedagogička  Mgr. Vierka Kovalčíková.  

 

Československé légie ako významný faktor spolupatričnosti Čechov a Slovákov pri 

vzniku 1. ČSR 

Záverečná prednáška spojená s besedou z cyklu 100. výročie vzniku 1. svetovej vojny mala 

názov  Československé légie ako významný faktor spolupatričnosti Čechov a Slovákov pri 

vzniku 1. ČSR.  
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Stretli sa na nej priaznivci a členovia Miestneho klubu Michalovce Českého spolku Košice. 

Prednášajúci JUDr. Miroslav Schýbal v nej vyzdvihol spolupatričnosť Čechov a Slovákov pri 

vzniku 1. ČSR. Podujatia sa zúčastnilo 10 členov klubu. Všetky tri prednášky boli realizované 

s finančnou podporou Úradu vlády SR – program „ Kultúra národnostných menšín 2014“ . 

 

Gorazd Zvonický - Rozsievač perál 

Na základe poţiadavky SOŠ technickej v Michalovciach  v dňoch 26. – 29. 5. 2014 bol 4 krát 

premietnutý  dokumentárny film Gorazd Zvonický – Rozsievač perál. Podujatia sa zúčastnilo 

103 študentov spomínanej školy a to z ulice Močarianskej, Partizánskej a Kapušianskej 

.Premietaniu predchádzala informatická výchova. Informácie, ktoré získali z filmu vyuţijú pri 

svojom štúdiu. 

 

Seminár Návraty Pavla Horova 

Pod týmto názvom sa konal v spoločenskej sále  Základnej umeleckej školy v Michalovciach 

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

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

v Michalovciach. Realizáciu seminára finančne podporilo mesto Michalovce v rámci projektu 

Zemplínčan Pavol Horov. Cieľom seminára bolo predstaviť učiteľom tohto významného 

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

Prednášajúcimi boli:  Marián Grupáč,riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS 

s prednáškou Básnik Pavol Horov,  Peter Cabadaj, vedecký  tajomník Matice slovenskej, 

literárny historik a spisovateľ predstavil učiteľom Pavla Horova v kontexte slovenskej 

literatúry 20.storočia a Ernest Sirochman , pedagóg a publicista ukončl seminár prednáškou 

Knihy Horovovej storočnice a vďačnosť rodákov. 

Hovorené slovo bolo doplnené premietnutím filmov :Návraty Pavla Horova (1979), Stretnutie 

s básnikom Pavlom Horovom (1967). 

 

Gorazd Zvonický - osobnosť regiónu 

Krúţok regionálnych dejín SOŠT, navštívil  so svojim vyučujúcim Imrom Pollákom  našu 

kniţnicu. Cieľom návštevy bola regionálna výchova priamo v kniţnici, upevniť a rozvíjať 

vzťah študentov k svojmu okoliu, regiónu a rozšíriť vedomosti o regionálnych osobnostiach. 

Preto pri tejto príleţitosti bol študentom premietnutý ţivotopisný film o rodákovi 

z neďalekých Močarian  Gorazdovi  Zvonickom. 

 

 

Študovňa v uplynulom období pripravilo pre ţiakov základných a stredných škôl a seniorov  

niekoľko zaujímavých podujatí : 

 

Ilustrácie detských kníh 

Detské oddelenie v spolupráci so študovňou pripravilo pre študentov tretieho ročníka 

Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach podujatie s názvom 

Ilustrácie detských kníh. Prichystali  sme pre nich výstavku detských kníh, do ktorých 

ilustrovali známi slovenskí ilustrátori. Na začiatku si  vypočuli krátku prednášku o tom, čo sú 

ilustrácie, kto je ilustrátor, informovali sme ich o daných ilustrátoroch a nakoniec si sami 

prezreli ilustrácie v knihách.  
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Mozgový jogging 

Týţdeň mozgu, alebo presnejšie „Týţdeň uvedomenia si mozgu“  je medzinárodná akcia, 

ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o 

mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Tento rok pripadol na 10. aţ 16. marec.  

Oslava jedného z najdôleţitejších ľudských orgánov spojená s osvetovými aktivitami na 

viacerých miestach Slovenska. 

Slovensko sa zapojilo do tejto akcie po 7- krát , a to zásluhou spolupráce štyroch partnerských 

organizácií – Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY 

n.o. a Neuroimunologický ústav SAV.   

12. marca 2014 sa v ZKGZ v Michalovciach uskutočnila prednáška spojená s besedou pre 

seniorov  pod názvom „Mozgový jogging.“  Touto akciou sme sa pripojili k reťazcu krajín, 

miest, ktoré prispeli tisíckami podujatí na tému mozog a jeho činnosť, výkonnosť, 

fungovanie, ale aj zlyhávanie. 

Akciu viedla Mgr. Emília Antolíková,  certifikovaná trénerka  pamäti  I.stupňa.  

V prvej časti prítomní seniori  mali moţnosť sa dozvedieť zaujímavosti o mozgu a pamäti, ich 

fungovaní či zlyhávaní. O tom, aké je dôleţité neustále precvičovanie mozgu 

 s cieľom udrţať si mozog v dobrej kondícii a to čítaním, riešením hlavolamov, kríţoviek, 

riešením matematických úloh, ale aj komunikáciou.  

V druhej časti  prednášky boli tieto poznatky prezentované v praktickej forme cvičenia na 

precvičovanie krátkodobej a dlhodobej pamäti. Skúsili si precvičiť mozog krátkymi 

inšpiratívnymi cvičeniami a  príkladmi.  

Aj Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického sa zapojila do tejto akcie. Pripravili sme pre 

našich seniorov cyklus stretnutí pod názvom Aby pamäť lepšie pracovala. 

„Mozog dobre usporiadaný je lepší ako mozog príliš zaplnený.“ (Michel de Montaigne) 

Dňa 3.10.2014 sa konalo prvé stretnutie seniorov na aktivizáciu krátkodobej a dlhodobej 

pamäti pod názvom  Aby pamäť lepšie pracovala. Pre seniorov sme pripravili rôzne 

cvičenia vybrané tak, aby aktivizovali čo najviac oblastí mozgu a tým udrţiavali schopnosti 

ako pozornosť, orientáciu, rozprávanie a vyjadrovanie svojich myšlienok, udrţiavanie 

schopnosti písať a čítať, zapamätávanie si a myslenie a kreativitu. Iba tvorivá práca udrţí náš 

mozog do najvyššieho veku zdravý. Dôleţitý je rozmanitý tréning a neustála kognitívna záťaž 

– bohatá a rôznorodá činnosť. Celkovo išlo o šesť stretnutí: 17.10.2014; 31.10.2014; 

14.11.2014; 28.11.2014 a 12.12.2014. Do tohto programu sa zapojilo 9 seniorov. Kaţdé 

stretnutie pozostávalo z viacerých aktivít, ako pohybové cvičenie, koncentračné cvičenie, 

hlavné cvičenie plus diskusia a záver a domáca úloha. 

Podmienky ţivota na Zemi ( cyklus prednášok v spolupráci s hvezdárňou) 

V mesiaci marec a jún  sa  v Zemplínskej kniţnici G.Zvonického v Michalovciach sa konali 

prednášky na tému  „ Podmienky ţivota na Zemi “ pre ţiakov  5. Ročníkov  V. ZŠ a Školskej 

2 . Pracovníčka Hvezdárne v Michalovciach Mgr. Milada Jakubecová pútavým spôsobom  

priblíţila ţivot vo vesmíre, podmienky ţivota na zemi, bez čoho by nemohol existovať ţivot a 

ľudstvo  na našej planéte. Ţiaci si zároveň prezreli  literatúru k uvedenej téme, ktorá sa 

nachádza v kniţnici .  
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Stretnutie bývalých pracovníčok kniţnice 

Keď vnímame farby, 

jeseň je prekrásna. 

Rovnaká je aj jeseň života,  

keď žijeme aktívne. 

Človeku sa míňa rôčik za rôčkom, aţ nastáva jeseň ţivota. Uţ po piatykrát  sa 24.10.2014  

v kniţnici G. Zvonického v Michalovciach stretli pracovníci kniţnice s bývalými kolegyňami, 

ktoré si aktívne uţívajú jeseň ţivota. Je to čas na vzdanie úcty a vďaky. Je to čas na 

spomínanie a spomienky sú pestré ako tá príroda v jeseni. Aj my sme týmto stretnutím vzdali 

úctu a vďaku našim bývalým kolegynkám.               

 

 

Hodnotenie činnosti LK Čriepky za rok 2014 
 

V I. polroku 2014 sa členovia LK Čriepky zišli v priestoroch ZKGZ v Michalovciach  4- krát 

. Všetky stretnutia sa konali za spoluúčasti Dalimíra Stanu ( košický básnik ), ktorý jednotlivé 

práce odborne hodnotil. 

27.03.2014  

Michaela Ruţičková sa predstavila poéziou Hrdé slovo; Under pressure; Politika a Karmínový 

veniec. 

Dávid Petrík poéziou Tanec iskier; Raz sa neschováš; Krok. 

Katka Varechová  ( Elena Eleková) prečítala poviedky Najvzácnejšia návšteva za minulý rok; 

Sidi hľadá tmu; 

básne: Nedeľné vešpery; Architektúra bolesti hlavy. 

Mária Dományová zarecitovala básne zo svojej tvorby.                 

11. 04. 2014   

Po prvý krát prišla na stretnutie Veronika Mattová, ktorá prečítala ukáţky z vlastnej tvorby.  

Katka Varechová (Elena Eleková) prečítala poviedky Múza a Stopa. 

Druhú zo spomínaných poviedok Dali  Stano odporučil poslať do Slovenských pohľadov.   

22.05.2014 

Svoju tvorbu prečítali:  

Katarína Varechová ( Elena Eleková) – Láska podľa platóna 

Anna Garbinská – Pocta Marike (venovaná krstnej mame našej kniţnice p. Márii Stojakovej) 

Vivien  Čorgoová – Slepé tajomstva 

Veronika Mattová – Krajina Mimíkov 

Michal Ircha  ( nový člen) –  Judáš 

V tomto roku sa Ircha zúčastnil na súťaţi Zemplínske pero s poviedkou Ţivot za ţivot 

Mária Froňová – píše príleţitostné básne a rodinnú kroniku   

25.06.2014  

Po prečítaní prác Michala Irchu – Babičkina rada o klebetách;  

                                                           Miništrant a dedinský frajer  

 Vivien Čorgoovej – Slepé tajomstvá 2.- Nezodpovedané otázky ( 1.časť prečítaná 

na predchádzajúcom stretnutí ) 

Veroniky Mattovej – Zlatá kotva 

Dalimír Stano posúdil prečítané ukáţky. Poukázal na nedostatky v prácach a odporučil im 

prečítať knihu J.D.Salingera Kto chytá v ţite. 
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V literárnom časopise Slovenské pohľady č. 1 / 2014  vyšla poviedka Eleny Elekovej  

( Katarína Varechová )  Dotyk. 

 

      Členovia LK Čriepky, ktorý pracuje pri ZKGZ v Michalovciach sa v II. polroku r. 2014 

stretli 3-krát. Stretnutia sa konali pod odborným dohľadom Dalimíra Stana (spisovateľ). 

Po prázdninovej prestávke sa  stretli  členovia LK 23.10.2014 ( účasť 6 ). 

Bolo to plodné stretnutie. Členovia ani cez prázdniny nezaháľali. 

Svojou v poradí druhou vydanou  knihou  Morituri sa pochválila Katka Varechová ( Elena 

Eleková ). Kniha vyšla vo vydavateľstve Aspekt. 

Dalimír Stano predstavil malú zbierku básni Nedoručená pošta, ktorú vydal pod 

pseudonymom Dávid Wolf. ( Veršeonline). Zošity súčasnej poézie. Kniţná príloha časopisu 

Vertigo ). 

Vivien Čorgoová prečítala poviedku Preţiť. Poslúchať. Zomrieť. 

Veronika Mattová  prečítala poviedku  Obal od cukríka ( dialóg ) a esejistický príbeh 

Stena. 

 

20.11.2014 - (účasť 4). 

Na začiatku stretnutia prečítala svoju tvorbu Veronika Mattová Búrka s krupobitím - opis. 

Katka Varechová  ( Elena Eleková) prečítala svoje recenziu na knihu Vladimíra Sorokina 

Opričníkov deň (strhujúci príbeh z blízkej budúcnosti Ruska z r.2028. Kniha zachytáva jediný 

deň zo ţivota opričníka Andreja Daniloviča Komiagu, jej hlavného hrdinu, ale aj rozprávača. 

Zároveň predstavuje aj nedávnu históriu tzv. Obrodenej Svätej Rusi).  

V podaní Katky Varechovej sme si vypočuli  aj recenziu na  knihu Oksany Zabuško Muzeum 

opuštěných tajemství (príbeh najvýznamnejšej ukrajinskej autorky, ktorá predkladá rodinnú 

históriu).  

 

18.12.2014 - ( účasť 5 ). 

Po prvýkrát do klubu zavítala Simona Dankaninová – študentka SOŠ A.Dubčeka vo Vranove 

nad Topľou (študijný odbor propagačná grafika).  

Prečítala anotácie z tvorby, ktorá je predovšetkým o upíroch. 

Katka Varechová (Elena Eleková) prečítala poviedku Šaločka zo Sévres porcelánu. 

Dalimír Stano predstavil svoju novú knihu Myslím. 

Zároveň prítomným povedal, ţe písať nie je také jednoduché ako sa nám zdá. Je potrebná 

vlastná disciplína pri písaní. Je potrebné vedieť ako písať poviedku, príbeh. 

V septembri tohto roku sa uskutočnil 51. roč. literárnej súťaţe mladých básnikov a poetiek 

Wolkrova Polianka 2014. Vyhlasovateľom je Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska 

a Literárny fond s podporou MK SR. Wolkrova Polianka je celoslovenským literárnym 

podujatím mladej generácie slovenských básnikov. 

Z LK Čriepky sa do tejto súťaţe prihlásil Dávid Petrík, ktorý získal Čestné uznanie 

Wolkrova Polianka 2014 za báseň Ne-spánok. 

 

Grafoterapia II 

V Zemplínskej kniţnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa dňa 25.11.2014. konala 

prednáška českej lektorky Petry Sehnalovej o grafoterapii. Účastníci prednášky sa oboznámili 

so základnými pojmami čo je grafoterapia, čím sa zaoberá a ako môţe viesť rukopis k rozvoju 

osobnosti  človeka. 
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Kult tela 

„ Vzťah k telu nie je slobodný. 

   Telo je vystavené moci vzoru, 

   normy... “ 

                    Gilles Lipovetsky  

Dobrý život a kult tela bola téma o ktorej  porozprávala psychologička Zuzana Martinková na 

stretnutí v ZKGZ v Michalovciach so študentmi  GĽŠ. Uvedená téma študentov veľmi 

zaujala, nakoľko to bolo pre nich niečo nové.  

Ţijeme v dobe narcizmu. Kult módy vystriedal kult mladosti a kult tela. Opájame sa krásou, 

chceme byť obklopení mladými a vitálnymi ľuďmi. Je na tom niečo zlé? Veď sa vlastne 

vraciame späť k starým gréckym ideálom. 

PhDr. Martinková rozprávala o vzniku, vývoji a dôsledkoch kultu tela. 

 

 

 V spolupráci so Slovenskou kniţnicou  Mateja Hrebendu pre 

nevidiacich a slabozrakých v Levoči  poskytujeme fond zvukových kníh zrakovo 

znevýhodneným pouţívateľom kniţnice. Putovné súbory sú  obmieňané 4 x do roka. Pri 

propagácii zvukových kníh spolupracujeme s miestnou pobočkou Únie nevidiacich a 

slabozrakých, klubmi dôchodcov a Domovom dôchodcov na ul. J. Hollého a Obrancov mieru 

a Domov sociálnych služieb ANIMA.  

V roku 2014 bolo aktívnych 39 pouţívateľov so zrakovým  hendikepom 

a vypoţičaných bolo 218  titulov zvukových kníh. Najväčší  záujem bol o  romány 

ľúbostné, historické, romány pre ţeny, detektívne romány a  romány s náboţenskou 

tematikou. 
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II. Regionálna činnosť 2014 

 

1. Bibliografická činnosť 

Excerpcia z regionálnej tlače : Michalovčan, Korzárdenník Košického kraja, Korzár 

Michalovský týţdenník, Naše novinky Michalovce online, Sobrančan, Noviny Zemplína 

on line, Naše novinky Michalovce, Naše mesto Stráţske, Prameň, Misionár, Don Bosco 

dnes, Bel novinky, Budkovčan a Pozdišovské čriepky. Z regionálnej tlače a z časopisu 

Slovenka bolo v prvom polroku 2014 vyexcerpovaných a vloţených do databázy 1 625 

záznamov (z toho Slovenka 62 záznamov). 

Priebeţne boli doplňované výstriţkové albumy o našej kniţnici a z periodík okresov 

Sobrance a Michalovce spracovávané v klasickej aj elektronickej podobe. 

Zrealizované podujatia v roku 2014 : 

- 21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka 

(International Mother Language Day) a bol ním prehlásený na výročnej 30. 

konferencii UNESCO v novembri 1999. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, 

poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. - Rozmanitosť a 

viacjazyčnosť... 

Pri tejto príleţitosti sa na Špeciálnej ZŠ v Sobranciach  konalo podujatie "Materinský 

jazyk a knihy".  Pozvanie prijala regionálna spisovateľka Anna Garbinská, podujatie 

bolo realizované našou kniţnicou. 

- Európske pexeso - dňa 18. marca 2014  v popoludňajších hodinách sa konala 

prezentácia o Európske únii pod názvom Európske pexeso, v školskom klube pri ZŠ 

na Komenského 1 v Michalovciach. Deti mali moţnosť spoznávať krajiny, ktoré patria 

do EÚ a hlavne krajiny, ktoré čo najviac vystihuje- čo pre danú krajinu je 

charakteristické. Prezentácie sa zúčastnilo 50 deti. 

- Beseda so spisovateľkou Annou Garbinskou o knihe Zlatý dukát - dňa 27.3.2014 

v dopoludňajších hodinách sa v priestoroch centra voľného času Lúč v Sobranciach 

konala beseda so spisovateľkou Annou Garbinskou o knihe Zlatý dukát. Besedy sa 

zúčastnili mladší a starší ţiaci v počte 60 detí. Autorka im porozprávala o knihe Zlatý 

dukát a o pripravovanej knihe so ţidovskou tematikou. 

- Deň zeme – Les ukrytý v knihe – 25.4.2014 - v rámci aktivít Dňa zeme , naša 

kniţnica na poţiadanie Špeciálnej základnej školy v Sobranciach usporiadala akciu 

„Les ukrytý v knihe“. Chvíle strávené pri knihách, v ktorých sú ukryté múdre slová 

Matky prírody.  Na akcii sa zúčastnilo 75 ţiakov, ktorí boli rozdelený do troch skupín 

- Kúp knihu pre kniţnicu   - v mesiaci marci a v Týţdni slovenských kniţníc, od 10.3. 

do 4.4.2014 prebiehala v priestoroch Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického 

v Michalovciach akcia pod názvom Kúp knihu pre kniţnicu. Čitatelia a návštevníci 

kniţnice mali moţnosť zakúpiť nové knihy z ponuky kníhkupectva Panta Rhei a takto 

obnoviť kniţničný fond. Počas celej akcie sa vyzbieralo 2 055,18 eur. Nové knihy boli 

zaradené do fondu. 

- Slovo má čarovnú moc zaznamenať udalosti, záţitkové čítanie Byť dráčikom je 

úţasné, ktoré 20. 3. 2014 pripravila naša kniţnica G. Zvonického  Michalovce pre 

ţiakov Špeciálnej ZŠ v Sobranciach.  
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Beseda s regionálnou autorkou p. Elenou Elekovou „ Ţivot pri ţivote“ a záţitkové 

čítanie „Byť dráčikom je úţasné“. Besedy a záţitkového čítania sa zúčastnilo 70 detí. 

- Propagačná záloţka   Pavol  Horov – vydané pri príleţitosti 100. výročia narodenia 

regionálneho básnika (25.5.1914 – 29.9.1975) (30ks) 

 

 

 

2. Metodická činnosť 

Metodická a prieskumová činnosť bola realizovaná : 

 poradenskou  sluţbou jednotlivým kniţniciam okresu, 

 prípravou kultúrno-výchovných podujatí v obecných kniţniciach, 

 

Do konca marca 2014 boli spracované štatistické výkazy o činnosti kniţníc za rok 2013. 

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

kniţnice po prvý krát samostatne vyplňovali štatistické výkazy a po oskenovaní ich vo 

formáte pdf zasielali elektronickou poštou na metodické oddelenie. V prípade problémov im 

bola poskytnutá metodická pomoc a výkaz bol vyplnený priamo v ZKGZ. 

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 2014 bolo uskutočnených 78 metodických návštev.  

Metodické návštevy boli zamerané na : poradenskú činnosť, pomoc pri vyraďovaní a triedení 

kniţného fondu, prípravu kultúrno-výchovných podujatí v obecných a mestských  

kniţniciach. 

Zrealizované podujatia v roku 2014 : 

Dňa 18.6.2014, v rámci Dňa otvorených dverí 2014 sa konalo, okrem iných zaujímavých 

podujatí,  otvorenie výstavy fotografií Michalovce – história v obrazoch.  Na otvorení výstavy 

sa zúčastnili študenti Gymnázia Pavla Horova, Spojenej školy internátnej,  ţiaci zo ZŠ v 

Jovse a verejnosť. Historik a kronikár mesta Michalovce Dr. Martin Molnár priblíţil 

účastníkom podujatia históriu mesta, predstavil webovú stránku www.historiamichaloviec.eu  

a pozval všetkých na oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce počas 

víkendu. Podujatia sa zúčastnilo cca 60 účastníkov. 

 

http://www.historiamichaloviec.eu/
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3.  Spolupráca s inými zariadeniami a 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, OZ 

Medias res  Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Slovenský zväz telesne postihnutých, 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, České centrum na Slovensku, miestna pobočka 

Českého spolku, Matica slovenská, Pedagogicko-psychologická poradňa, materské, základné 

a stredné školy, pobočky vysokých škôl na území mesta, verejné kniţnice v regióne (obecné, 

mestské).  

 

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, 

 Sponzori,  

 Orgány štátnej a územnej správy, 

 Tvorcovia verejnej mienky, médiá, 

 Partneri, sprostredkovatelia, 

 Vzdelávacie inštitúcie – materské, základné, stredné školy, pobočky vysokých škôl. 
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O svojej činnosti -  kultúrnych podujatiach, projektoch, poskytovaných sluţbách 

informuje kniţnica cieľové skupiny prostredníctvom : 

- internetu na webových stránkach  

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

www.terraincognita.sk, www.podujatia.sk, www.zkgz.sk, www.korzar.sk, 

www.tak.dokniznice.sk, www.michalovskenoviny.sk, www.mistral.sk, www.global24.sk 

 

- regionálnej tlače – Michalovčan (dvojtýţdenník) 

- vysielania regionálnej televízie – Mistrál, TV Zemplín 

- informačných plagátov a pozvánok na kultúrne podujatia – Informačné stredisko  

  Michalovce, 

- emailovej komunikácie s pouţívateľmi kniţnice. 

 

 

III. Projekty 2014 

1.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. Celkovo sme získali  1409  kultúrnych poukazov.  

 

2.Veľa dobrých kníh 

Program  2 . Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 

Podprogram : 2.5. Akvizícia vo fondových inštitúciách - kniţnice 

Gestor programu : Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 

Celkový rozpočet : 10 000,- € 

Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 1 000,- € 

Projekt bol schválený. Získali sme 7 300- €. 

 

3.Michalovské literárne čriepky 

Program  4. Umenie 

Podprogram : 4.5. Literatúra a kniţná kultúra 

Gestor programu : Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 

Celkový rozpočet : 2 250,- € 

Poţadované finančné prostriedky : 2 000,- € 

Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 250,- € 

Projekt bol schválený. Získali sme 1 200- €. 

 

 

http://www.novinyzemplina.sk/
http://www.michalovce.sk/
http://www.facebook.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.terraincognita.sk/
http://www.podujatia.sk/
http://www.zkgz.sk/
http://www.korzar.sk/
http://www.tak.dokniznice.sk/
http://www.michalovskenoviny.sk/
http://www.mistral.sk/
http://www.global24.sk/
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4.Obnova bezpečnostného systému na ochranu kniţničného fondu 

Program 2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 

Podprogram : 2.1. Kniţnice a kniţničná činnosť 

Gestor programu : Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 

Celkový rozpočet : 5 268,- € 

Poţadované finančné prostriedky : 4 700,- € 

Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 568,- € 

Projekt nebol schválený.  

 

5.Vzdelávací kurz „Kognitívna aktivizácia seniorov“ 

Poţadované od: Slovenská asociácia kniţníc 

Program : Partnerstvo alebo spojme svoje sily 

Celkové náklady na projekt: 500,- € 

Vlastné zdroje spolufinancovania: 200 

Projekt bol schválený vo výške: 300,- €  

 

6.Zemplínčan Pavol Horov 

Poţadované od: Mesto Michalovce 

Celkové náklady na projekt : 1 020,- € 

Poţadované finančné prostriedky : 900,- € 

Vlastné zdroje spolufinancovania : 120,- € 

Projekt bol schválený vo výške 300,- € 
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IV.         Stratégia rozvoja kultúry KSK na roky 2008 – 2014 

Štandardizácia ZKGZ Michalovce v roku 2014 

 

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

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

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

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

OKaCR zapracoval ciele a úlohy Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do Stratégie 

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

číslo 484/2008.  

 

Zámerom štandardizácia 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 

 

 

 

Vyhodnotenie výkonov kniţnice za rok 2014 podľa schválených štandardov : 

 

 

Ukazovateľ/indikátor 

výkonu kniţnice 

 

Slovenský 

štandard 

Benchmarking 

po zohľadnení 

špecifík 

jednotlivých 

kniţníc KSK 

 

Skutočnosť r. 

2014 

(prepočítané 

podľa 

metodiky 

z roku 2013) 

Skutočnosť r. 

2013 

 

1 Počet kniţničných 

jednotiek 

získaných kúpou 

ročná obnova KF 

ako celku 

 

3 – 5 % 

obnova KF 

(kategória 20 

000 – 

40 000 

obyvateľov) 

 

2 % Obnova KF 

z príspevku 

zriaďovateľa 

232zv.=0,256% 

Obnova nákup 

spolu  1023zv. 

= 1,132% 

957 zväzkov = 

1 % 



2 Suma finančných 

prostriedkov na 

nákup 

kniţničných fondov 

 

10 eur na 

knihu 

10 eur na knihu Nákup zo 

zdrojov KSK  

6,52 € 

Nákup spolu 

9,99 € 

9,25 € 

3 Počet titulov 

periodík 

100 – 150 

titulov 

(kategória 20 

000 – 

40 000 

obyvateľov) 

 

50 - 80 63 63 

4 Počet PC s 

internetom pre 

verejnosť 

 

7 – 10 ks PC 

(kategória 20 

000 – 

40 000 

obyvateľov) 

 

1/200 - 600 6 ks 

 

 

 6 ks  

1 /1311 

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 54 hodín  

6 Počet študijných 

miest 

(miesta v študovni, 

čitárni 

a verejne prístupové 

body 

na internet) 

 

45 -55 miest 

(kategória 20 

000 – 

40 000 

obyvateľov) 

 

40 - 55 40 40 

7 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, 

 

9159,05-

61,06% 

9302,8 – 62 % 

8 Výpoţičky na 1 

čitateľa 

 

 

 

 

Výpoţičky na 

obyvateľa 

30 za rok 

 

 

 

 

 

7 – 9 

výpoţičiek na 

Min. 20 za rok 

 

 

 

 

30,82 na 1 

čitateľa 

 

 

 

 

4,15  na 

obyvateľa 

30,3 na 1 

čitateľa 

 

 

 

 

4,30  na 

obyvateľa 



obyvateľa   

 

(kategória 20 

000 – 

40 000 

obyvateľov) 

 

9 Percento čitateľov 

z počtu 

obyvateľov  

15 % 

(kategória 20 

000 – 

40 000 

obyvateľov) 

 

Rozpätie  

10 – 15 %, 

 

13,46%  14,20 % 

10 Počet platených 

akcií, 

sluţieb a podujatí  

organizovaných 

kniţnicou 

 

Nesleduje sa 

– štandard 

nie je 

stanovený 

 

4 ročne 4 (podujatia + 

sluţby) 

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 15.12 2013

 

Riaditeľka

Útvar knižnično-
informačných služieb

Knihovník (výpož. služby) 
12

Útvar ekonomicko-
technických činností  

Ved. útvaru ekonómka

Vodič 1

Upratovačky 2 

Útvar 
metodiky, koordinácie a 

automatizácie 

Ved. útvaru informatik

Knihovník 1 

(koordinácia podujatí)

Knihovník 1 

(doplňovanie KF) 

Knihovník 1 

(bibliograf)

Knihovník 1 

(public relation)

Knihovník 1 

(projektová činnosť)
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Riadiaca činnosť 

Porady vedenia – počet 10 

Pracovné porady všetkých útvarov  - počet 11 

 

Zoznam platných interných smerníc a predpisov 

 

1. Registratúrny poriadok 

2. Organizačný poriadok 

3. Pracovný poriadok 

4. Spôsob vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov 

5. Smernica na zabezpečenie finančnej kontroly 

6. Prevádzkový poriadok autodopravy 

7. Inventarizácia majetku a záväzkov 

8. Manipulácia s peňaţnou hotovosťou 

9. Smernica o verejnom obstarávaní 

10. Vnútorný platový predpis 

11.  Smernica o zákaze pouţívania alkoholických nápojov, omamných 

       a psychotropných látok na pracovisku 

12. Plán dovoleniek 

13. Vnútorná smernica o pracovnom čase 

14. Kniţničný a výpoţičný poriadok 

15. Prijímanie, evidovanie a vybavovanie sťaţností 

16. 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 internetu 
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II. podlaţie  

-    oddelenie dospelých čitateľov 

čitáreň, študovňa 

 

 

 

 

III. podlaţie: 

- miestnosť na kultúrne a vzdelávacie podujatia 

- kancelárske priestory 

Okrem toho kniţnica poskytuje sluţby na 5-tich pobočkách 

Ochrana objektu je zabezpečená zabezpečovacím systémom, ktorý je  pripojený na centrálny 

pult ochrany na polícii.  

 

Bezpečnosť práce 

Organizácia rieši otázky BOZP prostredníctvom firmy JODO - Miroslav Marunič . 

Zamestnancom sú poskytované OOPP podľa regulatívu zodpovedajúce ich pracovnému 

zaradeniu. Zamestnanci sú preškoľovaní z predpisov BOZP v pravidelných intervaloch. 

Problematiku poţiarnej ochrany zabezpečuje externá firma Mária Čarná.  

 

I. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti  

 

Stav pracovníkov za rok 2014 -  porovnanie s predchádzajúcimi rokmi 

Poloţka r. 2014 r. 2013 r. 2012 

Evidenčný stav 

zamestnancov k 31.12. 
23 23 23 

Priemerný evidenčný stav 

zamestnancov: 
   

- prepočítaný 

stav 

21,6 20,7 21,4 

- vo fyzických 

osobách 

22,6 21,4 22 

Z toho : muţi 

               ţeny  
2 

21 

2 

21 

2 

21 

Z toho :  

Zamestnanci na ZPS 

Zam. na dobu určitú 

 

1 

3 

 

1 

4 

 

2 

2 

Mimo evid. stav 

Materská dovolenka... 
1 1 

 

1 
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Schválený rozpočet: 

Zdroj 41         224 153,00 € 

Zdroj 41 (činnosť)            2 543,00 €  

Zdroj 46                                      18 000,00 € 

Spolu:                        244 696,00 €   

 

Úpravy rozpočtu: 

Zdroj 41                          37 523,00 € 

Zdroj 41 (výdavky na činnosť)               425,00 €   

Zdroj 71 (grant z mesta Michalovce)              149,10 € 

Zdroj 111 (projekty - MK SR)                               8 500,00 € 

Zdroj 111 (kultúrne poukazy - MK-SR)            1 704,00 € 

Spolu úprava:                                    48 301,10 € 

 

Rozpočet po úprave:                                    292 997,10 € 

 

 

 

Počet najazdených kilometrov za rok 2014: 5 551,00 km 

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

V roku 2014 boli uzatvorené dve  dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou 

dobrovoľníckej služby  na obdobie  2/2014-7/2014 (2 uchádzači o zamestnanie), 8/2014-1/2015 (1 

uchádzač),  jedna dohoda o pomoci v hmotnej núdzi. 

Zákon č. 546/2010 z 9. decembra 2010  s účinnosťou od 1. januára 2011 ukladá pre všetky obce, 

mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, povinnosť 

zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na Internete. V súlade s týmto zákonom ZKGZ zverejňuje 

objednávky, faktúry a zmluvy vo formáte PDF na webovom sídle knižnice http://www.zkgz.sk 

http://www.zkgz.sk/
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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 štatistického výkazu KULT 11-01-ZKGZ Michalovce 

VII. Fotografická príloha aktivít za rok 2014 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.Publikačná činnosť  a mediálne výstupy 2014     

 Váradyová, Janka 

   Deň otvorených dverí v kniţnici / Janka Váradyová 

   Michalovčan. - Roč. XXV, č.12  (2014), s.3 

 

 Váradyová, Janka 

 Jozef Banáš v kniţnici / Janka Váradyová 

 Michalovčan. - Roč. XXV, č. 5 (2014), s.1 

 

Váradyová, Janka 

Besedy v kniţnici / Janka Váradyová 

Michalovčan. - Roč. XXV, č. 23 (2014), s.3 

 

 Vasiľová, Alena 

 Kde sa sejú knihy / Alena Vasiľová 

 Knihovník. - Roč. 35, č. 1-2 (2013), s. 5-7. Fotogr. 

 

  Vasiľová, Alena 

  Kniţnice pre všetkých / Alena Vasiľová 

  Michalovčan. - Roč. XXV, č. 6 (2014), s.1 

 

Koščo, Matej  

Detský čitateľský rekord prekonaný / Matej Koščo  

Naše novinky Michalovce [online] . - 27.06.2014  

Fotogr.  

http://nasenovinky.sk/article/8177/detsky-citatelsky-rekord-prekonany  

 

 

Králiková, Martina  

Deň otvorených dverí v kniţnici bol plný prekvapení / Martina Králiková  

Naše novinky Michalovce [online] . - 15.08.2014  

Fotogr.  

http://nasenovinky.sk/article/12578/den-otvorenych-dveri-v-kniznici-bol-plny-prekvapeni  

 

Vasiľová, Alena 

Návraty Pavla Horova / Alena Vasiľová 

Michalovčan. - Roč. XXV, č. 22 (2014), s.7 

 

 

 Najkrajšie kalendáre / [zkgz] 

 Michalovčan. - Roč. XXV, č. 3 (2014), s.3 

 

 

 



 

 Majvitorová, Iveta 

 Noc s Andersenom / Iveta Majvitorová 

 Michalovčan. - Roč. XXV, č. 8  (2014), s.3 

 

    

  Majvitorová, Iveta 

  Zvonického dni / Iveta Majvitorová 

  Michalovčan. - Roč. XXV, č. 13 (2014), s.3 

 
http://www.rtvs.sk/radio/program?date=2014-10-27 
 
http://www.rtvs.sk/radio/program?date=2014-10-18 
 
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=625 
 
 
 

II. Edičná činnosť 
 

Pozvánky a plagáty na podujatia, ktoré pripravila kniţnica 

 

 

 

III.  Tabuľkové prehľady aktivít kultúrnych a výchovných podujatí 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtvs.sk/radio/program?date=2014-10-27
http://www.rtvs.sk/radio/program?date=2014-10-18
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=625


 

 

IV. Kniţničné ukazovatele-prehľad podľa kniţničnej metodiky 
 

Doplňovanie a spracovanie kniţničných fondov 

Doplňovanie kniţničného fondu podľa typu literatúry – porovnanie rokov 2010 – 2014    

Typ literatúry/rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 378 972 759 493 630 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 373 349 492 496 572 

Náučná literatúra pre deti 162 61 105 105 127 

Krásna literatúra pre deti 274 257 346 318 364 

Spolu 1187 1639 1702 1412 1693 
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Nákup kniţničného fondu v roku 2014 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 236 2 0 0 238 

darom 114 211 31 75 431 

domácou kúpou 91 68 12 61 232 

z grantu 188 291 84 228 791 

náhradou 1 0 0 0 1 

Spolu 630 572 127 364 1693 

 

Doplňovanie KF – knihy a periodická tlač v € porovnanie 2010 – 2014 

Rok Nákup kníh v € Nákup periodickej tlače v € 

2010 7 563,17 2 492,97 

2011 6 032,00 2 141,26 

2012 11 689,93 2 117,38 

2013 8 852,87 2 119,55 

2014 12 209,00 1 985,46 
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Vyradené knihy v roku 2014 : 

       

Typ literatúry           Počet vyradených zväzkov 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov     47 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 1 695 

Náučná literatúra pre deti     38 

Krásna literatúra pre deti   118 

Spolu 1 898 

 

Sluţby 

ČITATELIA  ROK  2014 

Evidovaní čitatelia podľa kategórie – porovnanie rokov 2009 – 2014 

Kategória 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dospelí čitatelia 4141 4221 4036 3995 3689     3 469 

Deti do 15 rokov 2355 2268 2519 1896 1834     1 880 

Spolu 6496 6489 6555 5891 5523 5349 
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VÝPOŢIČKY  ROK  2014 

Výpoţičky podľa formy – porovnanie rokov 2010 – 2014 

Forma 2010 2011 2012 2013 2014 

Absenčné výpoţičky 113 516 110 446 111 675 102 178 100 742 

Prezenčné výpoţičky 80 501 42 025 47 499 65 273 64 121 

Spolu 194 017 152 471 159 174 167 451 164 863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 516 110 446 111 675

102 178 100 742

80 501

42 025
47 499

65 273 64 121

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2010 2011 2012 2013 2014

P
o

če
t

Forma

Výpožičky podľa formy

Absenčné výpožičky Prezenčné výpožičky



 

Výpoţičky podľa druhu literatúry – rok 2014 

Náučná lit.pre dospelých 40 207 

Krásna lit.pre dospelých 55 825 

Náučná lit.pre deti 8 341 

Krásna lit.pre deti 33 345 

Výpoţičky periodík 27 145 

Spolu 164 863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpožičky podľa druhu literatúry rok 2014

Náučná lit.pre dospelých

Krásna lit.pre dospelých

Náučná lit.pre deti

Krásna lit.pre deti

Výpožičky periodík



 

Čísla a fakty – kniţnica v roku 2014 

Počet  kultúrno-výchovných podujatí : 136, počet účastníkov na týchto podujatiach 7 267 

Počet informačných príprav pre deti MŠ, ţiakov ZŠ, študentov stredných škôl a učilíšť : 91 

Počet účastníkov na informačných prípravách : 2 176 

Počet účastníkov vyuţívajúcich sluţby internetu: 4 685 

Počet vypracovaných rešerší : 67 

Počet MVS poskytnutých kniţniciam : 22 

Počet MVS poskytnutých našim čitateľom : 248 

Vlroku 2014 zaregistrovala kniţnica  v centrálnej budove a na pobočkách 1 078 nových 

čitateľov. 

Počet aktívnych čitateľov s platným čitateľským preukazom k 31.12.2014 : 5 349 

Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2014 pouţili výpoţičné sluţby : 39 141 

Webovú stránku kniţnice www.zkgz.sk navštívilo  jedinečných návštevníkov  9 575 

Počet návštev na webovej stránke kniţnice : 24 260 

Počet zobrazení stránky : 85 047 

Celková návštevnosť kniţnice v roku 2014 : 53 944  návštevníkov (aj s návštevníkmi podujatí 

a IP) 

 

TOP 10 najţiadanejších titulov v kniţnici za rok 2014 

Nagyová-Dţerengová Petra   Pozri sa na seba 

Repovská Jarmila    Nové dejstvo 

Noel Alyson     Nesmrteľní 

Repovská Jarmila    Do roka a do dňa 

Krentz Jayne     Odvaha na pravdu 

Brezina Thomas    Démon ticha 

Repovská Jarmila    Ako si neskaziť ţivot 

Nagyová-Dţerengová Petra   Za to mi zaplatíš! 

Bazalová Bea     Nemiluješ, zomrieš 

Simon Francesca    Grázlik Gabo v hlavnej úlohe 

 

 

http://www.zkgz.sk/


 

Výpožičky podľa druhu literatúry – porovnanie rokov 2010 -2014 

Druh literatúry 2010 2011 2012 2013 2014 

Náučná lit.pre dospelých 51 406 45 912 51 610 44 881 40 207 

Krásna lit.pre dospelých 55 158 44 095 56 223 56 338 55 825 

Náučná lit.pre deti 10 466 8 726 9 465 7 226 8 341 

Krásna lit.pre deti 22 085 26 656 24 163 30 500 33 345 

Výpožičky periodík 54 902 27 082 17 713 28 506 27 145 

Spolu 194 017 152 471 159 174 167 451 164 863 
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Metodická činnosť 2014 

Stav obecných knižníc v okrese v roku 2014 

Stav obecných kniţníc v okresoch Michalovce a Sobrance bude podrobne spracovaný 

v komentári k štatistickým výkazom o činnosti kniţníc za rok 2014. 

K dátumu spracovania Rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2014 neboli zo strany 

jednotlivých  kniţníc odoslané štatistiky, nakoľko  ich dátum zaslania bol stanovený do 

6.03.2015. Z tohto dôvodu nebolo moţné zosumarizovať činnosť obecných a mestských kniţníc.   

Pripájame iba kópiu štatistického výkazu KULT 11-01 za ZKGZ Michalovce. 

 

 

 

V Michalovciach, 20.2.2014                                                   PhDr. Alena Vasiľová 

                          riaditeľka ZKGZ Michalovce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Tabuľkové prehľady aktivít  kultúrnych a výchovných podujatí  2014 
 

Výstavy usporiadané v roku 2014  (celková návštevnosť na výstavách – 2002 návštevníkov) 

Termín Názov výstavy Spoluorganizátori Cieľová skupina Počet návštevníkov 

7.11.13-
16.1.2014 Výstava Jedno slniečko za všetky hviezdy časopis Slniečko žiaci 1-5 roč. ZŠ 22 

3.12.-13-
22.1.2014 Čaro vianočného času ZUŠ Michalovce žiaci ZŠ 160 

24.1.14-
20.2.2014 

 
Najkrajšie kalendáre Slovenska 2013 

Klub fotopublicistov, ŠVK B. 
Bystrica verejnosť 50 

10.2.14-
28.2.2014 Anton Bernolák a bernolákovské hnutie DMS Michalovce verejnosť 120 

5.3.14-
4.4.2014 

Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 
2012 

Klub fotopublicistov, ŠVK B. 
Bystrica verejnosť 150 

3.3.14-
20.5.2014 Herci a speváci v školských laviciach 

Múzeum školstva a 
pedagogiky Bratislava verejnosť 425 

5.6.14-
28.8.2014 Osmijankovo veľké literárne stopovanie Osmijanko n.o. verejnosť 308 

18.6.14-
30.6.2014 Michalovce - história v obrazoch 

Zemplínske múzeum 
Michalovce verejnosť 60 

9.9.14-
10.10.2014 Veľká vojna v regióne východného Slovenska 

Klub vojenskej histórie 
Beskydy  verejnosť 365 

15.10.14-
14.11.2014 Grónske mýty a povesti Český spolok Bratislava verejnosť 208 
1.12.-
31.12.2014 

 
Čaro vianočného času 
 ZUŠ Michalovce verejnosť 134 

 

 

 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 

Cieľová 

skupina Účastníci Náklady Príjmy 

7.11.13-

16.1.2014 Jedno slniečko za všetky hviezdy výstava 

na výstave sa deti zoznámili 

s veselými postavičkami 

časopisu Slniečko 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce časopis Slniečko 

ţiaci  

MŠ a ZŠ 22 

 

 

3.12.13-

31.1.2014 Čaro vianočného času výstava 

výstava výtvarných prác ţiakov 

1. roč. ZUŠ Michalovce 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce ZUŠ Michalovce verejnosť 160 

 

 

16.1.2014 O snehuliakovi s horúcim srdcom 

záţitkové 

čítanie 

...cieľom bolo, aby deti 

pochopili, ţe si majú pomáhať 

a mať dobré srdce 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

 

deti MŠ 16 

 

 

28.1.2014 Šaliansky Maťko J.C. Hronského 

recitačná 

súťaţ 

prednes slovenských povestí 

v podaní ţiakov ZŠ 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce DMS Michalovce ţiaci ZŠ 35 5,75 

 

3.2.2014 Vznik prvej svetovej vojny prednáška 

vznik, priebeh a dôsledky 1. 

svetovej vojny 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

Český spolok 

Michalovce verejnosť 20 

  

11.2.2014 Ján Babarík - Pálenie mostov beseda 

predstavenie knihy 

"Pálenie mostov" 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

 

verejnosť 23 

  

12.2.2014 Ilustrácie detských kníh prednáška 

krátka prednáška o ilustráciach 

a ilustrátoroch v literatúre 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

 

študenti SŠ 7 

  

13.2.2014 

Braček z tekvice 

a sestričky z Topánika 

tvorivá 

dielňa 

príprava prác pre literárnu 

súťaţ "Zlatá priadka" 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

 

ţiaci ZUŠ 

Michalovce 10 

  

14.2.2014 Valentínske tvorivé dielne 

tvorivá 

dielňa „valentínky“ pre  najbliţších 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

 

ţiaci ZŠ 21 

  

14.2.2014 

Ako psíček a mačička 

umývali dláţku 

záţitkové 

čítanie 

záţitkové čítanie z knihy        

Josefa Čapka 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

 

ţiaci ZŠ 50 

  

18.2.2014 Valentínske tvorivé dielne 

tvorivá 

dielňa 

celodenné podujatie         

k sviatku Valentína VII. ZŠ Michalovce ZKGZ Michalovce ţiaci ZŠ 25 

  

24.1.14-

20.2.2014 

Najkrajšie kalendáre 

Slovenska 2013 výstava 

putovná výstava slovenskej 

kalendárovej tvorby 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

Klub 

fotopublicistov, 

ŠVK B. Bystrica verejnosť 50 

  

21.2.2014 

Medzinárodný deň 

materinského jazyka beseda 

pripomenutie, poznávanie a 

precvičovanie materinských 

jazykov po celom svete 
Špeciálna ZŠ 

Sobrance ZKGZ Michalovce 

ţiaci 

špeciálnej ZŠ 20 

  

26.2.2014 Ako Maťko a Kubko búrku napásli 

záţitkové 

čítanie 

cieľ - porovnať kvalitu záţitku 

čítanej a animovanej formy 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

 

ţiaci V. ZŠ 

Michalovce 26 

  

10.2.14-

28.2.2014 

Anton Bernolák 

a bernolákovské hnutie výstava ţivot a dielo oravského rodáka 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce DMS Michalovce verejnosť 120 

  

28.2.2014 Od sv. Konštantína po Štúra prednáška 

naše územie po uzákonení 

spisovnej slovenčiny 

Ľudovítom Štúrom 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

 

študenti SOŠ sv. 

Cyrila a Metoda 21 

  

3.3.14-

7.3.2014 Jarné prázdniny v kniţnici 

denný 

tábor podpora čítania 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

 

ţiaci 

I. stupňa ZŠ 35 

  

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 

Cieľová 

skupina Účastníci Náklady Príjmy 

3.3.2014 

Československé légie 

v 1.svetovej vojne prednáška 

význam Československých 

légii v čase 1. svetovej vojny 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 

Michalovce verejnosť 8 

    

11.3.14-

14.3.2014 

3-krát Kvak a Čľup sú kamaráti 

dramatizov

ané čítanie 

podujatie bolo zamerané na 

čitateľskú gramotnosť 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

deti MŠ 104 

    

11.3.2014 

Návšteva študentov Spojenej 

školy internátnej v kniţnici 

prednáška

+film 

oboznámenie sa  

s osobnosťou G. Zvonického 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

študenti 

Spojenej 

školy inter. 57 

    

12.3.2014 Mozgový jogging 

prednáška 

+ cvičenia 

upriamiť pozornosť 

verejnosti na ľudský mozog 

a jeho činnosť 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

seniori 27 

 

  

12.3.2014 Stretnutie s Jozefom Banášom beseda 

predstavenie autorovej 

tvorby + autogramiáda 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

verejnosť 60 15,70 

  

12.3.2014 Stretnutie s Jozefom Banášom beseda 

predstavenie autorovej 

tvorby + autogramiáda GĽŠ Michalovce 

ZKGZ 

Michalovce študenti GĽŠ 35 

    

13.3.2014 Básnička ti pomôţe 

dramatizov

ané čítanie 

podujatie bolo zamerané na 

čitateľskú gramotnosť I. ZŠ Michalovce 

ZKGZ 

Michalovce 

ţiaci  

1. roč. ZŠ 13 

    

17.3.2014 Deň ľudovej rozprávky 

tvorivé 

čítanie 

tvorivé čítanie 

ľudových rozprávok 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci I. stupňa 

ZŠ 21 

    

17.3.2014 Mesiac knihy a mozgový jogging 

beseda 

+cvičenia 

pamäti 

význam špecifických cvičení 

pamäti u starnúcich osôb 

Klub dôchodcov, 

Obrancov mieru 

Michalovce 

ZKGZ 

Michalovce seniori 40 

    

18.3.2014 Stretnutie s Antonom Laučekom beseda predstavenie tvorby 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

študenti SŠ 55 

    

18.3.2014 Európske pexeso 

animovaný 

cyklus spoznávanie krajín EÚ 

ZŠ Komenského 1 

Michalovce 

ZKGZ 

Michalovce 

ţiaci 

 I. stupňa ZŠ 50 

    

18.3.2014 

Marcové stretnutie prvákov  

v kniţnici prednáška 

čitatelia sa oboznámili 

s kniţným fondom 

a prácou s knihou 

VII. ZŠ 

Michalovce 

ZKGZ 

Michalovce 

ţiaci 1. roč. 

ZŠ 23 

    

18.3.14-

25.3.2014 

3-krát 

Ako psíček a mačička umývali 

dláţku 

záţitkové 

čítanie 

čítania rozprávky českého 

spisovateľa  Josefa Čapka 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci VI. a 

VII.ZŠ v MI, 

ZŠ Ţbince 81 

    

19.3.2014 Domovácky recitátor 

recitačná 

súťaţ recitačná súťaţ detí z DD 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

deti DD 47 

    

20.3.2014 

Slovo má čarovnú moc 

zaznamenať udalosti beseda 

beseda s regionálnou 

autorkou  Elenou Elekovou 

„ Ţivot pri ţivote“ 

Špeciálna ZŠ 

Sobrance 

ZKGZ 

Michalovce 

ţiaci 

špeciálnej ZŠ 70 

    



 

Termín Názov Forma Stručný popis 

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 

Cieľová 

skupina Účastníci Náklady Príjmy 

20.3.2014 

Slovo má čarovnú moc 

zaznamenať udalosti beseda 

beseda s regionálnou 

autorkou p. Elenou 

Elekovou „ Ţivot pri ţivote“ 

Špeciálna ZŠ 

Sobrance 

ZKGZ 

Michalovce 

ţiaci 

špeciálnej ZŠ 70 

  

21.3.2014 Podmienky ţivota na Zemi beseda 

ţivot vo vesmíre, podmienky 

ţivota na zemi, 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

Hvezdáreň 

Michalovce ţiaci ZŠ 19 

  

24.3.2014 Marec mesiac knihy 

beseda+ 

cvičenia 

pamäti 

aktivity zamerané na 

optimálne fungovanie 

kondície človeka 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

seniori 19 

  

24.3.2014 Zvieratká v lese 

záţitkové 

čítanie 

deti hravou formou spoznali 

ţivot zvierat v lese 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci VII. ZŠ 32 

  

24.3.2014 

Ako si psíček s mačičkou piekli 

tortu na meniny 

záţitkové 

čítanie 

formou záţitkového čítania 

a interakcie sme deťom 

sprístupnili príbeh 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci 

Špeciálnej ZŠ 

Mi 25 

  

26.3.2014 

Ako si psíček s mačičkou piekli 

tortu na meniny 

záţitkové 

čítanie 

formou záţitkového čítania 

a interakcie sme deťom 

sprístupnili príbeh 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci ZŠ 

Petrovce nad 

Lab. 14 

  

26.3.2014 Zvieratká v lese 

záţitkové 

čítanie 

deti hravou formou spoznali 

ţivot zvierat v lese 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci ZŠ 

Petrovce nad 

Lab. 43 

  

26.3.2014 Ţivot a dielo Martina Kukučína prednáška 

stretnutie bolo pohľadom do 

jeho ţivota, údelu a tvorby 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci ZŠ 22 

  

27.3.2014 

Ako si psíček s mačičkou piekli 

tortu na meniny 

záţitkové 

čítanie 

formou záţitkového čítania 

a interakcie sme deťom 

sprístupnili príbeh 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci ZŠ 

Malčice 54 

  

27.32014 Zvieratká v lese 

záţitkové 

čítanie 

deti hravou formou spoznali 

ţivot zvierat v lese 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci ZŠ 

Malčice 28 

  

27.3.2014 

Stretnutie členov literárneho klubu 

Čriepky čítačka 

účastníci prezentovali 

a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

členovia LK 

Čriepky 6 7,80 

 

27.3.2014 

Marec s knihou v Centre voľného 

času Zvonček v Sobranciach beseda 

beseda s regionálnou 

spisovateľkou Annou 

Garbinskou 

CVČ Zvonček 

Sobrance 

 

ţiaci ZŠ 90 

  

28.3.2014 Vlastivedný kvíz 

vedomostn

á súťaţ 

preverenie vedomostí 

z vlastivedy 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci ZŠ I. 

stupeň 16 

  

1.4.2014 

Beseda so spisovateľkou 

Michaelou Ellou Hajdukovou beseda 

spisovateľka M.E. 

Hajdukova predstavila svoju 

tvorbu + autogramiáda 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

verejnosť 12 

  



 

Termín Názov Forma Stručný popis 

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 

Cieľová 

skupina Účastníci Náklady Príjmy 

2.4.2014 Kráľ čitateľov 2014 súťaţ vedomostná súťaţ 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci ZŠ 13 20,00 

 

3.4.2014 

Stretnutie s regionálnou 

spisovateľkou Annou Garbinskou beseda 

autorka urobila podrobný 

rozbor svojej tvorby 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

členovia Únie 

slab.a nevid. 14 

  

3.4.2014 Kde asi rozprávka býva 

stretnutie 

pri knihe 

oboznámenie sa s tvorbou a 

novou knihou                      

P. Karpinského I. ZŠ Michalovce 

ZKGZ 

Michalovce 

ţiaci I. stupňa 

ZŠ 15 

  

10.3.14-

4.4.2014 Kúp knihu pre kniţnicu dar 

čitatelia a návštevníci 

kniţnice mali moţnosť 

zakúpiť nové knihy 

z ponuky kníhkupectva 

Panta Rhei 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

Kníhkupectvo 

Panta Rhei 

Michalovce verejnosť 98 

 

2055,18 

4.4.2014 Noc s Andersenom 2013 

medziná 

rodné 

podujatie noc v kniţnici 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci ZŠ - I. 

stupeň 47 29,91 

 

5.3.14-

4.4.2014 

Najkrajšie knihy a propagačné 

materiály o Slovensku za rok 2012 výstava 

cieľom súťaţe je prispieť 

k zvyšovaniu estetickej 

úrovne obrazovo – textových 

kníh 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

Klub 

fotopublicistov 

Slovenského 

syndikátu 

novinárov verejnosť 150 

  

7.4.2014 

Milan Rastislav Štefánik – ako 

hlavný organizátor vzniku 

Československých légii prednáška 

prednáška z cyklu 100. 

výročia vzniku 1. svet. 

Vojny 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 

Michalovce verejnosť 10 

  

11.4.2014 

Stretnutie členov literárneho klubu 

Čriepky čítačka 

účastníci prezentovali 

a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

členovia LK 

Čriepky 5 7,80 

 

11.4.2014 Zvieratká v lese 

záţitkové 

čítanie 

deti hravou formou spoznali 

ţivot zvierat v lese 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

deti ZŠ Staré 17 

  

15.4.2014 Na rovinu o závislostiach prednáška 

prednášky Mgr. L. Votočeka 

o rôznych závislostiach, s 

ktorými sa mladí ľudia môţu 

stretnúť 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ ENTREĚ pri 

ZKGZ 

Michalovce 

ţiaci II. 

stupňa ZŠ Mi 80 10,44 

 

15.4.2014 Kvak a Čľup 

dramatizov

ané čítanie 

podujatie bolo zamerané na 

čitateľskú gramotnosť 

detského čitateľa 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

deti XXI.MŠ 

Michalovce 20 

  

16.4.2014 Rasizmus, holokaust a genocída prednáška 

prednášajúci vysvetlil, čo 

bol holokaust a zhodnotil 

jeho dôsledky 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ ENTREĚ pri 

ZKGZ 

Michalovce 

študenti SŠ 

Mi 117 

   



 

Termín Názov Forma Stručný popis 

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 

Cieľová 

skupina Účastníci Náklady Príjmy 

25.4.2014 Deň Zeme 

záţitkové 

učenie 

chvíle strávené pri knihách, 

v ktorých sú ukryté múdre 

slová Matky prírod 

Špeciálna ZŠ 

Sobrance 

 

ţiaci 

Špeciálnej ZŠ 

So 75 

  

29.4.2014 Stretnutie s Pavlom Borošom beseda 

stretnutie  s Pavlom 

Borošom, autorom  knihy 

Tri brehy Dunaja 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

verejnosť 14 

  

5.5.2014 

III. ročník Literárnych dní 

seniorov 

recitačná 

prehliadka 

recitácia členov Jednoty 

dôchodcov Slovenska poézie 

a vlastnej tvorby 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

Jednota 

dôchodcov 

Slovenska MO Mi verejnosť 56 

  

5.5.2014 

Československé légie ako 

významný faktor spolupatričnosti 

Čechov a Slovákov pri vzniku 1. 

ČSR prednáška 

spolupatričnosť Čechov 

a Slovákov pri vzniku 1. 

ČSR 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 

Michalovce verejnosť 10 

  

14.5.2014 Prírodovedný kvíz 

vedomostn

á súťaţ 

ţiaci si preverili svoje 

vedomosti z prírodovedy 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci I.stupňa 

ZŠ Mi 50 

  

3.3.14-

20.5.2014 

Herci a speváci v školských 

laviciach výstava 

herci Slovenského 

národného divadla  

a slovenskí populárni 

speváci sa v nej  predstavili 

z pohľadu detstva 

a školských rokov 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

Múzeum školstva 

a pedagogiky 

Bratislava verejnosť 425 

  

22.5.2014 

Stretnutie s Otakarom 

Krasenským beseda 

stretnutie s Otakarom 

Krasenským - hudobníkom, 

regionálnym autorom 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

študenti GĽŠ 

Mi 96 

  

22.5.2014 

Stretnutie členov literárneho klubu 

Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 

a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

členovia LK 

Čriepky 8 7,80 

 

26.5.2014 Zákon mravcov divadlo 

divadielko pripravili tretiaci 

ZŠ T.J. Moussona – víťazi  

celoslovenskej súťaţe 

Supertrieda 2013 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce I. ZŠ Michalovce 

deti MŠ 

Michalovce 64 

  

28.5.2014 Milan Rastislav Štefánik prednáška 

slovenský  astronóm, politik, 

a zároveň generál 

francúzskej  armády, 

spolutvorca prvej  Česko-

slovenskej repub 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

študenti SOŠ 

Mi 24 

  

29.5.2014 Zvonického literárne dni 2014 

recitačná 

súťaţ 

recitačná súťaţ v prednese 

poézie a prózy 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce I.ZŠ Michalovce verejnosť 57 

   



 

Termín Názov Forma Stručný popis 

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 

Cieľová 

skupina Účastníci Náklady Príjmy 

26.5.14-

29.5.2014  

4-krát 

Gorazd Zvonický - Rozsievač 

perál 

premietani

e filmu 

dokumentárny film o ţivote 

a tvorbe G. Zvonického 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

študenti SOŠ 

technickej Mi 103 

  

30.5.2014 Čaro ornamentu seminár 

prinavrátiť čaro 

slovenskému ornamentu 

medzi mladú generáciu 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

Miestny odbor 

Matice slovenskej učitelia ZŠ 13 15,00 

 

30.5.14-

15.6.2014 

Čaro ornamentu - výstava tvorby 

Štefana Leonarda Kostelničáka výstava 

osobnosť a dielo Štefana 

Leonarda Kostelničáka 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

Miestny odbor 

Matice slovenskej verejnosť 465 

  

2.6.2014 Pavol Horov prednáška 

100. Výročie narodenia 

barda Zemplína Pavla 

Horova 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

verejnosť 15 

  

5.6.2014 Čítajme si....2014 

maratón  

v čítaní podpora čítania 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci ZŠ 

Michalovce 430 

  

5.6.14-

28.8.2014 

Osmijankovo veľké literárne 

stopovanie výstava 

literárno-výtvarná 

kompozícia 9. ročníka 

celoslovenskej čitateľskej 

súťaţe 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce Osmijanko n.o. verejnosť 308 

  

5.6.2014 Podmienky ţivota na Zemi prednáška 

bez čoho by ľudstvo a ţivot 

na našej  planéte neexistoval 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

Hvezdáreň 

Michalovce 

ţiaci ZŠ 

Michalovce 24 

  

18.6.2014 Michalovce - história v obrazoch 

výstava + 

prednáška 

výstava starých fotografii 

mesta Michalovce 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

Zemplínske 

múzeum 

Michalovce verejnosť 60 30,00 

 

18.6.2014 Čarovný svet z papiera 

tvorivá 

dielňa 

pod vedením  skúsenej 

lektorky vytvárali 

pestrofarebnú lúku 

papierových   motýľov,  

kvetín 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci ZŠ 

Michalovce 20 73,58 

 

18.6.2014 Basta fidli beseda 

stretnutie so spisovateľom 

Valentínom Šefčíkom 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci I.stupňa 

ZŠ Mi 52 30,00 

 

19.6.2014 

Beseda s hercom a spisovateľom 

Braňom Deákom beseda 

beseda s hercom a 

spisovateľom Braňom 

Deákom 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

verejnosť 50 4,13 

 

24.6.2014 Bobuľa beseda 

stretnutie so spisovateľkou 

Margit Garajszki 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci 

 I. stupňa ZŠ 58 30,00 

 

25.6.2014 

Stretnutie členov literárneho klubu 

Čriepky čítačka 

účastníci prezentovali 

a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

členovia LK 

Čriepky 5 7,80 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 

Cieľová 

skupina Účastníci Náklady Príjmy 

7.7.14-

11.7.2014 

Kniholand 2014 (detský letný 

tábor v kniţnici) 

letný 

čitateľský 

tábor 

 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci ZŠ 25 1299,13 1690,00 

4.8.14-

8.8.2014 

Kniholand 2014 (detský letný 

tábor v kniţnici) 

letný 

čitateľský 

tábor 

 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ ENTREĚ pri 

ZKGZ 

Michalovce ţiaci ZŠ 25 

  

8.9.2014 Grafoterapia prednáška 

prednáška o grafoterapii pre 

seniorov a širokú verejnosť 

pod názvom Rukopisom 

k rozvoju osobnosti 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

verejnosť 25 49,70 

 

9.9.14-

10.10.201

4 

Veľká vojna v regióne 

východného Slovenska výstava 

vojnové udalosti  

odohrávajúce sa v regióne 

východného Slovenska spred 

100 rokov 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

Klub vojenskej 

histórie Beskydy verejnosť 365 30,00 

 

26.9.2014 Od hlaholiky po Štúra prednáška európsky deň jazykov 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci II.stupňa 

ZŠ 

Moskovská 40 

  

1.10.2014 

O Zubejdě Solimánské (bábkové 

predstavenie pre deti) 

bábkové 

divadlo 

podujatie sa zorganizovalo v 

rámci Dni českej kultúry na 

Slovensku 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce Český spol.Košice 

deti MŠ a 

ţiaci I.stupňa 

ZŠ 83 

  

3.10.2014 Aby pamäť lepšie pracovala 

pamäťové 

cvičenia 

prvé stretnutie seniorov na 

aktivizáciu krátkodobej a 

dlhodobej pamäti 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

seniori 5 

  

8.10.2014 

Babka na rebríku a iné 

dedkoviny... 

hlasné 

čítanie čítanie dvoch generácii 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

deti XIII. MŠ 

Mi 40 2,24 

 

14.10.2014 Seminár Návraty Pavla Horova 

seminár 

pre 

učiteľov 

cieľom seminára bolo 

predstaviť učiteľom tohto 

významného rodáka 

z Bánoviec nad Ondavou 

ZUŠ, štefánikova 

20, Michalovce 

Dom MS, 

Michalovce, ZUŠ 

Michalovce 

učitelia ZŠ a 

SŠ Mi a So 53 43,52 

 

17.10.2014 

Aby pamäť lepšie pracovala 

2.stretnutie 

pamäťové 

cvičenia 

stretnutie seniorov na 

aktivizáciu krátkodobej a 

dlhodobej pamäti 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

seniori 

   

23.10.2014 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka predstavovanie novej tvorby 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

členovia LK 

Čriepky 6 7,80 

 

22.10.14-

23.10.2014 

Záloţka do knihy spája slovenské 

školy 

tvorivá 

dielňa 

podpora čítania 

prostredníctvom výmeny 

záloţiek do kníh I. ZŠ Michalovce 

ZKGZ 

Michalovce 

ţiaci I. ZŠ 

Michalovce 358 45,00 

  

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 

Cieľová 

skupina Účastníci Náklady Príjmy 

24.10.201
4 

Gevenducha - dotyky s detskou 
knihou 

tvorivá 
dielňa 

cieľom podujatia bolo 
podporiť vzťah rómskych 

deti ku knihám, čitateľskej 
gramotnosti 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

 

žiaci ZŠ 
Petrovce nad 

Lab. 14 42,86 

  

24.10.201
4 

Prezentácia knihy Alexandra J. 
Kenjiho Boj o štát beseda 

v ZKGZ predstavil svoj  akčný 
vojensko - politický thriller 

Boj o štát 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
 

verejnosť 25 81,16 

  

24.10.201
4 Úcta bývalým kolegyniam... stretnutie 

stretnutie s bývalými 
pracovníčkami knižnice v 

rámci mesiaca úcta k starším 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
 

pracovníčky 
knižnice na 
dôchodku 20 30,88 

  

24.10.201
4 

Záložka do knihy spája slovenské 
školy 

tvorivá 
dielňa 

podpora čítania 
prostredníctvom výmeny 

záložiek do kníh VII. ZŠ Michalovce ZKGZ Michalovce 
žiaci VII. ZŠ 
Michalovce 140 40,00 

 

27.10.201
4 

Ako psíček a mačička umývali 
dlážku 

zážitkové 
čítanie 

interaktívna forma  
rozvíjania vzťahu detí 

k čítaniu s porozumením 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
 

deti z XIII. MŠ, 
Mi 20 

 

  

27.10.201
4 Od hlaholiky po Štúra prednáška 

slovenčina, ako 
kodifikovaný, kultúrne 

rovnocenný jazyk 
k ostatným európskym 

jazykom 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
 

žiaci ZŠ 
Švermu, Mi 42 

 

  

28.10.201
4 Od hlaholiky po Štúra prednáška 

slovenčina, ako 
kodifikovaný, kultúrne 

rovnocenný jazyk 
k ostatným európskym 

jazykom 
ZŠ Švermu, 
Michalovce 

 

žiaci ZŠ 
Švermu, Mi 47 

 

  

28.10.201
4 "Vytriezvenie" Braňo Mojsej beseda 

ponúkol v nej svoj životný 
príbeh – svoje prehry 

a víťazstva nad alkoholom 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
 

verejnosť 80 86,69 

  

29.10.201
4 Casper - Halloweenske stretnutie 

Halloween 
párty 

popri zábave a bosorkách, 
nechýbala ani hrôzostrašná 

rozprávka V. ZŠ Michalovce 
 

žiaci V.ZŠ 26 
 

  

29.10.201
4 

Miss Ježibaba alebo Neboj sa! a 
iné hororozprávky v knižnici 

Halloween 
párty 

zamerané bolo 
predovšetkým na 

propagáciu a zatraktívnenie 
čítania 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

 
žiaci ZŠ Palín 48 2,78 

  

13.11.201
4 Tangram 

práca s 
geometric

kou 
skladačkou 

deti predškolského veku, 
ktoré sa so záujmom 

zoznámili s geometrickou 
skladačkou 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

 

deti CMŠ 
Michalovce 21 10,00 

  



 

Termín Názov Forma Stručný popis 

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 

Cieľová 

skupina Účastníci Náklady Príjmy 

14.11.201

4 Kniţné hádanky 

prezentácia 

kníh 

súťaţno-zábavnou formou 

boli sprístupnené  najnovšie 

tituly detskej literatúry 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci VI.ZŠ 

Michalovce 10 

 

  

15.10.14-

14.11.201

4 Grónske mýty a povesti výstava 

ilustrácie nezameniteľného 

Martina Velíška nás 

sprevádzali povesťami 

a mýtmi Inuitov 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 

Bratislava verejnosť 208 

 

  

14.11.201

4 

Beseda s Petrom Krištúfkom  

na GPH beseda 

občianske zdruţenie 

Ars_litera organizuje projekt 

Ţivý bič: Ţivá literatúra 

útočí na čítanky GPH Michalovce 

 

študentu GPH 

Michalovce 20 

 

  

18.11.201

4 Včela medonosná (Včielka Maja) 

čítanie s 

porozumen

ím 

18 deti dozvedelo o spôsobe 

ako, kedy a akým spôsobom 

vzniká med v úli 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

deti CMŠ 

Michalovce 18 

 

  

20.11.201

4 Tamara Heribanová v kniţnici beseda 

predstavila na ňom svoj prvý 

román Predavačky bublín 

a knihu pre deti Misia Eva, 

prísne tajné 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

verejnosť 60 84,20 

  

20.11.201

4 

Misia Eva, prísne tajné (stretnutie 

so spisovateľkou Tamarou 

Heribanovou) beseda 

Misia Eva, prísne tajné 

predstavuje misiu lásky 

v detskom krehkom svete 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

ţiaci ZŠ 

Michalovce 80 

 

  

21.11.201

4 Rod Sztáray a Michalovce beseda 

účastníkom besedy 

porozprávali o tom ako 

kniha vznikala, o svojej 

práci na tejto knihe 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

verejnosť 60 120,00 

  

25.112014 Grafoterapia prednáška 

prednáška o grafoterapii pre 

seniorov a širokú verejnosť 

pod názvom Rukopisom 

k rozvoju osobnosti 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

verejnosť 14 

 

  

26.11.201

4 Kult tela prednáška 

PhDr. Martinková 

rozprávala o vzniku, vývoji 

a dôsledkoch kultu tela. 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

študenti GĽŠ 

Mi 35 15,00 

  

2.12.2014 Vianočná výzdoba 

tvorivá 

dielňa 

výtvarné a literárne diela 

ţiakov 

VII. ZŠ 

Michalovce 

 

ţiaci VII. ZŠ 

Michalovce 25 80,00 

  

3.12.2014 Príroda okolo nás 

hlasné čít. 

+práca s 

geomet.skl

ad. 

precvičovanie motorickej 

zručnosti s klietmi DSS 

Anima 

DSS Anima 

Michalovce 

 

klienti DSS 

Anima 20 13,90 

  

3.12.2014 

Stretnutie so spisovateľkami 

Lenou Riečanskou a Martou 

Gergelyovou beseda 

beseda so spisovateľkami o 

ich publikovanej tvorbe 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

  

verejnosť 18 293,50 

  



 

Termín Názov Forma Stručný popis 

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 

Cieľová 

skupina Účastníci Náklady Príjmy 

3.12.2014 Mikuláš, čo pre nás máš? 

hlasné 

čítanie 

charakterizovať sviatok 

Mikuláša v minulosti a dnes 

formou rozhovoru V. ZŠ Michalovce 

 

ţiaci V. ZŠ 

Michalovce 25 1,99 

 

11.12.201

4 

Gorazd Zvonický - osobnosť 

regiónu prednáška 

rozšíriť vedomosti 

o regionálnych osobnostiach 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

študenti SOŠT 

Michalovce 20 

  

11.12.201

4 Vianočná pohľadnica 

tvorivé 

dielne 

 spojenie čítania, kreslenia, 

spievania, vinšovania 

a tvorivej dielne I. ZŠ Michalovce 

 

ţiaci I. ZŠ 

Michalovce 30 74,85 

 

12.12.201

4 Kvak a Čľup sú kamaráti 

dramatizov

ané čítanie 

podujatie bolo zamerané na 

čitateľskú gramotnosť 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

deti XIII. MŠ 

Mi 23 

  

12.12.201

4 

Aby pamäť lepšie pracovala 3. 

stretnutie 

pamäťové 

cvičenia 

stretnutie seniorov na 

aktivizáciu krátkodobej a 

dlhodobej pamäti 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

seniori 9 

  

15.12.201

4 Vianočné čaro 

kultúrne 

pásmo 

vianočné čaro utkané z tých 

najkrajších vianočných 

piesní, kolied a vinšov 

našich detí 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

deti MŠ 65 9,75 

 

16.12.201

4 Domovácky recitátor 

recitácie a 

koledy 

prednes detí z DD z 

vianočnou temetikou 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce DD Michalovce deti DD 47 

  

17.12.201

4 Farby dúhy 

divadelné 

predstaven

ie 

predstavenie klientov DSS 

Anima Michalovce 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

verejnosť 38 1,99 

 

18.12.201

4 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka predstavovanie novej tvorby 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

členovia LK 

Čriepky 5 30,00 

 1.12.-

31.12.201

4 Čaro vianočného času výstava výstavné práce ţiakov ZUŠ 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

 

verejnosť 129 

  SPOLU 

       

2792,65 3745,18 

 

 

 

 

 



 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 

 

    

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


