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IDENTIFIKAČNÁ KARTA  ZA ROK 2013 

(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 

 
2011 2012 2013 

565,64 564,00 545,23 
 

6 Počet spravovaných objektov - 1 

7 Počet podaných projektov  

(pre realizáciu v roku 2013) 

        -  z toho úspešných:  

        -  v hodnote (€):                                 

 

- 9 

- 7 

- 12 627,- € 

8 Rozpočet  

- na prevádzku: 

- na činnosť: 

2011 2012 2013 

230 593,00 290 772,00 224 351,00 

2 730,00 5 875,00 3 497,00 
 

9 Transfer od zriaďovateľa  

- na beţné výdavky: 

- na kapitálové výdavky: 

 

233 323,00 296 647,00 227 848,00 

- -  
 

10 Príjmy  

- z prenájmu: 

- z vlastnej  činnosti: 

- iné mimorozpočtové  

 (dary, sponzorské, granty a pod.):  

 

- - - 

16 603,27 17 521,10 17 780,43 

3 802,00 11 262,00 12 247,00 
 

11 Výdavky  

- beţné: 

- kapitálové: 

 

253 724,26 323 908,54 256 094,43 

- -  
 

12 Náklady na činnosť (rok 2013 všetky 

zdroje) : 

 

6 227,34 8 071,17  13 013,62 
 

13 Hospodárenie 

- Náklady 

- Výnosy 

- Hospodársky výsledok 

 

284 335,80 353 258,88 286 005,07 

283 374,89 353 551,23 284 376,75 

     - 960,91        289,99   - 1 628,72 
 

14 Návštevnosť  

- Platená: 

- Neplatená: 

(celkový počet návštevníkov, divákov, 

účastníkov na aktivitách organizácie) 

 

6 555 5 891 5 523 

52 075 48 803 49 646 
 

15 Základné kniţničné ukazovatele 

- počet zapísaných čitateľov 

- počet výpoţičiek 

- kniţničný fond – stav k 31.12. 

 

6 555 5 891 5 523 

152 471 159 174 167 451 

98 410 95 655 90 346 
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A/ Úvod 

 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je univerzálnou verejnou 

kniţnicou, ktorá zároveň plní funkciu mestskej kniţnice. 

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

a informačnou inštitúciou, ktorá zhromaţďuje a sprístupňuje dokumenty a informácie z 

vlastných a iných zdrojov. Koordinuje a poradensky usmerňuje obecné a mestské kniţnice v 

okresoch Michalovce a Sobrance. Na základe zmluvných vzťahov zabezpečuje doplňovanie 

kniţničných fondov týchto kniţníc. 

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

ktoré ovplyvnili výsledky organizácie za rok 2013. 

 

     Mesto Michalovce vyhlásilo rok 2013 za Rok Gorazda Zvonického. V tomto roku si 

pripomíname sto rokov od narodenia významného básnika, prekladateľa, pedagóga, kňaza, 

misionára a nášho rodáka Andreja Šándora, známeho pod umeleckým menom Gorazd 

Zvonický , ktorého meno nesie aj naša kniţnica. Počas celého roka sa uskutočňujú v meste 

a samozrejme aj v našom zariadení rôzne sprievodné kultúrne podujatia, pri ktorých si na 

tohto významného rodáka spomíname a bliţšie sa oboznamujeme s jeho ţivotom a dielom. 

Vyvrcholením osláv nedoţitých stých narodenín bola slávnosť, ktorú pripravilo Mesto 

Michalovce v spolupráci s Občianskym zdruţením Močarany, Saleziánmi don Bosca, DMS a 

Maticou slovenskou, Zemplínskou kniţnicou Gorazda Zvonického a Zemplínskym múzeom. 

Podujatie sa uskutočnilo  6. júla pri Kostole svätého Gorazda a spoločníkov na Močarianskej 

ulici v Michalovciach. V budove bývalej materskej školy bola otvorená pamätná izba s 

fragmentmi z jeho ţivota. 

Na toto významné  jubileu ZKGZ zamerala aj svoje ťaţiskové podujatia:  

Začiatkom roka sme podali projekt na Nadáciu Slovenskej sporiteľne a získali sme peňaţný 

dar vo výške 700.- EUR na rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt realizáciou projektu 

Stredometráţny film o Gorazdovi Zvonickom. Hlavný autorom réţie a scenára filmu bol Ing. 

Boris Voroňák. Film vyšiel pod názvom „Gorazd Zvonický – známy/neznámy“. Cieľom 

natočenie tohto filmu bolo: 

-  pripomenúť si odkaz G. Zvonického s dôrazom na patriotizmus, národné cítenie, 

ľudské hodnoty, literárnu tvorbu a medzinárodné pôsobenie G. Zvonického, 

- prezentácia dosiaľ nepublikovaných myšlienok a fotografií, prostredníctvom  ktorých 

chceme vyvolať záujem u mladších divákov. 

Stredometráţny film Gorazd Zvonický – známy/neznámy bol zaevidovaný do fondu 

Zemplínskej kniţnice G. Zvonického  a bude sa premietať pre študijné účely. 
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Dňa 23.mája 2013 sa v Zemplínskej kniţnici Gorazda Zvonického  konalo mestské kolo 

súťaţe Zvonického literárne dni. Vyhlasovateľom tejto súťaţe bol primátor mesta 

Michalovce Mgr. Viliam Záhorčák a spoluorganizátormi ZŠ T.J.Moussona a Zemplínska 

kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach. Zvonického literárne dni je jednokolová 

mestská prehliadka recitácií umeleckého prednesu poézie a prózy regionálnych autorov, 

propagácia ich ţivota a tvorby formou projektov čiţe nápadité spracovanie údajov o ţivote 

a diele jedného alebo viacerých regionálnych autorov a  prezentácia regionálnych tradícií 

v pripravovanom pásme. Tohto roku prehliadka bola rozšírená aj  o recitáciu poézie 

z duchovnej tvorby Gorazda Zvonického. 

V mesiaci jún, kedy začali vrcholiť oslavy G. Zvonického sme vydali  propagačný 

materiálu pri príleţitosti osláv 100. výročia jeho narodenia v počte 50 kusov . Bol vydaný vo 

forme záloţky do knihy, na ktorej z jednej strany boli zhrnuté základné údaje o G. Zvonickom 

a jeho tvorbe a na opačnej strane boli informácie o kniţnici a sluţbách ktoré poskytuje svojim 

čitateľom a návštevníkom.  Materiál bol následne rozdaný našim čitateľom a návštevníkom 

podujatí. 

Gorazd Zvonický –  Ţivot a dielo významnej osobnosti slovenských dejín a Katolíckej 

moderny  pod týmto názvom sa dňa 6. novembra 2013 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. Cieľom seminára bolo predstaviť 

učiteľom tohto významného rodáka z Močarian, kde ho poznajú pod vlastným menom Andrej 

Šándor. Prednášajúci Mgr. Peter Cabadaj, tajomník Matice slovenskej, literárny historik 

a spisovateľ predstavil učiteľom G. Zvonického ako básnika, prekladateľa, esejistu, 

zakladateľa Zahraničnej MS v Argentíne, kňaza a učiteľa Slovenského gymnázia A. 

Bernoláka v Ríme. 

Hovorené slovo bolo doplnené premietnutím filmu scenáristu Petra Cabadaja s názvom 

Rozsievač perál  a tieţ Duchovné slovo – posledný rozhovor košického štúdia Slovenskej 

televízie s Gorazdom Zvonickým pri príleţitosti vzniku Slovenskej republiky. 

V závere seminára jeho účastníci mali moţnosť navštíviť Pamätnú izbu Gorazda Zvonického 

na Močarianskej ulici v Michalovciach. 

Od vydania Personálnej výberovej bibliografie sme sa rozhodli upustiť nakoľko mesto vydalo 

knihu „G. Zvonický – básnik  pravdy a krásy“. 

     Rok 2013 sa nesie v znamení osláv 1 150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila 

a Metoda  na Veľkú  Moravu. Pri  tejto príleţitosti kniţnica v mesiaci jún sprístupnila 

širokej verejnosti výstavu “ Svätý Cyril a Metod – patróni Slovenska“ z fondov Štátnej 

vedeckej kniţnice v Košiciach. Počas trvania výstavy, ale aj mimo nej sme zabezpečili pre 

záujemcov prednášku v tomto duchu „Solúnski bratia sv. Cyril a Metod“. Záujem sa nám 

podarilo vzbudiť hlavne u študentov   SŠ.  Výstavu si prišli pozrieť ţiaci takmer všetkých ZŠ 

v meste. Súčasťou výstavy bola aj výstavky kníh s cyrilometodejskou problematikou z fondov 

ZKGZ.  
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Pozitívne faktory: 

-  v roku 2013 bolo schválených 7  projektov  z ktorých sme získali cca 12 627 EUR. 

Vďaka jednému z projektov „Kde sa sejú knihy“ , ktorý sme zrealizovali s finančnou 

podporou Nadačného fondu Skupiny VSE spravovaným Karpatskou nadáciou sa nám 

podarilo zatraktívniť priestory detského oddelenia (technické vybavenie, sedačky, koberec) 

dúfame, ţe táto aktivita sa nám premietne do nárastu počtu detských čitateľov o ktorých uţ 

dlhšiu dobu sa snaţíme. 

-  zriaďovateľ VÚC Košice mám dal do  uţívania osobné auto KIA, nakoľko to predošlé uţ 

nevyhovovalo našim potrebám kvôli jeho nevyhovujúcemu technickému stavu.  

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

- po piatich rokoch sme opäť vykonali revíziu nášho kniţničného fondu a zároveň sme 

vyčistili fond od starej a nevyuţívanej literatúry. Fond sa stal prehľadnejším pre našich 

čitateľov. 

 

Negatívne faktory: 

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

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 

 

Kvantitatívne ukazovatele 

Prírastky KF:             1 412                                                         Plán:  nebol stanovený 

Úbytky KF:                 6 721                          

Celkový stav KF:      90 346              

 

Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF 

Knihy a špeciálne dokumenty:  8 860,87   €                                   Plán: nebol stanovený 

Periodiká:                                  2 119,55 €                                          

Spolu:                                      10 980,42 €                                        

 

Čerpanie sponzorských  príspevkov a grantu na nákup kníh  

Knihy a špeciálne dokumenty:     7 354,00 € 

Z toho :  

MK SR – kultúrne poukazy          1 453,00 € 

MK SR – grant na nákup KF        5 000,00 € 

Karpatská nadácia – projekt            601,00 € 

Mesto Michalovce - dotácia            300,00 €  

 

Čerpanie financií na nákup kniţničných fondov z dotácie od zriaďovateľa KSK (vlastná 

činnosť) 

Knihy a špeciálne dokumenty:      1 506,87 €           

Periodiká:                                      2 119,55 €         

Čerpanie spolu:                             3 626,42 €          
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Čerpanie financií na nákup kniţničných fondov spolu 

Knihy a špeciálne dokumenty:      8 860,87 €           

Periodiká:                                      2 119,55 €         

Čerpanie spolu:                            10 980,42 €          

 

Prírastky KF spolu                    1 412 zväzkov             

z toho -  beletria                             496           

           -  náučná literatúra               491      

           -  beletria pre deti                318       

           -  náučná pre deti                 105                  

           -  špeciálne dokumenty           2  

 

 

Nákup kniţničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia : 

Spôsob 

nadobudnutia 

Náučná 

literatúra 

Krásna 

literatúra 

Náučná 

literatúra 

Krásna 

literatúra Spolu 

Trieda exemplára pre dospelých pre dospelých pre deti pre deti   

Bezodplatný prevod 

(pobočka VŠZaSP) 55 0 0 0 55 

darom 142 134 34 85     395 

domácou kúpou 31 110 2 27 170 

z grantu 264 250 68 205 787 

náhradou 1 2 1 1 5 

Spolu 493 496 105 318 1412 

 

Kúpou sme nadobudli spolu 957 kniţných jednotiek - z dotácie MK SR (grant 5 000,00 €), 

z kultúrnych poukazov (1 453,00 €), z dotácie mesta Michalovce a a grantu Karpatskej 

nadácie  bolo zakúpených 787 zväzkov.  

170 kníh v hodnote 1506,87 € bolo zakúpených z prostriedkov od nášho zriaďovateľa, resp. 

z vlastnej činnosti.      
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Vychádzajúc zo strategického materiálu Štandardizácia regionálnych kniţníc, ktorý 

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

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

2%.   

 

Úbytky KF spolu                        6 721 

z toho – beletria                            4 469            

          -  náučná literatúra              1 249   

           - beletria pre deti                  864 

           - náučná pre deti                  139       

              

 

KF bol doplňovaný priebeţne kúpou, darom a bezodplatným prevodom.  Knihy nakupujeme 

cez internetové kníhkupectvá a od rôznych dodávateľov. Najlepšiu spoluprácu máme s p. 

Lazíkom, ktorý nám poskytuje zvlášť náučnú odbornú literatúru s 10% rabatom. 

V roku 2013 získala Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach grant z 

Karpatskej nadácie z programu Otvorená kniţnica vo výške 2 964,- EUR na realizáciu 

projektu "KDE SA SEJÚ KNIHY". Cieľom projektu je rozšíriť a zatraktívniť kniţničný 

fond, obohatiť ho o tituly, ktoré dnešné deti hľadajú a ktoré ich priťahujú - modernú 

literatúru, v ktorej si deti budú listovať tak radi, ako na internete. Aby sa deti cítili 

príjemnejšie a radi chodili do kniţnice, zatraktívniť priestory, zmeniť ich na útulné a trendové 

zároveň.  Na nákup nových kníh na oddelenie pre deti bolo v projekte vyčlenených 600,- €.  

Mesto Michalovce schválilo na rok 2013 dotáciu vo výške 300,- € na nákup detskej literatúry 

v rámci projektu V knihách je múdrosť. Dotácia bola vyčerpaná k 30.6.2013 

Revízia kniţničného fondu 

V zmysle zákona č. 183/2000, § 13, ods. 3. sme uskutočnili riadnu revíziu kniţničného fondu 

v čase od 17.6.2013 do 4.7.2013. Posledná revízia KF sa uskutočnila v roku 2007 po desiatich 

rokoch, pretoţe veľkosť fondu ZKGZ bola nad 100 000 kniţničných jednotiek. Keďţe počet 

kniţničných jednotiek klesol pod 100 000 – následná revízia sa mala podľa zákona konať po 

piatich rokoch – teda v roku 2012. Ale v roku 2012 sme dostali od nášho zriaďovateľa KSK 

finančné prostriedky na výmenu okien v celej budove a na rekonštrukciu interiéru kniţnice, 

tak sme presunuli revíziu kniţničného fondu na rok 2013. 

 Pri revízii boli pouţité tieto základné a pomocné evidencie - databáza kniţničného fondu 

ZKGZMI v kniţnično-informačnom systéme Virtua a evidencia výpoţičiek na jednotlivých 

pobočkách. 
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Revízia kniţničného fondu v centrálnej budove – na jednotlivých oddeleniach a v skladoch 

bola zrealizovaná porovnávaním dokumentov na regáloch so záznamami v ţivej databáze 

Virtui. Dokumenty uloţené na regáloch vo voľnom výbere v centrálnej budove boli 

odrevidované zosnímaním čiarového kódu a porovnaním so záznamom v databáze. 

Dokumenty, ktoré boli uloţené na regáloch na jednotlivých pobočkách boli odrevidované 

zosnímaním čiarového kódu do textového súboru a následne porovnané so záznamami v 

databáze. Prírastkové čísla dokumentov poţičaných na pobočkách boli tieţ vloţené do 

textového súboru. Po prenesení dát do systému bol odrevidovaným dokumentom priradený 

dátum revízie 4.7.2013. Dokumenty, ktoré mali v čase revízie čitatelia poţičané na svojich 

kontách v centrálnej budove boli odrevidované systémom.  

Revízna komisia zrevidovala 90 041 kniţničných jednotiek. 

Z revidovaných 90 041  kniţničných jednotiek bolo počas revízie prítomných vo fonde vo 

voľnom výbere a v skladoch v centrálnej budove a na pobočkách spolu 84 975 exemplárov. 

V čase revízie bolo poţičaných  5 066 dokumentov, kniţnica bola pre verejnosť otvorená 

a čitatelia mali moţnosť vrátiť knihy a časopisy. 

Rozdiel medzi evidovaným stavom a skutočnosťou je 5 273  nezvestných kniţničných 

jednotiek. Do konca roka sa bude po týchto knihách pátrať. 

Revízna komisia skonštatovala, ţe základná majetkoprávna evidencia kniţničného fondu je 

vedená v súlade s platnými predpismi a nevykazuje ţiadne nedostatky. Pomocné evidencie sú 

taktieţ vedené v zmysle príslušných predpisov. 

Revízna komisia ďalej skonštatovala, ţe uloţenie fondu a jeho ochrana pred odcudzením 

zodpovedajú súčasným poţiadavkám na voľný prístup pouţívateľov k fondu. 

Fyzický stav fondu vykazuje veľmi vysokú opotrebovanosť a veľké mnoţstvo duplicitných 

titulov, preto revízna komisia navrhla časť fondu vyradiť z dôvodu opotrebovanosti 

a multiplicity. Knihy boli vyradené do konca roka 2013. 

 

Periodická tlač 

V roku 2013 sme nakúpili periodickú tlač – noviny a časopisy – 63  titulov, z toho 8 

zahraničných titulov, spolu 65 exemplárov. 

Celková suma na nákup kniţničného fondu (knihy a periodická tlač)  v roku  2013 je 

teda v porovnaní s rokom 2012, kedy sme nakúpili za 13 807,31 €, oveľa niţšia – 

10 980,42 €. 
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2. Sluţby 

  

Oddelenie pre deti a mládeţ 

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

v kniţnici čiastočná reorganizácia oddelení, spojením oddelenia beletrie a oddelenia  náučnej 

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

oddelenia  náučnej literatúry pre deti sa nachádza oddelenie 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, ekonomický a právny poradcovia, viazané zbierky 

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

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

primárnych a sekundárnych prameňov. 

Oddelenie  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 vyuţívať digitálne sluţby Slovenskej kniţnice pre 

nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči /SKN/.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 

 

Skutočnosť k  31.12.2012   –  5 523                     Plánované spolu          6 100 

Dospelí čitatelia                  3 689                                                          3 800  

Detskí čitatelia                      1 834                                                            2 300 

 

Umiestnenie 
Deti do 15 

r. Dospelí  
Organizácie 

MVS Študenti Spolu 

Centrálna budova 1344 3403 77 34 4858 

Pobočka na VŠZaSP 0 0 0 29 29 

Pobočka na I.ZŠ 184 0 0 0 184 

Pobočka na V.ZŠ 164 0 0 0 164 

Pobočka na VII. ZŠ 142 0 0 0 142 
Pobočka na Obr. 
Mieru 0 146 0 0 146 

Spolu 1834 3549 77 63 5523 
 

V roku 2013 sme zaregistrovali v centrálnej budove kniţnice a na pobočkách 1 504  

nových čitateľov.  

 

Návštevnosť  (počet návštev čitateľmi) 

                                         rok 2013                     porovnanie s rokom 2012 

Centrálna budova           36 980                                       34 429                               

Pobočky                           6 333                                         5 894                                 

Spolu :                            43 313                                      40 323                               
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2.2.Výpoţičky, informačná činnosť 

 

Počet absenčných výpoţičiek v roku 2013 bol 102 178.  

Plánovaných bolo 133 800. 

Výpoţičky 

absenčné CE I.ZŠ V.ZŠ VII.ZŠ Malom.byty VŠZaSP Spolu 

Náučná 28550 0 0 0 0 254 28804 

Beletria 37341 0 0 0 8347 0 45688 

Detská náučná 2899 339 409 323 0 0 3970 

Detská beletria 13250 855 1859 1290 0 0 17254 

Elek.dokumenty 65 0 0 0 0 0 65 

Periodiká 6397 0 0 0 0 0 6397 

Spolu 88502 1194 2268 1613 8347 254 102178 
 

 

Počet prezenčných výpoţičiek v roku 2013 bol  65 273. 

Plánovaných bolo 55 820. 

Výpoţičky 

prezenčné CE I.ZŠ V.ZŠ VII.ZŠ Malom.byty VŠZaSP Spolu 

Náučná 5900 0 0 0 0 0 5900 

Beletria 10650 0 0 0 0 0 10650 

Detská náučná 716 1122 758 660 0 0 3256 

Detská beletria 8460 881 2477 1428 0 0 13246 

Elektr .dokumenty 0 0 0 0 0 0 0 

Periodiká 22109 0 0 0 0 0 22109 

Internet 6566 0 0 0 0 0 6566 

Študovňa 3546 0 0 0 0 0 3546 

Spolu 57947 2003 3235 2088 0 0 65273 
 

Celková návštevnosť  pouţívatelia sluţieb, účastníci informačných príprav a návštevníci 

podujatí   v centrálnej budove a na pobočkách 49 646 návštevníkov (v roku 2012 to bolo 

48 803 návštevníkov). 
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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 2013 bolo usporiadaných 120  podujatí, ktoré navštívilo  

6 427 návštevníkov a  uskutočnilo sa 101  informatických príprav, ktorých sa zúčastnilo 1 893 

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 interaktívnych 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:  

 

O snehuliakovi s horúcim srdcom 

Začiatkom roka sme zavítali medzi deti MŠ na ulici F. Kráľa, aby sme im spríjemnili 

dopoludnie záţitkovým čítaním. Príbeh o snehuliakovi z pera autorky Ady Ţigovej deti veľmi 

zaujal. Spoločne sme vytvorili snehuliaka, ktorý mal tak horúce srdce , ţe  rád  pomáhal 

všetkým  zvieratkám, ktoré potrebovali jeho pomoc.  

Súčasťou podujatia bola aj prehliadka recitačnej a speváckej tvorby deti s tematikou zimných 

radovánok.      

Na okresnom kole 20.ročníka súťaţe v prednese slovenských povestí pre ţiakov základných 

škôl, známej ako Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského sa v michalovskom 

mestskom kultúrnom stredisku 18.01. 2013 zišlo 36 súťaţiacich v doprovode svojich 

učiteľov. Aj v tomto roku organizátormi súťaţe boli - Dom Matice slovenskej 

v Michalovciach a ZKGZ v Michalovciach. 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.  V úvode súťaţe privítala deti, učiteľov a porotu  riaditeľka 

Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického PhDr. Alena Vasiľová. Riaditeľka DMS ich 

oboznámila s pravidlami súťaţe, predstavila členov poroty : Jela Timková predsedníčka 

poroty a Elena Kuncová, Jana Podoľaková boli členkami poroty.  Podľa slov p. Timkovej 

bola úroveň výkonov zvlášť vysoká. A keďţe aj počet recitátorov bol veľký, vyhodnotila 

porota výkony po skončení prednesov kaţdej kategórie. Celkom na záver všetci členovia 

poroty poukázali na nedostatky, ktorých sa recitátori dopúšťajú, zhrnuli tohtoročnú úroveň 

súťaţe a vyjadrili názor, ţe všetci víťazi majú na to, aby uspeli aj na krajskom kole 

Šalianskeho Maťka. Na krajské kolo postúpili recitátori z prvých miest jednotlivých kategórií:  

 I.kategória –  Kristína Schumerová, ZŠ T.J.Moussona,  

II.kategória –  Sára Valisková, ZŠ Moskovská Michalovce, 

III. kategória –  Natália Hamadejová, ZŠ Komenského 1 Michalovce. 
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O samoľúbom snehuliakovi a Kvak a Ţbluňk jsou kamarádi 

(poďme sa s kniţkou hrať)  

V rámci výstavy Najkrajších českých a slovenských detských kníh sme v januári zrealizovali  

záţitkové čítanie pre deti Cirkevnej Materskej školy. Kvôli porovnaniu a porozumeniu 

slovenských a českých textov sme si  vybrali   slovenskú rozprávku O samoľúbom 

snehuliakovi a českú rozprávku Seznam z knihy Kvak a Ţbluňk jsou kamarádi od Arnolda 

Lobela.  Záţitkové čítanie ako interaktívna forma  rozvíjania vzťahu detí k čítaniu 

s porozumením  bolo zamerané na  hru s textom.  Snaţili sme sa rozvíjať a prehlbovať  

prirodzené antropomorfické vnímanie deti predškolského veku  (prisudzovanie ľudských 

vlastností neţivým predmetom a zvieratám), čím sa buduje základ pre obrazné vnímanie, čo je 

jedna z podmienok pre čítanie s porozumením.  Hra s kniţkou  prirodzene vytvorila priestor, 

v ktorom dieťa  mohlo rozvíjať aj svoje estetické, výtvarné a pohybové nadanie. 

Pretoţe Ťa ľúbim...  a  Láskavé rozprávky (valentínske tvorivé dielne) 

to sú názvy dvoch podujatí, ktorými si kniţnica pripomenula sviatok sv. Valentína. 

 

Detské oddelenie ZKGZ pripravilo vo februári valentínske tvorivé dielne pod názvom 

Pretoţe ťa ľúbim a Láskavé rozprávky. Podujatia sa zúčastnili  nadané deti  zo ZŠ na 

Okruţnej ulici v Michalovciach pod vedením učiteľky Mgr. Moniky Tomovčíkovej a deti zo 

školského klubu III.D a III.B ZŠ P. Horova. Deti sa oboznámili  so ţivotom sv. Valentína, 

prečítali  si úryvok Láska k umeniu z Láskavých rozprávok od spisovateľa Branislava Jobusa  

, básničky od Katji Reiderovej Pretoţe Ťa ľúbim.  Deti si potom pripravili  krásne príbehy, 

básničky, či dokonca vyznania pre tých, koho majú najradšej. Pre mamku, ocka,  súrodencov, 

babku a dedka. Okrem toho ţe dali na papier svoje myšlienky, šikovnými rúčkami vytvorili 

prekrásne pohľadnice – Valentínky, srdiečka. Súčasťou podujatia bola tvorivá dielňa pod 

vedením odbornej lektorky Mgr. Zlatici Chmurovičovej.   Darčeky vyrobené vlastnými 

rúčkami, nápadmi a s láskou  potešili najbliţších, ktorým boli venované. 

 

Výroba knihy I. 

Maľované čítanie, výroba rozprávkovej knihy pre deti I. ( tvorivá literárna dielňa) 

ZŠ P. Horova vyuţila moţnosť realizácie projektu „Maľované čítanie“ v spolupráci so 

Zemplínskou kniţnicou Gorazda Zvonického v Michalovciach. Cieľom projektu bolo 

zoznámiť ţiakov s aktuálnymi ponukami príbehov a metodickým postupom pri tvorbe 

vlastného príbehu.  Deti vyuţijú vedomosti s IKT pri vkladaní obrázkov. Výsledkom ich 

práce bola kniha maľovaných príbehov. Prvé stretnutie v ZKGZ sa uskutočnilo 4. marca 

2013, zúčastnilo sa ho 22 ţiakov. V tejto tvorivo literárnej dielni sme sa v úvode oboznámili 

s modernými rozprávkami z knihy Usmej sa srdiečko. Indovník okuliranický, Ako bol frfloš 

Haluška na bicykli v Španielsku, Ako kukurica prišla o všetky zuby,  tieto tituly navodili 

humornú atmosféru, v ktorej deti dopodrobna rozobrali po obsahovej stránke  jednotlivé 

príbehy. 

Výroba knihy II. 

Maľované čítanie (výroba rozprávkovej knihy) II. stretnutie 

11. marca 2013 sa na detskom oddelení opäť zišlo 22 detí ZŠ P. Horova pod vedením pani 

učiteľky Mgr. Márie Papáčovej a knihovníčok detského oddelenia, aby pokračovali vo výrobe 

rozprávkovej knihy. Deti si pripravili jednotlivé príbehy, ktoré  sa snaţili odprezentovať. 

K príbehom si prostredníctvom PC techniky vkladali   ilustrácie a obrázky. Výsledkom ich 

práce by mala byť rozprávková kniha zloţená z 22 príbehov. Táto kniha by mala mať formu 

maľovaného čítania tzn. ţe určité podstatné mená v príbehoch sú nahradené obrázkami. 
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Výroba knihy III. 

Krst knihy : Maľované čítanie ţiakov V.A. 

„Vedzte! 

Keď deti nič nerobia, robia neplechu.“ 

                                     (úryvok z knihy)  

22.marca 2013 sa v priestoroch detského oddelenia ZKGZ odohral nádherný akt: Krstenie, 

alebo uvádzanie do ţivota knihy Maľované čítanie. Tieto mini príbehy si vymyslelo 

a vytvorilo 22 ţiakov ZŠ P. Horova pod vedením ich učiteľky Mgr. Márie Papáčovej . 

Pomocnú ruku sme podali aj my detskí knihovníci nielen  námetom, motiváciou ale aj vzorom 

z rôznych rozprávkových kníh. Titulnú stranu ilustrovala ţiačka 9. ročníka Natália Ivanková 

Realizácia celého cyklu podujatí bola súčasťou projektu ZŠ v spolupráci so ZKGZ. Cieľom 

projektu bolo zoznámiť ţiakov s aktuálnymi ponukami príbehov a metodickým postupom pri 

tvorbe vlastného príbehu. Deti pri svojej tvorbe vyuţili nielen fantáziu ale aj vedomosti s IKT 

pri vkladaní obrázkov. Výsledkom ich práce bola kniha maľovaných príbehov Maľované 

čítanie. 

Pri prvom stretnutí sme sa zamerali na čítanie príbehov z kníh, druhé stretnutie bolo zamerané 

na tvorbu textu príbehov. Pri treťom stretnutí deti spracovali texty v elektronickej podobe 

a snaţili sa vkladať primerané obrázky.  

Krstu knihy sa zúčastnilo 31 detí. Krstnou mamou sa stala riaditeľka kniţnice PhDr. Alena 

Vasiľová. Kniha bude k dispozícií na oddelení pre deti v ZKGZ a ZŠ P.Horova 

v Michalovciach. 

Deň ľudovej rozprávky 2013 

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

neznámych. Tlmočí zákony, objavené skúsenosti tých, ktorí nesú ţivot na pleciach. 

Je onou orechovou škrupinkou, v ktorej je uloţený ţivot. Pripomína múdrosť...“ 

                                                                                       Milan Rúfus 

  

Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala a piesok lial, ţil raz jeden kráľ... 

Rozprávky o zakliatom kráľovstve, o kocúrikovi, vernom psíkovi Bodríkovi, statočnej 

Popoluške, Popolvárovi alebo o figliarskom Jankovi Hraškovi... poznajú uţ celé generácie 

detí a dospelých. Znova a znova nás očarúvajú svojou múdrosťou, zázračnosťou, dejom. Sú 

klenotom ľudovej tvorivosti. 

19. marca 2013 sme na detskom oddelení v spolupráci s OZ Priatelia múzy zrealizovali Deň 

ľudovej rozprávky. Zúčastnilo sa ho ţiaci ZŠ P. Horova v Michalovciach. Deti okrem 

ľudových rozprávok sa tu stretli aj s rozprávkovými postavičkami - Princezná, Popoluška, 

Šípková Ruţenka, Jeţibaba, Čarodejnica, Kráľ Leonardo a Čierna pani sa ujali svojej úlohy. 

Deťom  predstavili  jednotlivé rozprávky o zvieratkách. Prečítali sme si rozprávky  Ako Cigán 

čerta ošialil, Múdry Maťko a blázni. 

Deti sa v kniţnici dozvedeli ţe v prastarých časoch za dlhých jesenných a zimných večerov, 

pri svetle lúča, fakle, pri teple ohniska alebo vonku pri vatre vznikali rozprávky. Jeden 

rozprával a ostatní počúvali. Tak vloţil náš ľud do veľkolepých rozprávkových obrazov svoje 

mravné zákony, ktoré majú nekonečnú platnosť aj dnes  pre svoju čistotu a ušľachtilosť.  

Európske pexeso 

Dňa 19.a 20. marca 2013  deti zo školského klubu pri  ZŠ Jána Švermu v Michalovciach 

v popoludňajších hodinách absolvovali  poznávací výlet po krajinách Európskej Únie. 

Prostredníctvom animovaného cyklu Európske pexeso, ktoré pripravila v produkcii Českej 

televízie pre ţiakov základných a stredných škôl pani reţisérka Mária Procházková,  deti mali 

moţnosť vycestovať do konkrétnej krajiny a  v krátkych 3 minútových sekvenciách spoznať 

to, čo tú – ktorú krajinu vystihuje, čo je pre ňu charakteristické. Takto zaujímavo a zábavne si 

zopakovali čo sa uţ v škole učili a zároveň  zistili, čo o tej ktorej krajine ešte nevedeli. 

http://www.zkgz.sk/files/30fedf9da154a0e1fd5746464755fa0b.pdf
http://www.zkgz.sk/files/30fedf9da154a0e1fd5746464755fa0b.pdf
http://www.zkgz.sk/files/30fedf9da154a0e1fd5746464755fa0b.pdf
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Dňa 18. apríla 2013 deti 1. stupňa ZŠ na ulici Moskovskej v Michalovciach sa 

v dopoludňajších hodinách zúčastnili poznávacieho výletu po krajinách Európskej Únie. 

Prostredníctvom animovaného cyklu Európske pexeso, ktoré pripravila v produkcii Českej 

televízie pre ţiakov základných a stredných škôl pani reţisérka Mária Procházková,  deti 

napriek tomu, ţe neopustili priestory svojej školy, vycestovali, navštívili a v krátkych 3 

minútových sekvenciách spoznávali to, čo tú – ktorú krajinu vystihuje, čo je pre ňu 

charakteristické. Takto zaujímavo a zábavne si zopakovali čo sa uţ v škole učili a zároveň  

zistili, čo o tej ktorej krajine ešte nevedeli.  

Domovácky recitátor 2013 

Deti z Detského domova v Michalovciach sa 13.marca 2013 zišli v našej kniţnici na 

recitačnej súťaţi Domovácky recitátor 2013.   

Súťaţiace deti sa veľmi snaţili podať čo najlepší recitačný výkon a tak pripravili všetkým 

prítomným pekný a veselý záţitok. 

O psíčkovi a mačičke 

Tak ako psíček a mačička majú radi maškrty, tak aj deti ich majú rady. Takúto maškrtu si 

vyskúšalo pripraviť aj 16 usilovných detí MŠ z Hatalova v podobe zdobenia torty. Kaţdá torta 

bola jedinečná. Nechýbala fantázia. Takouto činnosťou sa  u deti rozvíja tvorivosť, hravosť. 

Záţitkové čítanie Ako psíček a mačička umývali dláţku 

Dňa 17.4.2013 ţiaci 1. A a 1. B triedy ZŠ  J. A. Komenského sa zúčastnili  záţitkového 

čítania „Ako psíček a mačička umývali dláţku“.  Do čítania sa aktívne zapojili aj samotní 

ţiaci, ktorí si zahrali psíčka a mačičku. Počas čítania umývali a utierali dláţku, potom sa 

navzájom vyprali v koryte na rumpli  a nakoniec  sa usušili tak, ako sa o tom píše v rozprávke.  

Ţiaci sa poučili a zároveň aj zabavili. Nakoniec si túto rozprávku pozreli aj v kreslenej verzii 

a mohli porovnať s kniţnou verziou.  

UFO 

Ufo z anglického Unidentified Flying Objekt (slovensky -  neidentifikovaný lietajúci predmet) 

je jav, keď pozorovateľ hlási situáciu, v ktorej pozoroval na oblohe predmet, ktorého podstatu 

nie je schopný racionálne vysvetliť.  Ľudovo je tento jav  často označovaný ako pozorovanie 

„lietajúcich tanierov“. 

29. apríla 2013 sa na detskom oddelení  ZKGZ  stretli ţiaci V.ZŠ z Michaloviec, aby sa 

o tomto jave porozprávali s pracovníčkou Hvezdárne Michalovce Mgr. Miladou Jakubecovou. 

Okrem toho, ţe si prezreli  film  a prezentáciu s danou problematikou, ktorá ich veľmi 

zaujala, mali k dispozícii aj odbornú náučnú literatúru. Pomocou nej mohli odhaľovať 

a objavovať záhadný, očarujúci a tajomný Vesmír. Náučná literatúra pre deti je bohatstvom 

presných informácií a svojou  príťaţlivou výtvarnou podobou predstavuje ideálnu pomôcku 

pre ţiakov, študentov a pre všetkých, ktorí hľadajú odpovede na základné otázky dnešného 

sveta. 

 

Rozprávky o psíčkovi a mačičke 

Pochopiť a vnímať prečítaný text, rozprávať sa o priateľstve, rozprávať sa o zdravom jedle ale 

aj  čo patrí medzi nezdravé jedlá zaţili deti z Materskej školy Stretava. Pri knihe Karla Čapka 

a jeho Rozprávke o psíčkovi a mačičke sa pobavili deti nielen pri záţitkovom čítaní textu 

rozprávky „Ako psíček s mačičkou piekli  tortu“,  ale aj pri výrobe vlastnej torty z papiera,  

pri vlastnej tvorivej práci,  pri modelovaní a vyfarbovaní zdravých jabĺčok, ktoré deti 

jednoznačne označili za zdravé jedlo-ovocie plné vitamínov. Kaţdá torta bola jedinečná. 

Deťom nechýbala fantázia. Takáto činnosť u detí rozvíja tvorivosť, rozvoj jemnej motoriky 

ale aj hravosť. Spoločne s pani učiteľkou sa tešíme na naše nové stretnutie. Pokiaľ chcú deti 

poznať aj ďalšie príbehy veľkých kamarátov psíčka a mačičky, môţu si ju určite z kniţnice 

vypoţičať. 
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Kniholand 2013 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach uţ tradične v letných mesiacoch 

organizuje denný letný tábor  Kniholand pre deti z Michaloviec a okolia. Kniţnica sa 8. aţ 12. 

júla zaplnila dţavotom detských táborníkov, aby splnila ich očakávania. Prvý deň Kniholandu 

bol venovaný tvorivej dielni a výrobe kniţných záloţiek pod vedením Mgr. Zlatici 

Chmurovičovej. Deti sa v kniţnici oboznámili aj s prácou vodiaceho psíka, ktorého vycvičila 

pani Jarka Margová z OZ Zlatý pes. Viniansky hrad bol pre deti nielen atrakciou, ale aj 

veľkým dobrodruţstvom pri plnení rôznych úloh a hľadaní pokladu. V spolupráci s OZ 

Zemplínsko-uţská hradná cesta im boli priblíţené rôzne tradičné staroveké remeslá, ktoré si 

mohli sami  aj vyskúšať. V pivničných priestoroch hradu im bolo odhalené tajomstvo 

vyplývajúce z povesti o vinianskom hrade. Celodenný výlet do ZOO Košice bol pre deti 

obohatený o záţitky z novootvoreného Dinoparku. Vedľa paleontologicky verných modelov 

dinosaurov v prírode sa deti zábavnou a atraktívnou formou oboznamovali s informáciami 

o jednotlivých druhoch, o vývoji ţivota na Zemi, pohyboch kontinentov a pod. K dispozícii 

im bolo 3 D kino, Dino Shop, pavilón Cesta do minulosti Zeme a v spolupráci s Hvezdárňou 

Michalovce pozorovanie slnka ďalekohľadom. Prechádzka náučným lesným chodníkom na 

Morskom oku pod odborným vedením lesných pedagógov Ing. Berty Staškovej a Ing. Jozefa 

Staška im prezradila odpovede na otázky: „Kde sa sejú knihy?, Z čoho sa vyrába kniha?, Ako 

dlho rastie strom?“. Deti okrem odpovedí na otázky sa dozvedeli mnoho zaujímavých 

informácií zo ţivota a práce lesníkov, spoznali lesné zvieratka a naučili sa nové hry v prírode. 

Posledný deň letného tábora sme všetci strávili v príjemnom prostredí ranča Nová Zem 

v Blatnej Polianke. 

 

Kniholand 2013 - II. turnus 

OZ Entrée v spolupráci so Zemplínskou kniţnicou  Gorazda Zvonického v Michalovciach uţ 

tradične v letných mesiacoch organizuje  II. turnus denného letného tábora   Kniholand pre 

deti z Michaloviec a okolia. Kniţnica sa 5. aţ 9. augusta zaplnila dţavotom detských 

táborníkov, aby splnila ich očakávania. Prvý deň Kniholandu bol venovaný tvorivej dielni 

a výrobe brošní  pod vedením PaeDr. Adriany Petrovej, PhD.  Deti sa v kniţnici oboznámili aj 

s prácou vodiaceho psíka, ktorého vycvičila pani Jarka Margová z OZ Zlatý pes.. Viniansky 

hrad bol pre deti nielen atrakciou, ale aj veľkým dobrodruţstvom pri plnení rôznych úloh 

a hľadaní pokladu. V spolupráci s OZ Zemplínsko-uţská hradná cesta im boli priblíţené rôzne 

tradičné staroveké remeslá, ktoré si mohli sami  aj vyskúšať. V pivničných priestoroch hradu 

im bolo odhalené tajomstvo vyplývajúce z povesti o vinianskom hrade. Celodenný výlet do 

ZOO Košice bol pre deti obohatený o záţitky z novootvoreného Dinoparku. Vedľa 

paleontologicky verných modelov dinosaurov v prírode sa deti zábavnou a atraktívnou 

formou oboznamovali s informáciami o jednotlivých druhoch, o vývoji ţivota na Zemi, 

pohyboch kontinentov a pod. K dispozícii im bolo 3 D kino, Dino Shop, pavilón Cesta do 

minulosti Zeme a v spolupráci s Hvezdárňou Michalovce pozorovanie slnka ďalekohľadom. 

Prechádzka náučným lesným chodníkom na Morskom oku pod odborným vedením lesných 

pedagógov Ing. Berty Staškovej a Ing. Jozefa Staška im prezradila odpovede na otázky: „Kde 

sa sejú knihy?, Z čoho sa vyrába kniha?, Ako dlho rastie strom?“. Deti okrem odpovedí na 

otázky sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií zo ţivota a práce lesníkov, spoznali lesné 

zvieratka a naučili sa nové hry v prírode. Posledný deň letného tábora sme všetci strávili 

v príjemnom prostredí ranča Nová Zem v Blatnej Polianke. 

Európske pexeso a Európsky deň jazykov 

 

26. september je deň,  keď v roku 2001 - z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa 45 

zúčastnených krajín zapojilo po prvý krát do programu „Európsky deň jazykov“.  
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Tohto roku je to 12. krát, keď uţ 47 krajín 26.septembera sa zapája do projektu Európskeho 

dňa jazykov. Len v samotnej Európe sa pouţíva 225 pôvodných jazykov čo je pribliţne 3% 

z celkového počtu svetových jazykov. Počas tohto dňa v zúčastnených krajinách prebiehajú 

aktivity podporujúce jazykové vzdelávanie, jazykové a kultúrne rozmanitosti či uţ na študijné 

účely, odborné potreby, prípadne za účelom mobility, zábavy alebo vzájomnej výmeny 

poznatkov a skúseností. 

Dňa 26. septembra 2013 sa 40 ţiakov 1. stupňa ZŠ na Moskovskej ulici v Michalovciach 

v dopoludňajších hodinách zúčastnilo poznávacieho výletu po krajinách Európskej Únie. 

Prostredníctvom animovaného cyklu Európske pexeso, ktoré pripravila v produkcii Českej 

televízie pre ţiakov základných a stredných škôl pani reţisérka Mária Procházková,  prítomní 

vycestovali, navštívili krajiny Európskej únie a spoznávali to, čo ktorú krajinu vystihuje, 

charakterizuje. Takto zaujímavo a zábavne si zopakovali uţ prebraté učivo a zároveň zistili, 

čo o navštívenej krajine ešte nevedeli, čím sa navzájom odlišujú.  

Ako psíček a mačička piekli narodeninovú tortu 

Nielen ľudia majú narodeniny a meniny, ale takéto oslavy majú aj zvieratká. Nuţ tak ich 

oslavovali  aj psíček a mačička. Tak sa tí dvaja rozhodli, ţe si na svoj sviatok upečú tortu. 

Ukázalo sa, ţe nie len psíček s mačičkou vedia tortu upiecť, ale vedia ju urobiť a ozdobiť aj 

18 detí z IX. MŠ. Svoju šikovnosť a zručnosť tak odprezentovali dňa 3.10.2013 v našej 

kniţnici. 

  

Aktivity kniţnice venované lesnej pedagogike: 

 
“ Kde sa sejú knihy“ tento projekt realizuje ZKGZ, konkrétne detské oddelenie v spolupráci 

s lesnými pedagógmi Ing. Bertou Staškovou a Ing. Jozefom Staškom za podpory Nadačného 

fondu skupiny VSE spravovaným Karpatskou nadáciou. Cieľom projektu je prilákanie 

detského čitateľa do kniţnice a jeho odpútanie  sa od elektronických médií. Za pomoci 

finančnej podpory sme nakúpili hodnotnú detskú literatúru a zatraktívnili priestory detského 

oddelenia. Raz mesačne sa uskutoční cyklus záţitkového učenia s certifikovanými lesnými 

pedagógmi. 

Kde sa sejú knihy - prvé stretnutie 

12. apríla 2013 sa na detskom oddelení uskutočnilo prvé podujatie v rámci projektu 

a zúčastnilo sa ho 30 milovníkov prírody, deti MŠ na ul. J.A. Komenského, lesní 

pedagógovia, zástupcovia OZ Entrée a knihovníčky detského oddelenia.  V úvode Mgr. 

Majvitorová deti oboznámila s projektom a programom podujatia. Za pomoci Ing. Staškovej 

deti spracovávali recyklovaný papier, zasadili do malých kvetináčov stromčeky (buk) o ktoré 

sa potom budú starať v MŠ. Pri práci s deťmi sme vyuţili aj náučnú literatúru zameranú na 

rastliny, prírodu, ţivot v lese. Napr. encyklopédia Zvieratá v lese , kde lesní pedagógovia  

imitovali  zvuky lesných zvierat. V rámci relaxu a zábavy si deti oddýchli pri filme Ţivot 

v lese a zábavných hrách zameraných na spoznávanie a ochranu prírody. Deti odchádzali 

z kniţnice  obohatené novými poznatkami, dojmami pri práci s hlinou, papierom, ale aj 

s domácou úlohou. Na recyklovaný papier majú nakresliť svoj záţitok z kniţnice, alebo 

prírody. 

Kde sa sejú knihy - druhé stretnutie 

Z čoho sa vyrába kniha? Ako dlho rastie strom? Kam cestujú stromy? Odpovede na tieto, ale 

aj iné otázky sme spoločne hľadali so ţiakmi ZŠ P. Horova na detskom oddelení kniţnice. 

Druhé stretnutie v rámci projektu “ Kde sa sejú knihy?“ sa uskutočnilo 10. mája 2013. 

Zúčastnili sa ho nielen ţiaci, ale aj knihovníčky a lesní pedagógovia Ing. Berta Stašková 

a Ing. Jozef Staško. 

Deti sa v rámci podujatia zoznámili s náučnou literatúrou, prezreli si film o prírode a zahrali 

sa rôzne pohybové hry (Jazvec upratuje, Encyklopédia a iné) V tvorivých dielňach spracovali 
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recyklovaný papier, na ktorý neskôr nakreslili svoje záţitky z kniţnice, doplnili si zbierku 

semien lesných drevín a zasadili zo semienka stromček o ktorý sa budú starať v triede.  

Kde sa sejú knihy - tretie stretnutie 
V rámci Dňa otvorených  dverí v ZKGZ, ktorý sa uskutočnil dňa 14.6.2013 sme zrealizovali 

III. stretnutie s lesnými pedagógmi. Nevedeli sme, ţe les v sebe skrýva toľko tajomstiev 

a krás. Vďaka projektu „Kde sa sejú knihy“ a lesným pedagógom manţelom Staškovým to uţ 

vieme. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií, spoznali lesné zvieratká, naučili sa 

nové hry, vytvorili si krásne prívesky, kŕmidlo, recyklovali papier a zasadili si náš prvý 

stromček. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na najbliţšie stretnutie v kniţnici alebo niekde 

v lese. Stretnutia sa zúčastnili ţiaci II.B triedy ZŠ J. Švermu. 

Štvrté  a piate  stretnutie projektu „Kde sa sejú knihy“ sa zrealizovalo v rámci denného 

letného tábora KNIHOLAND 2013. Časť podujatia ( film o prírode, čítanie a listovanie 

v encyklopedických knihách, zábavné hry a hlavolamy) sa uskutočnila v priestoroch ZKGZ 

a časť v chránenom prostredí Morského oka. Prechádzka náučným lesným chodníkom pod 

odborným vedením lesných pedagógov  im prezradila mnoţstvo informácií zo ţivota a práce 

lesníkov, lesným zvieratiek a starostlivosti o ne. Lesný náučný chodník bol obohatený 

rôznymi praktickými ukáţkami (kŕmidla, postrieţka a pozorovanie ďalekohľadom, výroba 

dreveného uhlia, pracovné nástroje lesných robotníkov, snehová jama, ţeleznička) 

a informačnými tabuľami ( história obce Remetské Hámre, história ţeleznice vo Vihorlate, 

história baníctva a ţeleziarstva, vodstvo CHKO Vihorlat, rastlinstvo a ţivočíšstvo CHKO 

Vihorlat). Náučný lesný chodník v tejto oblasti je typom historického, prírodovedného 

a ochranárskeho   chodníka. V prírode sa deti nadýchali čerstvého vzduchu, naučili sa nové 

pohybové hry a dozvedeli sa   informácie o tom, ako sa majú správať v lese. V chate, ktorá 

patrí lesníkom si deti oddýchli a vytvorili  zbierku semien lesných drevín.  

Šieste stretnutie  sa uskutočnilo 13. septembra 2013  Program ich stretnutia kopíroval 

program predchádzajúcich stretnutí – spracovávanie recyklovaného papiera, spoznávanie 

semien, sadenie semiačok, z ktorých vyrastie stromček, pohybové hry, spoznávanie zvukov 

lesných zvierat, výroba vtáčej búdky... 

10. októbra 2013 sa v priestoroch ZKGZ v spolupráci s lesnými pedagógmi  konalo 

záverečné stretnutie v rámci projektu „Kde sa sejú knihy“. Zúčastnilo sa ho  105 detí 

a dospelých, ktorí sa na projekte podieľali. Účasť na záverečnom stretnutí prijal  zástupca 

primátora mesta Michalovce p. Bančej,  lesní pedagógovia  z Mestských lesov Košice a.s., 

z Lesov SR š.p. Odštepný závod Sobrance a z Občianskeho zdruţenia Lesná pedagogika 

Hlivištia, ktorí sa zároveň podieľali na zvládnutí a zabezpečení záverečného programu pre 

deti. 

Záverečný program sa začal Rozprávkami z lesa, aby sme si spoločne  pripomenuli aká je 

príroda krásna a ako sa máme o ňu starať.  Ing. Berta Stašková vyhodnotila  odkazy deti lesu 

a lesným pracovníkom, ktoré detičky vpisovali na recyklovaný papier vyrobený v kniţnici na 

jednotlivých stretnutiach. Tieto odkazy boli následne prečítané  a rozvešané na vopred 

pripravenom stromčeku, ktorým sme si skrášlili vstupné priestory kniţnice.  Ing. Stašková 

prítomných oboznámila s programom záverečného stretnutia: 

- vyhodnotenie projektu. 

- vyhodnotenie odkazov (deti lesu). 

- súťaţné disciplíny na jednotlivých stanovištiach (výroba vtáčej búdky na čas, pílenie dreva,     

vedomostná súťaţ, uhádni, prekvapenie, pre verejnosť). 

- sadenie stromu pred kniţnicou. 

 

V rámci súťaţných a medzinárodných podujatí sa kniţnica kaţdým rokom 

zapája do týchto akcií: 
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Kráľ čitateľov 2013 

V rámci Týţdňa slovenských kniţníc  sa v priestoroch detského oddelenia ZKGZ uskutočnila 

súťaţ  o najaktívnejšieho detského čitateľa Kráľ čitateľov 2013. Svoje vedomostné sily si 

zmeralo 10 kreatívnych detských čitateľov, ktorí si počas celého roka vypoţičali najviac kníh 

z detského oddelenia, ale o ktorých aj vieme, ţe sa zapájajú do podujatí kniţnice a nemajú 

problém s čítaním s porozumením. Súťaţiaci preukázali svoje znalosti nielen v oblasti 

literatúry, kníh, orientácie v kniţnici, ale aj svoju tvorivosť a šikovnosť. Podujatia sa 

zúčastnilo 34 čitateľov. Kráľ, alebo kráľovná môţe byť len jedna a tou sa stala Vivienne 

Čoorgová. 

 Noc s Andersenom 2013 

Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie zamerané na podporu čítavosti  a propagáciu 

detskej literatúry. Dňa 5. apríla 2013  v Zemplínskej kniţnici Gorazda Zvonického 

v Michalovciach  prebiehal  jeho 8. ročník.  Zúčastnilo sa ho 49 detí zo ZŠ Pavla Horova 

Michalovce. V úvode podujatia nechýbala medzinárodná znelka, privítanie pani riaditeľky 

PhDr. Aleny Vasiľovej, štatistika podujatí a sľub spáčov.  Noc s Andersenom sa niesla 

v znamení  ľudových tradícii a zemplínskeho nárečia.  V prvej časti nášho celovečerného 

programu sme odprezentovali knihy v zemplínskom nárečí, ktoré sa nachádzajú v kniţničnom 

fonde napr. Zempľinske rozpravki, Jak me hutoreli, Zemplínsky slovník, Bitanstva a iné.  Deti 

si zahrali scénku  o mocnim vrabčakoj (komicka minihra pre calu rodzinu, kedz še vam 

pokaţí teľevízor...) . Po nej nasledovala rozprávková večera, kde si deti pochutnali na 

tradičnom jedle Slovákov.  V súťaţi Jak še hutorelo dakedi (alebo ako poznáme jazyk svojich 

predkov) si zmerali svoje sily piataci proti šiestakom. Zlatým klincom programu bola 

návšteva kina Centrum a filmové nočné predstavenie nielen pre dospelých, ale konečne aj pre 

deti . Záţitkom bola aj polnočná prechádzka Michalovcami. V skorých ranných hodinách na 

deti v kniţnici čakalo prekvapenie. Manţelia Marianna a Martin Koščovi z folklórneho 

súboru Svojina si pre ne pripravili bohatý program. Chlapci nacvičovali Verbunk a dievčatá 

Karičku. Spať medzi regály plných kníh sa išlo veľmi neskoro. Aby toho nebolo málo 

nechýbalo ani nočné strašenie v kniţnici. Ráno pri výdatných raňajkách si deti šepkali svoje 

dobrodruţstvá a tajnosti, ktoré preţili v kniţnici. 

 

Carlo Collodi: Pinocchio Karel Čapek: Devätoro rozprávok (hlasné čítanie) 

Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa nevyhnutne potrebuje pre svoj ďalší úspešný ţivot.  

Ak chceme, aby sa z našich detí stali čitatelia na celý ţivot a celoţivotný učiaci sa, mali by 

sme im dopriať dostatok radostných skúseností s čítaním a ukázať im na vlastnom príklade, ţe 

čítanie môţe byť potešením a zábavou. 

  

V rámci  12. ročníka Týţdňa hlasného čítania v spolupráci so ZŠ P. Horova 

v Michalovciach a OZ Orava  ZKGZ Michalovce, detské oddelenie  otvára svet fantázie :  

„S knihou kríţom kráţom po Európe.“. Myšlienkou tohto podujatia je zblíţiť svet dospelých 

so svetom  detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Cieľom podujatia je pomôcť deťom  

objavovať svet plný múdrosti, zábavy i poučenia.  Podujatie je zamerané aj na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti detí.  

Podujatia sa uskutočnili  v ZKGZ  pod vedením knihovníčok, 22.4.2013 a 24.4.2013.  Tento 

rok  bola pre deti pripravená cesta po stopách európskych rozprávkarov s knihou C. Collodiho 

Pinocchiove dobrodruţstvá a K. Čapka Devätoro rozprávok. 

 

Noc literatúry 2013 

Noc literatúry je jednodňovým sviatkom európskej literatúry. V roku 2013 sa uskutočnil uţ 7. 

ročník tohto podujatia. Konal sa 15.mája 2013 v čase od 18.00 hod. do 23.00 hod. kedy sa 

súčasne čítalo pribliţne v dvadsiatich európskych mestách  (Amsterdam, Mníchov, Miláno, 
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Madrid, Varšava, Dublin, Edinburgh, Londýn, Riga, Štokholm, Budapešť, Praha, Ľvov, 

Sofia…). Známe a zaujímavé osobnosti čítali literárne texty z diel súčasnej európskej 

literatúry v netradičnom čase a na netradičných miestach. Výber umeleckých textov mal tri 

línie: slovenská súčasná literatúra, česká literatúra a zahraničná európska súčasná literatúra. V 

regióne východného Slovenska sa do projektu zapojilo šesť kniţníc v mestách Košice, Prešov, 

Vranov n/Topľou, Trebišov, Roţňava a Michalovce a organizačne ho zastrešuje Slniečkovo, 

o.z., Kniţnica pre mládeţ mesta Košice a České centrum Bratislava. Projekt finančne 

podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci svojho dotačného systému Európske hlavné mesto 

kultúry 2013 - Košice.V Michalovciach sa čítalo v priestoroch kultúrneho centra freeDOM a 

hlavnými organizátormi boli Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach a 

Občianske zdruţenie Medias Res. Pozvanie prečítať a predstaviť poslucháčom  súčasnú 

slovenskú a európsku literatúru prijali Janka Fedorová, Elena Eleková, Adela Makšimová, 

Mária  Papáčová, Ján Marton a Marcel Páleš. Vo večerných hodinách čítanie prebiehalo 

súbeţne v kultúrnom centre aj na pešej zóne, na našom michalovskom "korze" a okrem 

vybranej literatúry predstavili mladí autori aj vlastnú tvorbu. Hovorené slovo na chvíľu 

vystriedali hudobné vystúpenia sympatického Jána Martona.  Okrem čítania z vybranej 

literatúry sa predstavili mladí autori aj s vlastnou tvorbou: 

 

Ján Marton (*1979) 

...ţije a pôsobí vo Svite. Debutoval zbierkou Ţivot nie je pes, je to suka (2009). Veršami vo 

svojej druhej zbierke Eskimák na korze (2010) potvrdil, ţe je obdivovateľom celoţivotného 

diela Charlesa Bukowskeho. Vo svojej tretej zbierke Blues pre masy kladie dôraz na 

„momentálny pocit“ a „silu podvedomia“. Nadovšetko miluje svoju rodinu, zboţňuje futbal a 

keď ho stretnete pri malom pive, určite ste si ho s niekým pomýlili. Zo zásady pije iba veľké. 

 

Marcel Páleš (*1986) 

...rodák z Poltára, momentálne prebýva v čarovnej Banskej Bystrici. Okrem mnohého iného 

ho zaujímajú diskusie o zmysle ţivota, rád presahuje hranice priemernosti, miluje čítanie kníh 

a tieţ čítanie ľudí. Keďţe rád nachádza neobyčajné v obyčajnom, nájdete ho často strateného 

v pozorovaní kolobehu ţivota. Soľou jeho ţivota je umenie, korením priatelia a najsilnejšou 

prísadou je nad všetko vyvýšená láska. 

 

Elena Eleková (*1978) 

...narodila sa v Sobranciach, ţije v Michalovciach. Nositeľka prémie Literárnej ceny Mám 

talent 2011. Debutovala knihou "Ţivot pri ţivote", ktorá vypovedá o niečom takom 

delikátnom, ako je profesionálna pomoc tým, čo to potrebujú. V tomto prípade pacientom 

psychiatrického oddelenia nemocnice v nemenovanom slovenskom mestečku. Na jednej 

strane sú etické predsavzatia pomáhať, na druhej ubíjajúca mašinéria kaţdodennosti. 

 

Adela Makšimová (*1986) 

...narodila sa a pôsobí v Michalovciach. Je víťazkou Zemplínskeho pera 2011, 2012 a 

Gerbócovej Sniny 2012. Píše príbehy o (ne)obyčajných ľuďoch. Jej debutová zbierka je 

dlhodobo očakávana uţ niekoľko rokov, tvrdo na nej pracuje.  

 

 

Zvonického literárne dni 2013 

V Zemplínskej kniţnici Gorazda Zvonického sa konalo mestské kolo súťaţe Zvonického 

literárne dni. Vyhlasovateľom tejto súťaţe je primátor mesta Michalovce Mgr. Viliam 

Záhorčák a spoluorganizátormi ZŠ T.J.Moussona a Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického 

v Michalovciach. Zvonického literárne dni je jednokolová mestská prehliadka recitácií 
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umeleckého prednesu poézie a prózy regionálnych autorov, propagácia ich ţivota a tvorby 

formou projektov čiţe nápadité spracovanie údajov o ţivote a diele jedného alebo viacerých 

regionálnych autorov a  prezentácia regionálnych tradícií v pripravovanom pásme. Tohto roku 

prehliadka bola rozšírená aj  o recitáciu poézie z duchovnej tvorby Gorazda Zvonického. 

Víťazi súťaţe:   

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

Praskajová . Víťazom II. kategórie v poézii sa stala  Marianna Gulová  a v  próze boli udelené 

prvé dve miesta  Terézii Hlavatej  a Simone Kicovej. V prednese duchovnej poézie z tvorby 

Gorazda Zvonického sa stala víťazom  Štefánia Turyová. Prvé miesto v III. kategórii v  poézii  

získala Natália  Štundová  a v próze  Dominika Mihaľová. V prednese literárneho textu v 

nárečí  sa na prvom mieste  umiestnil Tomáš Eštok. 

 

Najpočetnejší detský čitateľský maratón Čítajme si... 2013 

Najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si ,,,“ 

6. ročník sa uskutočnil 4.6.2013 od 9.00 hod. do 15.00 hod. 

Pokus o prekonanie rekordu a zápis do Slovenskej knihy rekordov.   

ZKGZ Michalovce v spolupráci s Unicef- Detská linka istoty uţ pravidelne organizuje 

čitateľský maratón. Krstnou mamou projektu je  známa spisovateľka a humoristka pani Oľga 

Feldeková. Cieľom podujatia je motivácia deti k čítaniu, k pravidelnej návšteve kniţnice 

a rozvoj čitateľskej gramotnosti. Maratón čítania trval 6  hodín a zúčastnilo sa ho 171 detí  zo 

všetkých ZŠ v Michalovciach. Čítali sme knihu od spisovateľa Jána Uličianského: 

ANALFABETA  NEGRAMOTNÁ. Zaujímavosťou tohto podujatia je to, ţe čítalo sa takmer 

vo všetkých kniţniciach na Slovensku a pokúsili sme sa o prekonanie rekordu z minulého 

roku a o zápis do Slovenskej knihy rekordov. 

 

 

Deň otvorených dverí v ZKGZ Michalovce 

Kde sa sejú knihy - III. stretnutie 

V rámci Dňa otvorených  dverí v ZKGZ, ktorý sa uskutočnil dňa 14.6.2013 sme zrealizovali 

III. stretnutie s lesnými pedagógmi. Nevedeli sme, ţe les v sebe skrýva toľko tajomstiev 

a krás. Vďaka projektu „Kde sa sejú knihy“ a lesným pedagógom manţelom Staškovým to uţ 

vieme. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií, spoznali lesné zvieratká, naučili sa 

nové hry, vytvorili si krásne prívesky, kŕmidlo, recyklovali papier a zasadili si náš prvý 

stromček. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na najbliţšie stretnutie v kniţnici alebo niekde 

v lese. Stretnutia sa zúčastnili ţiaci II.B triedy ZŠ J.Švermu. 

Prázdninové odreninky (stretnutie so spisovateľkou MUDr. Ruţenou Anďalovou)  

Dňa 14.6.2013 sa v ZKGZ uskutočnil Deň otvorených dverí. V rámci neho sme na detskom 

oddelení privítali spisovateľku Ruţenu Anďalovu a  40 detí zo IV. ZŠ Michalovce. Jej kniha 

Prázdninové odreninky je v tomto predprázdninovom čase pre deti veľmi aktuálna. Autorka 

tvrdí, ţe v dnešnom pretechnizovanom uponáhľanom svete je človek vystavený mnohým 

nástrahám a tým aj nebezpečným zraneniam. Od detstva by mal preto vedieť, ako sa im 

moţno vyhnúť, ale aj to ako treba človeku ohrozenému na zdraví či na ţivote pomôcť. 

V knihe si deti nájdu rady ako pomôcť pri poraneniach a ako poskytnúť prvú pomoc. Pani 

spisovateľka potvrdila, ţe jej úsilie vynaloţené na písanie nebude márne, ak pomôţe hoci len 

jedinému človeku poskytnutím včasnej a účinnej prvej pomoci. 

Spievame s Osmijankom 

V rámci Dňa otvorených dverí v ZKGZ 14. júna 2013  sme na detskom oddelení zrealizovali 

zábavné a príjemné popoludnie s hudbou, pesničkami  a rozprávkami Spievame 

s Osmijankom. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci so ZUŠ Michalovce, lektorkou 
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podujatia bola pani Soljaniková. Zúčastnilo sa ho 45 detí zo Školského klubu pri IV. ZŠ 

Michalovce.  

Osmijanko je rozprávková postavička, ktorá sa zrodila  v r. 1965 vo fantázií detí . Ţivot jej 

dala známa spisovateľka Krista Bendová, ktorá vymýšľala rôzne príbehy. Osmijanko bola 

rozhlasová postavička, ale neskôr jeho príbehy vyšli aj kniţne.   

Tanečná Love story 

V rámci Dňa otvorených dverí v ZKGZ 14. júna 2013 sme privítali na detskom oddelení 

kniţnice našich spolupracovníkov z DSS Anima Michalovce. V rámci dlhodobej spolupráce 

s kniţnicou sa prezentovali svojím pohybovo-tanečným vystúpením pod názvom Tanečná 

Love story. Naši priatelia svoje tanečné kreácie vyjadrovali s radosťou, úsmevom a nadšením 

vychádzajúcim z ich  srdiečok. Za prevedený výkon boli ocenení potleskom knihovníkov 

a návštevníkov Dňa otvorených dverí v kniţnici. 

Babka na rebríku a iné dedkoviny... 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci s XXII. Materskou 

školou na Švermovej ulici pripravila netradičné podujatie v rámci mesiaca úcty k starším 

Babka na rebríku a iné dedkoviny, alebo spoločné hľadanie lásky ku knihám starých rodičov 

a ich vnúčat. V dnešnej pretechnizovanej dobe sa stráca záujem detí o knihu. Základom tejto 

motivácie a vedenie deti k čítaniu je rodina. V piatok 18. októbra 2013 sa v kniţnici stretli 

starí rodičia a ich vnúčatka, aby obnovili čaro a potešenie z kníh. Deti  si pripravili pre 

starkých kultúrny program a malé vlastnoručne vyrobené darčeky.  Ako som preţil detstvo 

s knihou v ruke – to boli spomienky na rozprávky a knihy z čias starých rodičov.  Babky 

a dedkovia si zaspomínali na  rozprávkové knihy, ale aj na návštevu kniţnice v okresnom 

meste. Zo strany knihovníčok  nechýbala  prezentácia noviniek, ktoré môţu nájsť starkí 

v kniţnici pre svoje vnúčatka. Spoločná čítačka obľúbenej a známej rozprávky Janko Hraško 

nenechala nikoho na pochybách. V rámci aktivity Hráme sa s rozprávkou  sa deti pokúsili   

o ilustráciu Janka Hraška a starí rodičia si zopakovali výrobu najobľúbenejších skladačiek 

z papiera.  V závere podujatia si všetci v kniţničnej cukrárničke pochutnali na sladkých 

dobrotách . Čo bolo dôleţité,  je  presvedčenie všetkých,  ţe do kniţnice sa chcú  vracať 

pravidelne a kniha ako darček  nesmie chýbať  pre ich vnúčatká.  

O Guľkovi Bombuľkovi, záţitkové čítanie 

15. októbra 2013 sme v kniţnici privítali 15 rómskych detí zo ZŠ Petrovce nad Laborcom. 

Pripravili sme pre nich záţitkové čítanie z knihy Márie Ďuričkovej O Guľkovi Bombuľkovi. 

Cieľom podujatia bola motivácia detských  čitateľov prostredníctvom aktivít tvorivého 

čítania. Interaktívny spôsob práce s literárnym textom je pre detí  na rozdiel od hlasného 

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

cítenie v rámci pohybovej, výtvarnej a tvorivej dramatiky.  

Deti rozpoznávali rozdiel medzi klbkom vlny a loptičkou na hranie, dokázali definovať na čo 

sú uţitočné tieto veci. Dozvedeli sa ţe hrdinami v rozprávkach môţu byť aj veci, alebo 

zvieratká, ktoré majú obyčajné ľudské vlastnosti. Začali sa zamýšľať nad tým aká je dôleţitá 

pre ţivot rodina, rodičia a priatelia. V závere si prezreli celú kniţnicu a  literárny fond určený 

deťom. 

Miss Jeţibaba alebo NEBOJSA! a iné Hororozprávky v kniţnici 

 29.10.2013 sa v ZKGZ na detskom oddelení stretlo 35 čarodejných bytostí z III. ZŠ,  aby  si 

v rámci vzájomného čarovania a súťaţných disciplín  zvolili Miss Jeţibabu. 

Toto netradičné halloweenske podujatie v spolupráci s OZ Priatelia múzy bolo zamerané na 

podporu čítania a propagáciu slovenských ľudových rozprávok.  Námet sme čerpali z knihy 

Nebojsa! a iné Horrorozprávky, kde ich  podľa strašidelných povestí P. Dobšinského 

prerozprával Igor Válek. Rozprávky sa nám prihovárajú jazykom, ktorému najlepšie rozumie 

naše srdce,  pretoţe je to jazyk symbolov.  Z rozprávok dokáţe kaţdý národ čerpať 

povzbudenie do ţivota a mnoţstvo cenných rád, len treba načúvať a porozumieť. Tetka smrť, 
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vlkolaci, šarkany, draci, jeţibaby – démonické nadprirodzené bytosti v slovenských 

rozprávkach. Veru ani pred strašidelnými zahraničnými horormi by sa tieto príbehy nemuseli 

hanbiť. 

Súťaţilo 6 jeţibabiek, ale aj strigôňov.  Podujatie moderovala jeţibabka Eulália.  

V medzinárodnej porote sedela Hortenzia Lenkusa zo Švédska, Gorazdus Gargamel 

z Portugalska a Anox Metoduxis z Anglicka. Zapisovateľkou bola šéfka poroty Albibia 

Chamel z Arabských emirátov.  Súťaţiaci predvádzali najstrašnejšie zaklínadla, vytvárali 

najoriginálnejšie  menu na čarodejnícky ples, pokúšali sa čítať texty rozprávok (plačlivo, 

chichotavo, strašidelne, ako keby ich naháňal pes, textom naopak) , vysvetľovali rozprávkový 

slovník (budzogáň, mrchavá, paripa, kolomáţ, zmok, driečny atď), hľadali tri záporné 

a kladné rozprávkové bytosti. Všetko sa to rozhodlo vo voľnej disciplíne, kde súťaţiaci 

spievali, recitovali, tancovali a dokonca vymysleli si aj rozprávku. Víťazkou sa stala 

Jeţibabka Pavučinka. 

Ţiaci zo ZŠ Jovsa na výstave Spisovatelia v školských laviciach 

V mesiaci október sme v ZKGZ v spolupráci s Múzeom školstva a pedagogiky Bratislava 

sprístupnili  výstavu „Spisovatelia v školských laviciach“ na ktorej sa zúčastnili deti ZŠ , 

Stredných škôl, pedagogický pracovníci a čitatelia kniţnice. V rámci tejto výstavy sme 

realizovali aj sprievodné podujatia. 

25.10.2013 sa výstavy zúčastnilo 28 ţiakov so ZŠ Jovsa. Nielenţe spoznali majstrov pera aj 

z inej stránky ako kniţnej, ale oboznámili sa aj s ich tvorbou. Boli prekvapení z toho, ţe aj 

slávni spisovatelia kedysi dreli školské lavice a lámali si hlavy nad učivom, alebo zlostili 

učiteľov.  Dvanásť súčasných autorov si na paneloch spomína na svoje školské časy, 

spoluţiakov, pedagógov, ale aj na predmety, ktoré nemali v láske a naopak. Súčasťou výstavy 

bolo aj DVD na ktorom   autori ako  Daniel Hevier, Feldeková, Janovic, Banáš, Hvorecký, 

Borušovičová, Nagyová-Dţerengová, Borušovičová, Farkašová, Rankov, Ballek, Kapitáňová 

sa preniesli do školských čias a prezradili ako ich tie roky ovplyvnili a formovali v osobnom 

a profesijnom ţivote. Výpovede autorov boli doplnené ich  fotografiami zo školských čias, 

vysvedčeniami, školskými diplomami a inými autentickými materiálmi, ktoré ponúkli zo 

svojich osobných archívov. V rámci výstavy sme si prečítali  úryvky z  kníh, ktoré boli 

napísané pre deti a mládeţ. 

Prstom po mape - vlastivedný kvíz 

V mesiaci november si  ţiaci troch tried ZŠ v Michalovciach vyskúšali svoje vedomosti a 

znalosti z vlastivedy v kniţnici na vlastivednom kvíze. Ţiakom sa podujatie páčilo, 

odchádzali obohatení o nové znalosti, ktoré v budúcnosti určite vyuţijú. 

Čaro zimy  

11.decembra 2013 sa v priestoroch kniţnice ozýval detský smiech a dobrá nálada. Zima je uţ 

tu a s ňou najočakávanejšie a najtúţobnejšie obdobie Vianočných sviatkov.  21detí   zo 

všetkých MŠ v meste Michalovce privítali zimu a Vianoce básničkami, pesničkami 

a recitačným divadelným pásmom. Skúsili spolu rozlúštiť zimnú hádanku, zistiť čím voňajú 

Vianoce, preskúmať Vianočnú poštu a napísať list Jeţiškovi. Z vianočného mešteka sa 

vysypalo zopár sviatočných pranostík a hádaniek a spolu pod vianočným stromčekom sme 

všetci  preţili vianočný zázrak. 

Vianočná rozprávka  

Vianoce sú nielen  obdobím darčekov, ale aj lásky a preţitých  spoločných chvíľ 

s najbliţšími.  Motívom dnešnej Vianočnej rozprávky  11. decembra 2013  je láska. LOVE 

STORY bol príbeh lásky dvoch ľudí  s ktorým sa v kniţnici predstavili  naši priatelia  

divadelníci z DSS ANIMA Michalovce.   

Spevácka skupina seniorov Klubovanka si uţ tradične pre nás pripravila v tomto 

predvianočnom období koledy a zvyky zo Zemplína.  

Vianočné koledy 
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Dňa 12.12.2013 sa v Zemplínskej kniţnici Gorazda Zvonického konalo podujatie Vianočné 

koledy a vinše v spolupráci s detskými domovmi v Michalovciach. V tomto predvianočnom 

čase si deti z detských domovov od najmenších predškolákov aţ po tínedţerov zarecitovali, 

zaspievali naše tradičné slovenské koledy, ktoré vyčarili úsmev na tvári nám všetkým. Kaţdé 

jedno vystúpenie malo svoje čaro. Porota to mala s rozhodovaním o víťazoch veľmi ťaţké, 

preto sa rozhodla, ţe víťazmi sa stali všetky deti, ktoré boli obdarované vianočnými 

balíčkami. 

Podujatia, ktoré sa konali na pobočkách kniţnice v priestoroch 

michalovských základných škôl 

 

Vesmír očami detí 

Zaujímavosti o  vesmíre, o ktorých sme moţno ani netušili, priblíţila  ţiakom VII. ZŠ 

v Michalovciach pracovníčka hvezdárne Mgr. Milada Jakubecová. Súčasťou prednášky bola 

aj malá výstava kníh o vesmíre a hviezdach. Po jej skončení deti  ţivo diskutovali, kládli 

otázky a  svoje vedomosti, ktoré získali počas prednášky, si overili v teste, ktorý všetci 

úspešne zvládli.  

Pinocchiove dobrodruţstvá 

Vo februári sa konalo na detskom oddelení ZKGZ záţitkové čítanie knihy Pinocchiove 

dobrodruţstvá. Pred Vianocami si ţiaci 4.C triedy s p. uč. Mgr. Kelemenovou vypoţičali 

knihu Pinocchiove dobrodruţstvá od spisovateľa Carla Collodiho. Kaţdý pondelok im 

nezbedný Pinocchio spestroval hodiny čítania svojimi dobrodruţstvami. Na tomto stretnutí si 

ţiaci prerozprávali veľmi podrobne dej knihy, čo nasvedčovalo, ţe túto knihu naozaj čítali 

s porozumením, čoho výsledkom sú výstiţné koláţe, na ktorých pracovali v skupinkách. Ţiaci 

si prezreli aj výstavu Juraja Liberu HUDOBNÉ ABSTRAKCIE. 

Veľkonočné tvorivé dielne  VII.ZŠ 

V marci sa na VII. ZŠ konala celodenná akcia- Veľkonočné tvorivé dielne, kde si mohli 

čitatelia našej kniţnice vytvoriť, alebo vymaľovať obrázky s veľkonočným motívom. 

Nechýbalo ani čítanie kníh a tvorba veľkonočných veršov a vinšov. Tieto práce sú vystavené 

na nástenke v kniţnici, ktorú si čitatelia pravidelne aktualizujú. Podujatia sa zúčastnili ţiaci 

prvého a druhého stupňa. 

Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali  I.ZŠ 

V marci sa na I. ZŠ konalo záţitkové čítanie, kde sa ţiaci tretieho ročníka oboznámili  so 

ţivotom a tvorbou Petra Karpinského. 

Literárna tvorba - pre deti a mládeţ: Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (2001), Rozprávky z 

múzea záhad a tajomstiev (2007), Sedem dní v pivnici (2011).  

Ţiaci uţ mali prečítanú knihu Ako sme s Ťukťukom  ťukťukovali. Spoločne  si pospomínali na 

veľké huncútstva malého Ťukťuka. Predstavili  si aj novú knihu Sedem dní v pivnici, kde 

hlavným predstaviteľom je malý Celestín.  

Valentínske tvorivé dielne I.ZŠ 

Dňa 7.3.2013 navštívili prvýkrát školskú kniţnicu ţiaci 1.B triedy s p. uč. Mgr. Puchírovou. 

Čakalo ich srdiečko, do ktorého si kaţdý ţiak vpísal svoju najobľúbenejšiu knihu 

a porozprával spoluţiakom kratučký obsah. Výsledkom  bola koláţ, ktorou malí čitatelia 

vyjadrili lásku k čítaniu a knihám. Súčasťou bola aj informačná príprava a zápis prvákov do 

školskej kniţnice.  

MDŢ posedenie pri knihe 

Dňa 11.3.2013 sa v Klube dôchodcov na ul. Obrancov mieru, konalo podujatie pri príleţitosti 

MDŢ -  posedenie pri knihe. Členky klubu pod vedením p. P. Hapákovej si spríjemnili 

pondelkové dopoludnie pesničkou, kytičkou a dobrou knihou. Tento krát to boli knihy 

slovenskej autorky T. Keleovej Vasilkovej, ktorá patrí medzi najčítanejšie autorky na tejto 
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pobočke.  Nechýbali ani najnovšie tituly ako: Tá druhá, Nikdy, Dva ţivoty..., ktoré sú naším 

čitateľkám na tejto pobočke k dispozícii.  

Rozprávkové vajíčko - veľkonočné tvorivé dielne 

14.3.2013 prvýkrát navštívili školskú kniţnicu na I. ZŠ  ţiaci z 1.A triedy. Čakali ich 

veľkonočné tvorivé dielne, kde si malí prváci vyrábali papierové vajíčka, na ktoré  napísali 

meno svojej najobľúbenejšej rozprávkovej postavičky, o ktorej nám aj niečo povedali. 

Prejavili sa aj ich maliarske zručnosti pri výzdobe vajíčok. Výsledkom ich tvorivej práce bola 

zaujímavá koláţ, ktorá prispela k veľkonočnej výzdobe kniţnice. Súčasťou stretnutia bola  

informačná príprava a rozdanie prihlášok do kniţnice. 

Marec mesiac knihy 

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

radi sa zúčastňujú  klasických knihovníckych podujatí a nebránia sa ani novým moţnostiam 

vzdelávania. Seniori majú ku kniţnici a knihám veľmi pozitívny vzťah, a preto sme im chceli  

na pobočke  Obrancov mieru, spríjemniť Marec mesiac knihy besedou o  knihách od 

slovenskej spisovateľky Márii Hamzovej.  

O dvanástich mesiačikoch VII.ZŠ 

Utorok, 19.3.2013, patril na VII. ZŠ Pavlovi Dobšinskému a jeho rozprávke O dvanástich 

mesiačikoch. V úvode podujatia sa ţiaci hravou formou dozvedeli niečo nové o zberateľovi 

ľudových rozprávok Pavlovi Dobšinskom. Svoje čitateľské vedomosti preukázali pri riešení 

tajničky -  tajničkou bolo meno Dobšinský. Po tejto namáhavej vedomostnej úlohe deti 

zrelaxovali pri počúvaní rozprávky O dvanástich mesiačikoch, na CD nosiči, v podaní Dušana 

Jamricha. Následne si ţiaci  čítali z pripravených kníh: Slovenské rozprávky (prvý a druhý 

diel).  Podujatia sa zúčastnili  ţiaci 1.A a 1.B triedy. 

Hrdinský zápisník 

V marci sa na I. ZŠ konalo podujatie pre ţiakov  3. A triedy p. uč. PaedDr. Kadilákovej. 

Beseda o prečítanej knihe od slovenskej spisovateľky  Kláry Jarunkovej  „Hrdinský zápisník“ 

sa konala netradičnou formou výučby literatúry a bola spojená s besedou o knihe, diskusným 

klubom a rozborom obsahu diela. Ţiaci sa oboznámili s tvorbou a ţivotom spisovateľky Kláry 

Jarunkovej v powerpointovej prezentácii. Tieto ţiacke besedy značnou mierou podporujú 

rozvoj čitateľskej gramotnosti, čo vedie k ich ďalším školským úspechom.  

Lujza a Lotka I.ZŠ 

 25.4.2013 sa na I.ZŠ konala beseda o prečítanej knihe LUJZA A LOTKA  od nemeckého 

spisovateľa Ericha Kästnera so ţiačkami 4.B triedy p.uč. Mgr. Štefaniskovej.  Erich  Kästner 

bol v roku 1960 ocenený cenou Hansa Christiana Andersena v oblasti detskej literatúry. Ide 

o svetoznáme dvojčatá  Lujzu a Lotku, ktoré sa prvýkrát stretnú v letnom tábore. Chlapci sa 

podelili o svoje čitateľské záţitky z knihy českého autora Karla Čapka  PRÍPAD DOKTORA 

MAJZLÍKA. Ţiaci svoje čitateľské záţitky spracovali v podobe malých, ale zaujímavých 

projektov.  

Danka a Janka ZŠ T.J.Moussona 

Dňa 9.5.2013 sa v školskej kniţnici na ZŠ T. J. Moussona stretli ţiaci 2.A triedy, kde ich uţ 

čakali knihy z autorskej dielne slovenskej spisovateľky Márii Ďuríčkovej, a beseda 

o prečítanej knihe Danka a Janka, ktorú si spoločne prečítali na hodinách s pani zástupkyňou 

PaedDr. Nemjovou. Ţiaci pracovali v dvojiciach, pričom si kaţdá dvojica pripravila otázku  

určenú pre svojich spoluţiakov. Bolo im umoţnené pracovať s textom, aby sa ubezpečili 

o správnosti svojich odpovedí. Následne vyjadrovali svoj názor na kniţku „Danka a Janka“ 

písomnou formou v podobe niekoľkých otázok ako napr.  

Ako sa ti kniha čítala? 

V ktorej rozprávke by si rád bol/a ? 

Za svoju svedomitú a húţevnatú prácu boli odmenení CERTIFIKÁTOM majstra čitateľa za 

prečítanú knihu DANKA A JANKA.  
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Matilda 

V máji navštívili ţiaci VI.ZŠ Kniţnicu Gorazda Zvonického. Plní záţitkov  a dojmov  

z prečítanej knihy Matilda  sa zúčastnili besedy o tejto knihe, Hlavnou predstaviteľkou knihy 

je malé veľmi nadané dievčatko Matilda. Súčasťou besedy boli aj interpretácie prác, ktoré si 

ţiaci vopred pripravili, čo nasvedčovalo tomu, ţe knihu čítali s porozumením. Autorom knihy 

Matilda je britský spisovateľ Roald Dahl, známy hlavne od roku 1940 tvorbou pre deti 

i dospelých. K jeho najznámejším dielam patrí Charlie a továreň na čokoládu, Čarodejnica, 

Jakub a obrovská broskyňa. Roald Dahl bol známy aj svojou charitatívnou činnosťou. Ţiaci si 

prezreli aj fotografie MÚZEA ROALDA DAHLA A STORY CENTRA  v meste Great 

Missenden. 

Prípad doktora Majzlíka 

 4.5.2013 sa ţiaci 4.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Porvazovou, zúčastnili besedy 

o prečítaných knihách v kniţnici na ZŠ T. J. Moussona. Chlapci prečítali knihu PRÍPAD 

DOKTORA MAJZLÍKA  od českého autora Karla Čapka, a dievčatá knihu LUJZA a 

LOTKA od nemeckého autora Ericha Kastnera. Ţivá beseda medzi spoluţiakmi nasvedčovala 

tomu, ţe ich tieto knihy zaujali. Súčasťou besedy bola aj autorská dielňa a ţivot Karla Čapka 

a Ericha Kastnera. Pri týchto besedách si ţiaci zopakovali obsah diela, zdokonalili si svoj 

rečový a literárny prejav, čo môţu veľmi dobre zuţitkovať aj na iných hodinách 

vyučovacieho procesu. 

Tuláčik a Klára 

Tretiaci s pani učiteľkou Mgr. Adamovou  sa na V. ZŠ oboznámili s knihou slovenského 

autora E. J. Grocha  Tuláčik a Klára. Sedem príbehov, sedem exemplárov, ktorých 

podmanivé čaro nás vtiahne do krehkého sveta ľudskosti, lásky, spolupatričnosti. Kniha nemá 

ani 100 strán, ale nájdeme v nej mnoho, je pretkaná niťou kamarátstva, neţnosti a detského 

humoru. Hlavnou predstaviteľkou je malé dievčatko Klára a psík Tuláčik. Nechýbala ani 

dramatizácia textu - vyjadrenie „zimy“ a „strachu“. Na tomto prvom stretnutí sme si prečítali 

prvú kapitolu Domov. Ústredné postavenie domova nie je náhodné, v detskej literatúre plní 

dôleţitú sociálnu i psychologickú funkciu. Ďalším  stretnutím ukončíme čítanie tejto knihy 

kapitolou Margita.  

Čítajme si ... 2013 na I.ZŠ 
Dňa 4. júna 2013 v čase od 9:00 do 15:00 sa zrealizoval uţ 6. ročník najpočetnejšieho 

detského čitateľského maratónu "Čítajme si..." Do podujatia sa prihlásilo 168 regionálnych 

a školských kniţníc a škôl z celého Slovenska. Čítali deti od 6 do 15 rokov, ktoré navštevujú 

základné školy, osemročné stredné školy a gymnáziá.  

Kaţdoročné prekonávanie rekordu je len formou, prostredníctvom ktorej chce organizátor 

podujatia, Linka detskej istoty, dosiahnuť cieľ projektu - podporiť čítanie u detí, podporiť 

návštevy kniţníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.  

Aj I. ZŠ T. J. Moussona sa zapojila do tohto čitateľského maratónu. Čítali sa knihy Opice 

z našej police  a Ezopove bájky. Podujatia sa na tejto škole zúčastnilo 230 ţiakov prvého 

a druhého stupňa ZŠ. 

Slovensko - 36 321 detí sa zapojilo do Čítajme si... v roku 2013. 

Tvorivé dielne V.ZŠ 

Dňa 12.6.2013 ţiaci tretieho ročníka na 5.ZŠ strávili zaujímavé dopoludnie pri tvorbe koláţe, 

ktorá bola výstupným produktom prečítanej knihy Tuláčik a Klára od slovenského autora 

Erika Jakuba Grocha. Táto koláţ bola ich spoločným dielom „SRDIEČKO“ symbol lásky, 

porozumenia, istoty a domova. Ústrednými farbami v tejto knihe sú teplé zemité farby hnedej, 

oranţovej a ryšavej. V skutočnosti sa celá táto kniha vyznačuje excelentnou grafikou 

a výbornými maľbami Ľuboslava Paľa. Takýmito tvorivými dielňami si ţiaci umocňujú 

obsahový aj citový záţitok z prečítanej knihy. 

7 dní v pivnici 
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Dňa 17.6.2013 sa malí čitatelia zúčastnili záţitkového čítania z knihy  Sedem dní v pivnici od 

slovenského autora Petra Karpinského. 

Literárna tvorba  pre deti a mládeţ: Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (2001)  

                                                         Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev (2007)    

                                                         Sedem dní v pivnici (2011)  

Rozprávku o Celestínovi moţno chápať ako iniciačnú rozprávku, kde sa z malého Celestína 

stáva  dospelý jedinec, ktorý musí zvládnuť mnoho ťaţkých prekáţok, aby oslobodil svojich 

rodičov. Ide o hľadanie Ducha domu, ktorý vie, kde sú šváby, čo väznia jeho rodičov. Toto 

všetko sa odohráva počas siedmych dní v pivnici, ktorá je tmavá, chladná a hlavne plná 

nebezpečenstva. V tomto príbehu je aj krásne zobrazenie priateľstva. Na to, aby jedinec 

vykonal veľké skutky, potrebuje priateľov, ktorým môţe dôverovať. Výstupom záţitkového 

čítania bola koláţ z kapitoly Čarovná záhrada. Pri tvorbe koláţe ţiaci pracovali s aj 

s odbornou literatúrou.  

Rozlúčka s kniţnicou 

Tak ako sa odovzdávajú knihy no konci školského roka, tak sa odovzdávajú aj knihy 

v kniţnici na pobočke  I.ZŠ. Ţiaci tretieho ročníka s pani učiteľkou Mgr. Kobovou  prišli 

odovzdať knihu Hrdinský zápisník, od slovenskej spisovateľky K. Jarúnkovej, ktorú si 

spoločne prečítali. Uţ teraz sa tešia na ďalšie zaujímavé knihy, ktoré si vypoţičajú uţ 

začiatkom septembra.  

Kaţdý strom má svoje lístie! VII.ZŠ 

Dňa 24.9.2013 sa na VII. ZŠ konalo celodenné podujatie pod názvom „Každý strom má svoje 

lístie!“ Z vopred nazbieraných listov si ţiaci vyrábali herbár. Pri tejto práci vyuţívali odbornú 

literatúru, ktorá je súčasťou kniţničného fondu. Veľkou výhodou takýchto činností v kniţnici 

je, ţe odborná literatúra na danú konkrétnu tému, je ihneď k dispozícii v širšom rozsahu. 

Následne si svoje vedomosti overili v ústnom prírodnom kvíze, ktorý pozostával z otázok 

z oblastí poznávania rastlín, zvierat, táborenia. Mladší ţiaci svoje maľovanky s jesenným 

motívom vyuţili pri aktualizácii nástenky. Súčasťou podujatia bola aj malá výstavka nových 

kníh, ktoré boli zakúpené pre čitateľov kniţnice na VII. ZŠ.  

Poďme sa hrať... V.ZŠ 

Dňa 25.9.2013 sa stretli chlapci „tretiaci a štvrtáci“ zo školského klubu, aby strávili zaujímavé 

popoludnie v kniţnici pri čítaní chlapčenských kníh, ako sú „Autá, Tigrí tím, Klub záhad...) 

a vyriešili zopár tajničiek, ktoré deťom cibria pamäť a pomáhajú pri učení. Tvorivou súčasťou 

bolo aj zútulnenie malého čitateľského kútika motívmi zo známej rozprávky Autá.  

Dobrodruţstvo v mori kníh I.ZŠ 

Dňa 26.9.2013 navštívili ţiaci 1.B triedy s pani učiteľkou Mgr. J. Porvazovou kniţnicu na 

1.ZŠ prvýkrát. Spoločne sme si prečítali knihu „Dobrodruţstvo v mori“ o nezbednej rybke. 

Aj naši malí čitatelia sa cítili, prvýkrát v kniţnici, ako v mori kníh, ktoré uţ na nich 

nedočkavo čakajú, aby ich previezli na svojich vlnách dobrodruţstva a zábavy. Nechýbali ani 

interaktívne hry na povzbudenie tela a duše.  Súčasťou návštevy bola  informačná príprava, 

kde ţiaci obdŕţali prihlášky do kniţnice a oboznámili sa s kniţničným fondom. 

Zázračný prst - Roald Dahl 

Dňa 4.10.2013 navštívili ţiaci V. ZŠ, z 5.B triedy s pani učiteľkou Mgr. I. Vargovou, našu 

kniţnicu, aby sa dozvedeli a uvideli niečo zaujímavé a nové. 

Na úvod to bola výstava „SPISOVATELIA V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH“ . Výstava 

predstavuje známych slovenských spisovateľov (Oľga Feldeková, Jozef Banáš, Daniela 

Kapitáňová, Daniel Hevier….) z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. 

Súčasťou výstavy je aj CD. 

Keďţe pojem kniţnica sa nám spája s čítaním, tak aj my sme si spoločne prečítali knihu 

„Zázračný prst“ od Roalda Dahla a oboznámili sa s autorskou dielňou tohto britského autora.  

Stretnutie malých bosoriek 
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Dňa 23.10.2013 sa v kniţnici na V.ZŠ stretlo 10 dievčat, ktoré si spestrili popoludnie 

tvorivými prácami v kniţnici na halloweenskú tematiku. Výstupným produktom bola 

zaujímavá koláţ malej bosorky, ktorá ţiačkam skrášli triedu školského klubu. Tvorivosť 

a fantázia sa prejavila aj pri tvorbe halloweenských veršíkov, ktoré zábavnou formou spestrili 

a obohatili stretnutie. 

Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu - záloţka do knihy spája školy 

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

A. Komenského v Prahe vyhlásili  k Medzinárodnému mesiacu školských kniţníc 2013 

 4. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy.  

Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a 

slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záloţiek do 

kníh. Ţiaci na záloţkách môţu ľubovoľnou technikou stvárniť svojho obľúbeného literárneho 

hrdinu. 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.  

Výroba záloţiek 

Ţiaci vyrábali záloţky rôznych tvarov a s rozmanitými motívmi počas vyučovacích hodín, v 

školskom klube detí, alebo v rámci krúţkovej činnosti, na zvolenú tému. 

Aj školská kniţnica na ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach sa zapojila do tohto projektu. 

Výstavka vyrobených záloţiek bola ţiakom sprístupnená 24.10.2013 v priestoroch školskej 

kniţnice, kde ţiaci vystavovali svoje diela – záloţky, určené ţiakom partnerskej školy.  

Partnerskou školou je ZŠ Mojmírovce.  

Následne (po zaslaní)  bola sprístupnená výstavka od ţiakov partnerskej školy. 

Stretnutie pri knihe 
Dňa 18.11.2013 sa v kniţnici, na pobočke Obrancov mieru č.4, v klube dôchodcov č.1 pod 

vedením pani P. Hapákovej, konalo stretnutie čitateľov. V príjemnom prostredí pri malom 

občerstvení sme sa oboznámili s tvorbou slovenskej autorky Jany Pronskej. Predstavili sme si 

jej knihy  Zlatníkova chovanica, Zradená ľúbosť, Láska a česť, Bosorkina dcéra, Prekliata 

láska a Hriech prvej noci. Naši čitatelia sa uţ tešia aj na jej najnovšiu knihu Kliatba.  

Predvianočné stretnutie VII.ZŠ 

Dňa 3.12.2013 mali čitatelia počas celého dňa na VII. ZŠ 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 vianočných darčekov pre svojich blízkych alebo 

kamarátov. Čitateľov zaujali aj kuchárske knihy pre najmenších, plné jednoduchých receptov 

a nápadov.  

 

Mikulášske čítanie V.ZŠ 

 „Dobré dieťa, pusť ma dnuká, 

vonku chladný vietor fúka, 

rýchlo na stôl šálky daj, 

nalej do nich teplý čaj.“ 

 

Takýmto veršíkom sa prihovoril 4.12.2013 Mikuláš malým čitateľom školského klubu 

z prvého ročníka V.ZŠ na ich prvej návšteve v kniţnici. Spoločne sme si prečítali Rozprávku 

o obdarovanom Mikulášovi. Deti zaujali  knihy s vianočnou tematikou, ktoré sú súčasťou 

kniţného fondu a sú k dispozícii naším čitateľom. Súčasťou stretnutia bola aj informačná 

príprava. 

Vianočná rozprávka I.ZŠ 

http://www.martinus.sk/?uItem=45058
http://www.martinus.sk/?uItem=108172
http://www.martinus.sk/?uItem=68176
http://www.martinus.sk/?uItem=55189
http://www.martinus.sk/?uItem=137713
http://www.martinus.sk/?uItem=137713
http://www.martinus.sk/?uItem=137713
http://www.martinus.sk/?uItem=87330
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Najkrajšie sviatky roka sa opäť blíţia, uţ môţeme počítať dni. Radostné, čarovné, bohaté, 

pokojné, láskyplné...  Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov a to sú práve 

VIANOCE. Aj v kniţnici na I.ZŠ 12.12.2013 sa pripravili malí prváci na tento sviatok tým, ţe 

si niečo nové a zaujímavé prečítali z kníh s vianočnou tematikou. Na ich prvej návšteve 

v kniţnici sme si spoločne prečítali aj rozprávku Vianočná chrípka, kde dedo Mráz dostal 

chrípku, ale nakoniec sa všetko dobre skončilo tak, ako v kaţdej správnej rozprávke. 

Súčasťou podujatia bola aj informačná príprava.  

 

Oddelenie beletrie väčšinu svojich aktivít venuje stredoškolskej mládeţi a dospelému 

čitateľovi. 

Milan Rúfus - básnik ticha 

Pod týmto názvom sa v ZKGZ uskutočnil  medajlón k 85. výročiu narodenia básnika, 

literárneho historika, prekladateľa, esejistu a filozofa, nestora slovenskej poézie Milana 

Rúfusa. Podujatia sa zúčastnili študenti  Gymnázia Ľudovíta Štúra. Spolu so svojimi 

pedagógmi vzhliadli prezentáciu v Power Pointe, vypočuli si poéziu a zaujímavé fakty zo 

ţivota tohto majstra svetového formátu, ktorý po desaťročia nastoľoval otázky pravdy a krásy, 

písal o svetskej a ľudskej láske.  

Literárne dni seniorov 2013 

Jednota dôchodcov Slovenska MO Michalovce pripravila pod záštitou primátora mesta 

Viliama Záhorčáka v spolupráci so Zemplínskou kniţnicou G. Zvonického stretnutie svojich 

členov pri recitácii vlastnej tvorby a poézie. Hneď v úvode bolo veselo – Klubovanka 

zaspievala pieseň Slovensko – rodná zem. Po nich nastúpila mladá generácia – ako prvá 

recitovala M. Schumerová a nasledovali ţiaci základných škôl, J. Uchaľ a S. Pasuľková zo 

VI. ZŠ, a M.Valisková z I. ZŠ. V tanečnom pásme „Harčare“ vystúpili pod vedením M. 

Schumerovej ţiaci ZŠ Moussona. Po bohatom programe vystúpili recitátori s vlastnou 

tvorbou a pokračovalo sa veršami známych poétov podľa vlastného výberu. Spolu vystúpilo 

12 recitátorov. Tí boli odmenení diplomom a plaketou.  

 

Pre stredoškolskú mládeţ bolo venované stretnutie s pod jednoduchým názvom: 

 

Ţivot a dielo Martina Kukučína 

Dňa 25.4.2013 a 14.11.2013 sa uskutočnili stretnutia ţiakov II. stupňa ZŠ na Moskovskej 

ulici a ZŠ na ulici J. Švermu so ţivotnou cestou a tvorbou prozaika, dramatika, publicistu a 

lekára, zároveň najvýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu a 

zakladateľom modernej slovenskej prózy Martinom Kukučínom. Vlastným menom Matej 

Bencúr, rodák z malebnej  slovenskej obce Jasenová, ktorého uţ v mladosti  po skončení 

štúdií a absolvovaní praxe osud zavial ďaleko od rodného domu najprv na ostrov 

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

Juhoamerického kontinentu, prístavného mesta v Patagónii -  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. Zároveň to bol pohľad na tieto jeho historické 

a zemepisné súvislosti. Následne sa ţiaci pokúsili dramatizovanou formou začítať do úryvku 

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

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

dialógu v majstrovskom prevedení samotného diela Rysavá jalovica v podaní umelcov  Joţka 

Krónera  a Evy Kristínovej. 

 

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

vzdialenej alebo tej nedávnej: 
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Solúnski bratia sv. Cyril a Metod 

Rok 2013 sa nesie v znamení osláv 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda 

na Veľkú Moravu. Pri tejto príleţitosti sa  konalo v ZKGZ v Michalovciach podujatie pod 

názvom Solúnski bratia sv. Cyril a Metod. Prednášajúci JUDr. Miroslav Schybal vyzdvihol 

význam ich príchodu a porozprával študentom o čom bola ich misia na našom území. 

Podujatia sa zúčastnili študenti  Spojenej školy internátnej v Michalovciach. Súčasťou 

podujatia bola aj tematická výstava kníh. 

Vznik 1. Československej republiky (význam pre Slovákov a Čechov) 

Počas marca mesiaca knihy bola v našej kniţnici nainštalovaná výstava Od svetového 

poţiaru k spoločnému štátu Čechov a Slovákov  k 95. výročiu vzniku 1. ČSR. Pri tejto 

príleţitosti uskutočnilo oddelenie náučnej literatúry prednášku, spojenú s prehliadkou tejto 

expozície. Prednášajúci JUDr. Miroslav Schýbal vyzdvihol jednotlivé momenty od 

predvojnového postavenia Čechov a Slovákov v rámci Rakúsko-Uhorska, cez akcie 

v priebehu 1. svetovej vojny, aţ po vyhlásenie nového spoločného štátu dňa 28. októbra 1918. 

Prednášky sa zúčastnili ţiaci ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach. 

Prednášky Mgr. Libora Votočku 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnila v spolupráci 

s občianskym  zdruţením Entrée pri ZKGZ  prednášky pre študentov stredných škôl 

v Michalovciach. Témy prednášok boli ponúknuté školám a podľa výberu a aktuálnosti boli 

od prezentované lektorom Mgr. Liborom Votočkom, absolventom MFF UK  Praha. 

V priebehu  troch dní od 8.  aţ 10. apríla bolo od prednášaných 6 prednášok. Pre študentov 

SOŠ obchodu a sluţieb boli dve prednášky na tému Kyberšikana a rizikové chovanie na 

internete . Na rovinu o závislostiach pre študentov SOŠ sv. Cyrila a Metoda. Študenti SOŠT 

Michalovce si vypočuli  prednášku Srdce opravdového muţa a Srdce opravdové ţeny.  

Obchodná akadémia si vybrala témy prednášok Vliv hudby a filmu-jak hudba a film muţe 

ovlivnovat myslení a hodnoty lidi. A druhú prednášku  Ani hnout! dusledky ( ne) – dostatku 

pohybu na telo a psychiku. Celkovo sa prednášok  zúčastnilo 136  študentov. Štýl, forma, 

sugestívnosť a autentické video nahrávky zaujali účastníkov k aktívnej diskusií s lektorom, čo 

bolo veľmi pozitívnym prvkom pri hľadaní odpovedí na problémy študentov s ktorými sa 

stretávajú nielen na školách, ale aj v súkromí . O túto novu kvalitatívne vyššiu formu 

prezentácie prednášok na aktuálne témy mladých ľudí v spoločnosti  prejavili školy záujem aj 

perspektívne.  

Jan Amos Komenský - ţivot a dielo slávneho humanistu a filozofa 
České centrum v Košiciach, miestny klub Michalovce a Zemplínska kniţnica Gorazda 

Zvonického v Michalovciach pripravili pre členov a priaznivcov  v priestoroch kniţnice 

prednášku Jan Amos Komenský – ţivot a dielo slávneho humanistu a filozofa.  Prednášajúci 

JUDr. Miroslav Schýbal vyzdvihol význam a aktuálnosť jeho diel aj pre súčasnosť.  

Vierozvestcovia Cyril a Metod a ich prínos pre začlenenie Veľkej Moravy do 

európskeho spoločenstva  

Pod názvom Vierozvestcovia Cyril a Metod a ich prínos pre začlenenie Veľkej Moravy do 

európskeho spoločenstva sa konala prednáška JUDr. Miroslava Schýbala. Podujatia sa 

zúčastnili  členovia Českého spolku v Košiciach, Miestneho klubu v Michalovciach. 

Prednášajúci vyzdvihol význam duchovného a kultúrneho dedičstva solúnskych bratov. 

Účastníci  podujatia si zároveň prezreli výstavu Svätí Cyril a Metod, patróni Slovenska, ktorá 

bola v tom čase nainštalovaná v Zemplínskej kniţnici Gorazda Zvonického. 

Vierozvestcovia Cyril a Metod a ich prínos pre začlenenie Veľkej Moravy do 

európskeho spoločenstva 

Dňa 5.júna uskutočnila Zemplínska kniţnica G. Z. oddelenie náučnej literatúry prednášku 

Vierozvestcovia Cyril a Metod a ich prínos pre začlenenie Veľkej Moravy do európskeho 
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spoločenstva, ktorú od prezentoval JUDr. Miroslav  Schýbal. Podujatie bolo súčasťou 

výstavy, ktorá je v ZKGZ inštalovaná z príleţitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila 

a Metoda na naše územie. Patróni Slovenska sa zaslúţili o šírenie kresťanstva, vzdelanosti 

a kultúry na Veľkej Morave čím sa nepochybne stali najvýznamnejšími osobnosťami našich 

dejín. V tomto duchu sa niesla aj diskusia študentov Strednej odbornej školy technickej  

v Michalovciach.  

Gorazd Zvonický – Ţivot a dielo významnej osobnosti slovenských dejín a Katolíckej 

moderny  

Gorazd Zvonický –  Ţivot a dielo významnej osobnosti slovenských dejín a Katolíckej 

moderny  pod týmto názvom sa dňa 6. novembra 2013 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. Cieľom seminára bolo predstaviť 

učiteľom tohto významného rodáka z Močarian, kde ho poznajú pod vlastným menom Andrej 

Šándor. 

Prednášajúci Mgr. Peter Cabadaj, tajomník Matice slovenskej, literárny historik 

a spisovateľ predstavil učiteľom G. Zvonického ako básnika, prekladateľa, esejistu, 

zakladateľa Zahraničnej MS v Argentíne, kňaza a učiteľa Slovenského gymnázia A. 

Bernoláka v Ríme. 

Hovorené slovo bolo doplnené premietnutím filmu scenáristu Petra Cabadaja s názvom 

Rozsievač perál  a tieţ Duchovné slovo – posledný rozhovor košického štúdia Slovenskej 

televízie s Gorazdom Zvonickým pri príleţitosti vzniku Slovenskej republiky. 

V závere seminára jeho účastníci mali moţnosť navštíviť Pamätnú izbu Gorazda Zvonického 

na Močarianskej ulici v Michalovciach, ktorá bola otvorená 6. júla 2013. 

Učitelia, ktorí na seminár prišli, hodnotili ho veľmi pozitívne, osobitne vysokú odbornú 

úroveň prednášajúceho Petra Cabadaja. Vyslovili poţiadavku, aby sa semináre takéhoto 

zamerania pre učiteľov konali častejšie. 

Toto podujatie môţeme povaţovať za vyvrcholenie osláv storočnice narodenia Gorazda 

Zvonického . 

Prezentácie Libora Votočka 

V dňoch 12. – 13. 11. 2013 v Zemplínskej kniţnici Gorazda Zvonického v Michalovciach od 

prezentoval Libor Votoček sériu prednášok pre študentov Strednej odbornej školy technickej. 

Prednášky Rizikové chovanie na internete, Srdce ozajstného muţa, Vplyv hudby a filmu  boli 

oslovujúce a poučné. Ich štýl a forma študentov veľmi zaujali.  

Ukončenie roka venovaného Gorazdovi Zvonickému 

Celý tento rok si mesto Michalovce i rodáci Gorazda Zvonického  pripomínali storočnicu 

narodenia tejto osobnosti, známej nielen doma ale aj v zahraničí rôznymi podujatiami.  Bodku 

za nimi v tomto roku dalo podujatie, ktoré sa uskutočnilo 15.decembra 2013  uvedenie dvoch 

kníh do ţivota, na ceste za čitateľmi: Reminiscencie a Fragmenty zo ţivota. 

Účastníci podujatia sa zišli v Pamätnej izbe G. Zvonického v Močaranoch. Autorom knihy 

Fragmenty zo ţivota je ţiak Gorazda Zvonického Jozef Tomšík. Sústredil v nej spomienky 

ţiakov Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme na ich učiteľa. Z talianskeho originálu 

ich preloţil Martin Surmánek.  

Druhá kniha s názvom Reminiscencie ponúka čitateľovi zozbierané spomienky z detstva a 

mladosti, ktoré si písal sám Gorazd a ich zostavovateľom je Ernest Sirochman. Obidve knihy 

predstavil Ernest Sirochman. Na ich slávnostnom uvedení do ţivota sa zúčastnil primátor 

Michaloviec Viliam Záhorčák, členka Predsedníctva Matice slovenskej (MS), predsedníčka 

Krajskej rady MS a riaditeľka Domu MS (DMS) v Roţňave  Zlatica Halková, riaditeľka DMS 

v Košiciach Klára Sadová, duchovný otec dekan Jozef Sokolský, prítomný bol aj prekladateľ 

jednej z kníh Martin Surmánek.  
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Podujatie organizoval DMS v spolupráci s Kniţnicou G. Zvonického a občianskym 

zdruţením Močarany.  Spomínané podujatie Rok G. Zvonického ukončilo a podľa slov 

primátora i všetkých tých, ktorí sa na jeho úspešnom priebehu podieľali, bol to úspešný rok.  

Na záver vystúpili deti zo Základnej umeleckej školy v Michalovciach, ktoré krásnou hrou  na 

gitarách spríjemnili toto nedeľné popoludnie. Moderátorka Slávka Timková zarecitovala ešte 

báseň a keďţe sa blíţia vianočné sviatky, všetci prítomní sa stretli pri rozsvietenom 

stromčeku na námestíčku, ktoré je pomenované po Andrejovi Šándorovi (čo je občianske 

meno G. Zvonického) a zaspievali koledy.  

 

Oddelenie študovne v uplynulom období pripravilo pre ţiakov základných a stredných 

škôl niekoľko zaujímavých podujatí : 

Zempľinske rozpravki - povidočki ňeľem pre dzecočki 

je názov útlej kniţky, ktorá vznikla na motívy Joţka Jenča (reţisér KĽUD), ktorú    

predstavili v ZKGZ v Michalovciach členovia kladzanského ľudového divadla KĽUD našim 

čitateľom a ţiakom Gymnázia na ul. Ľ. Štúra v Michalovciach. Kniţka je písaná 

v zemplínskom nárečí. Snahou autorov bolo, aby sa zachovala reč našich predkov, aby 

nárečie nezaniklo do zabudnutia. Vieme, ţe v súčasnosti sa v rodinách uţ málo rozpráva 

nárečím o čom sme sa presvedčili aj na tejto akcii. Zo strany čitateľov  bol o knihu veľký 

záujem a v rámci akcie si ju mohli aj zakúpiť. Na záver sa uskutočnila autogramiáda. Kniţku 

vydalo Východoslovenské zdruţenie VALAL.  

Divadlo KĽUD pôsobí v obci Kladzany vo vranovskom okrese.Toto divadlo je 

charakteristicke okrem toho, ţe bavi po vichodňarski išče i autorskima hrami zo sučasnojsci, 

blizkej buducnojsci i dalekej minulojsci, v chtorych originalnym spusobom zošmišňuje, 

zalapuje i deformuje švet okolo, čim nastavuje dţveritko sučasnojsci, garadiče minulojsci i 

šifoner buducnojsci.  

Tajomstvo vesmíru 

Dňa  18.10.2013 pripravila ZKGZ v spolupráci s Hvezdárňou  v Michalovciach  zaujímavé 

podujatie pod názvom “Tajomstvo Vesmíru (UFO) „. Mgr. Milada Jakubecová pútavým 

spôsobom vysvetlila  tému týkajúcu sa fenoménu UFO a všetkého, čo k tomu patrí ako sú 

objekty na oblohe, kruhy v obilí, archeoastronautika a „blízke stretnutia“. Rozprávanie bolo 

doplnené filmami k danej téme.  

Úcta bývalým kolegyniam... 

V rámci Mesiaca úcty k starším sa 18.10.2013 popoludní v Zemplínskej  kniţnici  

G.Zvonického v Michalovciach  zišlo 14 dôchodkýň. Na stretnutí sme si  uctili bývalé 

kolegyne. Uţ to, ţe sme ich pozvali medzi nás je dôkazom toho, ţe sme na nich nezabudli. 

Tak  ako bolo sľúbené v pozvánke o dobrú náladu sa postarali členovia folklórneho súboru 

Jurošík.  Bývalé kolegyne si priniesli plné košíky spomienok (fotoalbumy). V miestnosti bolo 

ţivo. Veď od minuloročného stretnutia si mali čo povedať o tom, čo sa zmenilo v ich  

rodinách, o deťoch a  vnúčatách. 

Prevencia závislosti 

V rámci Európskeho týţdňa boja proti drogám sa dňa 20.11.2013 v Zemplínskej kniţnici 

Gorazda Zvonického, konala prednáška PhDr. Zuzany Martinkovej PREVENCIA  

ZÁVISLOSTI , na ktorej  boli ţiaci  informovaní  o drogách a o ich zhubných následkoch na 

ľudský organizmus, keďţe  v poslednej dobe sa zvyšujú počty mladých ľudí, ktorí podľahli 

nelátkovým závislostiam. 

 

Vyhodnotenie činnosti Literárneho klubu Čriepky za rok 2013 
 

Členovia literárneho klubu Čriepky sa v priebehu roka 2013 zišli 5 - krát  ( 15.2.; 

23.05.; 20.06.; 26.09.; a 21.11. 2013) v priestoroch ZKGZ  Michalovce.  
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Kaţdé zo stretnutí prebiehalo pod odborným vedením Dalimíra Stana - známeho slovenského 

básnika,  najmä v kontexte košického okruhu autorov, ktorý je známy aj tým, ţe sa venuje  

mladým začínajúcim  autorom. 

V našom klube evidujeme 20 členov, z ktorých je 7 aktívnych.  Niektorí z nich uţ odišli 

študovať do iných miest Slovenska a tým ukončili členstvo v klube.  Medzi najaktívnejších 

v uplynulom roku patrili  Katarína Varechová (Elena Eleková), Dávid Petrík,  Mária 

Domanyová, Anna Garbinská. 

Na kaţdom zo stretnutí  po hlasnom  prečítaní kaţdého príspevku odborne posúdil jednotlivé 

práce  Dalimír Stano. Usmernil, poukázal na chyby a nedostatky v jednotlivých ukáţkach 

a zároveň odporúčal preštudovať odbornú literatúru, ktorá by dopohla k odstráneniu 

spomínaných nedostatkov. K prečítaným ukáţkam sa vyjadrovali aj ostatní členovia.   

Úspechy  LK ČRIEPKY:  Dávid Petrík sa zapojil  do  50. ročníka celoslovenskej literárnej 

súťaţe Wolkrova Polianka, ktorej cieľom je podporiť tvorivú iniciatívu mladých básnikov 

a vytvárať priestor pre umeleckú sebarealizáciu talentovaných autorov. Za báseň Výstrel 

získal Prémiu súťaţe WP 2013. (6.11.2013) 

V  Časopise pre mladú literatúru a umenie  Dotyky č.5/2013 bol uverejnený  rozhovor 

s Dávidom Petríkom pod názvom Subrealista  a prierez jeho tvorbou. 

Kataríne Varechovej (Elena Eleková) vyšla poviedka Mikuláš v knihe poviedok pre deti 

a násťročných  Skejťácke tenisky, ktorá bola vydaná  vo vydavateľstve Perfekt. Zborník 

poviedok bol vydaný v rámci 9. ročníka literárnej súťaţe o pôvodnú poviedku pre deti, 

v ktorej boli uverejnené najlepšie poviedky tohtoročnej súťaţe.   

Sme radi, ţe stretnutia napomáhajú začínajúcim autorom, čo je aj naším cieľom.  

 

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 aj formou spoločných 

kultúrno-výchovných podujatí. 

Posedenie pri knihe trochu ináč 

Dňa 5.3.2013 v doobedňajších  hodinách sa v priestore internetového oddelenia Zemplínskej 

kniţnice Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnilo stretnutie  pracovníkov 

Slovenskej kniţnice pre nevidiacich  v Levoči p. metodičkou Annou Tabakovou,  správcom 

digitálnej kniţnice p. Mgr. Norbertom Véghom  s 18 členmi občianskeho zdruţenia Únie 

slabozrakých a nevidiacich v Michalovciach pod názvom: Posedenie pri knihe trochu ináč. 

V úvode pracovník internetového oddelenia kniţnice prítomných pozdravil krátkym slovom 

zameraným na mesiac marec, ktorý je plný pamätných dní  a zároveň celý je mesiacom  

knihy. Následne  pracovníci Slovenskej kniţnice pre nevidiacich v Levoči oboznámili 

prítomných členov občianskeho zdruţenia ÚSaN v Michalovciach s  moţnosťami vyuţívania 

digitálnych sluţieb ponúkaných Slovenskou kniţnicou pre nevidiacich  v Levoči. Pútavo 

a názorne predstavili najnovšie sluţby umoţňujúce prístup k digitalizovanému fondu 

prístupnému nielen prostredníctvom CD nosičov, ale na konkrétnych ukáţkach predviedli 

postup vyhľadávania a preberania beletrie, náučnej literatúry a časopisov vydávaných  

kniţnicou v Levoči. Poukázali na fakt, ţe v súčasnej dobe je takouto formou  na stránke 

kniţnice www.skn.sk  sprístupnených 2976 kníh a časopisov s 64104 kapitolami.  

Nasledovala ţivá diskusia o problémoch ich kaţdodenného ţivota na ktoré pracovníci SKN 

v Levoči ponúkli prítomným svoje cenné rady s tým, po mnohé odpovede a  rady nájdu za 

pomoci svojich blízkych po zaregistrovaní sa na webovej stránke kniţnice, ktorá poskytuje 

bezplatne takéto sluţby pre svojich členov. Zároveň upozornili, ţe tieto sluţby po slnení  

určitých podmienok môţu vyuţívať i ostatní občania,  pokiaľ sú nejakým spôsobom 
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zdravotne znevýhodnení. Pracovníci SKN v Levoči oboznámili prítomných, ţe väčšinu týchto 

sluţieb môţu  vyuţívať v Zemplínskej kniţnici Gorazda Zvonického v Michalovciach 

s ktorou majú  dlhoročné vzájomné dobré vzťahy, skúsenosti a spoluprácu. V závere stretnutia 

sa PhDr. Alena Vasiľová, riaditeľka ZKGZ  poďakovala všetkým prítomným za čas strávený 

v priestore ZKGZ, za námety a vyjadrila nádej na ďalšiu vzájomnú spoluprácu Únie 

nevidiacich a slabozrakých v Michalovciach, Slovenskej kniţnice pre nevidiacich Mateja 

Hrebendu v Levoči a Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.  

 

Stretnutie s knihou, ale trochu inak  

V rámci októbra – mesiaca úctu k starším sa dňa 11.10.2013  v priestoroch Zariadenie pre 

seniorov na Hollého ulici v Michalovciach uskutočnilo stretnutie pracovníkov Zemplínskej 

kniţnice Gorazda Zvonického s klientmi tohto zariadenia, ktorým „otvorili dvere“ do nového 

typu kniţného fondu. Preto to bolo „Stretnutie s knihou, ale trochu inak“ nakoľko to bolo  

stretnutie s knihou, ale v inej podobe – podobe „načítanej knihy“ na CD nosiči. 

 

V  roku 2013 bolo aktívnych 39 čitateľov s  hendikepom a vypoţičaných bolo 207 titulov 

zvukových kníh. 

 

Regionálne oddelenie pripravilo v mesiaci marec vydarenú akciu: 

Kúp knihu pre kniţnicu - vyhodnotenie 

Počas Týţdňa slovenských kniţníc od 18.3. do 24.3.2013 sa uskutočnila v Zemplínskej 

kniţnici Gorazda Zvonického v Michalovciach akcia pod názvom Kúp knihu pre kniţnicu. 

Čitatelia a návštevníci kniţnice mali moţnosť zakúpiť knihu z ponuky kníhkupectva Panta 

Rhei alebo Vydavateľstva Matice slovenskej a darovať ju kniţnici. Čitatelia a návštevníci 

kniţnice v rámci tejto akcie darovali kniţnici nové knihy v celkovej hodnote 247,11 €. 

Veríme, ţe po zaradení do kniţného fondu kniţnice potešia ďalších čitateľov. 

 

Besedy so spisovateľmi (15) 

 
Beseda s Marcelou Laiferovou 

Kľúč k šťastiu 

Mesiac marec  uţ  tradične patrí knihám, knihovníkom , spisovateľom , vydavateľom 

a všetkým milovníkom kníh.  Pri tejto príleţitosti  sa  uskutočnilo v Zemplínskej kniţnici G. 

Zvonického exkluzívne stretnutie s obľúbenou speváčkou, lekárkou, spisovateľkou  Marcelou 

Leiferovou. Na  stretnutí pani Marcela Leiferová odprezentovala svoju najnovšiu knihu  Kľúč 

k šťastiu. Svojim čitateľkám poradila ako ţiť naplno,  ako si splniť svoje sny a nájsť ten 

správny kľúč k šťastiu. K umocneniu prekrásnej atmosféry prispela aj svojimi pesničkami. 

Súčasťou besedy bol aj predaj kníh spojený s autogramiádou.  Nášho milého hosťa nám 

sprostredkovala poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky pani Ľubica Rošková, ktorej 

patrí naše srdečné poďakovanie.. 
Stretnutie s Jurajom Šebestom 

V marci  sa v ZKGZ zišlo 45 milovníkov literatúry z Gymnázia Sobrance a ZŠ P. Horova 

Michalovce, aby sa stretli  s autorom úspešných komixových románov pre tínedţerov Jurajom 

Šebestom. 

Juraj Šebesta publikuje poviedky a články v rôznych časopisoch, novinách a zborníkoch. 

Získal cenu poroty súťaţe Poviedka 1996 za prózu Čakanie na zázrak. Kniţne debutoval v r. 

2005 zbierkou poviedok Triezvenie. Jeho román pre dospievajúcich aj dospelých Keď sa pes 

smeje (2008) získal mnoţstvo ocenení: Cenu Stana Radiča – Objav roka, na Medzinárodnou 

festivale humoru a satiry, Kremnické gagy 2008, Najlepšia kniha pre deti a mládeţ, zima 

2008.  
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Román Venusha (Ťaţký týţdeň) je jeho najnovším dielom, ktoré predstavil svojim čitateľom 

v kniţnici. Venusha sa stala najkrajšou a najlepšou knihou pre deti a mládeţ jesene 2011. Je 

sondou do duše tínedţerov a je určená aj poľutovaniahodným rodičom. Autor v nej 

brilantným spôsobom vyuţil slangové výrazy ako typický jazyk tínedţerov. Ilustrátorkou 

komixového románu je výtvarníčka Katarína Slaninková. 

Stretnutie s Tinou Van Der Holland  
V  marci sa v priestoroch Literárneho múzea P. Horova v Bánovciach nad Ondavou 

uskutočnilo stretnutie so spisovateľkou - Tinou van der Holland, autorkou kníh Ako hadí jed, 

Sladký ţivot opatrovateľky, Shalom a ďalšie. Sprievodným podujatím bola výstava gobelínov 

Agátky Jurkovej. Organizátormi akcie boli Miestna ľudová kniţnica pri Obecnom úrade a ZO 

Únie ţien Slovenska v Bánovciach nad Ondavou. Zemplínska kniţnica G. Zvonického sa 

podieľala zabezpečením kníh na čítanie, pozvaním spisovateľky a propagáciou  podujatia. 

Autorka zaujala  zúčastnených  rozprávaním o svojej doterajšej tvorbe a o pripravovaných 

tituloch,  ktoré vyjdú v jej novom vydavateľstve Koruna. Stretnutie malo úspech a knihy 

spisovateľky sa rozchytali ako teplé roţky.  

Stretnutie s Otakarom Krásenským 

Na Spojenej škole internátnej sa dňa 27.3.2013 uskutočnilo stretnutie s Otakarom 

Krásenským a študentmi školy.  Otakar Krásenský, rodák z Kolína ale naturalizovaný 

Zemplínčan tu predstavil svoju knihu Pozitívne správanie. 

Veselé aj váţne a hlavne poučné zamyslenia nad východiskami z rôznych situácií podal 

s vtipom jemu vlastným. V jeho vystúpení zarezonovala aj téma v dnešnej dobe vysoko 

aktuálna medzi mládeţou – drogová závislosť. Negatívnym aj pozitívnym príbehom spevákov 

E. Preslyho a F. Sinatru ukázal, aká dokáţe byť závislosť zničujúca a ţe zo závislosti je 

moţné sa vymaniť.  
Autorské čítanie Michal Hvorecký ON TOUR 2013 

V apríli sme v  kniţnici  privítali spisovateľa a publicistu Michala Hvoreckého. Do 

Michaloviec prišiel v rámci svojej cesty po Slovensku na ktorej navštívil viac ako 20 miest. 

V dopoludňajších hodinách sa stretol so študentmi Gymnázia Ľ. Štúra, popoludní pokračoval 

v autorskom čítaní pre verejnosť v ZKGZ v Michalovciach.   

Na oboch podujatiach predstavil svoju tvorbu a poslednú knihu Naum. Jeho poviedky aj 

vďaka pútavému čítaniu vzbudili úprimný záujem u publika. Na besedách účastníci zdieľali 

názory tohto mladého autora, ktorý hovorí naplno čo si myslí.  

Beseda s regionálnou autorkou Máriou Dományovou 

Je zvykom pozývať na besedy  známych ľudí  pre širšiu verejnosť.  My sme urobili výnimku. 

Nepozvali sme ţiadnu „celebritu“. Chceme našim čitateľom predstaviť literárne činných ľudí 

z nášho regiónu. Ľudí ktorých poznáme a stretávame v beţnom ţivote.  

V Týţdni slovenských kniţníc  sme medzi nami privítali regionálnu autorku  RNDr. Máriu 

Dományovu.  

V úvode stretnutia zarecitovala z tvorby p. Dományovej  báseň  Jarný svet Mária Šumerová,  

študentka GPH v Michalovciach, na ktorom pôsobila autorka ako pedagóg.  

Po stručnom predstavení autorky pracovníčkou kniţnice, slova sa ujala p. Dományová.   

V spoločnosti gymnazistov zaspomínala aj na veselé príhody zo svojej mladosti. 

Od malička má veľa záujmov a záľub. Najstaršou záľubou je kreslenie a maľovanie. Pokúšala 

sa aj o olejomaľby. Ďalšou záľubou je hudba a spev. Hrala na husle, i na doprovodnú gitaru a 

pokúšala sa dokonca aj komponovať. V súčasnosti je členkou Chrámového speváckeho zboru 

prof. Štefana Hlaváča  pri rímskokatolíckej cirkvi farnosť Narodenia Panny Márie 

v Michalovciach. K pesničkám si písala texty a je na svete ďalšia zo záľub literatúra a poézia. 

Literárne pokusy vyšli v zbierke  poézie Čriepky, vďaka  kolegom slovenčinárom. Svoje 

básne sporadicky publikovala v Novom slove, v Smene na nedeľu, vo Východoslovenských 

novinách (boli to noviny v ktorých boli rubriky pre mladých začínajúcich autorov).  Niekoľko 
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básní sa dostalo i do zborníka autorov východného Slovenska Rozpätie. Má aj prvé hudobno-

literárne pokusy o Kainovi a Ábelovi. 

Toľko o mimo profesionálnych aktivitách. 

Nasleduje matematika, veľký koníček a profesia… Získané poznatky z matematických 

olympiád rada sprostredkovávala iným. Voľba profesie bola viac menej jasná: učiteľstvo 

matematiky a nejakého ďalšieho predmetu a s deskriptívnou geometriou vyhrala fyzika. 

 

Prezentácia knihy Pozrime sa, čo je za múrom/Looking over the wall 

Dňa  30. mája 2013 uskutočnila Zemplínska kniţnica G. Z. v Michalovciach oddelenie 

náučnej literatúry autorskú prezentáciu knihy Pozrime sa, čo je za múrom/Looking over the 

wall/. Spisovateľ Ján Fifik rodák zo Spišskej Novej Vsi  veľmi autenticky a zaujímavo 

priblíţil svoje záţitky z krajín juhovýchodnej Ázie, hlavne kultúru, tradície a súčasný ţivot 

v Čínskej republike. Ako cestovateľ, novinár a bývalý splnomocnený veľvyslanec  Slovenska 

vo Vietname a Pekingu na svojich cestách spoznával osudy ľudí, vnímal ich problémy a od 

svojho návratu z diplomatických sluţieb na Slovensko svoje poznatky a záţitky tlmočí 

prostredníctvom literárnej tvorby. Stretnutie so študentmi Strednej odbornej školy obchodu a 

sluţieb  so zameraním na štúdium cestovného ruchu prispôsobil  záujmu  otázok, ktoré 

smerovali  k tejto problematike.  Súčasťou podujatia bola autogramiáda, s moţnosťou výhry 

letenky do Číny a cestopisný film z krajín, ktoré cestovateľ  pán Ján Fifik navštívil.  

Podujatie s rovnakým obsahom sa uskutočnilo aj pre čitateľov a návštevníkov kniţnice 

v popoludňajších hodinách. Dospelí  ocenili stretnutie s veľmi zaujímavým a rozhľadeným 

cestovateľom, ktorý  svojimi znalosťami a záţitkami spríjemnil  popoludnie strávene 

v kniţnici. Nezabudnuteľným záţitkom zo stretnutia bolo nielen autorovo rozprávanie ale aj 

záverečné príjemne prekvapenie vo forme suvenírov, ktorými náš milý hosť obdaril čitateľov 

kniţnice.  

Úspešnosť podujatia charakterizuje aj  zápis do kroniky ZKGZ  „ Bolo mi veľkou cťou 

osobné stretnutie s pánom Jánom Fifikom, jeho zaujímavé rozprávanie zanechalo vo mne 

nezabudnuteľný záţitok. Rada cestujem, poznávam ľudí a fotografujem. Dalo mi veľa toto 

stretnutie.“ 

                                                                                               S úctou Ingrid Hrubá. 

Čo baby nedokáţu – stretnutie so spisovateľkou Martou Hlušíkovou 

Na detskom oddelení ZKGZ sme v októbri privítali milého hosťa spisovateľku Martu 

Hlušíkovu. Deti najviac zaujímalo kde pani spisovateľka čerpá inšpiráciu pre svoje príbehy 

a aké knihy má rada. Súčasťou stretnutia boli aj deťmi  prednesené texty z jej jednotlivých 

kníh.  

Marta Hlušíková je autorkou viacerých kniţných publikácií pre deti, dospievajúcich 

a dospelých. Venuje sa próze, ale aj poézii. Knihy pre deti: Kde pavúky tkajú cukrovú vatu, 

Neznášam keď ma hladkajú po hlave, Písmenkovo alebo Tam, kde pršia výkričníky, 

Bublinkové rozprávky, Čo baby nedokáţu. Spolupracuje so slovenským rozhlasom a je 

spoluautorkou poviedkových kníh pre deti z vydavateľstva Perfekt. 

Stretnutie s Jozefom Madárom 

V októbri  sa v kniţnici uskutočnilo stretnutie s novinárom, publicistom 

a spisovateľom Jozefom Madárom. Pán Madár  bol 17 rokov externým redaktorom 

v michalovskom Zemplíne extra. Ţije v Sečovciach. Z novinárčiny prešiel na prózu a poéziu.  

Vo svojej tvorbe sa hrabe a pitva v osudoch obyčajných ľudákov.  

Z tvorby:  Kupovať na bradu- básne, poviedky, humoresky;  

Všetko na 50 slov  – básne, všetko na 50 slov,  aforizmy, epigramy a poviedky;  Ľusdo – 

poézia, príbehy na 50 slov. 

Stretnutia sa zúčastnili študenti redakčných rad školských časopisov -  GPH Michalovce, 

SOŠT Partizánska Michalovce, SOŠ OaS Michalovce. 
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Cestovateľská prezentácia Michala Knitla 

V novembri  zavítal do kniţnice cestovateľ  a spisovateľ Michal Knitl, ktorý pre čitateľov a 

návštevníkov kniţnice  zrealizoval cestovateľskú prezentáciu krajín Pamír a Kirgizsko. 

Zaujímavou formou priblíţil ţivot, krajiny a zvyky národov Ázie. Súčasťou podujatia bola aj 

autogramiáda autorových kníh, ktoré zaujali svojou atraktívnou fotografickou prílohou a 

zaujímavými poznatkami a skúsenosťami cestovateľa , dobrodruha a drţiteľa ceny 

Autovtáka 2013 ocenenia z festivalu Hory cesty ľudia.  

 

Tinou Van der Holland a Jarmilou Repovskou 

V novembri sme pripravili ešte  besedu so spisovateľkami Tinou Van der Holland a Jarmilou 

Repovskou. Tina Van der Holland vydala doteraz päť kníh. Je spoluzakladateľkou 

vydavateľstva KORUNA v ktorom vyšlo doteraz sedem kníh.  Jednou z nich je aj najnovšia  

kniha autorky Jarmily Repovskej „Ako si neskaziť ţivot“. Súčasťou stretnutia bola 

autogramiáda a predaj kníh. Beseda so spisovateľkami prebehla v príjemnej atmosfére, 

rozprávanie autoriek bolo pútavé a reakcie čitateliek bezprostredné. 

Emíre Khidayer - Dubajské tajomstvá a správy o Araboch 

Beseda spojená s autogramiádou a predajom kníh autorky sa uskutočnila v ZKGZ  tieţ 

vnovembri. Diplomatka, prekladateľka a spisovateľka Emíre Khidayer vyštudovala arabistiku 

a islámistiku spolu s anglicistikou na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Napísala viacero 

odborných aj populárno-náučných článkov. Svoje skúsenosti, vedomosti a záţitky zo ţivota a 

návštev v krajinách Blízkeho východu vloţila do kniţných publikácií Arabský svet – Iná 

planéta?, Príbehy zo Sumhuramu a Ţivot po arabsky.  Na stretnutí v našej kniţnici predstavila 

svoj prvý román Dubajské tajomstvá. Beseda mala veľmi pozitívny ohlas, čitatelia sa ţivo 

zaujímali o ţivot a postavenie ţien v arabských krajinách. 

Kde asi rozprávka býva... ( stretnutie s Petrom Karpinským) 

„Kde bolo, tam bolo, za horami za dolami... vlastne nie, len tu neďaleko pod Tatrami sa k 

nebu vypína nádherný Ľubovniansky hrad. V tom hrade síce neţijú kráľ, kráľovná a 

princezná, ale býva tam rozprávka. A nielen jedna. V hradných múroch sa skrýva mnoţstvo 

rozprávok, len treba vedieť pozorne načúvať. “ 

26. novembra 2013 k nám zavítal autor detských kniţiek  Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, 

Rozprávky z Múzea  záhad a tajomstiev, Sedem dni v pivnici, Kde asi rozprávka býva ... Peter 

Karpinský.  

Podujatia sa zúčastnili ţiaci zo ZŠ Budkovce, Palín, P. Horova Michalovce a ZŠ na Okruţnej 

ulici v Michalovciach.  V úvode nechýbalo ani divadielko v podaní tretiakov zo ZŠ P. Horova 

„Ako sme chytali muchy a ako si Ťukťuk robil ţelezné zásoby“. Deti sa  formou otázok 

oboznámili s tvorbou a ţivotom spisovateľa . Stretnutie bolo obohatené aj recitáciou textov 

z vybraných kníh. 

Literárny večer 

Dňa 21.11.2013  v spoločenskej miestnosti ZKGZ v Michalovciach  sa stretli priatelia  

literatúry (v počte19) na Literárnom večere s Dalimírom Stanom ( básnik, člen SC PEN, 

SSS)  a Róbertom Hakalom ( píše poéziu, poviedky a satirické útvary; člen Literárno-

umeleckého klubu v Trebišove ).  

Autori prezentovali svoju tvorbu a predniesli ukáţky z vlastnej tvorby.  Dalimír Stano nám 

predstavil tvorbu autorov, ktorých diela vyjdú vo vydavateľstve DALi. 

Literatúra a hudba patria nerozlučne k sebe, tvoria súzvuk. Aj tento večer nám hudbou 

spríjemnili ţiaci ZUŠ v Michalovciach Janka Tutková a Viktória Pukasová (hra na gitare) 

a Stanislav Borko (spev). 

Dalimír Stano ( 1955) ţije a tvorí v Košiciach, s ktorých literárnym a kultúrnym ţivotom sa 

spája i väčšina jeho tvorivých aktivít. Patrí medzi známych slovenských básnikov, a to najmä 
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v kontexte košického okruhu autorov, no jeho meno sa tieţ úzko spája s nemenej dôleţitou 

aktivitou, akou je podpora začínajúcich básnikov.   

Tvorba:  Vaša esencia (1997);  Oxana (1998); Samotka (2001), Kolotoč alfa (2003); Ţreb 

môjho bytia (2005); Edo je deväť ( 2006);  Diabolské balady ( 2007). 

Róbert Hakala (1958) sa pohybuje v literárnom priestore uţ dlhšie. Ţije v Trebišove, kde 

pracuje ako špeciálny pedagóg v Odbornom učilišti internátnom.  

Tvorba: Mäsoţravé mesto (1993); Deň pre bláznov a panny(1998); Rekviem za Jeţiša 

K. (2008); Krása a Bolesť (2012). 

„Prebudili ma anjeli“ stretnutie s Monikou Jakubeczovou 

V decembri  sa  uskutočnila beseda so spisovateľkou a online podnikateľkou Monikou 

Jakubeczovou. Venuje  sa terapiám a koučovaniu a je zakladateľkou OZ E- ţeny. Je autorkou 

knihy „Prebudili ma anjeli“, ktorá je výpoveďou o jej vlastnom duchovnom prebudení. 

Rozprávanie o tom ako je moţné zachovať si zdravú rovnováhu medzi materiálnym 

a spirituálnym ţivotom  vyústili v zaujímavé posedenie, ktoré trvalo do neskorých večerných 

hodín.  Beseda bola spojená s predajom kníh a autogramiádou. 

 

Výstavy v kniţnici v roku 2013   (10) 

Najkrajšie české a slovenské detské knihy je názov putovnej výstavy kníh, ktorú otvorila 

ZKGZ v Michalovciach 17. decembra 2012.  Výstavu pripravili spoločne BIBIANA 

Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave a Památník  národního písemníctví v Prahe. 

 Jedinečnú výstavu, ktorá prezentuje 100 slovenských a 100 českých ocenených kníh pre 

deti a mládeţ za posledných desať rokov, pripravili Vladimíra Hoštová – komisárka českej 

časti a Eva Cíferská – komisárka slovenskej časti expozície. Touto výstavou sa aj naša 

kniţnica pripojila k propagácii čítania. V spolupráci s materskými a základnými  školami sa 

naše pracovníčky kniţnice  snaţili dostať do povedomia detí hodnoty písaného slova. Čítanie 

je zručnosť, ktorú dieťa nevyhnutne potrebuje pre svoj ďalší úspešný ţivot. Táto jedinečná 

výstava bola pripravená tak, aby sa kaţdý návštevník mohol kníh dotknúť a zalistovať v nich. 

Súčasťou výstavy boli aj sprievodné podujatia – záţitkové čítania. Výstava bola prístupná 

verejnosti do 31.januára 2013.  

Výstava Juraja Liberu Hudobné abstrakcie  

Vo februári sa uskutočnila v Zemplínskej kniţnici Gorazda Zvonického v Michalovciach 

vernisáţ výstavy Juraja Liberu HUDOBNÉ ABSTRAKCIE - Hudobné obrazy & Maľovaná 

hudba. Súčasťou vernisáţe bol krst a autogramiáda knihy Juraja Liberu SPEVY ZEMPLÍNA 

I., spojená s jej predajom. Krstnou mamou knihy bola PhDr. Viera Čurmová, knihu krstila 

cukrom. Výstava vyjadrovala vlastný vnútorný svet pocitov autora a bola verejnosti 

sprístupnená do  konca februára. 

Výstava Od svetového poţiaru k spoločnému štátu Čechov a Slovákov 

Výstava venovaná 95. výročiu vzniku Československa 

Dlhoročné snahy vymaniť sa spod nadvlády Rakúsko-Uhorska vyvrcholili  vyhlásením 

spoločného štátu Čechov a Slovákov  dňa 28. októbra 1918 Národným výborom v Prahe. 

Vznik ČSR bol pre Slovákov v 20. storočí azda najdôleţitejšou udalosťou, od ktorej sa 

odvíjali naše ďalšie dejiny. Vytvoril sa základný rámec  pre zavŕšenie nášho národa do jeho 

vyspelej, modernej podoby. Po prvý krát za svoju existenciu boli oba národy slobodné.  

ZKGZ v Michalovciach  si 95. výročie vzniku 1. ČSR pripomenula výstavou, ktorá bola 

inštalovaná v dňoch 4. – 28. marca 2013 z dokumentov ŠVK v Košiciach. Cieľom výstavy 

bolo podrobnejšie oboznámiť  čitateľskú verejnosť s problematikou vzniku spoločného štátu.  

Výstava Grimmovci a súčasný rozprávkový svet 

Rozprávky sú večné. Tie najlepšie sa v pamäti vynárajú aj po rokoch a majú čarovnú moc 

pripomenúť podmanivú chuť detstva a okúzlenia svetom fantázie, v ktorom vţdy zvíťazí 
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dobro nad zlom. Aby však ústne podávané príbehy preţili aţ dodnes, potrebovali niekoho, kto 

by ich dôsledne zaznamenal. Tejto úlohy sa s pozoruhodným odhodlaním zhostili bratia 

Wilhelm a Jacob Grimmovci. Nemeckí akademici, lingvisti a milovníci ľudových tradícií, 

ktorí zozbierali, upravili, spísali a napokon aj kniţne vydali veľkú časť toho, čo dnes právom 

nazývame európskym rozprávkovým dedičstvom. 

V priestoroch detského oddelenia sa od 5. apríla do konca mája 2013 zrealizovala výstava 

ŠVK Košice a Goetheho Institutu Bratislava „Grimovci a súčasný rozprávkový svet“ 

Sprievodnými podujatiami výstavy bola Noc s Andersenom,  zaţitkové čítania a premietanie 

rozprávok bratov Grimovcov.  

Výstava sv. Cyril a Metod, patróni Slovenska 

( 29. 5.  -  28. 6. 2013) 

 Od 5. Júla 2012 do 31. decembra 2013 slávime na Slovensku Rok veľkého jubilea – 1150 

rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. V súvislosti s týmto jubileom,  

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického pre čitateľov a návštevníkov kniţnice pripravila 

výstavu pod názvom  Svätí Cyril a Metod, patróni Slovenska. Návštevníci si mohli na 

jednotlivých výstavných  listoch pozrieť obrazom a slovom zaznamenané pozvanie, príchod 

a pôsobenie Cyrila a Metoda na Veľkej Morave. Výstava obsahovala titulné listy a obaly kníh 

odbornej literatúry, literárne a výtvarné diela, maľby, grafiky či plastiky s vyobrazením Cyrila 

Metoda. Vyzdvihnutá bola zásluha na šírení kresťanstva, vzdelanosti a kultúry na Veľkej 

Morave. O význame pôsobenia Cyrila Metoda na našom území svedčí skutočnosť, ţe ich 

hodnoty pretrvali  1150 rokov a ako ţivotodarná tradícia sa tiahnu celými národnými dejinami 

Slovenska. 

Výstavu navštívili ţiaci michalovských  základných škôl : ZŠ T.J. Moussona, ZŠ Školská 2, 

ZŠ Krymská 5, ZŠ Moskovská 1 ,C ZŠ Volgogradská 1, ZŠ P. Horova, ZŠ J. Švermu 6, ZŠ 

Okruţná 17 a 4. ZŠ ( Mgr. Majvitorová, Hovancová, Mgr. Holonič) 

Zo stredných škôl si výstavu prezreli študenti SOŠ obchodu a sluţieb - výstava bola doplnená 

videoprojekciou o Cyrilovi a Metodovi (Čuhaničová, Mgr. Holonič), študenti SOŠ sv. Cyrila 

a Metoda (Mgr. Holonič) a študenti SOŠ technickej , Močarianska 1, pre týchto študentov od 

prednášal 5. 6. a 21. 6 2013 Judr. Miroslav Schýbal prednášku Vierozvestcovia Cyril a Metod 

a ich prínos pre začlenenie Veľkej Moravy do európskeho spoločenstva .(Farbarová, 

Čuhaničová)  

Záujem o výstavu prejavilo aj Občianske zdruţenie INTEGRA . Okrem výstavy si prezreli aj 

dokumentárny film o sv. Cyrilovi a Metodovi. (Mgr. Holonič) 

Súčasťou výstavy bola aj výstavky kníh s cyrilometodejskou problematikou z fondov ZKGZ. 

Návštevníci mali tak jedinečnú príleţitosť spoznať históriu a kultúru Slovenska, ktorá nás 

v mene Cyrila Metoda vzájomne spája. Výstava bola zapoţičaná z fondov Štátnej vedeckej 

kniţnice v Košiciach. 

Literatúra, ktorú nepoznáme 

Literatúra, ktorú nepoznáme – pod týmto názvom sprístupnila Zemplínska kniţnica G. 

Zvonického výber z tvorby  slovenských exilových spisovateľov. Výstava priblíţila publiku 

mnohostranné edičné, politické, národné, kultúrne, umelecké, vedecké a duchovné aktivity 

slovenského exilu. Z pohľadu diváckeho záujmu bol z pochopiteľných dôvodov úspešný 

Gorazd Zvonický -  náš rodák, ktorého storočnicu si tohto roku pripomíname. Sprievodným 

podujatím bolo premietanie filmu Gorazd Zvonický  známy/neznámy. Výstavu spolu 

navštívilo 344 študentov a návštevníkov (SOŠT- Kapušianska, Partizánska,  SOŠOa S,  SOŠ-

Cyrila a Metóda,  SZŠ,  GPH a Sociálne zariadenie psychiatria). Touto výstavou Zemplínska 

kniţnica G. Zvonického prispela k propagácii exilovej literatúry a kultúry. Výstavu nám 

zapoţičala Štátna vedecká kniţnica v Košiciach. 

Spisovatelia v školských laviciach  
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V mesiaci október sme v ZKGZ v spolupráci s Múzeom školstva a pedagogiky Bratislava 

sprístupnili  výstavu „Spisovatelia v školských laviciach“ na ktorej sa zúčastnili deti ZŠ , 

Stredných škôl, pedagógovia  a čitatelia kniţnice.  

Návštevníci výstavy spoznali majstrov pera aj z inej stránky ako kniţnej a oboznámili sa  

s ich tvorbou.  Dvanásť súčasných autorov si na paneloch spomína na svoje školské časy, 

spoluţiakov, pedagógov, ale aj na predmety, ktoré nemali v láske a naopak. Súčasťou výstavy 

bolo aj DVD na ktorom   autori ako  Daniel Hevier, Feldeková, Janovic, Banáš, Hvorecký, 

Borušovičová, Nagyová-Dţerengová, Borušovičová, Farkašová, Rankov, Ballek, Kapitáňová 

sa preniesli do školských čias a prezradili ako ich tie roky ovplyvnili a formovali v osobnom 

a profesijnom ţivote. Výpovede autorov boli doplnené ich  fotografiami zo školských čias, 

vysvedčeniami, školskými diplomami a inými autentickými materiálmi, ktoré ponúkli zo 

svojich osobných archívov. V rámci výstavy sme si prečítali  úryvky z  kníh, ktoré boli 

napísané pre deti a mládeţ. 

Magický svět Bohumila Hrabala - výstava fotografií 

V dňoch 11.11.2013 aţ 30.11.2013 prebiehala v priestoroch  Zemplínskej kniţnice Gorazda 

Zvonického v Michalovciach v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach výstava fotografií 

od Ladislava Michálka prezentujúcich českého prozaika, jedného z najvýznamnejších a 

najosobitejších spisovateľov druhej polovice 20.storočia Bohumila Hrabala  (*28.3.1914 Brno 

– +3.2.1997 Praha) 

Bohumil Hrabal sa inšpiroval autentickými ţivotnými skúsenosťami, ktoré s nevšednou 

fantáziou transformoval do svojbytnej grotesknosti, nadsázky aţ komiky, inokedy vytvoril 

diela poznamenané skepsou, čiernym humorom, a nevyhýbal sa slangu ani poetizmu.  

Širokej verejnosti sú najznámejšie jeho diela:  Skřivánci na niti 1959, Ostře sledované vlaky 

1964,  Postřiţiny 1976 a  Obsluhoval jsem anglického krále 1980. 

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 . Výstavu navštívilo 204 detí základných a materských škôl 

z Michaloviec a okolia. 

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. 

Prečítali sme si aj povesť o čarodejníkovi Klingsorovi a Bratislavskom hrade. 

 

Celkom sa na  našich podujatiach zúčastnilo 6 427 návštevníkov.  

 

II. Regionálna činnosť 

 

1. Bibliografická činnosť 
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Excerpcia z regionálnej tlače : Michalovčan,  Zemplínsky Korzár, Noviny Zemplína 

online, Naše mesto Stráţske, Prameň, Misionár, Don Bosco dnes, Bel novinky, Budkovčan 

a Pozdišovské čriepky. Z regionálnej tlače a z časopisu Slovenka bolo v roku 2013 

vyexcerpovaných a vloţených do databázy 1620 záznamov. 

Priebeţne boli doplňované výstriţkové albumy spracovávané v klasickej aj elektronickej 

podobe. 

Pripravené podujatia v prvom polroku 2013 : 

- Kúp knihu pre kniţnicu – v Týţdni slovenských kniţníc, 

- nástenka a výstavka o ţivote a diele Gorazda Zvonického – hlavný autorom réţie 

a scenára filmu bol Ing. Boris Voroňák. Film vyšiel pod názvom „Gorazd Zvonický 

– známy/neznámy“. 

- Choma a Kele na Zemplíne – podujatie pri príleţitosti odhalenia  busty 

M.R.Štefánika  v Zaluţiciach, 22.5.2013, 

- pri príleţitosti Dňa otvorených dverí bola vydaná záloţka Gorazd Zvonický v počte 

50 kusov.  

 

  

 

2. Metodická činnosť 

 

Metodická a prieskumová činnosť bola realizovaná : 

 poradenskou  sluţbou jednotlivým kniţniciam okresu, 

 prípravou kultúrno-výchovných podujatí v obecných kniţniciach, 

 

Do konca marca 2013 boli spracované štatistické výkazy o činnosti kniţníc za rok 2012. 

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

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

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

VKJB v Košiciach.  

V roku 2013 bolo uskutočnených 28 metodických návštev.  

Metodické návštevy boli zamerané na : poradenskú činnosť, pomoc pri vyraďovaní a triedení 

kniţného fondu, prípravu kultúrno-výchovných podujatí v obecných kniţniciach, pomoc a 

zaškolenie do kniţničného programu MaSK. 

Doplňovanie fondov v obecných kniţniciach na základe dohôd uzavretých s obecnými úradmi 

sme v tomto roku uţ nerobili. Počet obecných úradov, ktoré o túto sluţbu prejavujú záujem 

z roka na rok klesá, mnohé uţ nemajú záujem , pretoţe ponuka vydavateľstiev a internetových 

kníhkupectiev je široká a finančne dostupná.  
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K 1.5.2013 bolo zrušené miesto metodičky a metodická činnosť bola prerozdelená na 

jednotlivé úseky Útvaru metodiky, koordinácie a automatizácie. 

 

3. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 

 

Pri príprave kultúrnych a vzdelávacích podujatí a spoločných projektov spolupracuje 

kniţnica so vzdelávacími a kultúrnymi zariadeniami a rôznymi inštitúciami na území 

mesta a regióne – ide o kultúrne inštitúcie akými sú Zemplínske osvetové stredisko, 

Zemplínske múzeum, Hvezdáreň,  Anima, Integra, free Dom, Klub priateľov Sofie, Sub-terén,  

Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Slovenský zväz telesne postihnutých, Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska, České centrum na Slovensku, miestna pobočka 

Českého spolku, Dom  MS Michalovce, Pedagogicko-psychologická poradňa, materské, 

základné a stredné školy, pobočky vysokých škôl na území mesta, verejné kniţnice v regióne 

(obecné, mestské).  

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

zdruţenia je vytvárať platformu, na ktorej by sa stretávali tí občania, ktorí popri svojom 

zamestnaní sú ochotní a pripravení pomôcť kniţnici v jej činnosti a svojimi nápadmi prispejú k 

tomu , aby ZKGZ v Michalovciach sa ešte vo väčšej miere dostala do povedomia čo najširšej 

verejnosti. Poskytovať deťom a mládeţi moţnosť zmysluplného trávenia voľného času a tak 

prispieť k tvorivému rozvoju ich osobnosti . Organizovať a podporovať také aktivity a podujatia, 

ktoré budú viesť k odstraňovaniu informačných bariér pre občanov s akýmkoľvek 

znevýhodnením.  

 

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

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

b) vydávanie propagačných materiálov, broţúr a kníh,  

c) organizovanie voľného času detí a mládeţe rôznymi formami ,  

d) príprava projektov,  

e) podpora zdravého ţivotného štýlu,  

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

verejnosť,  

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

od dobrovoľných prispievateľov zabezpečovať napĺňanie cieľov a výkon činnosti zdruţenia  

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

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

napĺňania cieľov a činnosti zdruţenia.  

 

V roku 2013 pripravilo občianske zdruţenie v spolupráci s kniţnicou rad zaujímavých podujatí 

pre širokú verejnosť.  
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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, 

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, 

- emailovej komunikácie s pouţívateľmi kniţnice. 

 

 

 

 

 

 

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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5. Automatizácia a elektronizácia kniţnice  

 

V súlade s Uznesením vlády 801/2002 o elektronizácii kniţníc sa naša kniţnica v roku 2004 

zapojila do projektu KIS3G. Cieľom projektu bolo vybudovať na Slovensku efektívny 

centralizovaný integrovaný kniţnično-informačný systém a zlepšiť kniţnično-informačné 

sluţby občanom v kniţniciach a cez internet. Centralizované vyuţívanie kniţničného systému 

Virtua umoţňuje zlepšenie a rozšírenie sluţieb kniţníc a zlepšenie dostupnosti kniţničných 

zbierok. V súčasnosti má kniţnica 5 licencovaných klientov systému Virtua, systém je 

nainštalovaný aj na pobočkách. 

Technické zabezpečenie kniţnice v roku 2013 

V roku 2013 bolo zakúpených z grantu MK SR a z vlastných prostriedkov 6 nových 

počítačových staníc, ktoré boli nainštalované na jednotlivých oddeleniach kniţnice a slúţia 

zamestnancom na beţné pracovné činnosti. 

Zo sponzorských prostriedkov bolo zakúpené ozvučovacie zariadenie, ktoré slúţi pri 

kultúrno-výchovných podujatiach kniţnice. 

 

 

III. Projekty 2013 

 

Kultúrne poukazy 

Program  9. Kultúrne poukazy 

Podprogram : 9.2 

Gestor programu : Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 

Celkový rozpočet :  

Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu :  

Projekt bol schválený. Získali sme 1 453 kultúrnych poukazov.  

 

Povedz mi čo čítaš 

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 : 9 000,- € 

Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 1 200,- € 

Projekt bol schválený. Získali sme 5 000- €. 

 

Obnova a doplnenie technického vybavenia kniţnice 

Program 2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 

Podprogram : 2.1. Kniţnice a kniţničná činnosť 

Gestor programu : Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 

Celkový rozpočet : 4 400,- € 

Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 300,- € 

Projekt bol schválený. Získali sme 2 000,- €. 
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Stredometráţny film o Gorazdovi Zvonickom: „Gorazd Zvonický – známy/neznámy“. 

Poţadované od: Nadácia Slovenskej sporiteľne 

Celkové náklady na projekt: 700,- € 

Vlastné zdroje spolufinancovania: 0 

Projekt bol schválený vo výške: 700,- €  

 

Sv. Cyril a Metod, patróni Slovenska 

Program 7. Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť 

Podprogram : 7.6. Cyril a Metod a 1150. Výročie ich príchodu na územie Veľkej Moravy 

Gestor programu : Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 

Celkový rozpočet : 1 485,- € 

Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 150,- € 

Projekt nebol schválený.  

 

V knihách je múdrosť 

Poţadované od: Mesto Michalovce 

Celkové náklady na projekt : 2 000,- € 

Vlastné zdroje spolufinancovania : 1 000,- € 

Projekt bol schválený vo výške 300,- € 

Kde sa sejú knihy? 

Poţadované od: Karpatská nadácia – grantový program Otvorená kniţnica 

Celkové náklady na projekt : 3 294 ,- € 

Vlastné zdroje spolufinancovania : 330,- € 

Projekt bol schválený vo výške 2 964,- €  

Nákup ozvučovacieho zariadenia k projektu Kde sa sejú knihy?  

Sponzor Plodoovošč – Contex s.r.o., Michalovce v hodnote  210,- € 

 

Vzdelaní knihovníci = spokojní návštevníci 

Poţadované od: Slovenská asociácia kniţníc, s podporou MK SR 

Celkové náklady na projekt : 660 ,- € 

Vlastné zdroje spolufinancovania : cestovné, ubytovanie a stravné 

Projekt nebol schválený. 
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IV. Stratégia rozvoja kultúry KSK na roky 2008 – 2013 

Štandardizácia ZKGZ Michalovce v roku 2013 

 

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

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

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

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

OKaCR zapracoval ciele a úlohy Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do Stratégie 

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

číslo 484/2008.  

 

 

Zámerom štandardizácia kniţníc KSK je : 

 

vytvorenie jednotného systému noriem pre tvorbu a zabezpečenie podmienok rozvoja 

činnosti kniţníc v záujme vybudovania otvoreného informačno-kniţničného systému, 

schopného integrovať sa do informačno-kniţničného systému SR, 

 

vyuţitie benchmarkingu, ako efektívneho nástroja riadenia, ktorý prostredníctvom 

merania výkonov a procesov organizácie a ich systematickým porovnávaním s výkonom 

ostatných hľadá najlepšie riešenie. 

 

odbúranie mechanických úkonov v sluţbách a presun ľudských zdrojov do ţivého 

kontaktu s uţívateľmi a kultúrnou verejnosťou 

 

 

 

Vyhodnotenie výkonov kniţnice za rok 2013 podľa schválených štandardov : 

 

Ukazovateľ/indikátor 

výkonu kniţnice 

 

Slovenský 

štandard 

Benchmarking 

po zohľadnení 

špecifík 

jednotlivých 

kniţníc KSK 

 

Skutočnosť r. 

2013 

(prepočítané 

podľa 

metodiky 

z roku 2013) 

Skutočnosť r. 

2012 

 

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 

170 zv.= 0,17% 

Obnova nákup 

spolu  957 zv. = 

1% 

1301 zväzkov 

= 1,36 % 

2 Suma finančných 10 eur na 10 eur na knihu Nákup zo 8,98 € 
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prostriedkov na 

nákup 

kniţničných fondov 

 

knihu zdrojov KSK  

8,86 € 

Nákup spolu 

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, 

 

9302,8 – 62 % 9 363 – 

62,42% 

8 Výpoţičky na 1 

čitateľa 

 

 

 

 

Výpoţičky na 

obyvateľa 

30 za rok 

 

 

 

 

 

7 – 9 

výpoţičiek na 

obyvateľa   

Min. 20 za rok 

 

 

 

 

30,3 na 1 

čitateľa 

 

 

 

 

 

4,30  na 

obyvateľa 

27 za rok na 1 

čitateľa 

 

 

 

 

4,04 na 

obyvateľa 
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(kategória 20 

000 – 

40 000 

obyvateľov) 

 

9 Percento čitateľov 

z počtu 

obyvateľov  

15 % 

(kategória 20 

000 – 

40 000 

obyvateľov) 

 

Rozpätie  

10 – 15 %, 

 

14,20%  14,98 % 

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 7 

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. podlažie  
-    oddelenie dospelých čitateľov 

- čitáreň, študovňa 

 

III. podlaţie: 

- miestnosť na kultúrne a vzdelávacie podujatia 

-  

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 2013 -  porovnanie s predchádzajúcimi rokmi 

Poloţka r. 2013 r. 2012 r. 2011 

Evidenčný stav 

zamestnancov k 31.12. 
23 23 24 

Priemerný evidenčný 

stav zamestnancov: 
   

- prepočítaný 

stav 
20,7 21,4 23,3 

- vo fyzických 

osobách 
21,4 22 23,8 

Z toho : muţi 

               ţeny  
2 

21 

2 

21 

2 

22 

Z toho :  

Zamestnanci na ZPS 

Zam. na dobu určitú 

 

1 

4 

 

2 

2 

 

2 

- 

Mimo evid. stav 

Materská dovolenka... 
1 1 

 

- 
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Schválený rozpočet: 

Zdroj 41              226 776,00 € 

Zdroj 46                                      16 000,00 € 

Spolu:                        242 776,00 €   

Úpravy rozpočtu: 

Zdroj 41 (výdavky na činnosť)            672,00 € 

Zdroj 41                 400,00 €   

Zdroj 71 (grant z mesta Michalovce)              300,00 € 

Zdroj 71 (fin. dar Plodoovoč CONTEX s.r.o.)  210,00 € 

Zdroj 71 (projekt Karpatská nadácia)                 2 964,00 € 

 Zdroj 71 (projekt SLSP)                                       700,00 €         

Zdroj 111 (projekty - MK SR)                            6 620,00 € 

Zdroj 111 (kultúrne poukazy - MK-SR)      1 453,00 € 

Spolu úprava:                                       13 319,00 € 

 

Rozpočet po úprave:                                    256 095,00 € 

 

 

Počet najazdených kilometrov za rok 2013: 6 595,00 km 

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

kniţníc, zásobovanie. 

V roku 2013 boli uzatvorené dve  dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť 

formou dobrovoľníckej sluţby  na obdobie  12/2012-5/2013 (2 uchádzači o zamestnanie), 

8/2013-1/2014 (2 uchádzači),  jedna dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania 

absolventskej praxe na obdobie 1/2013-6/2013.  

Zákon č. 546/2010 z 9. decembra 2010  s účinnosťou od 1. januára 2011 ukladá pre všetky 

obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, 

povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na Internete. V súlade s týmto zákonom 

ZKGZ zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy vo formáte PDF na webovom sídle kniţnice 

http://www.zkgz.sk 

http://www.zkgz.sk/
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D/ Prílohy (nestránkované ) 

 

 

I. Publikačná činnosť 

II. Edičná činnosť 

III. Kniţničné ukazovatele – prehľad podľa kniţničnej metodiky 

IV. Tabuľkové prehľady aktivít kultúrne a výchovné podujatia 

V. Tabuľková časť ekonomických ukazovateľov 

 Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 

 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFO V2-01 

 Prehľad o príjmoch a výdajoch 

VI. Fotografická príloha aktivít 

 

 

 

 

 



 

 

Publikačná činnosť 
 

1.  

Lačná, Emília 

Aká bola Noc literatúry v našom meste / Emília Lačná 

Michalovčan. - Roč. XXIV, č. 11 (2013), s.1 

 

2.  

Deti vyrábali v kniţnici valentínske pozdravy / Martina Králiková 

Michalovský  Korzár týţdenník. - Roč. II., č.7 (2013), s.2, Fotogr. 

 

3. 

Peterčíková, A. 

Druhý ročník Literárnych dní seniorov / A. Peterčíková 

Michalovčan. - Roč. XXIV, č. 11 (2013), s.3 

 

4. 

Potocký, Milan 

Kam za kultúrou, zdravím a športom / Milan Potocký 

Michalovský  Korzár týţdenník. - Roč. II., č.4 (2013), s.9, Fotogr. 

 

5. 

Vasiľová, Alena 

Stretnutie so seniormi- / Alena Vasiľová 

Knihovník. - Roč. 34, č. 2 (2012), s. 4-5, Fotogr. 

 

6. 

Vasiľová, Alena 

Vydarená noc / Alena Vasiľová 

Michalovčan. - Roč. XXIV, č. 2 (2013), s.3 

 

7. 

Králiková, Martina 

Zempľinske  rozpravki v nárečí sa páčia aj študentom : zozbierali najlepšie rozprávky z 

regiónu / Martina Králiková 

Michalovský  Korzár týţdenník. - Roč. II., č. 6 (2013), s.4, Fotogr. 

 

8. 

Majvitorová, Iveta 

Zvonického literárne dni / Iveta Majvitorová 

Michalovčan. - Roč. XXIV, č.11 (2013), s.3 

 

9. 

Majvitorová, Iveta 

Babka na rebríku a iné dedkoviny / Iveta Majvitorová 

Michalovčan. - Roč. XXIV, č. 22 (2013), s.7 

 

10. 

Beseda so spisovateľom / [zkgz] 

Michalovčan. - Roč. XXIV, č. 21 (2013), s.7 



 

 

11. 

Kde sa sejú knihy / Alena Vasiľová 

Michalovčan. - Roč. XXIV, č.16  (2013), s.3 

 

12. 

Majvitorová, Iveta 

Kniholand 2013 / Iveta Majvitorová 

Michalovčan. - Roč. XXIV, č. 15 (2013), s.3 

 

13. 

Holonič, Svätoslav 

S knihou trochu inak / Svätoslav Holonič 

Michalovčan. - Roč. XXIV, č.20  (2013), s.3 

 

14. 

Spisovatelia v školských laviciach 

Michalovčan. - Roč. XXIV, č. 21 (2013), s.7 

  

 

Edičná činnosť 
 

Pozvánky a plagáty na podujatia, ktoré pripravila kniţnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Základné kniţničné ukazovatele podľa jednotlivých pracovísk 
 

Doplňovanie a spracovanie kniţničných fondov 

Doplňovanie kniţničného fondu podľa typu literatúry – porovnanie rokov 2009 – 2013 

    

Typ literatúry/rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 446 378 972 759 493 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 420 373 349 492 496 

Náučná literatúra pre deti 112 162 61 105 105 

Krásna literatúra pre deti 221 274 257 346 318 

Spolu 1199 1187 1639 1702 1412 
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Nákup literatúry v roku 2013 podľa spôsobu nadobudnutia : 

Spôsob 

nadobudnutia 

Náučná 

literatúra 

Krásna 

literatúra 

Náučná 

literatúra 

Krásna 

literatúra Spolu 

Trieda exemplára pre dospelých pre dospelých pre deti pre deti   

Bezodplatný prevod 

(pobočka VŠZaSP) 55 0 0 0 55 

darom 142 134 34 85     395 

domácou kúpou 31 110 2 27 170 

z grantu 264 250 68 205 787 

náhradou 1 2 1 1 5 

Spolu 493 496 105 318 1412 

 

Doplňovanie KF – knihy a periodická tlač v € porovnanie 2009 – 2013 

Rok Nákup kníh v € Nákup periodickej tlače v € 

2009 7 022,44 2 532,93 

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 

Graf č.2 
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Vyradené knihy v roku 2013 : 

       

Typ literatúry           Počet vyradených zväzkov 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 1 249 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 4 469 

Náučná literatúra pre deti   139 

Krásna literatúra pre deti    864 

Spolu 6 721 

 

 

Sluţby 

ČITATELIA  ROK  2013 

Evidovaní čitatelia podľa kategórie – porovnanie rokov 2008 – 2013 

Kategória 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dospelí čitatelia 4193 4141 4221 4036 3995 3689 

Deti do 15 rokov 2664 2355 2268 2519 1896 1834 

Spolu 6857 6496 6489 6555 5891 5523 
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VÝPOŢIČKY  ROK  2013 

 

Výpoţičky podľa formy – porovnanie rokov 2009 – 2013 

Forma 2009 2010 2011 2012 2013 

Absenčné výpožičky 118 770 113 516 110 446 111 675 102 178 

Prezenčné výpožičky 84 992 80 501 42 025 47 499 65 273 

Spolu 203 762 194 017 152 471 159 174 167 451 
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Výpoţičky podľa druhu literatúry – rok 2013 

Náučná lit.pre dospelých 44881 

Krásna lit.pre dospelých 56338 

Náučná lit.pre deti 7226 

Krásna lit.pre deti 30500 

Výpožičky periodík 28506 

Spolu 167451 
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Čísla a fakty – kniţnica v roku 2013 

Počet  kultúrno-výchovných podujatí : 120, počet účastníkov na týchto podujatiach  6 427 

Počet informačných príprav pre deti MŠ, ţiakov ZŠ, študentov stredných škôl a učilíšť : 101 

Počet účastníkov na informačných prípravách : 1 893 

Počet návštevníkov vyuţívajúcich sluţby internetu : 3 483 

Počet vypracovaných rešerší : 72 

Počet MVS poskytnutých kniţniciam : 38 

Počet MVS poskytnutých našim čitateľom : 190 

Výpoţičky zvukových kníh SKN Levoča :  207 

Roku 2013 zaregistrovala kniţnica 1 504  nových čitateľov. 

Počet aktívnych čitateľov, ktorí od 1.1.2013 do 31.12.2013 uskutočnili aspoň 1 výpoţičku, 

vrátenie, predlţenie alebo ţiadanku  je 5 523 

Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2013 pouţili výpoţičné sluţby je 43 313 

Webovú stránku kniţnice www.zkgz.sk navštívilo 9 304 jedinečných návštevníkov 

Počet návštevníkov on-line sluţieb : 9 304 

Počet zobrazení stránky : 86 802 

Celková návštevnosť kniţnice v roku 2013 :   49 646 návštevníkov (aj s návštevníkmi podujatí 

a IP) 

 

TOP 10 najţiadanejších titulov v kniţnici za rok 2013 

Fulmeková Denisa – Dve čiarky nádeje 

Noẽl Alyson – Nesmrteľní 

Miller Rebecca – Tajné svety Pippi Leeovej 

Brezina Thomas – Prípad pre teba a tigrí tím 

Repovská Jarmila – Do roka a do dňa 

Nagyová-Dţerengová Petra – Pozri sa na seba 

Ondrejkovič Peter – Sociálna patológia 

Brezina Thomas – Démon ticha 

Repovská Jarmila – Nové dejstvo 

Rác Ivan – Sociálna patológia a prevencia sociálno-patologických javov 

http://www.zkgz.sk/


 

 

 

Výpoţičky podľa druhu literatúry – porovnanie rokov 2009 -2013 

Druh literatúry 2009 2010 2011 2012 2013 

Náučná lit.pre dospelých 60 097 51 406 45 912 51 610 44 881 

Krásna lit.pre dospelých 49 013 55 158 44 095 56 223 56 338 

Náučná lit.pre deti 9 416 10 466 8 726 9 465 7 226 

Krásna lit.pre deti 21 512 22 085 26 656 24 163 30 500 

Výpožičky periodík 63 724 54 902 27 082 17 713 28 506 

Spolu 203 762 194 017 152 471 159 174 167 451 
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Metodická činnosť 2013 

Stav obecných kniţníc v okrese v roku 2013 

Stav obecných kniţníc v okresoch Michalovce a Sobrance bude podrobne spracovaný 

v komentári k štatistickým výkazom o činnosti kniţníc za rok 2013. 

K dátumu spracovania Rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2013 neboli sprístupnené 

elektronické formuláre k štatistikám a z tohto dôvodu nebolo moţné zosumarizovať činnosť 

obecných a mestských kniţníc. 

 

 

 

 

 

 

 

V Michalovciach, 20.2.2013                                     PhDr. Alena Vasiľová 

                  Riaditeľka ZKGZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Tabuľkové prehľady aktivít 2013 
 

Výstavy usporiadané v roku 2013 

Termín Názov výstavy Spoluorganizátori Cieľová skupina Počet návštevníkov 

17.12.12-

31.1.2013 Najkrajšie české a slovenské detské knihy 

Bibiana medzinárodný dom 

detí a umenia Bratislava MŠ a ZŠ 175 

12.2. - 

1.3.2013 Hudobné abstrakcie - výstava obrazov J.Liberu ZKGZ Michalovce verejnosť 30 

4.3.-

28.3.2013 

Výstava Od svetového poţiaru k spoločnému štátu 

Čechov a Slovákov ŠVK Košice verejnosť 87 

5.4.-

31.5.2013 Výstava Grimmovci a súčasný rozprávkový svet 

ŠVK Košice a Goetheho 

Institutu Bratislava  verejnosť 330 

29.5.-

28.6.2013 Výstava sv. Cyril a Metod, patróni Slovenska ŠVK Košice verejnosť 359 

7.9.-

25.10.2013 Literatúra, ktorú nepoznáme ŠVK Košice verejnosť 344 

4.10.-

31.10.2013 Spisovatelia v školských laviciach 

Múzeum školstva a 

pedagogiky Bratislava verejnosť 415 

11.11.-

30.11.2013 Magický svět Bohumila Hrabala - výstava fotografií České centrum Bratislava verejnosť 276 

7.11.13-

16.1.2014 Výstava Jedno slniečko za všetky hviezdy časopis Slniečko ţiaci 1-5 roč. ZŠ 182 

3.12.-13-

22.1.2014 Čaro vianočného času ZUŠ Michalovce ţiaci ZŠ 138 

 

Celkový počet návštevníkov na výstavách 2 336 

 

 

 



 

 

Podrobný prehľad kultúrno-výchovných podujatí za rok 2013 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 

skupina Účastníci Náklady Príjmy 

7.11.13-

16.1.2014 

Výstava Jedno 

slniečko za všetky 

hviezdy výstava 

oboznámenie detí s 8 

postavičkami,ktoré sú 

charakteristické pre 

mesačník Slniečko ZKGZ Michalovce časopis Slniečko ţiaci roč.1-5 ZŠ 182     

3.12.-13-

22.1.2014 Čaro vianočného času výstava 

výstava s vianočnou 

tématikou ţiakov ĽŠU 

Michalovce ZKGZ Michalovce ZUŠ Michalovce ţiaci ZŠ 138     

SPOLU               1721,8 1440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


