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IDENTIFIKAČNÁ KARTA  ZA ROK 2012 

(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    

 

- 23/22,5                     

 

 

-18/18 

- 5/4,5 

- 3/3 

5 Priemerná mzda zamestnancov 

- mesačná 
2010 2011 2012 

547,00 565,64 564,00 
 

6 Počet spravovaných objektov - 1 

7 Počet podaných projektov  

(pre realizáciu v roku 2012) 

        -  z toho úspešných:  

        -  v hodnote (€):                                 

 

- 5 

- 4 

- 11 227,00 

8 Rozpočet  

- na prevádzku: 

- na činnosť: 

2010 2011 2012 

221148,00 230593,00 290772,00 

    1425,00     2730,00     5875,00 
 

9 Transfer od zriaďovateľa  

- na beţné výdavky: 

- na kapitálové výdavky: 

 

222573,00  233323,00 296647,00 

        -         -         - 
 

10 Príjmy  

- z prenájmu: 

- z vlastnej  činnosti: 

- iné mimorozpočtové  

 (dary, sponzorské, granty a pod.):  

 

- - - 

16353,96 16603,27  17521,10 

10463,75   3802,00  11262,00 
 

11 Výdavky  

- beţné: 

- kapitálové: 

 

249336,61 253724,26 323908,54 

        -        -       - 
 

12 Náklady na činnosť: 

(výdavky) 

 

     4 831,46     6 227,34   8 071,17 
 

13 Hospodárenie 

- Náklady 

- Výnosy 

- Hospodársky výsledok 

 

279618,36 284335,80 353258,88 

276331,25 283374,89 353551,23 

   -3287,11      - 960,91       289,99 
 

14 Návštevnosť  

- Platená: 

- Neplatená: 

(celkový počet návštevníkov, divákov, 

účastníkov na aktivitách organizácie) 

 

  6 489   6 555   5 891 

43 810 52 075 48 803 
 

15 Základné kniţničné ukazovatele 

- počet zapísaných čitateľov 

- počet výpoţičiek 

- kniţničný fond – stav k 31.12. 

 

    6 489     6 555     5 891 

194 017 152 471 159 174 

  98 085   98 410   95 655 
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A/ Úvod 

 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je univerzálnou verejnou 

kniţnicou, ktorá zároveň plní funkciu mestskej kniţnice. 

 

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

a informačnou inštitúciou, ktorá zhromaţďuje a sprístupňuje dokumenty a informácie 

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

v okresoch Michalovce a Sobrance. Na základe zmluvných vzťahov zabezpečuje doplňovanie 

kniţničných fondov týchto kniţníc. 

 

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

ktoré ovplyvnili výsledky organizácie za sledované obdobie. 

           V tomto roku, ktorý je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi 

generáciami  chce sa aj naša kniţnica podieľať na vytvorení priestoru a podmienok pre 

aktivizáciu občanov rôznych vekových generácií, ale aj občanov, ktorí sú nejakým spôsobom 

znevýhodnení a umoţniť im vzájomné zbliţovanie, pochopenie rolí v spoločnosti, ktoré majú 

vyústiť do vzájomnej spolupráce. Myslím si, ţe kniţnica je tým vhodným  priestorom 

s podmienkami pre spoluprácu generácií  v našom meste a umoţní podnety,  návrhy potrieb 

spoločne riešiť a prehlbovať vplyv na zlepšenie kvality ţivota obyvateľov mesta. Pri tejto 

príleţitosti ZKGZ pripravila niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré svojim obsahom 

a prevedením zaujali viacero generácii. 

Hneď  na začiatku roka od 31.01.2012 do 16.02.2012 bola v priestoroch kniţnice sprístupnená  

unikátna putovná výstava Biblia včera, dnes a zajtra, ktorá predstavila Bibliu a jej posolstvo 

širokej verejnosti. Návštevníci mali moţnosť prezrieť si viac ako 300 rôznych exponátov pre 

všetky vekové kategórie v bezmála 80 jazykoch. K zaujímavým exponátom patrili aj 

Melantrichove biblie, kancionál v reči černošského kmeňa Zulu, Biblia v jazyku esperanto, 

vietnamčine, hebrejsky, v gréčtine, rómštine, ručný prepis evanjelia podľa Marka na 

cigaretový papierik vytvorený politickým väzňom, biblia v Braillovom písme ale aj jedna 

z najmenších biblií na svete. 

Projekt bol realizovaný OS I4U, v spolupráci s Maranatha o.s. a Zemplínskou kniţnicou 

Gorazda Zvonického v Michalovciach. Súčasťou  výstavy bola prezentácia 100 grafických 

reprodukcií  rytín holandského  maliara Rembrandta van Rijna. Výstavu navštívilo pribliţne 

1700 návštevníkov. Najstaršou návštevníčkou výstavy bola 92-ročná pani Kačanovská 

z Michaloviec. 

V roku 2012  sa konali v kniţnici krsty troch kníh našich regionálnych spisovateľov. 

12.apríla sme uviedli do ţivota knihu Mgr. Anny Garbinskej „Matúšov zlatý dukát“ a 25. 

apríla knihu Heleny Mileny Sigullovej „Povesti a báje z pradávneho Zemplína“. Obe 

spisovateľky aj napriek pokročilejšiemu veku  sú veľmi činorodé a s Mgr. Garbinskou sme 

naplánovali aj niekoľko besied po školách nášho okresu, kde sa jej knihy a besedy tešia 

veľkej obľube. 21. júna to bola prvotina p. Andreja Lorinca, ktorému sa aj napriek 

zrakovému hendikepu  podarilo napísať a vydať knihu „Osudné výstrely z neznámej histórie 

hradu pri Vinnom“ . 
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Jednota dôchodcov na Slovensku, mestská organizácia Michalovce v spolupráci s 

kniţnicou pripravila stretnutie „skôr narodených“ s mladou generáciou na nultom ročníku 

súťaţe „Literárne dni seniorov mesta Michalovce“. Išlo o „zbliţovanie generácií“ 

prostredníctvom básnického slova, vlastnej tvorby a hudobného prednesu. V úvode vystúpili 

ţiaci ZŠ T.J. Moussona s divadielkom „Keď raz budem starý“, ţiačky II. ZŠ a študentky 

Gymnázia P.Horova. Svojou vlastnou tvorbou sa predstavila aj spevácka skupina Vánok. 

Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Michalovce.  

Medzi podujatia, ktoré zaznamenali medzi čitateľmi a návštevníkmi kniţnice pekný ohlas 

patrili: Výstava „Krtko a jeho priatelia“ (na výstave sa zúčastnilo 1258 detí MŠ a ZŠ), 

medzinárodné podujatie „Noc literatúry 2012,“ tieto podujatia sa uskutočnili v spolupráci 

s Českým centrom v Bratislave, s ktorým naše zariadenie má uţ dlhoročnú spoluprácu. 

Okrem Českého centra kniţnica udrţiava spoluprácu aj s kultúrnymi zariadeniami a OZ v 

meste Michalovce : 

- V spolupráci so Zemplínskym múzeom a OZ Priatelia Zemplína sme pripravili  

besedu pre verejnosť a študentov michalovských stredných škôl „Zemplín – trikrát 

v dejinách času“o troch publikáciách, ktoré boli v minulom roku uvedené do ţivota. 

Tieto knihy významnou mierou prispeli k obohateniu poznania histórie nášho regiónu 

a osobností,  ktoré ho preslávili. (Historické príbehy od Schengenskej hranice, 

Zborník  Kresťanstvo v dejinách Zemplína  monografia Teodor Jozef Mousson .) 

 

V spolupráci s Bábkovým divadlom z Košíc, Kniţným klubom pána Mrkvu a Cirkevnou 

strednou odbornou školou sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach sme zorganizovali Deň 

otvorených dverí. V tento deň si chceme kaţdoročne pripomenúť pomenovanie kniţnice po 

našom rodákovi Gorazdovi Zvonickom. V tento deň navštívilo kniţnicu 152 návštevníkov.  
 

„Najkrajšie české a slovenské detské knihy“ je názov putovnej výstavy kníh, ktorú otvorila 

ZKGZ v Michalovciach koncom roka 2012. Výstavu pripravili spoločne BIBIANA 

Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave a Památník národního písemníctví v Prahe. 

Výstava potrvá do 31.01.2013.  

 Táto jedinečná výstava  prezentuje 100 slovenských a 100 českých ocenených kníh pre deti 

a mládeţ za posledných desať rokov. Pripravili  ju Vladimíra Hoštová – komisárka českej 

časti a Eva Cíferská – komisárka slovenskej časti expozície.  

Putovanie výstavy sa začalo v roku 2011 v priestoroch Slovenského inštitútu v Prahe 

a v priebehu daného roka ju predstavili v Moravskej Třebovej, Pardubiciach, Plzni, Karlových 

Varoch, Liberci, Hradci Králové, Olomouci a v Orlovej. 

Prvá vernisáţ výstavy na Slovensku bola vo februári 2012 v Bratislave – v Bibiane a potom ju 

bolo moţné vidieť v Piešťanoch, Ţiline, Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi, 

 v Košiciach, Roţňave, Lučenci a Michalovciach. 

Touto výstavou sa aj naša kniţnica chce pripojiť k propagácii čítania a prispieť tak 

 k formovaniu mladej generácie, hlavne ich lásky ku knihám, umeleckému textu a ilustráciám, 

lebo dostať individuálne deti do kniţnice v čase rôznych médií, internetu, mnoţstva 

informácií je takmer nemoţné. V spolupráci s materskými a základnými  školami sa naše 

pracovníčky kniţnice budú snaţiť dostať do povedomia mladých hodnoty písaného slova. 

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

Táto jedinečná výstava je pripravená tak, aby sa kaţdý návštevník mohol kníh dotknúť 

a zalistovať v nich. 
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Pozitívne faktory: 

- boli schválené tri projekty MK SR „Pomôţme nezamestnaným“ , „Nové knihy pre čitateľov 

kniţnice“ a Kultúrne poukazy, ďalej projekt podaný na Mesto Michalovce  vydanie 

bibliografie T.J. Mousson, 

- obnovenie činnosti mestskej kniţnice v Sobranciach, ktorá sa presťahovala do nových 

priestorov ( ul. Komarovská, budova centra voľného času). Jej kniţničný fond bol spracovaný 

v kniţničnom programe KIS MaSK , 

- VÚC Košice schválil financie na výmenu okien v ZKGZ a na renováciu interiéru kniţnice, 

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

premietlo aj do celkovej návštevnosti kniţnice 48 803 návštevníkov. 

 

Negatívne faktory: 

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

počtu výpoţičiek aj do nárastu počtu nových čitateľov, 

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

pripravujeme. Dá sa to pripísať aj celkovému demografickému vývoju. 

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

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

na nás nezabúdali aj po zvyšok roka. 

 

 

B/ Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch odbornej 

činnosti 

 

I. Hlavná činnosť 

 

1. Kniţničný fond 

 

Kvantitatívne ukazovatele 

Prírastky KF:             1 702                                                         Plán:  nebol stanovený 

Úbytky KF:                4 457                          

Celkový stav KF:     95 655               

 

Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF 

Knihy a špeciálne dokumenty:  5 162,93  €                                   Plán: nebol stanovený 

Periodiká:                                  2 117,38 €                                          

Spolu:                                        7 280,31 €                                        
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Čerpanie sponzorských  príspevkov a grantu na nákup kníh  

Knihy a špeciálne dokumenty: 6 527,00 € 

Z toho :  

MK SR – kultúrne poukazy          1 527,00 € 

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

 

Čerpanie financií na nákup kniţničných fondov spolu 

Knihy a špeciálne dokumenty:   11 689,93  €           

Periodiká:                                      2 117,38 €         

Čerpanie spolu:                            13 807,31 €          

 

Prírastky KF spolu                    1 702 zväzkov             

z toho -  beletria                              492           

           -  náučná literatúra               759      

           -  beletria pre deti                346       

           -  náučná pre deti                 105                  

           -  špeciálne dokumenty            0  

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) 62 0 0 0 62 

darom 179 80 17 47     323 

domácou kúpou 308 232 36 182 758 

z grantu 205 175 52 111 543 

náhradou 5 5 0 6 16 

Spolu 759 492 105 346 1 702 
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Kúpou sme nadobudli spolu 1 301 kniţných jednotiek - z dotácie MK SR (grant 5 000,00 €) 

a z kultúrnych poukazov (1 527,00 €) bolo zakúpených 543 zväzkov, 758 kníh bolo 

zakúpených z prostriedkov od nášho zriaďovateľa (4 106,44€) a a z vlastnej činnosti (1 

056,49 €).      

Vychádzajúc zo strategického materiálu Štandardizácia regionálnych kniţníc, ktorý 

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

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

2%.  

K 31.12.2011 je stav KF 95 655 zväzkov, z toho 2% tvorí  1913 zväzkov.  

ZKGZ v Michalovciach  v roku 2012 zakúpila z finančných prostriedkov od 

zriaďovateľa a z dotácií MK SR  1 301 nových kníh, čo je 1,36 %. Finančné 

zabezpečenie nákupu KF sa oproti roku 2011 zlepšilo, ale aj tak nedosahujeme ani tie 

2%.  

 

Úbytky KF spolu                        4 457 

z toho – beletria                            1 122            

          -  náučná literatúra              2 028   

           - beletria pre deti                  941 

           - náučná pre deti                  129       

           - špeciálne dokumenty         237   

 

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. 

. 

Periodická tlač 

V roku 2012 sme nakúpili periodickú tlač – noviny a časopisy – 63  titulov, z toho 8 

zahraničných titulov, spolu 65 exemplárov. 

Aj keď podľa strategického materiálu Štandardizácia regionálnych kniţníc neprekračujeme 

počet titulov periodickej tlače – pre našu kniţnicu by to malo byť 50 – 80 titulov, v roku 2012 

sme boli nútení zníţiť náklady na túto poloţku kniţničného fondu a teda zníţiť aj počet 

platených titulov na 63 v hodnote 2 117,37 €.   A pri súčasnej dostupnosti novín a časopisov 

na internete a dostupnosti internetu pre širokú verejnosť bude toto číslo určite aj naďalej 

klesať.  

Celková suma na nákup kniţničného fondu (knihy a periodická tlač)  v roku  2012 je  

13 807,31 €.  
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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   –  5 891                                  Plánované spolu          6 500 

Dospelí čitatelia                    3 995                                                             3 800

  

Detskí čitatelia                       1 896                                                                      2 700 

 

 

Umiestnenie 
Deti do 15 

r. Dospelí  
Organizácie 

MVS Študenti Spolu 
Centrálna budova 1458 3748 72 106 5384 
Pobočka na VŠZaSP 0 0 0 4 4 
Pobočka na I.ZŠ 158 0 0 0 158 
Pobočka na V.ZŠ 142 0 0 0 142 
Pobočka na VII. ZŠ 138 0 0 0 138 
Pobočka na Obr. 
Mieru 0 65 0 0 65 
Spolu 1896 3813 72 110 5891 

 

V roku 2012 sme zaregistrovali v centrálnej budove kniţnice a na pobočkách 1 069  

nových čitateľov.  

Návštevnosť  (počet návštev čitateľmi) 

                                         rok 2012                     porovnanie s rokom 2011 

Centrálna budova           34 429                                       37 346                               

Pobočky                           5 894                                        7 295                                 

Spolu :                            40 323                                       44 641                               
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2.2.Výpoţičky, informačná činnosť 

 

Počet absenčných výpoţičiek v roku 2012 bol 111 675.  

Plánovaných bolo 133 800. 

Výpoţičky 

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

Náučná 33 822 0 0 0 0 24 3 3846 

Beletria 41 354 0 0 0 5 738 0 4 7092 

Detská náučná 5 478 523 370 331 0 0 6 702 

Detská beletria 11 464 2 197 1 974 1 088 0 0 16 723 

Elek.dokumenty 154 0 0 0 0 0 154 

Periodiká 7 158 0 0 0 0 0 7 158 

Spolu 99 430 2 720 2 344 1 419 5 738 24 111 675 
 

 

Počet prezenčných výpoţičiek v roku 2012 bol  47 499. 

Plánovaných bolo 55 820. 

Výpoţičky 

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

Náučná 9 932 0 0 0 0 0 9 932 

Beletria 9 131 0 0 0 0 0 9 131 

Detská náučná 1 242 310 655 556 0 0 2 763 

Detská beletria 3 131 1 100 2 144 1 065 0 0 7 440 

Elektr .dokumenty 0 0 0 0 0 0 0 

Periodiká 6 312 0 0 0 0 0 6 312 

Internet 7 678 0 0 0 0 0 7 678 

Študovňa 4 243 0 0 0 0 0 4 243 

Spolu 41 669 1 410 2 799 1 621 0 0 47 499 
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Celková návštevnosť  pouţívatelia sluţieb, účastníci informačných príprav a návštevníci 

podujatí   v centrálnej budove a na pobočkách 48 803 návštevníkov (v roku 2011 to bolo 52 

075 návštevníkov). 

 

 

 

 

 
Útvar knižničných a informačných služieb 

Štatistické údaje  za rok 2012 

Súhrn Počet        Počet účastníkov 

Podujatia 203 6 759 

Výstavy 8 3 686 

Informačné prípravy. 69 1 586 

Spolu 280 12 031 

  
  

Počet vypracovaných rešerší 108 
 

  
  

MVS čitateľom kniţnice 250 
 

MVS iným kniţniciam 50 
 

      

Internet - návštevníci  5 397 

  
  

Výpožičky  zvukových kníh - Levoča 
  

Počet výpoţičiek kniţničných titulov 
 

140 

Počet výpoţičiek zvukových kníh 
 

140 

 

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 2012 bolo usporiadaných  92 hlavných podujatí,  v rámci  

niektorých výstav prebiehali aj sprievodné podujatia napr. „Biblia včera, dnes a zajtra“ počas 

jej trvania sa konalo 49 besied, vyučovacích hodín..., „Krtko a jeho priatelia“ konalo sa 51 

podujatí (tvorivé dielne, dramatizované čítanie...), „Legendárny rozprávač Karl May“ – 9 

podujatí, „Kde je les, tam je ţivot“ – 6 podujatí, výstava „Karel Čapek“ – 4 podujatia.  V roku 

2012 sa uskutočnilo  69 informatických príprav, ktorých sa zúčastnilo 1 586 ţiakov a 

študentov. Vďaka tomu sa nám podarilo získať určitú časť čitateľskej základne. Všetky 

podujatia, ktoré kniţnica pripravuje vyţadujú mnoţstvo organizačných krokov a samozrejme 
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aj isté finančné zázemie. Od toho sa odvíja aj výber jednotlivých tém a hostí. Naša kniţnica sa 

skôr ako na kvantitu zameriava na kvalitu podujatí. 

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

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

médiách, informuje občanov aj prostredníctvom svojej web stránky, pracovníci pripravujú 

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

Kniţnica spolupracuje 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:  

Na okresnom kole Šalianskeho Maťka sa v michalovskom mestskom kultúrnom stredisku 

začiatkom roka 2012 zišla takmer tridsiatka mladších aj starších ţiakov ZŠ z Michaloviec, 

Palína, Zaluţíc, Veľkých Kapušian a Rakovca nad Ondavou. Organizátormi súťaţe bol Dom 

MS v Michalovciach a ZKGZ v Michalovciach. Súťaţilo sa  v troch vekových kategóriách. 

Výkony hodnotila odborná porota na čele s predsedom Mgr. M. Starjakom z Gymnázia P. 

Horova v Michalovciach. Nemala ľahkú prácu, lebo ako v záverečnom hodnotení 

konštatovala členka poroty H. Kuncová – všetci, ktorí sa na súťaţi  zúčastnili, majú recitačný 

talent. Jeho rozvíjanie je prísľubom úspechov aj v budúcnosti. Treba oceniť, ţe pri výbere 

prednesených textov  nechýbali ani povesti z domáceho regiónu. Z michalovského okresného 

kola si všetci interpreti odniesli diplom za účasť. Ceny v podobe kniţiek dostali recitátori na 

prvých troch miestach. Do krajského kola postupujú víťazi (1. miesto) z kaţdej kategórie : I. – 

Nikoleta Janáková, ZŠ J. Švermu, II. – Sara Valisková, ZŠ Moskovská, III. – Natália 

Hamadejová, ZŠ Komenského, s návrhom poroty na postup aj pre Michala Zajaca zo ZŠ 

Okruţná (všetci z Michaloviec). Porota ešte udelila osobitnú cenu v tretej kategórii za 

vierohodnosť výberu textu aj jeho interpretáciu Lucii Tokárovej zo ZŠ Moskovská v 

Michalovciach.  

V rámci putovnej výstavy Krtko a jeho priatelia  sa zrealizovali záţitkové čítania  obohatené 

animovanými rovnomennými rozprávkami, dramatické čítania, tvorivé dielne pod názvom 

Krtko a dáţdnik, Krtkove dobrodruţstvá, Krtko a jeho priatelia, Ako Krtko 

k nohaviciam prišiel, Krtko a autíčko.  O toto podujatie prejavili záujem, nielen ZŠ a MŠ 

nášho mesta,  okresu ale aj Špeciálna ZŠ,  Základná umelecká škola, Anima – Domov 

sociálnych sluţieb. 

 

Deň ľudovej rozprávky 

16.marca sa konalo podujatie Deň ľudovej rozprávky zamerané na propagáciu 

Prostonárodných slovenských povestí od Dobšinského a sprístupnenie tradícií našich predkov.  

Rozprávky, aj keď to nie sú detektívky, je v nich napätie, je v nich zauzlený dej, prekáţky, ale 

ich koniec je vţdy šťastný. Takmer 130 rokov uplynulo odvtedy čo vyšli Dobšinského 

Prostonárodné slovenské povesti v ôsmich zväzkoch. Rozprávky Pavla Dobšinského sa stali 

zmyslom jeho ţivota, triedil ich, aj umelecky dotváral. Kto by nepoznal aspoň jednu z nich?  
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Cieľom podujatia bolo zastavenie sa v tejto hektickej dobe, preţitie zauzleného deja, prekáţok 

a šťastného konca. Do podujatia sa zapojili ţiaci VI. ZŠ z Michaloviec. 

O Psíčkovi a mačičke 

S cieľom viesť deti  k čítaniu sa uskutočnilo v rámci školského roka 2011/2012 niekoľko 

záţitkových čítaní z knihy J. Čapka – Rozprávanie o psíčkovi a mačičke. 6. júna 2012 sa 

stretlo 36 deti základných škôl a materskej školy v Michalovciach, ktorí skvele improvizovali  

príhody tejto dvojice . Cieľom týchto záţitkových čítaní je vybudovať  u detského čitateľa 

čitateľské návyky a  viesť ich k pravidelnému čítaniu. 

Môj Anjel sa vie biť  

Interaktívne záţitkové stretnutie so spisovateľom Romanom Bratom a ilustrátorom 

Miroslavom Regitkom v rámci TSK  bolo spojené s dramatizáciou  a ilustráciou jednotlivých 

kníh. Podujatia sa zúčastnilo 52 čitateľov z VIII. ZŠ Michalovce, ZŠ Jovsa a ZŠ Blatné 

Remety.  Deti si pripravili nielen úryvky z kníh, ale aj vlastné  ilustrácie, ktoré prezentovali 

v kniţnici. 

 

V rámci súťaţných podujatí sa detské oddelenie kaţdým rokom zapája do týchto akcií: 

 

Kráľa čitateľov  rámci Týţdňa slovenských kniţníc si na detskom oddelení ZKGZ zmeralo 

svoje sily a vedomosti 10 najaktívnejších detských čitateľov, ktorí pravidelne navštevujú 

kniţnicu, vedia sa orientovať v kráľovstve kníh a poznajú detských autorov v súboji o Kráľa 

čitateľov pre rok 2012. Súťaţiaci preukázali svoje znalosti v oblasti literatúry, kníh, 

orientácie v kniţnici, ale aj svoju tvorivosť a šikovnosť. Kráľ, alebo kráľovná  však môţe byť 

len jedna,  a tou sa stala Alexandra Haňová z I. ZŠ Michalovce. Podujatie bolo spestrené 

vystúpením hudobného dueta  zo ZUŠ. 

Medzi detskými čitateľmi je veľmi obľúbené medzinárodné podujatie 

Noc s Andersenom 2012 - kedy sa ZKGZ  uţ tradične premenila na rozprávkový dom, plný 

dobrodruţstiev a rozprávok. Na podujatí sa zúčastňujú  kniţnice, základné školy a iné 

organizácie z Českej republiky, Slovenska, Poľska a Slovinska. V piatok 30.3.2012 sa 

v priestoroch našej kniţnice konal uţ 7. ročník  Noci s Andersenom. Kniţnica sa premenila na 

„spacie miesto“, kde 41 spáčov - čitateľov strávilo nezabudnuteľnú rozprávkovú noc.  

Úspešné podujatie na podporu čítania detí bolo vyvrcholením Týţdňa slovenských kniţníc. 

V úvode podujatia spáči zloţili sľub, ktorým sa zaviazali, ţe sa pokúsia preštudovať skoro 

všetky knihy v kniţnici a vyslovili svoje ţelania, ktoré im má splniť rozprávkový strom 

ţelaní. Potom uţ spáči privítali regionálneho spisovateľa s „deravou ponoţkou“ Jána 

Pochaniča. Jeho záţitkové čítanie spojené s tvorivou dramatikou rozohrialo a rozosmialo celú 

kniţnicu. Kráľovská večera nikoho nesklamala, pizzové párty mohlo začať. Po večeri nás 

Mgr. Milada Jakubecová z Hvezdárne Michalovce  preniesla medzi hviezdy. Spáči mohli 

pozorovať zrodenie a vývoj hviezd na oblohe. Vrcholom programu bol Krtko a jeho priatelia. 

Deti sa oboznámili nielen s postavičkou ilustrátora Zděnka  Milera, ale vytvárali „Krtkové 

torty“. Polnočná cesta do Zemplinského múzea bola aj cestou odvahy. Svietili sme si 

lampiónmi a lampášikmi. Nočná prehliadka múzea bola nielen tajuplná, ale aj strašidelná. Po 

nej uţ nasledovala hygiena a spánok medzi obľúbenými knihami. Ráno pri raňajkách bolo 

o čom rozprávať.  

Ovce... alebo nástrahy internetu  

Podujatie  bolo pripravené pre ţiakov  I. a II. stupňa Špeciálnej základnej školy zamerané na 

problematiku negatívnych hrozieb internetu pre súčasnú generáciu sa zrealizovalo 24. a 25. 

apríla.  Projekt Ovce.sk prináša nový slovenský animovaný seriál. Citlivou formou sa venuje 

hrozbám ako je pedofília, sexuálne zneuţívanie detí, zverejňovanie a zneuţívanie osobných 

údajov a fotografií na internete, rasizmus, xenofóbia, či otázkam pravdivosti informácií na 
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internete.  Dôleţitá bola diskusia k jednotlivým rozprávkam.  Podujatie pôsobilo ako 

prevencia a mládeţi nastavilo zrkadlo nevhodného správania sa na internete.  

Deti materskej školy v Iňačovciach 

Deti materskej školy v Iňačovciach v doprovode svojich  učiteliek  po prvýkrát  navštívili 

našu kniţnicu 21. mája 2012 . Predškoláčikovia   svojimi znalosťami o knihách a rozprávkach 

by sa nedali zahanbiť ani veľkým školákom.  

Noc literatúry 2012  

Do medzinárodného podujatia Noc literatúry 2012 sa Zemplínska kniţnica Gorazda  

Zvonického zapojila uţ po štvrtýkrát. Podujatie sa uskutočnilo v pamätnej izbe Gorazda 

Zvonického na ulici Močarianskej v spolupráci s Občianskym zdruţením Močarany. Hlavným 

cieľom tohto podujatia bolo netradičným spôsobom priblíţiť verejnosti súčasnú európsku 

literatúru prostredníctvom verejného čítania. Medzinárodný  projekt  Noc literatúry,  

iniciovali České centrá rôznych európskych krajín a  v túto noc sa uskutočnilo čítanie súčasne 

v niekoľkých mestách po celej Európe (bolo ich 19)  a tieţ v desiatich mestách na Slovensku. 

Podujatie bolo rozdelené do dvoch častí: V prvej časti sme predtavili súčasnú európsku 

literárnu tvorbu a v druhej časti tvorbu a ţivot Gorazda Zvonického, nakoľko na budúci rok si 

pripomenieme 100 rokov od jeho narodenia. Čítanie bolo spestrené kultúrnym vystúpením 

speváckeho zboru, ktorý pôsobí pre kostole sv. Gorazda  v Močaranoch a vystúpením 

predsedníčky OZ Močarany pani Anny Kostovčíkovej. Spojením príťaţlivého textu, 

zaujímavého miesta čítania a originálnej prezentácie účinkujúcimi  sme pre verejnosť 

pripravili podujatie s jedinečnú atmosférou a neopakovateľným kultúrnym záţitkom.  

 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického kaţdoročne koncom mesiaca máj poskytuje 

priestor detského oddelenia jednokolovej mestskej súťaţi „Zvonického literárne dni“ 

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

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

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

Zvonického. Okrem spisovnej slovenčiny sa prednášalo a spievalo  aj v prekrásnom 

zemplínskom nárečí. Podujatia sa zúčastnil aj PaedDr. Ján Pochanič  PhD, ktorý okrem 

členstva v porote svojim záţitkovým rozprávaním zaujal všetkých prítomných. Ktovie, moţno 

o rok sa aj texty jeho tvorby objavia v prednese. 

 „Čítajme si ...2012“ 

V predvečer Medzinárodného dňa detí sa Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického 

v Michalovciach zapojila do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu v rámci 

Slovenskej republiky - Čítajme si ...2012 - najpočetnejší detský čitateľský maratón, 

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

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

Čitateľský maratón prebiehal 6 hodín a zapojených bolo 142 detí v rámci michalovských 

základných škôl. Rekord z minulého roku sa nám nepodarilo prekonať, nakoľko v tom čase sa 

konala na školách mestská športová olympiáda.  

 Podujatie sme zrealizovali ako sprievodné, v rámci  výstavy Legendárny rozprávač Karl May 

so zameraním na westernovu a dobrodruţnú literatúru. 

 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach uţ tradične pripravila v dňoch 9. 

– 13. júla prázdninový denný tábor Kniholand.  Zúčastnilo sa ho 22 milovníkov detskej 

literatúry a dobrodruţstiev.  V súťaţi o najväčšieho knihomoľa si deti prevetrali svoje 

vedomosti a orientáciu v kniţnici .  Vodiaci  „zlatý pes“ pod dohľadom pani Margovej ich 

preniesol do sveta postihnutých ľudí, ktorí musia prekonávať prekáţky.  V Trnave pri Laborci 

navštívili  Jazdecký klub, kde si na koníkoch nielen zajazdili, ale pani Ing. Bobiková im 

previedla ukáţku parkúrových cvičení .  V Kniholande nechýbali ani náučné hry v lese pod 
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vedením lesnej pedagogičky Ing. Staškovej, poriadna opekačka, stretnutie  s dopravnou 

políciou a výlet do Humenného.  Posledný deň svojho pobytu v kráľovstve kníh deti strávili 

v prekrásnom prostredí  Ranč „Nová Zem“ v Blatnej Polianke.  

 

 Počas prázdnin do kniţnice zavítali aj deti z letného tábora pri ZŠ P. Horova, aby si zmerali 

svoje vedomosti  v súťaţno-zábavnom programe  „Letná súťaţ o najväčšieho knihomoľa“.  

Knihovníčky im pripravili súťaţné úlohy, ktoré sa týkali orientácie v kniţnici, prehľadu 

z literatúry, ale aj dôvtipu a kreativity. Spolu sa zahrali na ilustrátorov, básnikov a hercov pri 

dramatizácií vybraného textu. Knihomoľom sa stal Peter Palkoci. 

 

V rámci Dni Českej kultúry 2012 na Slovensku sme v spolupráci s Českým kultúrnym 

centrom v Bratislave a Českým spolkom v Košiciach  pripravili tri  podujatia: 

Kouzelná baterka - scénické čítanie 

5.10.2012 sme  privítali v kniţnici milých hostí z Českej republiky hercov Lenku Janíkovu 

a Lukáša Hejlíka.  Odprezentovali sa scénickým čítaním Kouzelná baterka od spisovateľky 

Oľgy Černej. 

Scénické čítanie sa realizuje v rámci projektu Listovaní, ktorého cieľom je kaţdý mesiac 

predstaviť zaujímavé kniţné novinky a takto zábavnou formou prebudiť celoţivotný záujem 

o čítanie, sebavzdelávanie a kladný vzťah ku knihám. Projekt listovaní pôsobí v ČR na piatich 

stálych scénach: v Prahe, Brne, Českých Budejoviciach, Havličkovom Brode a Bratislave. 

Ročne sa odohrá skoro 300 vystúpení. 

Podujatia sa zúčastnilo 25 ţiakov VI. ZŠ Okruţná ul. Michalovce. Pribliţne hodinové 

vystúpenie sprostredkovalo deťom dej knihy, jazyk autora a atmosféru literatúry. Herci 

vyuţili pri scénickom čítaní hudbu, kostýmy a  rekvizity.  

Výstava Karel Čapek 

Výstavu  otvorila riaditeľka Památniku bratři Čapku Kristína Váňová pútavou prednáškou 

a premietaním filmu zo ţivota Karla Čapka. Otvorenia sa zúčastnilo 28 študentov Gymnázia 

P. Horova, členovia Českého spolku v Michalovciach a čitateľská verejnosť. 

Motivačné čítanie O Kvetuške a fúzačikovi 

V rámci Dni českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti dňa 11. októbra 2012 predstavila svoju 

knihu – O Kvetuške a fúzačikovi - p. Jitka Vítová. 

Podujatím ju sprevádzala redaktorka vydavateľstva Thovt p. Ing. Tatiana Andrtová. 

40 ţiakov druhého ročníka T. J. Moussona a ZŠ na ul. Švermovej v Michalovciach preţilo 

pekné zábavné dopoludnie na motivačnej čitateľskej hre  „Za zvieratkami do kniţiek“ 

Halloween je nezvyčajným sviatkom jesene, ktorý sa do Európy dostal z Ameriky, ale 

v skutočnosti má pôvod v Írsku. Je to jeden z keltských pohanských sviatkov, pri ktorom sa 

vraj duše mŕtvych vracajú do svojich domovov.  Je sprevádzaný magickosťou, ohňami, 

besnením duchov a bosoriek, vyrábaním masiek, vyrezávaním tekvičiek a strašením. Naša 

kniţnica si ho pripomenula niţšie uvedenými podujatiami: 

Strašidelník 

D. Hevier : Strašidelník  (strašenie v kniţnici) 

Strach má veľké oči, ako mačka skočí. 

Iba šepneš. Kto je? 

keď sa zjaví v okne. 

My však vieme svoje: Strach má veľké oči – a predsa sa potkne!  

29. októbra  2012 sme   spolupráci s OZ  Priatelia múzy a Špeciálnou základnou školou z  

Pavloviec nad Uhom  zrealizovali „protistrašidelné cvičenie pre 22  (ne) bojácnych detí 

v kniţnici. 

Obdobie jesene má svoje magické čaro, práve v tomto období  k nám čoraz viac preniká 

sviatok Halloween, ktorý sme v kniţnici vyuţili na to, aby sme odpútali deti od TV, PC  
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a trošku ich prinavrátili ku knihám. Daniel Hevier svojou knihou „Strašidelník“ ponúka 

protistrašidelné  cvičenia na prekonávanie strachu. Záţitková forma čítania je interaktívne 

sprístupnenie literárneho textu cez prepojenie pohybovej, výtvarnej a dramatickej výchovy. 

To, čo si v kniţnici prečítame, to sa snaţíme aj preţiť.   

Strašidelné čítanie v kniţnici : Zubami - nechtami 

„Ja ............................ sľubujem, že všetky príbehy v tejto knihe prečítam bez strachu 

a prisahám, že ostanem verný heslu Klubu odvážnych čitateľov.  „ČÍTANIA  SA  

NEBOJÍME.“ 

                                                                                        Edgar Allan  Poe – prezident klubu 

                                                                                        (Veľká kniha strachu)                                          

30. októbra 2012 sa v kniţnici stretlo 25 detských čitateľov zo ZŠ Jovsa, aby tu preţilo svoj 

“strašidelný deň“  spojený s čítaním príbehov, z ktorých v ţilách tuhne krv.  Hrôzostrašné 

príbehy boli plné duchov, upírov a postáv, ktoré sa na zem vracajú z druhého sveta, aby 

otriasli kaţdodenným ţivotom hlavných hrdinov.  Veľká kniha strachu a hrôzostrašné 

poviedky z pera mladých českých autorov Zubami-nechtami deťom ponúkli priestor nielen na 

oţivenie fantázie a precvičenie mozgových závitov, ale v neposlednom rade aj pôţitok 

z čítania. Súčasťou podujatia bola aj tvorivá literárna dielňa, v ktorej si mladí autori vyskúšali 

svoju fantáziu, kreativitu a svoje ilustračné schopnosti vytváraním príbehov z ktorých vám 

naskakujú zimomriavky.  

Kniţka pod vankúš 

Interaktívna práca s literárnym textom pre najmenších čitateľov 

13.11.2012 k nám zavítalo 15 najmenších čitateľov z XIII. MŠ Michalovce.  Tvorivé hry 

s literárnym textom  boli zamerané na vytvorenie návykov detí predškolského a mladšieho 

školského veku zvládať počúvaný a neskôr čítaný text s porozumením,  ako aj  zábavne 

a podnetne stráviť spoločný čas s deťmi v kniţnici pri čítaní knihy. Vankúš je pre prácu 

s kniţkou inšpiratívnym predmetom, slúţi pre aktivitu pri ktorej chceme aby sa deti cítili 

uvoľnenejšie. Vankúš vyvoláva príjemné pocity, navodzuje pocity slobody, odpočinku. 

V súvislosti s knihou ho môţeme vyuţívať na  hry a aktivity, pri ktorých chceme pracovať so 

zmyslovým vnímaním a emóciami.  Pani Noc, Mačací záchranári, Hra s nočným motýlikom , 

Ako spíme, Slimačie sny, Bum – bác a Vankúš cestovateľ – to boli názvy hier, ktoré si deti 

zahrali v kniţnici. 

Prišla jeseň, ţltne lístie 

20 deti Materskej škôlky na Školskej ulici sa 19. novembra 2012 zoznámilo v kniţnici s 

mnoţstvom kníh o zvieratkách a o tom ako sa o ne treba postarať pred príchodom zimy. 

Dozvedeli sa aj to, prečo lístie zo stromov na jeseň opadáva, ale predtým sa ešte vyfarbí 

rôznymi farbami. Farby jesene preniesli aj na predtlačené hárky. Či poznajú lesné zvieratká 

vyskúšali hrou: Hádaj kto som. 

Snehová vločka 

Dňa 18.12.2012 sa uskutočnila prezentácia detí v prednese poézie a prózy. Atmosféra sa 

niesla v duchu Vianoc. Deti boli za svoj výkon odmenení darčekovým balíčkom. Zúčastnilo 

sa 30 detí zo všetkých materských škôl z Michaloviec. 

Vianočné čaro 

 „Vianočná rozprávka je ako živá, 

 všetko v tej rozprávke ozajstné býva. 

Oblátky, koláče, sviatočné šaty,  

ozajstná mamička i ocko zlatý.“ 

V predvianočnom období  nemohla chýbať  v kniţnici vianočná rozprávka pre deti. Pripravili 

si ju prijímatelia Domova sociálnych sluţieb Anima v Michalovciach , kde sa predstavili  

18.12.2012 v príbehu Šeherezády a kráľa  z Rozprávok Tisíc a jednej noci. Spevácka skupina 
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Klubovanka pri  Klube dôchodcov 1-3 Obrancov Mieru Michalovce obohatila predvianočné 

čaro  vianočnými koledami a zvykmi zo Zemplína.  

Vinšujeme, vinšujeme 

Vinšujeme, vinšujeme, 

milosti plné sviatky vám prajeme. 

Za svoje vinše, nechceme inšie, 

len peniaţtek malý, keby ste nám dali. 

Koniec roka sa aj v našej kniţnici niesol v duchu predvianočného času, ktorý je podnes časom 

najslávnostnejších chvíľ, ale aj z minulosti zachovaných najkrajších obyčají, vinšovačiek 

a kolied.  

Súťaţou o najkrajšiu koledu a vinš pod názvom Vinšujeme, vinšujeme...sa prezentovali  deti 

z Detského domova v Michalovciach s počtom 34 detí. 

 

Besedy so spisovateľmi 
 

Stretnutie s Annou Garbinskou 

ZKGZ v Michalovciach pripravila v priestoroch kniţnice pre ţiakov ZŠ v Bracovciach 

stretnutie s regionálnou spisovateľkou pani Annou Garbinskou. Počas besedy autorka 

predstavila svoje básnické zbierky „Štvorlístok“ a  „Ak hľadáš nádej“. Jednotlivé básne 

prezentovala prednesom. Deti zaujala  aj  najnovšia  autorkina realisticko-rozprávková kniha 

„Matúšov zlatý dukát“. Najmä skutočnosť, ţe jednotlivé príbehy vznikali na reálnom základe. 

Generačne im to pripomínalo rozhovor so starými rodičmi. Spisovateľka odpovedala na 

mnoţstvo zaujímavých otázok, ktorými ju deti zahrnuli.   

Bol to pre nich veľký záţitok, nakoľko sa  takejto akcie zúčastnili po prvý krát.  

Beseda s regionálnymi spisovateľkami v Rakovci n/O. 

ZKGZ v Michalovciach zabezpečila pre ţiakov ZŠ v Rakovci nad Ondavou besedy 

s regionálnymi spisovateľkami Annou Garbinskou a Evou Gabzdilovou-Váradyovou. Obidve 

spisovateľky predstavili ţiakom svoje nové knihy. Pani Garbinská besedovala s 82 ţiakmi 5. 

Aţ 7. Ročníka o novej realisticko -rozprávkovej knihe pod názvom „Matúšov zlatý poklad“. 

Pani Gabzdilová-Váradyová zase nadchla svojou kniţočkou básničiek  „Ako zvieratká ţivot 

baví“  54 ţiačikov 2. A 3. Ročníka. Ţiaci boli disciplinovaní a akčne reagovali na otázky.  

Beseda s Jozefom Banášom 

Koncom júna sa v Zemplínskej kniţnici Gorazda Zvonického uskutočnilo stretnutie  

návštevníkov čitateľskej verejnosti s prozaikom, dramatikom, scenáristom a publicistom  

Jozefom Banášom. Počas dvoch hodín autor  previedol prítomných svojou tvorbou, ktorá je 

zhmotneným výsledkom jeho osobných poznatkov, skúseností, záţitkov i pocitov. Poukázal 

na tematicky a ţánrovo rozmanitú tvorbu, ktorá bola ovplyvnená prostredím v ktorom sa 

v danom čase pohyboval. Od  realistických, jemne ironických poviedok z prostredia 

 dedinského a mestského cez fabrické k diplomacii a aţ po pôsobenie v politike. Jemu 

svojským spôsobom vtiahol prítomných do ţivej diskusie týkajúcej sa nielen jeho tvorby, ale 

i osobného ţivota prítomných.  

 

V spolupráci so Zemplínskym múzeom a OZ Priatelia Zemplína sme pripravili  besedu pre 

verejnosť a študentov michalovských stredných škôl „Zemplín – trikrát v dejinách času“o 

troch publikáciách, ktoré boli v minulom roku uvedené do ţivota. Tieto knihy významnou 

mierou prispeli k obohateniu poznania histórie nášho regiónu a osobností,  ktoré ho preslávili. 

(Historické príbehy od Schengenskej hranice, Zborník  Kresťanstvo v dejinách Zemplína  

monografia Teodor Jozef Mousson). Na realizáciu tohto podujatia finančne prispelo 

Občianske zdruţenie Priatelia Zemplína sumou 35,00 €. 
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V polovičke augusta sme sa  v Zemplínskej kniţnici G. Zvonického v Michalovciach stretli na 

besede s mladým regionálnym autorom Lukášom Manom, ktorý predstavil čitateľom svoju 

prvotinu Rozum v plameňoch. Útla kniţka obsahuje sedem poviedok. Vydaním tejto knihy 

poviedok si autor splnil svoj sen. Autor počas štúdii v Michalovciach navštevoval Literárny 

klub Čriepky, ktorý pracuje pri kniţnici. Tu sa stretával s Radovanom Brenkusom (básnik, 

prozaik, literárny kritik a vydavateľ), ktorý ho usmerňoval a formoval pri písaní. Samozrejme 

bola za tým aj autorova snaha písať, nakoľko písanie nie je pre Lukáša len záľubou, ale aj 

terapiou.  Na besede sa stretli pozvaní hostia, autorovi priatelia a čitatelia v počte 32. Beseda 

bola spojená s predajom a autogramiádou. 

Táňa Keleová - Vasilková v kniţnici 

26. septembra sme ju spolu s našimi a jej vernými čitateľkami privítali v  kniţnici. Beseda 

s jednou  z najúspešnejších a najpredávanejších slovenských spisovateliek Táňou Keleovou-

Vasilkovou prebiehala spontánne. Čitateľky ocenili jej nádherné knihy písané štýlom, ktorý 

chytí za srdce kaţdú ţenu. Spisovateľka prezradila, ţe  hrdinky jej kníh sú vymyslené, aj keď 

sa zdajú byť skutočné, ale sú inšpirované ţivotom okolo nej. Jej najnovší román, ktorý práve 

vychádza má názov „ Tá druhá“. Autorka o sebe prezradila, ţe ona osobne relaxuje pri fantasy 

literatúre a má rada Stephana Kinga. 

Autorku na besede  sprevádzala generálna  riaditeľka vydavateľstva Ikar Gabriela 

Belopotocká, ktorá informovala prítomných:  vydavateľstvo Ikar  vydá čoskoro milióntu 

knihu Táne Keleovej- Vasilkovej. V polovici októbra pripravuje Ikar autogramiádu 

s kanadskou spisovateľkou Joe Fieldingovou  a večere s ňou sa zúčastní aj naša úspešná 

autorka. 

Besedu ukončila autogramiáda a osobné rozhovory čitateliek so  spisovateľkou. Besedy sa 

zúčastnilo cca 30 návštevníkov. 

Beseda s regionálnym autorom Milanom Chomom 

Základná škola s materskou školou Zaluţice v spolupráci so Zemplínskou kniţnicou Gorazda 

Zvonického  usporiadala 23. októbra 2012 veľmi pekné a vydarené stretnutie – besedu so 

spisovateľom pánom Milanom Chomom. Svojho rodáka si škola uctila kultúrnym 

programom, príhovorom pána starostu a besedou pre ţiakov 4. – 9. ročníka v počte 93.  

Mgr. Milan Choma je rodákom zo Zaluţíc, celú svoju mladosť a detstvo preţil  v Zaluţiciach. 

Od r.1983 pôsobí ako učiteľ na Strednej odbornej škole v Keţmarku.  Je nielen vynikajúcim 

učiteľom, ale aj šíriteľom osvety a kultúry. Vedie študentské vedecké divadielko Schola 

Humanitas a organizuje kultúrne podujatia pod názvom Tatranské večery. Vydal významné 

publikácie náučného charakteru ako napr. Dr. Alexander alebo Jozef Maximilián Petzval, 

inicioval a zrealizoval odhalenie pamätných  tabúľ osobnostiam vedy, techniky a školstva 

v Keţmarku. 

Beseda s predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom 

04.12.2012 sa v priestoroch kniţnice konala beseda s predsedom MS Ing. Mariánom Tkáčom, 

PhD. Podujatie pripravila kniţnica v spolupráci s Domom MS v Michalovciach a OZ 

Zemplínskou spoločnosťou.  

Beseda sa týkala štyroch tém:   Ing. M. Tkáč a Zemplín, 

                                                      Ing. M. Tkáč a Národná banka, 

                      Ing. M. Tkáč a Matica slovenská,  

             Ing. M. Tkáč spisovateľ. 

Ing. Marián Tkáč, PhD. sa narodil 25. septembra 1949 v obci Čičava a od skončenia štúdií na 

VŠE, býval v Bratislave. V roku 1992 bol pri zakladaní Národnej banky Slovenska (NBS) a 

pri zrode slovenských peňazí, ktorými sa platilo v rokoch 1993 aţ 2008. Jeho podpis je na 

slovenských bankovkách z roku 1993. V rokoch 2005 aţ 2010 bol členom predstavenstva 

Spolku slovenských spisovateľov, v súčasnosti je aj členom výboru Politologického odboru 

Matice slovenskej. Angaţovaním sa za národné veci je poznačená aj jeho tvorba. Dosiaľ 
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napísal trinásť kníh literatúry faktu, napr. Národ bez peňazí, Národ a peniaze, Hospodárske 

súvislosti slovenskej štátnosti, Slovenské banky v Uhorsku, Bratislavské banky a najnovšiu 

knihu Pravdivý slovenský príbeh. Je autorom aj štyroch beletristických kníh: Zemplínske 

nebo, Veľký sen, Vôňa peňazí a Zemplínske nebo – Druhá epocha. V rozhlase mu uviedli 10-

dielny dokumentárny seriál Za bankami a peniazmi po Slovensku, ako aj štyri rozhlasové 

seriály v cykle Slovenské rody venované osudu Daxnerovcov, rodu Turzovcov, ďalej 

Michalovi Bosákovi, ktorý sa podpísal na americký dolár, ako aj Alexandrovi Petrovičovi-

Petöfimu. V roku 2010 prijal kandidatúru na post predsedu MS, zároveň predstavil matičnej 

verejnosti svoj Národný program obrody Matice slovenskej. Podujatím prítomných 

sprevádzal  učiteľ Gymnázia P. Horova v Michalovciach Mgr. Matej Starják. Podujatia sa 

zúčastnilo cca 35 návštevníkov.  

Tina Van der Holland  

 bola poslednou spisovateľkou, ktorá v r. 2012 zavítala do našej kniţnice. Jej román BEJBY 

SNÍVA O MORI patrí medzi tie štyri, ktoré vydavateľstvo v roku 2010 ocenilo kniţným 

vydaním. V roku 2011 jej vyšli  aj ďalšie  knihy – príbeh inšpirovaný jej prácou v Rakúsku 

SLADKÝ ŢIVOT OPATROVATEĽKY, DÉ JAVÚ Bejby sníva o láske a romanticko-

erotický román zo stredoveku AKO HADÍ JED. Beseda bola spojená s autogramiádou a 

predajom autorkiných kníh.  V súčasnosti pracuje na ďalšej knihe ktorá vyjde v r. 2013.  

Matúšov zlatý dukát 5. ZŠ 

Dňa 19.12.2012 sa na 5.ZŠ konala beseda so spisovateľkou Annou Garbinskou, ktorá 

predstavila svoju novú knihu Matúšov zlatý dukát.  V tejto knihe autorka čerpá z prameňov 

kultúry a ţivota ľudu na Zemplíne. Ţiakom  zaujímavou formou pripomenula aj svoje 

predchádzajúce knihy básni Štvorlístok a Ak hľadáš nádej. Zmyslom jej tvorivosti je odkryť 

a slovom písaným darovať čitateľom radosť a pocit pokoja naplnený šťastím. Podujatia sa 

zúčastnilo okolo 80 ţiakov štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. 

 

Aktivity kniţnice venované lesnej pedagogike: 
 

Ako sa správať v lese 

Zábavno-náučné  podujatie v prírode zamerané na jej ochranu, spoznávanie a propagáciu 

náučnej literatúry pre ţiakov I. stupňa základných škôl v spolupráci s lesnými pedagógmi.  

Podujatie sa uskutočnilo 4. mája  v lokalite:  les Biela Hora, les pri Vinianskom jazere 

a  zúčastnili sa ho ţiaci ZŠ Vinné. 

Základná škola vo Vinnom 

Z  prekrásneho  prostredia školy a jej okolia sa  takmer  40 ţiakov prvého a druhého ročníka 

prešlo do neďalekého lesa pri Vinianskom jazere. Tu ich lesná pedagogička Ing. B. Stašková 

„premenila“ na lesné zvieratka. Ani nepriaznivé počasie neubralo na zábave tohto podujatia 

ale  po presune deti na krytú terasu pokračovali v čítaní príbehov z lesa a hrami. 

Poďme sa túlať prírodou 

Cieľom tohto prírodovedného kvízu bolo  nielen spoznávanie prírody, ţivot zvierat, ale aj 

sprístupnenie encyklopédií a orientácia sa v náučnej literatúre pre deti.  

Podujatia sa zúčastnili ţiaci  ZŠ Bracovce. 

Kde je les, tam je ţivot. – výstavu pripravila kniţnica v spolupráci s Oblastnou lesníckou 

komorou Košice a Lesmi SR, š.p.  Výstava pozostávala  z viacerých informačných panelov, 

bannerov, vypreparovaných zvierat, ukáţok drevín, lesníckeho náradia. Cieľom tejto výstavy 

bolo upriamiť pozornosť detí , mladých ľudí a verejnosti na dôleţitosť lesov a ich 

nezastupiteľné miesto v ţivote človeka a zároveň poukázať na previazanosť kniţnice a lesa. 

Kaţdý kúsok papiera v knihe vzniká z dreva a knihy do seba absorbujú veľké mnoţstvo 

informácií o lese, prírode, zvieratách. 

Kde je les, tam je ţivot - návšteva klientov zariadenia Integra 
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6. júna 2012 sa výstavy - Kde je les tam je ţivot  -zúčastnili aj klienti zariadenia Integra. 

Okrem vystavených exponátov a výstavy kníh si mali moţnosť prečítať zaujímavosti  o lese  a 

jeho obyvateľoch. 

 Návšteva výstavy Kde je les - tam je ţivot 

Deti  IX. michalovskej materskej školy   prišlo pozrieť na výstavu Kde je les – tam je ţivot. 

Bolo to krátko po ich návrate zo škôlky v prírode a bolo vidno ţe nenasali len čistý zdravý 

vzduch ale aj mnoho vedomosti o stromoch, zvieratách  a ako sa v prírode správať. Na chvíľu 

sa stali aj ony usilovnými lesníkmi. 

Lesná pedagogika do vrecka 

Stretnutia deti, školských pedagógov, lesníkov a knihovníkov boli inšpiráciou na napísanie 

knihy – LESNÁ PEDAGOGIKA DO VRECKA -  pre  Ing. Bertu Staškovu. Texty knihy 

ilustráciami obohatil Ing. Ľubomír Juhás. 

Na uvedení  knihy do ţivota – krste - sa stretli dňa 7.novembra 2012 v prírodovednej 

expozícii Zemplínskeho múzea v bohatom počte deti a dospelí  z Michalovského a 

Sobraneckého okresu. 

Veríme, ţe aj keď útla, ale poučná a zábavná kniha si nájde mnoţstvo čitateľov aj 

v michalovskej kniţnici Gorazda Zvonického. 

 

Tvorivé dielne v kniţnici 

Cieľom tvorivých dielní je rozvíjať u detí zručnosť, vkus, estetiku a spoznávať náučnú 

literatúru  zameranú na  tvorivosť. 

Vítanie jari –  výroba veľkonočných ozdôb 

Ako Krtko prišiel k nohavičkám -  vystrihovanie, kreslenie, lepenie , práca s papierom 

Výroba Krtkovej torty – aktivita v rámci Noci s Andersenom. 

Do tvorivých dielni sa zapojili ţiaci michalovských ZŠ a ZUŠ. 

 

Podujatia, ktoré sa konali na pobočkách kniţnice v priestoroch 

michalovských základných škôl 

V mesiaci február sa konali na 3 pobočkách ZŠ Valentínske tvorivé dielne 

Dňa 14.2.2012 sa v školskej kniţnici konala celodenná akcia pod názvom  Moja naj... kniha. 

Tejto akcie sa zúčastnilo 27 ţiakov, kde čitatelia kniţnice do lístkov v tvare srdiečok vpisovali 

svoju najobľúbenejšiu knihu. Touto akciou sme chceli vyjadriť lásku k čítaniu a knihám. 

„Som za vypoţičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie si: Prečítam si to inokedy.“  

Dňa 15.2.2012 sa na 5.ZŠ konalo podujatie, na ktorom si ţiaci 2.ročníka, p. uč. Adamovej, 

spríjemnili VALENTÍNSKY deň vo forme záţitkového čítania knihy Byť dráčikom je 

úţasné! od Petra Gibeya.  Súčasťou bola aj prezentácia najobľúbenejších kníh pod 

názvom Moja naj... kniha, kde si kaţdý ţiak napísal svoju najobľúbenejšiu knihu do ruţového 

VALENTÍNSKEHO srdiečka, ktoré následne lepili na plagát, ktorý vyjadruje lásku k čítaniu 

a knihám.                                                                                                                       

Škola za rohom alebo nezbedy školáka Šuška 

 „Keď chceš ráno dlhšie spať, nachystaj si veci k posteli. Starostlivo musíš o to dbať, vţdy 

neomylne rodič zavelí.“ 

Dňa 16.2.2012 sa na 1.ZŠ konalo podujatie pre ţiakov 1. ročníka, p. uč. Schumerovej pod 

názvom Moja naj... kniha, kde kaţdý ţiak predstavil svoju najobľúbenejšiu knihu, ktorú si 

zapísal do ruţového valentínskeho srdiečka. Veľmi zaujímavým a poučným bolo aj čítanie 

z novej knihy od Romana Brata Škola za rohom alebo nezbedy školáka Šuška.  

Veľká noc – zvyky Veľkej noci – podujatie na oslavu Veľkej noci, pri ktorom sa stretli ţiaci 

7. ZŠ pri výrobe nástenky. 

Deň detí- tvorivé dielne.    
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MDD si ţiaci 7. ZŠ spríjemnili v kniţnici čítaním kníh a časopisov.  Ako tradične nechýbali 

ani tvorivé dielne, kde si čitatelia vystavili svoje práce na kniţničnej nástenke .  

MAĽOVANÁ   ABECEDA 

Adam v škole nesedel, 

abecedu nevedel, 

prišli k nemu líšky, 

čítali mu z knižky. 

Tak takouto pesničkou začali ţiaci 1. ročníka 5. ZŠ svoju prvú návštevu v školskej kniţnici. 

Nechýbal ani braček veršík, ani sestrička básnička. Prezreli si nové knihy, ktoré určite budú 

súčasťou našich ďalších záţitkových čítaní. V tejto návšteve bola zahrnutá aj informačná 

príprava, kde ţiaci dostali prihlášky do kniţnice a oboznámili sa s výpoţičným poriadkom.  

JESENNÁ VÝZDOBA 

Farbičkami tromi, farbí jeseň stromy. 

Maľuje a ráta: žltá, hnedá, zlatá... 

Dňa 25.9.2012 sa na 7. ZŠ konalo podujatie, ktoré sa uţ stalo tradíciou, kde si návštevníci 

kniţnice na školskej pobočke skrášľujú svoje prostredie aj formou nástenky. Niektorí čitatelia 

prispeli básničkou, iní ilustráciou s jesenným motívom. Súčasťou tejto tvorivej činnosti bola 

aj práca s literatúrou, či uţ s krásnou alebo náučnou, ktorá bola inšpiráciou, aj pomocníkom. 

Tohto podujatia sa zúčastnilo 26 ţiakov. 

Aj športovci čítajú knihy 

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

šport má zabezpečiť zdravý fyzický a psychický rozvoj človeka, zvyšovať jeho zdatnosť a 

výkonnosť, pracovnú schopnosť a upevňovať zdravie. Preto je okrem vrcholového športu 

veľmi dôleţitý i masový a rekreačný šport. Najrozšírenejšie a kaţdému prístupné športové 

disciplíny sú turistika, cyklistika, plávanie, beh, rôzne druhy cvičení. Medzi najrozšírenejšie a 

najpopulárnejšie športy patria loptové kolektívne športy - futbal, volejbal, basketbal a 

hádzaná. 

    Dňa 27.3.2012 sa na 7.ZŠ v Michalovciach uskutočnila beseda so staršími ţiačkami 

IUVENTY Michalovce, pod vedením trénerky I. Kudročovej. Hádzanárky sa podelili so 

svojimi skúsenosťami, či uţ v oblasti hádzanej, alebo v čítaní kníh, s mladšími ţiakmi. Tejto 

akcie sa zúčastnilo okolo 50 ţiakov, ktorých beseda veľmi zaujala. A preto dúfame, ţe aj naši 

čitatelia sa budú drţať príslovia: V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH. 

 O dvanástich mesiačikoch 

 Na prvých dvoch hodinách ţiakov 2. ročníka sprevádzali rozprávky Pavla Dobšinského. Jeho 

meno bolo ukryté v tajničke, ktorá uţ ráno čakala ţiakov na tabuli. Riešením k tajničke boli 

rozprávkové postavičky, ktoré deti veľmi dobre poznali. Deti sa oboznámili so ţivotom 

a tvorbou Pavla Dobšinského prostredníctvom besedy a pripravených kníh. Nasledovala 

rozprávka O dvanástich mesiačikoch, ktorú si deti vypočuli v podaní Dušana Jamricha v CD 

forme. Počúvanie vystriedal spev, v podobe pesničky O dvanástich mesiačikoch, bolo to 

úţasné spestrenie rozprávkového dopoludnia. Nechýbalo ani vítanie Veľkonočných sviatkov 

s knihou Veľkonoční zajkovia pri práci, o malom zajkovi Hopkošovi. 

 Starostlivosť o knihy. 

Ţiaci z 1. C triedy 1. ZŠ sa dňa 10. 5. 2012 zúčastnili spoločného zápisu do školskej kniţnice. 

Súčasťou bola aj informačná príprava a oboznámenie sa s detskou literatúrou. Nechýbala ani 

prednáška o starostlivosti o knihu a o potrebe čítania kníh pre detského čitateľa. 

Danka a Janka            Mária Ďuríčková 

Po prečítaní knihy Danka a Janka sa v kniţnici na školskej pobočke 1. ZŠ konala beseda 

ţiakov 2. ročníka p. uč.  Kobovej, kde sa ţiaci podelili o svoje dojmi a záţitky z prečítanej 

knihy Danka a Janka formou besedy. Tieto krátke dobrodruţné, často-krát aj humorné 
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príbehy, boli malým čitateľom veľmi blízke. Zaujímavým spôsobom túto besedu oţivila aj 

pripravená výstava kníh Márie Ďuríčkovej.  

Nechýbala ani práca s odbornou literatúrou, kde sme si vysvetlili vznik kníhtlače. Johanna 

Gutenberga, nemeckého kovorytca, ktorého preslávili vynálezy a inovácie v oblasti 

mechanickej kníhtlače, čo rozšírilo vedomosti ţiakov a lepšie ich pripravilo k plánovanej 

návšteve tlačiarne.                                                                                   

Čitateľský  maratón 

Aj pobočka ZKGZ na 1.ZŠ  sa zúčastnila celoslovenskej akcie „ Čítajme si...2012 “ 

Od 9:00 hod. postupne čítali ţiaci 6.- 5.- 4. ročníka a aktívni čitatelia 3.- 2. a 1. ročníka 

školského klubu. Čítanie trvalo do 15:00 hod. 

Čítalo sa z knihy: Gulliverove cesty  Jonathana Swifta. Čítania sa zúčastnilo 155 čitateľov. 

Kaţdý čitateľ, ktorý sa zapojil do čitateľského maratónu sa podpísal na spoločný 

veľký  diplom a obdrţal záloţku do knihy. 

 Byť dráčikom je úţasné! 

Dňa 6. 6. 2012 sa v kniţnici  na 5. ZŠ  konala akcia, kde si ţiaci 2. ročníka školského klubu 

p.uč. Štofovej dočítali knihu Byť dráčikom je úţasné! Spoločne si prerozprávali veľmi 

zaujímavý príbeh, od slovenského autora Petra Gibaya, kde hlavný hrdina malý dráčik Háčik, 

preţíva rôzne dobrodruţstvá so svojou rodinkou a priateľmi. Tvorivým výstupom bol plagát 

dráčika Háčika, aj za pomoci rodičov, pričom aj v tejto knihe je zobrazený ţivot viacerých 

generácií. Toto záţitkové čítanie bolo aj rozlúčkou s kniţnicou pred letnými prázdninami.   

ROZLÚČKA S KNIŢNICOU 

Dňa 28.6.2012 sa konala na 1.ZŠ celodenná akcia, kde ţiaci odovzdávali knihy do školskej 

kniţnice pred začiatkom letných prázdnin.  Nechýbali ani čítania rozprávkových príbehov. 

Čitatelia sa podelili o svoje záţitky a príbehy z prečítaných kníh. Rozprávkové postavičky 

budú netrpezlivo  čakať na svojich čitateľov v školskej kniţnici, ktorí sa určite oddýchnutí 

a plní elánu vrátia po letných prázdninách.   

Počet zúčastnených na akciách pobočiek bolo 427 ţiakov. 

PRISTÁTIE NA MEDVEDEJ SKALE    WALKO 

Dňa 26. 9. 2012 si ţiaci tretieho ročníka, V. ZŠ školského klubu spoločne dočítali knihu 

PRISTÁTIE NA MEDVEDEJ SKALE a pripomenuli si aj predchádzajúci príbeh z knihy 

POKLAD NA BAZOVOM OSTROVE. Na umocnenie záţitku z čítania deti vyuţili 

kreslenie, vystrihovanie, hru a citácie. Na konci čítania  vytvorili koláţ, ktorá bola súčasťou 

triednej nástenky a zároveň pripomenula  ţiakom tvorivé, veselé, smiešne a spoločne strávené 

chvíle v kniţnici. Podujatia sa zúčastnilo 20 ţiakov. 

Elvis Presley- ţivot a tvorba.    „ King of Rock and Roll’s“ 

 Dňa 5.10.3012 sa ţiaci 8. Ročníka Gymnázium Ľudovíta Štúra,   p. učiteľky Kerpčárovej 

oboznámili so ţivotom a tvorbou  Elvisa Presleyho v rámci hudobnej výchovy a vzdelávania. 

Podujatia sa zúčastnilo 21 ţiakov. 

Elvis Presley bol americkým spevákom a hercom. Je povaţovaný za „Kráľa rokenrolu”. 

Presley bol uvedený do štyroch siení slávy. Stal sa jedným z najvplyvnejších a 

najpredávanejších umelcov v hudobnej histórii.  Po Elvisovej smrti sa sídlo Graceland 

zmenilo na múzeum a stalo sa druhým najnavštevovanejším miestom hneď po Bielom dome. 

Mal viac ako 100 singlov v americkej top 40 a 18 sa stalo číslom jeden. 20.12.1970-  

stretnutie s prezidentom Nixonom- poďakovanie za charitatívnu činnosť. Podporoval finančne 

viac ako 55 organizácii.  Legend live‘s on. 

Záloţka do knihy spája slovenské školy 

Vyše 400 ţiakov ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach malo moţnosť  navštíviť výstavku 

kniţných záloţiek, ktoré boli vytvorené ich spoluţiakmi  v rámci celoslovenského projektu 

Záloţka do knihy spája slovenské školy. Ich partnerskou školou v tomto školskom roku je ZŠ 

P. O. Hviezdoslava v Seredi. Ţiaci vytvorili záloţky ľubovoľnou výtvarnou technikou. 
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Koncom týţdňa 25.10.2012 mali ţiaci moţnosť pozrieť si záloţky, ktoré im poslala 

partnerská škola zo Serede. 

Cieľ celoslovenského projektu : Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými základnými 

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

ktoré ţiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenu záloţiek môţu školy vyuţiť k 

nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu ţivota ţiakov v rôznych 

kútoch Slovenska. 

Dobrodruţstvo v mori 

Pri príleţitosti TÝŢDŇA ŠKOLSKÝCH KNIŢNÍC na školskej pobočke ZŠ T. J. Moussona 

v Michalovciach  si ţiaci 2.A triedy s p. uč. Skybovou spríjemnili vyučovaciu hodinu čítaním 

knihy Dobrodruţstvo v mori, kde hlavnou predstaviteľkou bola nezbedná rybka. Podujatia sa 

zúčastnilo 19 ţiakov. 

Súčasťou bola aj informatická príprava, kde sa ţiaci dozvedeli niečo nové o zrode knihy 

a kníhtlače. 

Bozk nad kytičkou frézií 

Dňa 29.10.2012  sa na pobočke ZKGZ, v Klube dôchodcov na Obrancov mieru č. 4 konalo 

čítanie z kníh slovenskej spisovateľky Márie Hamzovej, ktoré sú u našich čitateliek veľmi 

obľúbené. Prvý román napísala, keď jej tri deti podrástli natoľko, aby sa popri nich po 

večeroch mohla venovať písaniu. Ponára sa pritom do príbehov a vkladá do nich momenty, 

odpozorované zo ţivota, hlavne z nemocničného prostredia, kde pracuje ako lekárka. Veľmi 

pútavé bolo aj rozprávanie pri kávičke, kde čitateľky rozoberali príbehy hlavných hrdiniek.             

Podujatia sa zúčastnilo 15 čitateliek. 

Medvedík  
Dňa  7.11.2012 si ţiačky 6.A triedy V. ZŠ  spríjemnili neskorý sviatok  Halloween 

strašidelným  čítaním  hrôzostrašného príbehu Medvedík z knihy Zubami-nechtami z pera 

mladých českých autorov. Podujatia sa zúčastnilo 12 stálych čitateliek kniţnice.  

 Malí Indiáni 
Dňa 15.11.2012 sa v kniţnici na ZŠ T.J.Moussona  stretli malí indiáni z 2.c triedy  na 

záţitkovom čítaní knihy Orlie pierko od spisovateľa Wolfganga Venohra. Spoločne si 

prečítali kapitolu Ako sa dostal Orlíček k zázračným topánkam. Tejto indiánskej tematike 

a knihe budú ţiaci venovať celý školský rok. Ţijú indiánskym ţivotom, indiánskym 

srdiečkom. Na úvod sa privítali spoločnou indiánskou hymnou. Súčasťou záţitkového čítania 

bol aj pracovný list s niekoľkými otázkami o topánkach rôzneho druhu. Tu mali ţiaci 

príleţitosť ukázať svoju pozornosť a bystrosť nielen pri čítaní, počúvaní, ale hlavne pri 

odpovediach na otázky. Ani niektoré indiánske frázy v anglickom jazyku im uţ nerobia 

ţiadne problémy. Kde tu sa objaví aj indiánske slovíčko. Indiánske predmety, pohľadnice 

a mapy pomohli ţiakom pri orientácii, kde ktorý kmeň ţil. Porozprávali si odkiaľ  indiáni 

prišli, v akej krajine zakotvili. Čo všetko vedeli vyrábať, ako sa ţivili. Ako sa odievali, v čom 

bývali, ako rozmýšľali, čo sa s nimi stalo... Návšteva u priateľov 

v Domove sociálnych sluţieb ANIMA a Krízového centra pre deti v Michalovciach. 

V súčasnej informačnej spoločnosti sa dostáva do centra pozornosti verejná kniţnica, ktorá 

slúţi ako „most“ či „brána“ do sveta informácií ktorej cieľom je vytvoriť rovnocenné 

podmienky prístupu k informáciám a poznatkom pre všetkých ľudí – bez ohľadu na médium, 

geografické hranice, fyzické obmedzenia, spoločenský status alebo úroveň vzdelania človeka. 

Práca so znevýhodnenými pouţívateľmi kniţnice je uţ samozrejmosťou.15.novembra 2012 

sme navštívili našich priateľov a milovníkov literatúry v Domove sociálnych sluţieb Anima 

a deti z Krízového centrá v Michalovciach. Neprišli sme len tak, ale  priniesli sme  kúsok 

posolstvá z kráľovstva kníh medzi handicapovaných ľudí., aby sme im spríjemnili 

dopoludnie. Pripravili sme pre nich dramatizované čítanie z knihy Zdenka Milera Krtko  a  

dáţdnik.  Bol to jeden z nespočetne milých príbehov o šibalovi krtkovi, ktorý sa poučí, ţe aj 
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staré nepotrebné veci môţu byť uţitočné. Veď koľko zábavy sa dá preţiť s obyčajným 

dáţdnikom, stačí si len trošku polámať hlavu a niečo vymyslieť.  

 

Podujatia venované Mikulášovi a sviatkom Vianoc: 

 

Vianočný stromček 

Dňa 13.12.2012 si ţiaci 2.A triedy na ZŠ T.J.Moussona  zhotovili pozvánky pre svojich 

rodičov v podobe vianočného stromčeka, aby ich prostredníctvom nich pozvali na triednu 

vianočnú besiedku. V kniţnici si prezreli výstavku vianočných kníh. Prečítali sme si ako, 

a prečo sa začal pouţívať a zdobiť VIANOČNÝ STROMČEK. Ţiaci prečítali aj niekoľko 

básničiek o vianočnom stromčeku.  

 Vianočná pohľadnica 1.ZŠ 

Uţ celkom z rána, malý Mikuláš deti v kniţnici očakával. Okrem novej kniţky, čakali ich aj 

vianočné pesničky. Neveril by tomu nik, bola aj výstava vianočných kníh. Nesmie chýbať ani 

lízanka a samozrejme Mikulášska rozprávka. Deťom určite radosť spraví „Rozprávka 

o obdarovanom Mikulášovi“. Na vlastnoručne zhotovenej pohľadnici, popracovali 17. malí 

odborníci. Na poštu bola cesta dlhá, nech rodičovská radosť z detí, večne trvá. Na 

celodennom podujatí, ktoré sa konalo 6.12.2012, sa zúčastnilo 17 ţiakov . 

 Mikulášske prekvapenie 5.ZŠ 

Dňa 5.12.2012 mali ţiaci 1. ročníka školského klubu na 5.ZŠ šťastný deň, nielen preto, ţe ich 

navštívila Mikulášska rozprávka o obdarovanom Mikulášovi, ale aj preto, ţe ich čakal 

slávnostný zápis do školskej kniţnice. Malí prváčikovia si s p. učiteľkou Smetanovou 

pripravili aj vianočné koledy a pesničky. Za ich prednes boli odmenení sladkosťou a novými 

knihami. Na ich prvej návšteve sa malí čitatelia oboznámili s knihami s vianočnou tematikou. 

Ale aj hrdinovia ako Guľko Bombuľko, alebo Zajko Bojko sa na ich ďalšie návštevy uţ veľmi 

tešia. Podujatia sa zúčastnilo 24 ţiakov.  

Mrazivé ticho, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné hviezd. Je tu čas vianočný, keď 

stromček sa ligoce, prajeme vám zo srdca prekrásne Vianoce. 

Vianočná výzdoba 7.ZŠ 

Dňa 4.12.2012 si stáli čitatelia školskej kniţnice na 7. ZŠ vyzdobili malú kniţnicu 

vianočnými dekoráciami a vlastnými kresbami. Súčasťou celodennej akcie bola aj Mikulášska 

nádielka v podobe nových kníh. Nechýbalo ani čítanie vianočných rozprávok, básničiek 

a veršíkov. Podujatia sa zúčastnilo okolo 30 čitateľov. 

                                                                                                        

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

pripravilo cyklus  spomienkových podujatí k príleţitosti 280. výročia narodenia Jozefa 

Haydna. 

Haydnparáda I. a Haydnparáda II 

Cieľom podujatí bolo spopularizovať osobnosť svetovej hudby, vzbudiť záujem o klasickú 

hudbu a literatúru o hudbe. Vyuţili sme pri tom výstavku kníh o J. Haydnovi, knihy 

s hudobnou tematikou,  príbehy z jeho detstva a ukáţky z tvorby. Súčasťou podujatia boli aj 

tvorivé dielne zamerané na výrobu haydnovej parochne. 

 Na podujatí  sa zúčastnili ţiaci  ZUŠ. 

Záţitkom pre ţiakov  bolo sledovanie koncertu Haydnovej Rozlúčkovej symfónie 

s postupným odchádzaním hudobníkov  a záverečný zábavný kvíz. 

Somár, stará mama a iné hudobné nástroje 

Podujatie o histórii a vývoji hudobných nástrojov spojené s tvorivou dielňou. 

Pod týmto  veselým názvom sa  dňa 22.11.2012 uskutočnilo podujatie pre ţiakov ZUŠ 

v Michalovciach. Ţiaci si spolu s p. učiteľkou J. Kubovou  vypočuli krátku históriu vzniku 

a vývoja  vybraných  hudobných nástrojov. Potom si z pripraveného materiálu sami vyrobili 
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primitívne hudobné nástroje, ktoré by si mohli vyrobiť aj doma za pomoci starej mamy. 

Vyuţili  pri tom získané informácie a zapojili svoju fantáziu. Samozrejme ich hneď vyskúšali  

a všímali si aký zvuk vydávajú. Narobili pritom v kniţnici poriadny rámus. Hudobné nástroje 

poskladali aj z rozstrihaných obrázkov čo nebolo vţdy jednoduché. Nakoniec sa to podarilo 

všetkým.  

V závere si ţiaci prezreli kniţnicu a hudobné oddelenie, kde si môţu poţičať literatúru 

o hudbe, hudobných nástrojoch,  skladateľoch, o spevákoch, skupinách, encyklopédie hudby, 

hudobniny.  

 

Pre stredoškolskú mládeţ bolo venované stretnutie s pod jednoduchým názvom: 

 

Martin Kukučín, počas ktorého študenti Gymnázia Ľ. Štúra prešli ţivotnou cestou a tvorbou 

prozaika, dramatika, publicistu a lekára, najvýznamnejšieho predstaviteľa  slovenského 

literárneho realizmu a zakladateľa modernej slovenskej prózy. 

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, rodákom z malebnej slovenskej obce 

Jasenová, ktorého uţ v mladosti osud zavial ďaleko od rodného domu najprv na ostrov Brač 

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

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

spočinul v rodnej zemi na Martinskom cintoríne. Bol to pohľad veselý i váţny do jeho ţivota, 

údelu a tvorby v ktorej sa odzrkadľovalo to čo mu bolo blízke, čo ho trápilo i tešilo na ţivote 

jednoduchého dedinského človeka. Zároveň to bol pohľad na jeho historické a zemepisné 

súvislosti. Následne študenti skúsili dramatizovanou formou sa začítať do úryvku z diela 

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

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

dialógu v majstrovskom filmovom spracovaní samotného diela Rysavá jalovica v podaní 

umelcov Joţka Krónera a Evy Kristínovej.  

 

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

vzdialenej alebo tej nedávnej: 

 

Svätý Vojtech - Český  spolok v Michalovciach a Zemplínska kniţnica G. Zvonického 

v Michalovciach oddelenie náučnej literatúry, pripravili pre deviatakov Základnej školy T. J. 

Moussona prednášku o významnej osobnosti českých a cirkevných dejín o Svätom 

Vojtechovi. Prednášajúci JUDr. Miroslav Schýbal pútavým spôsobom rozprával o ţivote 

tohto svätca. Bol nadpriemerne vzdelaný  a uţ ako 27 ročný sa stal biskupom.  Pre nezhody so 

svetskou mocou sa utiahol do benediktínskeho kláštora v Ríme. Krátko pôsobil v Uhorsku .Po 

svojom návrate keď videl nepriateľských veľmoţov v Čechách, uchýlil sa v Poľsku kde šíril 

evanjelium. Mnohí si uctievali sv. Vojtecha uţ za ţivota. Tým väčšmi vzrástla jeho úcta po 

smrti. K  úcte v Poľsku, Nemecku, Uhorsku a Ríme sa napokon pridali aj Čechy, ktoré 

pripravili svojmu rodákovi veľa príkoria a bolestí. Táto úcta sa prejavila aj na Slovensku. 

Meno sv. Vojtecha nesie najvýznamnejší slovenský náboţenský spolok, Spolok sv. Vojtecha, 

ktorý bol zaloţený r. 1870 a od tých čias šíri slovenskú náboţenskú ale i nenáboţenskú  

kultúru. Po tomto podujatí si všetci spoločne prezreli výstavu Biblia -  včera, dnes a zajtra.  

 

Reformátor Jozef II. - Zemplínska kniţnica G. Zvonického v Michalovciach v spolupráci 

s českým spolkom v Michalovciach pripravili prezentáciu prednášky  pod názvom Reformátor 

Jozef II.  O ţivote, politike a reformách vtedajšieho cisára a syna Márie Terézie.  Rozprával  

JUDr. Miroslav Schybal. Vyzdvihol ako Jozef II. svojou rozsiahlou reformnou činnosťou 

hlboko zasiahol do politického,  hospodárskeho a sociálneho ţivota Uhorska a v jeho rámci aj 

Slovenska.  



30 

 

Ţiaci 1. ZŠ poďakovali za poučnú prednášku, ktorá obohatila v mnohom vedomosti ţiakov 

nad rámec učebnej látky -  napísala do Kroniky ZKGZ pani učiteľka Mgr. Dana Rudašová. 

 

Štefánik po pristáti zastrelený? 

V priestoroch Domu Matice slovenskej v Michalovciach  v spolupráci s Zemplínskou 

kniţnicou G. Zvonického v Michalovciach sa konala beseda o knihe „Štefánik po pristáti 

zastrelený?“ Autor tejto knihy  Mgr. Stanislav Háber  sa v nej zamýšľa nad faktami 

a svedectvami, ktoré hovoria o spôsobe smrti nášho generála. Prináša v tejto oblasti viacero 

zaujímavých výpovedí svedkov, ktorých záznamy zbieral počas 25-ročnej novinárskej praxe. 

Pri písaní tejto knihy autor nezabudol na diela, ktoré uţ pred ním upozorňovali na okolnosti 

skonu slovenského zakladateľa štátu v roku 1918. Cituje fakty, ktoré vo svojich knihách 

uvádzali Marián Tkáč, Emil Karol Kautský a americký historik slovenského pôvodu Tomáš J. 

Veteška.  

Levočská biela pani alebo ako to naozaj bolo... 

Nespravodlivo odsúdená krásna a mladá ţena nenašla po smrti pokoj. Ako duch sa v dlhých 

bielych šatách túla po mestských hradbách Levoče a oznamuje blíţiacu sa katastrofu. Legenda 

o Levočskej bielej panej rozpráva o láske a zrade v časoch stavovského povstania. 

Kto vlastne bola Levočská biela pani? Ako ţila a kde je pochovaná? Odpovede na tieto otázky 

ponúka výstava s názvom Levočská biela pani – Za bozk zradila krajinu, za krajinu obetovala 

svoju hlavu. Po úspešnej premiére v Spišskom múzeu SNM v Levoči sa na leto presťahovala 

na hrad Krásna Hôrka a v súčasnosti je v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.. Diváka 

vovádza do čias na prelome 17. a 18. storočia, do obdobia protihabsburských stavovských 

povstaní Františka II. Rákoczyho a jeho vojskami obliehanej Levoče. A pred zrakom 

návštevníka rozohráva cez zbierkové predmety dramatický príbeh o láske, zrade a treste. 

Projekt je výsledkom trojročného bádania v archívoch a depozitároch. Prezrádza, ţe 

populárny román Móra Jókaia Levočská biela pani je dielom spisovateľskej fantázie. O tom 

ako to naozaj bolo porozprávala malým aj veľkým záujemcom o túto tému  kunsthistorička 

Spišského múzea v Levoči PhDr.Dáša Uharčeková Pavúková, historik Dr. Martin Molnár 

a Mgr. Maroš Demko riaditeľ Zemplínskeho múzea v Michalovciach.  

Stretnutie s Ľubomírom Motyčkom a Petrom Jurčovičom 

Zemplínska kniţnica G. Zvonického v Michalovciach v rámci Týţdňa slovenský kniţníc 2012 

pripravila  stretnutie s cestovateľom Ľubomírom Motyčkom a meteorológom Petrom 

Jurčovičom. Podujatia sa zúčastnili študenti Zdruţenej strednej školy hotelových sluţieb 

a obchodu- konkrétne študijný odbor manaţment regionálneho cestovného ruchu a čitatelia 

kniţnice. 

Ľubomír Motyčka je šéfredaktorom časopisu Cestovateľ, ktorý je určený nielen pre 

profesionálov  v  cestovnom ruchu, ale aj pre tých, ktorí sa zaujímajú o cestovanie a turistiku. 

Peter Jurčovič propaguje meteorológiu na verejnosti, venuje sa pedagogickej činnosti. Dnes je 

asi najznámejším meteorológom na Slovensku. Jeho relácia nesie neskromný názov Najlepšie 

počasie. 

Za zdravý ţivot na zemi 

V apríli usporiadala Zemplínska kniţnica G. Z. v Michalovciach podujatie pod názvom Za 

zdravý ţivot na zemi. Cieľom podujatia bolo priblíţiť mladým študentom chránené krajinné 

oblasti regiónu Senné a Medzibodroţie. Tieto územia  sú najvýznamnejšie hniezdne  

a migračne lokality vzácnych vodných vtákov na Slovensku. 

Prednášajúci ochranár a ornitológ MVDr. Samuel Pačeňovský prezentoval chránené územia  

a vzácne vtáctvo prostredníctvom  prednášky doplnenej priamymi ukáţkami  filmu, ktoré 

sugestívne pôsobili na zúčastnených  študentov Gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach. 

Súčasťou podujatia bola aj tematická výstavka kníh z fondu náučnej literatúry. 

Šachový turnaj 
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Šach – kráľovská hra, dominovala dopoludnia 28. 06. 2012 v Zemplínskej kniţnici Gorazda 

Zvonického v Michalovciach. Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska v Michalovciach v spolupráci zo ZKGZ v Michalovciach usporiadala Šachový 

turnaj zrakovo postihnutých členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska z košického 

kraja. Zúčastnili sa ho hráči zo Základných organizácii Michalovce, Sobrance, Trebišov, 

Košice a členovia neziskovej organizácie Maják. Za štyrmi stolmi súťaţilo 8 hráčov. Cieľom 

17. ročníka nebolo len súťaţenie, išlo najmä o stretnutie v rámci kultúrno-integračných 

aktivít.  

Kaţdý účastník turnaja bol odmenený vecnými darmi.  

Mons. František Fuga – Apoštol Ducha 

Dňa 09.11.2012 uplynulo 25. rokov od úmrtia veľkého národovca Mons. Františka Fugu 

spoluautora slovenskej vlajky, rodáka z Vinného. Pri tejto príleţitosti usporiadal Dom MS 

v Michalovciach v spolupráci so ZKGZ  v Michalovciach, obcou Vinné a ZŠ s materskou 

školou vo Vinnom dňa 16.11.2012 seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ z okresu Michalovce pod 

názvom Mons. František Fuga – Apoštol Ducha. V úvode podujatia vystúpila folklórna 

skupiny Viňančan a zazneli verše Gorazda Zvonického venované práve F. Fugovi. 

Moderátorka Mgr. Slávka Timková uviedla hostí aj prednášajúcich : predsedu Matice 

slovenskej (MS) Mariána Tkáča, zastupujúceho správcu MS Jána Eštoka, riaditeľa 

Slovenského literárneho ústavu MS (SLÚ MS) v Martine PaedDr. Miroslava Bielika a PhDr. 

Milana Gondu tieţ zo spomínaného ústavu, starostu obce Ing. Jozefa Kráľa, PhDr. Vieru 

Čurmovú, členku Zemplínskej spoločnosti a autorku scenára a libreta Pamätnej izby Mons. F. 

Fugu. Zvlášť milými hosťami boli rodinní príslušníci Mons. F. Fugu.  Na svojho strýka si 

v krátkom vystúpení pospomínal jeho synovec František Cupák, hlavne na ich vzťahy a na 

návštevu uňho v Kanade. Moderátorka potom prečítala list dekana Jozefa Štofeja, ktorý si 

zaspomínal na svojho spoluţiaka F. Fugu na michalovskom gymnáziu aj v kňazskom 

seminári, i na ich kontakty v nasledujúcich rokoch, keď sa ich cesty uţ rozišli. Pozdrav 

účastníkom seminára poslal aj spoluţiak Mons. Fugu kardinál Jozef Tomko. Mons. František 

Fuga celý svoj ţivot zasvätil práci za  samostatnosť  Slovenska.  Svojho veľkého sna o 

vlastnom štáte Slovákov sa však nedoţil.  Podujatia sa zúčastnilo okolo 60 návštevníkov. 

Nevyuţité moţnosti ľudovej medicíny duchovné a hmotné bohatstvo Horného Zemplína. 

  

Autorkou  výstavy bola Vranovčanka  pani Milada Ivanková rodáčka z Čaklova, neďaleko 

Zamutova,  zo známej bylinkárskej oblasti.   Touto výstavou chcela širokej verejnosti  

priblíţiť to, čo uţ dávno poznali naši predkovia a čo im pomáhalo pri rôznych chorobách. 

Tieto recepty z „Boţej lekárne „ nie sú výmyslom pani Ivankovej. Všetky predstavujú 

múdrosť ľudových liečiteľov, stáročiami overené liečebné procedúry. Pani Milada má na to 

dokonca papier. Úrad priemyselného vlastníctva SR jej pod číslom 217 549 vydal Osvedčenie 

o zápise ochrannej známky „Nevyuţité moţnosti ľudovej medicíny–duchovné a hmotné 

bohatstvo Horného Zemplína. „Na výstave  nechýbali ani rôzne druhy liečivých čajov, 

tinktúry,  recepty. Výstava  bola spojená s ukáţkami krásnych ručných prác - ručníkov, 

obrúskov, obrusov rôznej veľkosti, ktoré sú zdobené prekrásnymi pestrofarebnými vzormi. 

Väčšina z nich mala   sedemdesiat, moţno aj sto rokov. Svoje „bohatstvo chudobných“  ako 

svoju výstavu autorka tieţ nazýva predstavila na desiatkach rôznych výstav pri rôznych 

príleţitostiach takmer po celom Slovensku. A väčšinou vo vlastnej réţii. Výstava bola 

otvorená v ZKGZ v Michalovciach v spolupráci s Domom MS v Michalovciach od 06.11. do 

30.11.2012 a navštívilo ju cca 230 návštevníkov rôznych vekových skupín.  
Priamo o závislostiach 

Priamo o závislostiach – účinná prevencia proti otroctvu tela a mysle. 

Ďakujeme za „ úţasnú“ prednášku! Týmito slovami ocenili prednášku Mgr. Libora Votočka 

študenti (42) a profesorky SOŠ- technickej, Kapušianska 6 v Michalovciach PhDr. Antónia 
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Sabová a Ing. Kvetka Sopková. Úvod patril zdravej výţive. Prednášajúci vyzdvihol význam 

zdravej stravy pre naše zdravie. Ďalej veľmi pôsobivo rozprával študentom o zmysluplnom 

vyuţívaní voľného času. Dotkol sa rôznych súčasných závislosti. Zdôraznil, ţe závislosť je 

sociálny problém. Najlepšou ochranou pred vznikom závislosti je rozvíjanie vzájomných 

vzťahov v reálnom ţivote. Všetky závislosti majú jeden spoločný znak a tým sú rýchlo 

a jednoducho získané príjemné pocity, no iba dočasne. Nasleduje zmena nálady, človek je 

podráţdený, nervózny, nesústredený, výčitky svedomia, pocit hanby, viny(napr. závislosť na 

internetovej pornografii). Dotkol sa aj pouţívania mobilov, ktoré má svoje výhody, ale môţe 

byť aj na príťaţ (narušené súkromie, obťaţujúce telefonáty). Podujatie sa konalo v spolupráci 

s OZ ENTREÉ pri ZKGZ v Michalovciach. 

Vesmír a jeho zaujímavosti 

Zaujímavé fakty o vesmíre, o ktorých sme moţno ani netušili, priblíţila študentom SOŠ sv. 

Cyrila a Metoda v Michalovciach pracovníčka hvezdárne Mgr. Milada Jakubecová.  

Študentov zaujala natoľko, ţe ţivo diskutovali, kládli otázky, na ktoré prednášajúca 

odpovedala.  

2012 - Koniec sveta? 

Na Luciu 13. 12. 2012 sa konal koniec sveta v ZKGZ v Michalovciach, lepšie povedané 

podujatie „2012  -  KONIEC  SVETA?“ , ktoré od prezentoval RNDr. Zdeněk Komárek  -  

astronóm Hvezdárne v Michalovciach. Uistil nás, ţe 21. 12. 2012 z astronomického hľadiska,  

ku ţiadnej katastrofickej udalosti nedôjde. Podujatia sa zúčastnili  študenti SOŠ obchodu 

a sluţieb v Michalovciach. 

 

Oddelenie študovne v uplynulom období pripravilo pre ţiakov základných a stredných 

škôl 

Niekoľko zaujímavých podujatí : 

 

„Vesmír, ako ho nepoznáme“ sú javy a úkazy, ktoré beţne nevidíme. Čo všetko sa deje pri 

zatmení Slnka, zatmení  Mesiaca, rôzne javy a úkazy, aké sa dejú na oblohe, vo vesmíre sme 

mali moţnosť vidieť 20.2.2012 v kniţnici v Michalovciach na záberoch počítačovej projekcie, 

ktorú pútavou formou pripravili pracovníci Hvezdárne v Michalovciach  Mgr. Milada 

Jakubecová a RNDr. Zdeněk Komárek  za účasti ţiakov VII.ZŠ. Keďţe je to zaujímavá téma, 

nechýbali pútavé otázky od ţiakov. Beseda bola doplnená výstavkou literatúry k danej téme. 

Čitatelia si mohli z literatúry doplniť vedomosti k uvedenej problematike.  

 

V rámci Mesiac úcty k starším kniţnica pripravila pre seniorov dve podujatia: 

Valným zhromaţdením Organizácie spojených národov bol vyhlásený 1.október za 

Medzinárodný deň seniorov a október za Mesiac úcty k starším. 

Mesiac úcty k starším si kaţdoročne pripomíname stretnutím našich kolegýň, ktoré si uţ 

uţívajú jeseň ţivota a pospomíname na chvíle, ktoré preţili v kniţnici. 

19.október 2012 bol dňom stretnutia a plný spomienok  v spoločenskej miestnosti ZKGZ 

v Michalovciach. Zišlo sa 13 dôchodkýň  a navzájom si porozprávali, ako preţívajú chvíle na 

zaslúţenom odpočinku, čo sa zmenilo v ich ţivote. Kolegyne, ktoré ešte pracujú im zase 

porozprávali čo je nové v kniţnici. Nechýbali ani fotografie deti, vnúčat... 

V Roku zbliţovania generácii prišli našich hostí pobaviť pásmom básni, piesni a tancom deti 

zo ZŠ Pavla Horova v Michalovciach pod vedením p.učiteľky Gajdošovej a Maksimovej. 

Svojím kultúrnym programom vyčarili  na tvári zúčastnených úsmev a pokoj. 

Venované Vám, o Vás a s Vami 
Dňa 29.10.2012 z príleţitosti mesiaca úcty k starším zorganizovala Zemplínska kniţnica 

Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci so Slovenskou kniţnicou pre 

nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
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v Michalovciach,  Miladou  Ivankovou a Domovom dôchodcov na ulici J.Hollého 9 

v Michalovciach stretnutie s obyvateľmi – seniormi domova dôchodcov pod názvom: 

Venované Vám, o Vás a s Vami. 

Zástupcovia  jednotlivých organizácií informovali prítomných o sluţbách a samotných 

moţnostiach, ktoré môţu uľahčiť a spríjemniť ich kaţdodenný ţivot v jeseni ţivota.  

Pracovníci Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny  Mgr. Slavomír Danko  z Oddelenia 

posudkových činností a Mgr. Lenka Chrobáková, riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny  

informovali o zmenách a z toho vyplývajúcich moţnostiach získania peňaţných príspevkov 

na kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia. 

O činnosti a sluţbách Slovenskej kniţnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 

prítomných informovali  Anna Tabáková pracovníčka oddelenia kniţnično-informačných 

sluţieb a Mgr. Norbert Végh z oddelenia digitálnej kniţnice. Informácie boli zamerané na 

moţnosti sprístupnenia a vyuţitia digitalizovaného kniţničného fondu nielen pre zrakovo 

znevýhodnených ale uţ i pre seniorov. 

Pani Milada Ivanková prítomných seniorov oboznámila so svojimi poznatkami 

a skúsenosťami  v oblasti slovenskej ľudovej medicíny a zároveň ich pozvala na svoju 

výstavu o ľudovom liečiteľstve v priestoroch Zemplínskej kniţnice Gorazda Zvonického. 

 Podujatia sa zúčastnilo 42 návštevníkov.  

 

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. 

V  1. polroku bolo aktívnych 11 čitateľov so zrakovým  hendikepom a vypoţičaných bolo 76 

titulov zvukových kníh.  

Literárne randevú 

V podvečer 22. novembra 2012 v spoločenskej miestnosti Zemplínskej  kniţnice G. 

Zvonického v Michalovciach sa stretli milovníci literatúry na Literárnom randevú 

s Dalimírom Stanom (básnik, člen SC PEN, SSS) a jeho hosťami Alenou Zavockou (venuje 

sa poézii) a Elenou Elekovou (vl.meno Katarína Varechová), ktorá sa venuje próze.  

Autori  predstavili ukáţky zo svojej  tvorby. Prednesom poézie z vlastnej tvorby sa predstavil 

D. Stano a A. Zavocka., E. Eleková  (regionálna autorka) prečítala poviedky Adelaide a Adela 

I., Adela feministka a poviedku Uţ iba Adela z cyklu autorské poviedky Všetko čo chcem.  

Ako ďalšieho hosťa sme medzi nami privítali mladú autorku Ľubicu Lju Mesarošovú, ktorá  

predstavila svoj debut - básnicku zbierku Se/ZÓNA pokušenia. 

Hostia odpovedali na zaujímavé otázky prítomných (účasť 21), napr. o ich literárnych 

začiatkoch, o ich vzťahu k literatúre a pod.  

 Zmysel ţivota 

"Človek je bytosť, ktorá  hľadá zmysel." Platón                                                                                                                                                 

Dňa 23.11.2012 sa v Zemplínskej kniţnici Gorazda Zvonického konalo stretnutie ţiakov 7. 

ročníka  IV. ZŠ a pracovníkov Pedagogicko psychologickej poradne v Michalovciach Mgr. 

Hruškom a PhDr. Martinkovou. Stretnutia sa zúčastnilo 25 ţiakov.  Stretnutie  sa nieslo 

v duchu ústrednej témy, ktorou bol „Zmysel ţivota“, jeho spoznávanie a napĺňanie. Prvá časť 

prednášky sa sústredila na výpoveď ţiakov, čo pre nich momentálne je zmyslom ţivota, čomu 

sa venujú, na čo sa tešia a čo ich napĺňa. Zamerali sa na svoju budúcnosť, keďţe umoţňuje 

ďalej rozvíjať náš potenciál a rozširuje naše moţnosti a výber. Druha časť stretnutia  bola 

zameraná na to, čo nám môţe sťaţiť alebo i úplne prekaziť napĺňanie našich cieľov a snov. 

Veľa priestoru v tejto časti sme venovali drogovej problematike, keďţe drogy naozaj dokáţu 
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dokonale zničiť ţivot človeka a ich následky  je veľmi ťaţké a niekedy aj nemoţné odstrániť. 

Potešilo nás to, ţe mnohí ţiaci uţ majú celkom konkrétnu predstavu o ich ďalšej ceste 

ţivotom, a tak isto boli dobre informovaní aké nebezpečenstvo drogy predstavujú.  

 

Literárny klub Čriepky 

Členovia klubu Čriepky sa  v roku 2012 naďalej stretávali raz za dva mesiace. Literárny klub 

zdruţuje 16 členov. Počet členov sa mení po odchode študentov na vysoké školy.  Na 

jednotlivých stretnutiach sa stretávalo asi 6 členov. V priebehu r.2012 sa jeho členovia stretli 

3-krát (31.05.; 12.07.; 22.11.) Na prvom stretnutí  riešili problémy týkajúce sa získania 

odborného poradcu,  ktorý by usmernil a poradil  členom pri ich tvorbe. Nakoniec sa členovia 

rozhodli pre p. Dalimíra Stana – básnika, zakladateľa edície Dielne Autorov Literatúry 

a Martina Vlada – básnika a prozaika. Takisto sa robili tzv. čítačky, t.j. ak niekto mal novú 

tvorbu, po hlasnom  prečítaní textu ostatní členovia  ju hodnotili, povedali svoj názor. Počas 

stretnutí  sústreďovali tvorbu členov klubu a pripravovali vydanie broţúrky.  V mesiaci apríl 

sme v kniţnici pokrstili knihu členky klubu p. Anny Garbinskej „Matúšov zlatý dukát.“ 

V mesiaci jún sa v kniţnici uviedla do ţivota kniha člena LK p. Andreja Lorinca Osudné 

výstrely a v mesiaci júl Lukáš Mano predstavil čitateľom svoju prvotinu Rozum v plameňoch.  

 

Celkom sa na  našich podujatiach zúčastnilo 6759  návštevníkov.  

 

II. Regionálna činnosť 

 

1. Bibliografická činnosť 

 

Na Úseku bibliografie sa v roku 2012  excerpovalo z tejto regionálnej tlače : Michalovčan,  

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

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

sa robila excerpcia časopisu Slovenka. Za uvedené obdobie bolo do databázy vo Virtue 

vloţených spolu 1870  bibliografických záznamov článkov a 74 záznamov monografií. 

 

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

k prezenčnému štúdiu. V roku 2012 bolo do tohto fondu zaevidovaných 28 prírastkov. 

 

Priebeţne boli doplňované výstriţkové albumy spracovávané v klasickej podobe : album 

regionálnych osobností a album o histórii a činnosti Zemplínskej kniţnice Gorazda 

Zvonického v Michalovciach. Články z regionálnych novín sa spracovávajú uţ len 

v elektronickej podobe.  Pri príleţitosti  25. výročia úmrtia Mons. Františka Fugu bol vydaný 

propagačný materiál. V rámci publikačnej činnosti oddelenia bola vydaná odporúčajúca 

bibliografia Mimo čítanková literatúra pre stredné školy. 
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2. Metodická činnosť 

 

Metodická a prieskumová činnosť bola realizovaná : 

 poradenskou  sluţbou jednotlivým kniţniciam okresu, 

 doplňovaním kniţničného fondu do kniţníc okresu na základe dohôd s obecnými 

úradmi, 

 prípravou kultúrno-výchovných podujatí v obecných kniţniciach, 

 poradenskou sluţbou pri príprave projektov, 

 školeniami a pracovnými stretnutiami knihovníkov. 

 

Do konca marca 2012 boli spracované štatistické výkazy o činnosti kniţníc za rok 2011. 

Spracovanie sa robilo v elektronickej podobe – na 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 2012 bolo uskutočnených  325 metodických návštev.  

Metodické návštevy boli zamerané na : 

- na obnovenie dohôd s obecnými úradmi na nákup kniţničného fondu pre kniţnice 

v regióne. Dohody obnovilo 12 obecných úradov : Bánovce nad Ondavou, Budkovce,  

Choňkovce, Kaluţa, Klokočov, Oreské, Podhoroď, Rakovec nad Ondavou, Trhovište, 

Trnava nad Laborcom, Úbreţ, Vinné. Na základe dohôd s obecnými úradmi v roku 

2012 boli  zakúpené nové knihy pre obecné kniţnice v okresoch Michalovce 

a Sobrance  v celkovej hodnote 2 128,92 €. K predaným knihám metodické oddelenie 

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

členené.  

- pomoc pri sťahovaní kniţnice do nových priestorov v Sobranciach, mestská kniţnica 

obnovila svoju činnosť v nových priestoroch bývalej budovy centra voľného času. Jej 

kniţničný fond bol spracovaný v kniţničnom programe KIS MaSK , 

- pomoc pri vyraďovaní kniţného fondu v obecnej kniţnici vo Vinnom, 

- pomoc pri vyraďovaní kniţného fondu v obecnej kniţnici v Trnave nad Laborcom, 

- pomoc pri realizácii revízie kniţného fondu a pri spracovaní nových prírastkov 

v Mestskej kniţnici v Stráţskom 

V roku 2012  sa metodické oddelenie podieľalo na príprave a zabezpečení týchto besied: 

29.3.2012 – ZŠ Vinné – beseda s regionálnou spisovateľkou Ruţenou Anďalovou, 

4.6.2012 – ZŠ Rakovec nad Ondavou – beseda s regionálnymi autorkami Annou Garbinskou   

                  a Evou Gabzdilovou  - Váradyovou, 

28.9.2012 – Pamätná izba Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou – beseda s regionálnymi  

                    autorkami Annnou Garbinskou a Máriou Dományovou, 
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25.10.2012 – ZŠ Úbreţ – beseda s regionálnou spisovateľkou Annou Garbinskou, 

29.10.2012 – Mestská kniţnica v Sobranciach - beseda s regionálnou spisovateľkou Annou  

                      Garbinskou, 

22.11.2012 - ZŠ Budkovce – beseda s regionálnou spisovateľkou Annou Garbinskou 

13.12.2012  – ZŠ Vinné – beseda s regionálnou spisovateľkou A. Garbinskou 

 

 

3. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 

 

Pri príprave kultúrnych a vzdelávacích podujatí a spoločných projektov spolupracuje 

kniţnica so vzdelávacími a kultúrnymi zariadeniami a rôznymi inštitúciami na území 

mesta a regióne – ide o kultúrne inštitúcie akými sú Zemplínske osvetové stredisko, 

Zemplínske múzeum, Hvezdáreň,  Anima, Integra, Klub priateľov Sofie, Sub-terén,  

Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Slovenský zväz telesne postihnutých, Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska, České centrum na Slovensku, miestna pobočka 

Českého spolku, Matica slovenská, 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.  
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V roku 2012 pripravilo občianske zdruţenie v spolupráci s kniţnicou rad zaujímavých podujatí 

pre širokú verejnosť.  

 

4. Public relations – styk s verejnosťou 

 

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

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

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

jej kladného imidţu. 

Oblasti práce s verejnosťou 

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

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

sociálnu komunikáciu a sponzoring. 

Cieľové skupiny 

 Čitatelia a pouţívatelia kniţnice 

 Vlastní zamestnanci 

 Deti, študenti, dôchodcovia 

 Sponzori, donori 

 Orgány štátnej a územnej správy 

 Tvorcovia verejnej mienky, médiá 

 Partneri, sprostredkovatelia 

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

O svojej činnosti -  kultúrnych podujatiach, projektoch, poskytovaných sluţbách 

informuje kniţnica cieľové skupiny prostredníctvom : 

- internetu na webových stránkach  

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

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

www.korzar.sk, www.tak.dokniznice.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.izempl�n.sk/
http://www.novinyzemplina.sk/
http://www.michalovce.sk/
http://www.facebook.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.terraincognita.sk/
http://www.podujatia.sk/
http://www.zkgz.sk/
http://www.korzar.sk/
http://www.tak.dokniznice.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 

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického v Michalovciach poskytuje prístup k internetu 

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

prvom podlaţí kniţnice, záujemcovia o túto sluţbu majú k dispozícii 6nových  pracovných 

staníc, laserovú tlačiareň, skener formátu A3, kopírovací stroj a interaktívnu  tabuľu.  

Finančné prostriedky na nákup výpočtovej techniky  a interaktívnej tabule sme získali 

z dotácie MK SR na projekt Pomôţme nezamestnaným. 

Z grantu MK SR, ktorý sme získali v roku 2009 na projekt Wifi zóna pre pouţívateľov 

kniţnice sme zakúpili hotspot, pripojenie do wifi zóny môţu vyuţívať záujemcovia 

prostredníctvom svojich mobilných zariadení – i-padov, mobilov, notebookov.  

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

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

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

ochrannými etiketami označený celý fond kniţnice. Nové knihy sa označujú pri spracovaní, 

pred zaradením do výpoţičiek. 

Zamestnanci kniţnice pracujú na 13-tich pracovných staniciach, ktoré na výpoţičných 

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

(www.kis3g.sk). Pracovné stanice na výpoţičných oddeleniach a na pobočkách sú vybavené 

snímačmi čiarového kódu a laserovými tlačiarňami. V študovni je k dispozícii čitateľom 

kopírovací stroj, ktorý slúţi na kopírovanie kníh z fondu kniţnice na študijné účely.  Novú 

farebnú laserovú tlačiareň sme v roku 2012 zakúpili na úsek propagácie a slúţi na tlač 

propagačných materiálov.  

 

 

 

http://www.kis3g.sk/
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III. Projekty 2012 

 

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 1 527 poukazov. Počet kultúrnych poukazov pre 

jednotlivé kultúrne zariadenia bol limitovaný zo strany MK SR. 

 

Nové knihy pre našich čitateľov 

Program  2 . Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 

 

Podprogram : 2.5. Akvizícia vo fondových inštitúciách - kniţnice 
Gestor programu : Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 

Celkový rozpočet : 10 000,- € 

Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 2 500,- € 

Projekt bol schválený. Získali sme 5 000- €. 

 

Pomôţme nezamestnaným 

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 : 600,- € 

Projekt bol schválený. Získali sme 3 800,- €. 

 

Internet zodpovedne 

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

Celkové náklady na projekt : 2 675,- € 

Vlastné zdroje financovania projektu : 150,- € 

Výška poţadovanej dotácie : 2 525,- € 

Projekt nebol schválený. 

 

Teodor Jozef Mousson. Personálna bibliografia. 

Poţadované od: Mesto Michalovce 

Celkové náklady na projekt : 2 900,- € 

Vlastné zdroje spolufinancovania : 300,- € 

Projekt bol schválený vo výške 900,- € 

 

IV. Stratégia rozvoja kultúry KSK na roky 2008 – 2013 

Štandardizácia ZKGZ Michalovce v roku 2012 
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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 2012 podľa schválených štandardov : 

 

Ukazovateľ/indikátor 

výkonu kniţnice 

 

Slovenský štandard Benchmarking 

po zohľadnení 

špecifík 

jednotlivých 

kniţníc KSK 

 

Skutočnosť r. 

2012 

 

1 Počet kniţných 

jednotiek 

získaných kúpou 

ročná obnova KF ako 

celku 

 

3 – 5 % obnova KF 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

2 % 1301 zväzkov = 

1,36 % 

2 Suma finančných 

prostriedkov na nákup 

kniţničných fondov 

 

10 eur na knihu 10 eur na knihu 8,98 € 

3 Počet titulov periodík 100 – 150 titulov 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

50 - 80 63 

4 Počet PC s internetom 7 – 10 ks PC 1/200 - 600  6 ks  
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pre 

verejnosť 
 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

1 /1311 

5 Týţdenný počet  

prevádzkových hodín 

 

45 -52 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

Min. 50 hodín, 

s rešpektovaním 

posunu 

záverečných 

hodín 

pre verejnosť 

 

54 hodín  

6 Počet študijných miest 

(miesta v študovni, 

čitárni 

a verejne prístupové 

body 

na internet) 

 

45 -55 miest 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

40 - 55 40 

7 Výpoţičky na 1 

zamestnanca 

vykonávajúceho 

knihovnícke činnosti 

 

15 000 výpoţičiek 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

60 – 70 % 

slov. štandardu 

(9000 – 10 500 

výpoţičiek) 

dosiahnuť 

v horizonte 

3 rokov, 

 

9 363 – 62,42% 

8 Výpoţičky na 1 čitateľa 

 

 

   Výpoţičky na 

obyvateľa 

30 za rok 

 

 

 

7 – 9 výpoţičiek na 

obyvateľa   

 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

Min. 20 za rok 

 

 

 

 

27 za rok na 1 

čitateľa 

 

 

4,04 na obyvateľa 

 

9 Percento čitateľov z 

počtu 

obyvateľov  

15 % 

(kategória 20 000 – 

40 000 obyvateľov) 

 

Rozpätie  

10 – 15 %, 

 

 14,98 % 

10 Počet platených akcií, 

sluţieb a podujatí  

organizovaných 

kniţnicou 

 

Nesleduje sa – 

štandard 

nie je stanovený 

 

4 ročne 4 podujatia 

11 Počet AVD v 

kniţničnom 

fonde 

 

Štandard nie je 

stanovený 

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

 

Organizačná štruktúra ZKGZ k 31.12 2012 

 

Riaditeľka

Útvar knižnično-
informačných 

služieb

Oddelenie pre dospelých 
čitateľov 4

TT8

Študovňa časopiseckej 
a odbornej literatúry 2 

TT8 

Oddelenie pre deti 
a mládeţ a pobočky 3 

TT8, 1 TT9

Hudobné oddelenie a 
internet 1 TT8, 1 TT10

Útvar ekonomicko-
technických 

činností

Úsek ekonomický 1 TT10

Úsek technický 

1 TT4

2 TT2

Útvar metodiky, 
koordinácie a 
automatizácie

Úsek metodickej činnosti 
1 TT9

Úsek informatiky 
a automatizácie 

1 TT10

Úsek doplňovania 
kniţničných a inf.fondov 

1 TT9 

Úsek bibliografickej 
činnosti 1 TT9

Úsek public relations 1 
TT8

Úsek prípravy a realizácie 
projektov 1 TT9
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Riadiaca činnosť 

Porady vedenia – počet 8 

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 spôsobe zaúčtovania predaja kníh pre obce 

10. Smernica o verejnom obstarávaní  

11. Vnútorný platový predpis 

12.  Smernica o zákaze pouţívania alkoholických nápojov, omamných 

       a psychotropných látok na pracovisku 

13. Plán dovoleniek 

14. Vnútorná smernica o pracovnom čase 

15. Etický kódex knihovníka 

 

Ochrana objektu 

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

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

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

 

Členenie výpoţičných priestorov: 

I. podlaţie:  

 - centrálna evidencia čitateľov a výpoţičiek 

 - oddelenie pre deti a mládeţ 

-  oddelenie 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 2012 -  porovnanie s predchádzajúcimi rokmi 

Poloţka r. 2012 r. 2011 r. 2010 

Evidenčný stav 

zamestnancov k 31.12. 
23 24 23 

Priemerný evidenčný 

stav zamestnancov: 
   

- prepočítaný 

stav 
21,4 23,3 21,38 

- vo fyzických 

osobách 
22 23,8 22,23 

Z toho : muţi 

               ţeny  
2 

21 

2 

22 

2 

21 

Z toho :  

Zamestnanci na ZPS 

Zam. na dobu určitú 

 

2 

2 

 

2 

- 

 

2 

- 

Mimo evid. stav 

Materská dovolenka... 
1 - 

 

- 

 

Schválený rozpočet: 

Zdroj 41       289 793,00 € 

Zdroj 46                               16 000,00 € 

Spolu:                    305 793,00 €   
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Úpravy rozpočtu: 

Zdroj 41 (výdavky na činnosť)          5 875,00 €  

Zdroj 41                           979,00 €   

Zdroj 71 (grant z mesta Michalovce)                        935,00 € 

Zdroj 111 (projekty - MK SR)                               8 800,00 € 

Zdroj 111 (kultúrne poukazy - MK-SR)           1 527,00 € 

Spolu úprava:                                   18 116,00 € 

 

Rozpočet po úprave:                                 323 909,00 € 

V roku 2012 bolo určených 50 000,00 € na výmenu okien v celej budove  kniţnice. 

Z celkového rozpočtu bolo pouţitých ne tento účel (vrátane zabezpečenia odborne spôsobilej 

osoby na verejné obstarávanie a projektovej dokumentácie) 36 359,61 €. 

 

Nespotrebované finančné prostriedky boli pouţité nasledovne: 

- oprava schodišťa vrátane materiálu  2 880,69 € 

- renovácia hygienických zariadení  5 207,87 € 

- výmena sanitárnej keramiky              1 703,47 € 

- oprava stropného podhľadu      521,60 € 

- výmena vchodových dverí   1 548,00 € 

- výmena radiátorov    1 061,00 € 

-  klimatizácia vrátane montáţe              1 051,20 € 

-  

Počet najazdených kilometrov za rok 2012: 8 802,00 km 

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

kniţníc, zásobovanie. 

V roku 2012 boli uzatvorené tri  dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou 

dobrovoľníckej sluţby  na obdobie  10/2011-3/2012 (2 uchádzači o zamestnanie), 4/2012-

9/2012 (1 uchádzač) a 12/2012-5/2013 (2 uchádzači),  dve dohody o zabezpečení podmienok 

vykonávania absolventskej praxe na obdobie 12/2011-5/2012 (1 uchádzač), na obdobie 6-

11/2012 (2 uchádzači)  

Zákon č.546/2010 z 9. decembra 2010  s účinnosťou od 1. januára 2011 ukladá pre všetky 

obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, 

povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na Internete. V súlade s týmto zákonom 

ZKGZ zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy vo formáte PDF na webovom sídle kniţnice 

http://www.zkgz.sk 

 

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

600- BEŢNÉ VÝDAVKY 323 908,54 

610 - Platy celkom 147 182,95 

612 - Príplatky 9 728,76 

614 - Odmeny 9 296,50 

620 - Poistné 51 542,00 

630 - Tovary a sluţby 118 546,56 

631 - Cestovné 644,85 

631001 - tuzemské 601,41 

631002 - zahraničné 43,44 

632 - Energie, voda a komunikácie 23 086,16 

632001 - energie 17 816,49 

632002 - vodné a stočné 1 002,98 

632003 - poštovné a telek. Sluţby 1 876,77 

632004 - komunikačná infra. 2 389,92 

633 - materiál 30 064,62 

633016 - reprezentačné 250,50 

634 Dopravné 1 404,07 

635 - rutinná a štandardná údrţba 47 816,85 

635006 - budov, priestorov a objektov 47 042,80 

636 - Nájomné 50,40 

637 - Sluţby 15 479,61 

637001 - školenia, kurzy, semináre 60,00 

637002 - konkurzy a súťaţe 1 196,87 

637003 - propagácia, reklama a inzercia 195,52 

637004 - všeobecné sluţby 2 689,88 

637007 - cestovné náhrady 36,85 

637012 - poplatky, odvody 64,15 

637014 - stravovanie 8 509,84 

637027 - odmeny zam. v mimopr. 
pomere 620,00 

637035 - dane 344,40 

640 - Transfery 6 637,03 

642012 - odstupné 3 961,00 

642013 - odchodné 1 085,00 

642015 - náhrady príjmov PN 1 428,03 

Príjmy 18 456,10 

212 - príjmy z vlastníctva 0,00 

212003 - Prenájom objektov 0,00 

212004 - prenájom strojov a zariadení 0,00 

220 Administr. a iné poplatky a platby 0,00 

223001 - Príjmy za sluţby 15 949,52 

príjmy z vloţného 0,00 

príjmy zo vstupného 0,00 

243 - Príjmy z účtov finančného hosp. 5,69 

292 - Ostatné príjmy 1 565,89 

311 - Granty 35,00 

312 - Transfery v rámci verejnej správy 900,00 

312001 - zo ŠR 0,00 

312007 - z rozpočtu obce 900,00 

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

 

 

I. Publikačná činnosť 

II. Edičná činnosť 

III. Tabuľkové prehľady aktivít kultúrne a výchovné podujatia 

IV. Kniţničné ukazovatele – prehľad podľa kniţničnej metodiky 

V. Tabuľková časť ekonomických ukazovateľov 

 Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 

 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFO V2-01 

 Prehľad o príjmoch a výdajoch 

VI. Kópia štatistického výkazu  KULT 10-01 

VII. Fotografická príloha aktivít 

 

 

 

 

 



 

 

I. Publikačná činnosť 
  

1. Cholewová, Veronika 

    V kniţnici pokrstili Matúšov zlatý dukát / Veronika Cholewová 

    Michalovský  Korzár . - Roč.II., č.17 (2012), s.5 . - 1335-7603, fotogr. 

    http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3585 

 

2. Unikátna výstava predstaví Bibliu / [zk] 

    Michalovčan . - Roč. XXIII, č. 2 (2012), s.1 

 

3. Petričko, Ondrej 

    Unikátna výstava Biblií dorazila do Michaloviec : ponúka viac ako 300 exponátov v 80   

    jazykoch / Ondrej Petričko 

    Michalovský  Korzár . - Roč.II., č.6 (2012), s.3 . - 1335-7603, fotogr. 

 

4. Petraško, Ľudovít, 

    Tvorba ako koníček / Ľudovít Petraško 

    Kniţnica . - Roč. 13, č. 4 (2012), s. 48 . - 1335-7026 

    http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/april/48.pdf 

 

5. Petričko, Ondrej 

    Tábor v kniţnici nie je len pre knihomoľov / Ondrej Petričko 

    Michalovský  Korzár . - Roč.II., č.35 (28.08.2012), s.3 . - 1335-7603, fotogr. 

    http://michalovce.korzar.sme.sk/c/6511645/letny-tabor-v-kniznici-nie-je-len-pre-       

knihomolov.html 

 

6. Petričko, Ondrej 

    Spoluautorom slovenskej vlajky je rodák z Vinného : pripomenuli si 25. výročie jeho 

    úmrtia / Ondrej Petričko 

    Michalovský  Korzár týţdenník . - Roč. I., č.10 (2012), s.4 . - 1335-7603, fotogr. 

    http://michalovce.korzar.sme.sk/c/6608584/rodak-z-vinneho-je-spoluautorom-slovenskej- 

vlajky.html 

 

7. Cholewová, Veronika 

    Rozprávkový Krtko sa lúči s Michalovcami / Veronika Cholewová 

    20.3.2012,  fotogr. 

    http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3535 

 

8. Petričko, Ondrej 

    Rozprávkového Krtka poznajú všetky generácie : bol vo vesmíre, teraz zavítal aj k nám /   

    Ondrej Petričko 

    Michalovský  Korzár . - Roč.II., č.9 (2012), s.5 . - 1335-7603,  fotogr. 

 

9. Petričko, Ondrej 

    Príbehy od Schengenskej hranice sú uţ vypredané : miestnosť zaplnili do posledného    

    miesta / Ondrej Petričko 

    Michalovský  Korzár . - Roč.II., č.3 (2012), s.5 . - 1335-7603,  fotogr. 

 

10.Povesti a báje z pradávneho Zemplína 

     Knihovník . - Roč. 34, č. 1 (2012), s. 29 . - 1337-9356 

http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3585
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/april/48.pdf
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/6511645/letny-tabor-v-kniznici-nie-je-len-pre-%20%20%20%20%20%20%20knihomolov.html
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/6511645/letny-tabor-v-kniznici-nie-je-len-pre-%20%20%20%20%20%20%20knihomolov.html
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/6608584/rodak-z-vinneho-je-spoluautorom-slovenskej-%20vlajky.html
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/6608584/rodak-z-vinneho-je-spoluautorom-slovenskej-%20vlajky.html
http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3535


 

 

     http://www.vkjb.sk/vkjb_zdroje/casopis_knihovnik/2012_01/29c.pdf 

 

11. Váradyová, Janka 

      Povesti a báje / Janka Váradyová 

      Michalovčan . - Roč. XXIII, č. 8 (2012), s.3 

 

12. Mrázová, Jana 

      Osudné výstrely / Jana Mrázová 

      Michalovčan . - Roč. XXIII, č. 15 (2012), s.3 

 

13. Vasiľová, Alena 

      Noc literatúry 2012 / Alena Vasiľová 

      Michalovčan . - Roč. XXIII, č. 11 (2012), s.3 

 

14. Noc literatúry 2012 

      Knihovník . - Roč. 34, č. 1 (2012), s. 30-31 . - 1337-9356, obr. 

      http://www.vkjb.sk/vkjb_zdroje/casopis_knihovnik/2012_01/30.pdf 

 

15. Mano, Lukáš, 

      Najţiadanejšie sú ţenské romány. Aj Michalovčanky ich majú rady : čitateľky   

      vyhľadávajú slovenských autorov / Lukáš Mano 

      Michalovský  Korzár . - Roč.II., č.16 (2012), s.2 . - 1335-7603, fotogr. 

 

16.Vasiľová, Alena 

     Najkrajšie české a slovenské knihy / Alena Vasiľová 

     Michalovčan . - Roč. XXIII, č. 26 (2012), s.3 

 

17. Cholewová, Veronika 

      Meteorológ Jurčovič a cestovateľ Motyčka spropagujú Šíravu : v Michalovciach hovorili  

      o počasí a cestovaní / Veronika Cholewová 

      Michalovský  Korzár . - Roč.II., č.15 (2012), s.5 . - 1335-7603, fotogr. 

      http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3555 

 

18. Petričko, Ondrej 

      Lukáš Mano uviedol do ţivota svoj kniţný debut / Ondrej Petričko 

      Michalovský  Korzár . - Roč.II., č. 34 (2012), s.3 . - 1335-7603, fotogr. 

 

19. Peterčíková, A. 

      Literárne dni seniorov / A. Peterčíková 

      Michalovčan . - Roč. XXIII, č. 11 (2012), s.2 

 

20. Vasiľová, Alena 

      Legendárny rozprávač Karl May / Alena Vasiľová 

      Knihovník . - Roč. 34, č. 1 (2012), s. 6-8 . - 1337-9356, obr. 

      http://www.vkjb.sk/vkjb_zdroje/casopis_knihovnik/2012_01/06.pdf 

 

21. Vasiľová, Alena 

      Legendárny rozprávač / Alena Vasiľová 

      Michalovčan . - Roč. XXIII, č. 10 (2012), s.5 

 

 

http://www.vkjb.sk/vkjb_zdroje/casopis_knihovnik/2012_01/29c.pdf
http://www.vkjb.sk/vkjb_zdroje/casopis_knihovnik/2012_01/30.pdf
http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3555
http://www.vkjb.sk/vkjb_zdroje/casopis_knihovnik/2012_01/06.pdf


 

 

22. Krtko a jeho priatelia 

      Michalovčan . - Roč. XXIII, č.5 (2012), s.5      

      http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3535 

 

23. Petričko, Ondrej 

      Koniec sveta nám v piatok nehrozí / Ondrej Petričko 

      Michalovský  Korzár týţdenník . - Roč. I., č.14 (2012), s.4 . - 1335-7603, fotogr. 

 

24. Kniţnica odpúšťala oneskorencom pokuty, otvorená bude aj v lete : Deň otvorených dverí   

      si uţili najmä detskí čitatelia / Ondrej Petričko 

       Michalovský  Korzár . - Roč.II., č.27 (2012), s.5 . - 1335-7603, fotogr. 

 

25. Vasiľová, Alena 

      Kniţnica odpúšťa pokuty / Alena Vasiľová 

      20.3.2012, fotogr. 

      http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3507 

 

26. Majvitorová, Iveta 

      Kniholand 2012 / Iveta Majvitorová 

      Michalovčan . - Roč. XXIII, č. 15 (2012), s.3 

 

27. Kmecová, Veronika 

      Kniha realistických rozprávok Matúšov zlatý dukát / Veronika Kmecová 

      20.03.2012, fotogr. 

      http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3585 

 

28. Cholewová, Veronika 

      Jurčovičová videopredpoveď na Veľkú noc / Veronika Cholewová 

      20.3.2012, fotogr. 

      http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3555 

 

29. Cholewová, Veronika 

      Internet kradne zemplínskej kniţnici čitateľov / Veronika Cholewová 

      09.03.2012, fotogr. 

      http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3421 

 

30. Cholewová, Veronika 

      Internet dnes kradne kniţnici čitateľov : ani rodičia nevedú deti k čítaniu kníh / Veronika  

      Cholewová 

      Michalovský  Korzár . - Roč.II., č.11 (2012), s.3 . - 1335-7603, fotogr. 

      http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3421 

 

31. Petričko, Ondrej 

      Do Michaloviec zavítala česka kultúra / Ondrej Petričko 

      Michalovský  Korzár týţdenník . - Roč. I., č.5 (16.10.2012), s. . - 1335-7603, fotogr. 

      http://michalovce.korzar.sme.sk/c/6566486/do-michaloviec-zavitala-ceska-kultura.html 

 

32. Petričko, Ondrej 

      Detské letné tábory sú u Michalovčanov v kurze : v kruhu rovesníkov sa deti zabavia aj   

      niečo naučia / Ondrej Petričko 

      Michalovský  Korzár . - Roč.II., č.24 (2012), s. . - 1335-7603, fotogr. 

http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3535
http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3507
http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3585
http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3555
http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3421
http://web.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3421
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/6566486/do-michaloviec-zavitala-ceska-kultura.html


 

 

 

33. Cholewová, Veronika 

      Deti strávili Noc s Andersenom v kniţnici / Veronika Cholewová 

      20.3.2012, fotogr. 

      http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3548 

 

34. Cholewová, Veronika 

      Deti strávili nezabudnuteľnú Noc v Michalovskej kniţnici : nevedeli sa dočkať polnočnej   

      prehliadky múzea / Veronika Cholewová 

      Michalovský  Korzár . - Roč.II., č.14 (4.3.2012), s.5 . - 1335-7603, fotogr. 

      http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3548 

 

35. Petričko, Ondrej 

      Deň školských kniţníc oslávili so spisovateľom / Ondrej Petričko 

      Michalovský  Korzár týţdenník . - Roč. I., č.7 (2012), s. 4 . - 1335-7603, fotogr. 

      http://michalovce.korzar.sme.sk/c/6582476/den-skolskych-kniznic-oslavili-so- 

spisovatelom.html 

 

36. Čítajme si - 2012 

      Knihovník . - Roč. 34, č. 1 (2012), s. 31 . - 1337-9356, obr. 

      http://www.vkjb.sk/vkjb_zdroje/casopis_knihovnik/2012_01/31.pdf 

 

37. Bylinkárka lieči aj spomaľuje starnutie : zabudnuté recepty ľudovej medicíny / [ee] 

      Nový čas . - Roč. 22., č. 269 (22.11.2012), s.9, fotogr. 

 

38. Chilová, Kamila 

      Bojíme sa histórie ? : So Stanislavom Háberom o jeho novej kniţke / Kamila Chilová 

      Michalovčan . - Roč. XXIII, č. 12 (2012), s.3 

 

39. Autor: Petričko, Ondrej 

      Biblia je napísaná v 66 jazykoch : svetový unikát / Ondrej Petričko 

      Michalovský  Korzár . - Roč.II., č.26 (2012), s.4 . - 1335-7603, fotogr. 

 

40. Beseda so spisovateľkou 

      Michalovčan . - Roč. XXIII, č. 19 (2012), s.5 

 

 

II. Edičná činnosť 
 

Prednes poézie pre ţiakov 1. aţ 4. ročníka základných škôl. Zostavila Smoľaková Kamila. 

Michalovce : Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického, 2012. 75 str. 

 

Lačná, Emília 

Teodor Jozef Mousson : personálna výberová bibliografia k 100. výročiu prvej samostatnej 

výstavy v Michalovciach. Zostavila Emília Lačná. 

Michalovce : Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického, 2012, 80 s., foto, 23 cm.  

ISBN 9788097051716 (broţ.) 

 

 

http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3548
http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=3548
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/6582476/den-skolskych-kniznic-oslavili-so-%20spisovatelom.html
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/6582476/den-skolskych-kniznic-oslavili-so-%20spisovatelom.html
http://www.vkjb.sk/vkjb_zdroje/casopis_knihovnik/2012_01/31.pdf


 

 

Mimo čítanková literatúra pre stredné školy : odporúčajúca bibliografia.  

Zostavili Anna Horná, Marcela Koribaničová. 

Michalovce : Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického, 2012, 44 s.  

 

Pozvánky a plagáty na podujatia, ktoré pripravila kniţnica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Tabuľkové prehľady aktivít 2012 
 

Výstavy usporiadané v roku 2012 

 

Termín Názov výstavy Spoluorganizátori 
Cieľová 
skupina 

Počet 
návštevníkov 

30.1. – 16.2. 2012 Biblia včera, dnes a zajtra  OS I4U,  Maranatha o.s. verejnosť 1 700 

22.2.- 1.4. 2012 Krtko a jeho priatelia 
 Český spolok v Košiciach  a České centrum 
Bratislava MŠ, ZŠ 1 258 

9.5. – 30.5.2012 Legendárny rozprávač Karl May 
ŠVK Košice a Nemeckou kniţnicou Goetheho 
inštitútu v Košiciach verejnosť   106 

5.6. – 30.6.2012 Kde je les tam je ţivot 
Oblastná lesnícka komora Košice a Lesy SR 
š.p. verejnosť   167 

9.10.- 31.10.2012 Karel Čapek 
Český spolok v Košiciach a České centrum 
 Bratislava  . verejnosť   185 

6.11. – 30.11.2012 Nevyuţité moţnosti ľudovej medicíny Dom MS Michalovce verejnosť   230 

17.12.2012- 
31.1.2013 Najkrajšie české a slovenské detské knihy 

Bibiana, medzinárodný  dom umenia pre deti, 
Památník národního písemníctví v Prahe MŠ a ZŠ    40 

 

Celkový počet návštevníkov na výstavách 3 686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podrobný prehľad kultúrno-výchovných podujatí za rok 2012 

 

Termín Názov Forma Stručný popis

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci Náklady Príjmy

13.01.2012

Zemplín-trikrát v 

dejinách času beseda

prezentácia kníh spojená s 

besedou ZKGZ Michalovce Zemplínske múzeum SŠ,dospelí 48 35,02

20.01.2012 Šaliansky Maťko 2012

recitačná 

súťaţ prednes slovenských povestí MsKS Michalovce Dom MS, MSKS ZŠ - I.a II.stupeň 30

30.1.-

16.2.2012

Biblia včera, dnes a 

zajtra výstava

výstava 300 biblii v 80 

jazykoch ZKGZ Michalovce

OS I4U, v spolupráci 

s Maranatha o.s. verejnosť 1.700 12,00

14.02.2012

Valentínske tvorivé 

dielne tvorivá dielňa

tvorivá dielňa s valentínskou 

tematikou VII.ZŠ VII.ZŠ ZŠ - I. stupeň 27 1,26

14.02.2012 Svätý Vojtech prednáška prednáška ZKGZ Michalovce JUDr. Schýbal ZŠ  - II. stupeň 30

15.02.2012

Byť dráčikom je úţasné 

- Valentín tvorivá dielňa

tvorivá dielňa s valentínskou 

tematikou V.ZŠ V.ZŠ ZŠ - I.stupeň 25

16.02.2012

Škola za rohom alebo 

nezbedy školáka... beseda

beseda o najobľúbenejších 

knihách I.ZŠ I.ZŠ ZŠ - I.stupeň 16

20.02.2012

Vesmír ako ho 

nepoznáme beseda

beseda spojená s PC 

projekciou ZKGZ Michalovce

Hvedáreň 

Michalovce ZŠ 32

22.2.- 

1.4.2012 Krtko a jeho priatelia výstava

výstava štyridsiatich 

ilustrácií ZKGZ Michalovce České centrum MŠ, ZŠ - I.stupeň 1.258 51,19

07.03.2012 Maľovaná abeceda

stretnutie v 

kniţnici

prvá návšteva prváčikov v 

kniţnici V.ZŠ V.ZŠ ZŠ - I.stupeň 22

13.03.2012 Vítanie jari tvorivá dielňa

tvorivá dielňa sveľkonočnou 

tematikou ZKGZ Michalovce ZUŠ Michalovce ZŠ - I. stupeň 16 7,46

16.03.2012 Deň ľudovej rozprávky tvorivé čítanie

tvorivé  čítanie Dobšinského 

rozprávok ZKGZ Michalovce VI.ZŠ ZŠ - I.stupeň 81

27.03.2012

Aj športovci čítajú 

knihy beseda

beseda so staršími ţiačkami 

Iuventy Mi VII.ZŠ

hadzanárky 

IUVENTY Mi ZŠ 50

28.03.2012 Kráľ čitateľov súťaţ vedomostná súťaţ ZKGZ Michalovce ZŠ 51 11,98

29.03.2012

 Stretnutie s 

Ľ.Motyčkom a P. 

Jurčovičom beseda

beseda s cetovateľom 

ameteorológom ZKGZ Michalovce Motyčka, Jurčovič SŠ,dospelí 65 123,70

30.03.2012 Môj anjel sa vie biť beseda

beseda so spisovateľom a 

ilustrátorom ZKGZ Michalovce R. Brat a M. Regitko ZŠ - I.stupeň 52 21,90

30.03.2012 Noc s Andersenom

medzinár. 

podujatie noc detí v kniţnici ZKGZ Michalovce

Pochanič, 

Hvezdáreň,ZM ZŠ - I. stupeň 41 17,95



 

 

 

 

Termín Názov Forma Stručný popis

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci Náklady Príjmy

04.04.2012

O dvanástich 

mesiačikoch beseda

beseda o ţivote a tvorbe P. 

Dobšinského V.ZŠ V.ZŠ ZŠ - I. stupeň 25

12.04.2012

A. Garbinská - 

Matúšov  zlatý dukát

uvedenie 

knihy

realisticko  rozprávkových 

poviedok ZKGZ Michalovce A. Garbinská dospelí 45 4,85

18.04.2012 Martin Kukučín beseda

beseda o ţivote a tvorbe M. 

Kukučína ZKGZ Michalovce

Gymnázium Ľ.Š. 

Michalovce SŠ 20

26.04.2012 Martin Kukučín beseda

beseda o ţivote a tvorbe M. 

Kukučína ZKGZ Michalovce

SOŠ sv. Cyrila a 

Metoda SŠ 10

23.04.2012 Za zdravý ţivot na zemi prednáška

prednáška doplnená filmom 

chránené územia ZKGZ Michalovce

Gymnázium Ľ.Š. 

Michalovce SŠ 32 2,59

25.04.2012

Povesti a báje z 

pradávneho Zemplína

uvedenie 

knihy povesti a bájí ZKGZ Michalovce Helena Sigulová verejnosť 50

25.04.2012 Ovce.sk beseda hrozba a nástrahy internetu ZKGZ Michalovce

Špeciálna ZŠ 

Michalovce ZŠ 52

30.04.2012 Literárne dni seniorov

recitačná 

súťaţ

zbliţovanie generácii 

prostr.básnického slova ZKGZ Michalovce

Jednota dôchodcov 

Slovenska ZŠ, SŠ, dopselí 50 4,21

04.05.2012 Ako sa správať v lese prednáška

prednáška spojená so 

stretnutím v lese na Bielej Biela hora IV.ZŠ ZŠ 20

09.05.2012

Legendárny rozprávač 

Karl May výstava ZKGZ Michalovce

ŠVK a Goetheho 

inštitút Košice verejnosť 106 3,33

15.05.2012

Štefánik po pristáti 

zastrelený? beseda

fakty a svedectvá o smrti 

nášho generála Dom MS Michalovce ZKGZ Michalovce verejnosť 18

16.05.2012 Noc literatúry 2012

medznárod.po

dujatie verejné čítanie

Pamätná izba G. 

Zvonického České centrum verejnosť 58

21.05.2012

Stretnutie s Annou 

Garbinskou beseda

beseda s regionálnou 

autorkou o jej tvorbe a ZKGZ Michalovce A. Garbinská ZŠ 12

21.05.2012 Deti MŠ v Iňačovciach návšteva 1. návšteva detí v ZKGZ ZKGZ Michalovce MŠ Iňačovce MŠ 12

25.05.2012

Zvonického literárne 

dni 2012

recitačná 

súťaţ

recitačná súťaţ v prednese 

poézie a prózy regio. ZKGZ Michalovce I.ZŠ ZŠ 42

29.05.2012 Haydnparáda I. beseda

spopularizovanie osobnosti 

svetovej hudby Haydna ZKGZ Michalovce ZUŠ Michalovce ZŠ 16 0,50

31.05.2012 Čitateľský maratón

maratón v 

čítaní podpora čítania ZKGZ Michalovce I.ZŠ Michalovce ZŠ 297



 

 

 

 

Termín Názov Forma Stručný popis

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci Náklady Príjmy

04.06.2012 Reformátor Jozef II. prednáška

ţivot, politika a reformy 

Jozefa II. ZKGZ Michalovce JUDr. Schýbal ZŠ 35

04.06.2012

Beseda s regionálnymi 

spisovateľkami beseda

spisovateľky predstavili 

svoje nové knihy

ZŠ Rakovec nad 

Ondavou ZKGZ Michalovce ZŠ - I. stupeň 54

05.06.2012 Kde je les, tam je ţivot výstava

ukáţok drevín , lesníckeho 

náradia ZKGZ Michalovce

Oblastná lesnícka 

komora Ke, MŠ a ZŠ 167 11,05

05.06.2012 Haydnparáda II. beseda

spopularizovanie osobnosti 

svetovej hudby Haydna ZKGZ Michalovce ZUŠ Michalovce ZŠ 11

01.06.2012

Základná škola vo 

Vinnom beseda

stretnutie s lesnou 

pedagogičkou p. Staškovou les pri Vinnom jazere

ZŠ Vinné a p. 

Stašková ZŠ - I.stupeň 40

06.06.2012

Byť  dráčikom je 

úţasné beseda

beseda o knihe spojená so 

záţitkovým čítaním V.ZŠ Michalovce ZKGZ Michalovce ZŠ - I. stupeň 25

06.06.2012

Rozprávanie o psíčkovi 

a mačičke

záţitkové 

čítanie stretnutie pri knihe ZKGZ Michalovce ZŠ a MŠ Michalovce MŠ, ZŠ - I.stupeň 36

06.06.2012

Návšteva klientov 

zariadenia Integra beseda

beseda spojená s návštevou 

výstavy Kde je les... ZKGZ Michalovce zariadenie Integra dospelí 16

12.06.2012

Návšteva výstavy Kde 

je les,tam je ţivot

návšteva 

výstavy ZKGZ Michalovce IX. MŠ Michalovce MŠ 16

21.06.2012 Osudné výstrely

uvedenie 

knihy

Osudné výstrely z neznámej 

histórie hradu pri Vinnom ZKGZ Michalovce Andrej Lorinc verejnosť 48 6,50

22.06.2012

Levočská biela pani, 

alebo ako to naozaj beseda

posedenie pri knihe M. 

Jókaia Levočská Biela pani s ZKGZ Michalovce

ZM, PhDr. 

D.Uharčeková- ZŠ, verejnosť 70

27.06.2012 Deň otvorených dverí DOD ZKGZ Michalovce verejnosť 387 97,30

28.06.2012

Rozlúčka s kniţnicou 

na I.ZŠ beseda

beseda detí o prečítaných 

knihách spojená s ich I.ZŠ ZKGZ Michalovce ZŠ 25

28.06.2012 Šachový turnaj súťaţ

šachový turnaj slabozrakých 

a nevidiacich ZKGZ Michalovce

Únia slabozrakých a 

nevidiacich 10

28.06.2012

Beseda s Jozefom 

Banášom beseda

beseda s 

prozaikom,dramatikom,scéná ZKGZ Michalovce Jozef Banáš verejnosť 32

9.-13.7.2012 KNIHOLAND 2012

letný 

čitateľský podpora čítania ZKGZ Michalovce ZŠ 22 570,47 792,00

18.07.2012

Letná súťaţ o 

najväčšieho knihomoľa súťaţ

súťaţ v orientácii v kniţnici 

a prehľad v literatúre ZKGZ Michalovce

letný tábor pri ZŠ P. 

Horova ZŠ 16



 

 

 

 

Termín Názov Forma Stručný popis

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci Náklady Príjmy

15.08.2012

Beseda s regionálnym 

autorom L.Manom beseda

predstavenie autorovej 

prvotiny Rozum v ZKGZ Michalovce Lukáš Mano verejnosť 32 5,01

25.09.2012 Jesenná výzdoba tvorivá dielňa tvorivá dielňa VII.ZŠ ZKGZ Michalovce ZŠ - I.stupeň 26

26.09.2012

Pristátie na medvedej 

skale beseda podpora čítania V.ZŠ ZKGZ Michalovce ZŠ - I.stupeň 20

26.09.2012

Táňa Keleová - 

Vasilková v kniţnici beseda

autorka predstavila svoju 

tvorbu a plány do budúcna ZKGZ Michalovce

T. Vasilková - 

Keleová verejnosť 30 5,20

05.10.2012

Elvis Presley - ţivot a 

tvorba prednáška

ţivot a tvorba kráľa 

rokenrolu Gymnázium Ľ. Štúra ZKGZ Michalovce

osemročné 

gymnáz. 21

05.10.2012 Kouzelná baterka

scénické 

čítanie podpora čítania ZKGZ Michalovce České centrum ZŠ - I. stupeň 25

9.10-

31.10.2012 Karel Čapek výstava ţivot a dielo Karola Čapka ZKGZ Michalovce

Český spolok Ke, 

České centrum Ba verejnosť 185

11.10.2012

O Kvetuške a 

fúzačikovi beseda

beseda so spisovateľkou 

spojená s motivačným ZKGZ Michalovce Jitka Vítová ZŠ - I. stupeň 40

19.10.2012 Mesiac úcty k starším...

stretnutie v 

kniţnici

stretnutie s bývalými 

pracovníčkami kniţnice ZKGZ Michalovce

pracovníčky 

kniţnice na 13 29,01

23.102012

Beseda s regionálnym 

autorom M. Chomom beseda

beseda s regionálnym 

autorom o jeho ţivote a ZŠ Zaluţice

Milan Choma, 

ZKGZ Michalovce ZŠ - II.stupeň 93

25.10.2012

Záloţka do knihy spája 

slovenské školy tvorivá dielňa

podpora čítania 

prostredníctvom výmeny I.ZŠ ZKGZ Michalovce ZŠ 85

25.10.2012 Dobrodruţstvo na mori

záţitkové 

čítanie podpora čítania I.ZŠ ZKGZ Michalovce ZŠ 19

29.10.2012

Bozk nad kytičkou 

frézii

verejné 

čítanie

čítanie z kníh spisovateľky 

Márie Hamzovej

Klub dôchodcov, 

Obrancov mieru 1, ZKGZ Michalovce dôchodcovia 15 2,42

29.10.2012

Venované Vám, o Vás 

a s Vami stretnutie

stretnutie s pracovníkmi 

ÚPSVR Mi, prac. Kniţnice 

Domov dôchodcov, ul 

Hollého, Mi

ÚPSVR Mi, 

Kniţnica Levoča dôchodcovia 42

29.10.2012 Strašidelník

záţitkové 

čítanie

protistrašidelné cvičenie na 

prekonávanie strachu z knihy ZKGZ Michalovce OZ Priatelia múzy ZŠ - I.stupeň 22

30.10.2012 Zubami - nechtami

záţitkové 

čítanie strašidelné čítanie v kniţnici ZKGZ Michalovce ZŠ Jovsa ZŠ - I.stupeň 25

6.11.-

30.11.2012

Nevyuţité moţnosti 

ľudovej medicíny výstava

Výstava známej bylinkárky 

M. Ivankovej ZKGZ Michalovce M. Ivanková verejnosť 230



 

 

 

 

Termín Názov Forma Stručný popis

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci Náklady Príjmy

07.11.2012 Medvedík

záţitkové 

čítanie strašidelné čítanie v kniţnici V.ZŠ ZKGZ Michalovce ZŠ - I.stupeň 12

07.11.2012

Lesná pedagogika do 

vrecka

uvedenie 

knihy

poučná a zábavná kniha do 

lesa ZM Michalovce

Berta Stašková a 

ZKGZ verejnosť 51 7,83

09.11.2012

Mons. F. Fuga - 

Apoštol ducha seminár

seminár o ţivote a diele 

národovca a spoluautora ZŠ Vinné

Dom MS, ZKGZ 

Michalovce

učitelia ZŠ a SŠ 

okr. Mi 60 5,40

13.11.2012 Kniţka pod vankúš

čítanie s 

porozumením

interaktívna práca s 

literárnym textom ZKGZ Michalovce XIII. MŠ MŠ 15

15.11.2012 Malí Indiáni

záţitkové 

čítanie

záţitkové čítanie z knihy 

Orlie pierko I.ZŠ ZKGZ Michalovce ZŠ - I.stupeň 21

15.11.2012 Návšteva u priateľov

dramatizovan

é čítanie

dramatizované čítanie - 

Krtko a dáţdnik

ANIMA krízové 

centrum pre deti ZKGZ Michalovce

handicapované 

deti 53

19.11.2012 Prišla jeseň, ţĺtne lístie tvorivá dielňa

tvorivá dielňa na jesenné 

motívy ZKGZ Michalovce MŠ 20

22.11.2012

Somár, stará mama a 

iné hudobné nástroje prednáška

prednáška o histórii a vývoji 

hudobných nástrojov spojená ZKGZ Michalovce ZUŠ Michalovce

ţiaci ZUŠ 

Michalovce 12

22.11.2012 Literárne randevú stretnutie

stretnutie milovníkov 

literatúry s D. Stanom,A. ZKGZ Michalovce

Stano, Zavocka, 

Eleková verejnosť 21

23.11.2012 Zmysel  ţivota beseda

beseda o zmysle ţivota 

jehospoznávaní a napĺňaní ZKGZ Michalovce

pedagogicko-

psycholog. poradňa ZŠ - II.stupňa 25

04.12.2012 Vianočná výzdoba tvorivá dielňa vianočná výzdoba kniţnice VII.ZŠ ZKGZ Michalovce ZŠ - I.stupeň 30

04.12.2012

Beseda s predsedom 

MS Mariánom Tkáčom beseda

beseda s M. Tkáčom o jeho 

ţivote, práci a tvorbe ZKGZ Michalovce

Dom MS, OZ 

Zemplínska verejnosť 35 3,49

05.12.2012

Mikulášske 

prekvapenie

záţitkové 

čítanie

záţitkové čítanie z knihy 

Rozprávka o obdarovanom V.ZŠ ZKGZ Michalovce ZŠ - I.stupeň 24 6,59

06.12.2012

Tina Van der Holland v 

kniţnici beseda

beseda so spisovateľkou o jej 

ţivote a tvorbe ZKGZ Michalovce

Tina Van der 

Holland verejnosť 26 12,37

06.12.2012 Vianočná pohľadnica

záţitkové 

čítanie

záţitkové čítanie z knihy 

Rozprávka o obdarovanom I.ZŠ ZKGZ Michalovce ZŠ - I. stupeň 17

07.12.2012 Priamo o závislostiach beseda

beseda o účinnej prevencii 

proti otroctvu tela a mysle ZKGZ Michalovce

OZ ENTREÉ pri 

ZKGZ študenti SŠ 42

12.12.2012 Vinšujeme, vinšujeme

recitačná 

súťaţ

prednes detí z DD z 

vianočnou temetikou ZKGZ Michalovce DD Michalovce deti DD 34



 

 

 

 

Termín Názov Forma Stručný popis

Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci Náklady Príjmy

12.12.2012

Vesmír a jeho 

zujímavosti beseda zujímavé fakty o vesmíre ZKGZ Michalovce

Hvezdáreň 

Michalovce študenti SŠ 23

13.12.2012 2012 - koniec sveta? beseda

pohľad z astronomického 

hľadiska na koniec sveta ZKGZ Michalovce

Hvezdáreň 

Michalovce študenti SŠ 55

13.12.2012 Vianočný stromček tvorivá dielňa

tvorivá dielňa s vianočnou 

tematikou I.ZŠ ZKGZ Michalovce ZŠ - I.stupeň 16

17.12.12-

31.1.2013

Najkrajšie české a 

slovenské detské knihy výstava

100 českých a 100 

slovenských ocenených ZKGZ Michalovce

Bibiána 

medznár.dom MŠ a ZŠ 40 216,00

18.12.2012 Snehová vločka

recitačná 

súťaţ

prednes detí z MŠ z 

vianočnou tematikou ZKGZ Michalovce MŠ Michalovce deti MŠ 30 25,05

18.12.2012 Vianočné čaro ZKGZ Michalovce ANIMA

handicapované 

deti 45 10,23

19.02.2012 Matúšov zlatý dukát

beseda so 

spisovateľkou

beseda s Annou Garbinskou 

o novej knihe Matúšov zlatý V. ZŠ ZKGZ Michalovce ZŠ - I. a II. stupeň 80

1308,53 795,33



 

 

IV.Základné kniţničné ukazovatele podľa jednotlivých pracovísk 
 

Doplňovanie a spracovanie kniţničných fondov 

Doplňovanie kniţničného fondu podľa typu literatúry – porovnanie rokov 2008 – 2012 

    

Typ literatúry/rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 697 446 378 972 759 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 654 420 373 349 492 

Náučná literatúra pre deti 135 112 162 61 105 

Krásna literatúra pre deti 371 221 274 257 346 

Spolu 1857 1199 1187 1639 1702 
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Nákup literatúry v roku 2012 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) 62 0 0 0 62 

darom 179 80 17 47     323 

domácou kúpou 308 232 36 182 758 

z grantu 205 175 52 111 543 

náhradou 5 5 0 6 16 

Spolu 759 492 105 346 1 702 

 

Doplňovanie KF – knihy a periodická tlač v € porovnanie 2008 – 2012 

Rok Nákup kníh v € Nákup periodickej tlače v € 

2008 10.540,26 2.429,99 

2009 7.022,44 2.532,93 

2010 7.563,17 2.492,97 

2011 6.032,00 2.141,26 

2012 11.689,93 2.117,38 
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  Vyradené knihy v roku 2012 : 

       

Typ literatúry           Počet vyradených zväzkov 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 2 265 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 1 122 

Náučná literatúra pre deti    129 

Krásna literatúra pre deti    941 

Spolu 4 457 

 

 

Sluţby 

ČITATELIA  ROK  2012 

Evidovaní čitatelia podľa kategórie – porovnanie rokov 2008 – 2012 

Kategória 2008 2009 2010 2011 2012 

Dospelí čitatelia 4193 4141 4221 4036 3995 

Deti do 15 rokov 2664 2355 2268 2519 1896 

Spolu 6857 6496 6489 6555 5891 
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VÝPOŢIČKY  ROK  2012 

 

Výpoţičky podľa formy – porovnanie rokov 2008 – 2012 

Forma 2008 2009 2010 2011 2012 

Absenčné výpožičky 123.351 118.770 113.516 110.446 111.675 

Prezenčné výpožičky 61.435 84.992 80.501 42.025 47.499 

Spolu 184.786 203.762 194.017 152.471 159.174 
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Výpoţičky podľa druhu literatúry – rok 2012 

Náučná lit.pre dospelých 51610 

Krásna lit.pre dospelých 56223 

Náučná lit.pre deti 9465 

Krásna lit.pre deti 24163 

Výpožičky periodík 17713 

Spolu 159174 
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Čísla a fakty – kniţnica v roku 2012 

Počet  kultúrno-výchovných podujatí : 211, počet účastníkov na týchto podujatiach  6 894 

Počet informačných príprav pre deti MŠ, ţiakov ZŠ, študentov stredných škôl a učilíšť : 69 

Počet účastníkov na informačných prípravách : 1 586 

Počet vypracovaných rešerší : 108 

Počet MVS poskytnutých kniţniciam : 50 

Počet MVS poskytnutých našim čitateľom :250 

 

Roku 2012 zaregistrovala kniţnica 1 069  nových čitateľov. 

Počet aktívnych čitateľov, ktorí od 1.1.2012 do 31.12.2012 uskutočnili aspoň 1 výpoţičku, 

vrátenie, predlţenie alebo ţiadanku  je 5 891 

Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2012 pouţili výpoţičné sluţby je 34 429 

Webovú stránku kniţnice www.zkgz.sk navštívilo 10 688 jedinečných návštevníkov 

Počet návštevníkov on-line sluţieb : 35 167 

Počet zobrazení stránky : 99 986 

Celková návštevnosť kniţnice v roku 2012 :  48 803návštevníkov (aj s návštevníkmi podujatí 

a IP) 

 

TOP 10 najţiadanejších titulov v kniţnici za rok 2012 

  Titul                                      Autor 

Nesmrteľní Noël Alyson 

Aplikovaná sociálna 

patológia v sociálnej oblasti Mátel Andrej 

Dve čiarky nádeje Fulmeková Denisa 

Tvoja do úsvitu Medeiros Teresa 

Sociálna patológia Ondrejkovič Peter 

Nové dejstvo Repovská Jarmila 

Brata musíš poslúchať Futová Gabriela 

Pozri sa na seba Nagyová – Dţerengová Petra 

Tajné svety Pippy Leeovej Miller Rebecca 

Vrtkavé šťastie Poskitt Kjartan 

 

http://www.zkgz.sk/


 

 

Výpoţičky podľa druhu literatúry – porovnanie rokov 2008 -2012 

Druh literatúry 2008 2009 2010 2011 2012 

Náučná lit.pre dospelých 76.016 60.097 51.406 45.912 51.610 

Krásna lit.pre dospelých 48.759 49.013 55.158 44.095 56.223 

Náučná lit.pre deti 10.060 9.416 10.466 8.726 9.465 

Krásna lit.pre deti 25.371 21.512 22.085 26.656 24.163 

Výpožičky periodík 24.580 63.724 54.902 27.082 17.713 

Spolu 184.786 203.762 194.017 152.471 159.174 

 

Graf č.6 

 

 

 

 

 

 

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2008 2009 2010 2011 2012

P
o

č
e
t

Rok

Výpožičky podľa druhu literatúry

Náučná lit.pre dospelých Krásna lit.pre dospelých Náučná lit.pre deti

Krásna lit.pre deti Výpoţičky periodík



 

 

Metodická činnosť 2012 

 

Nákup kniţničného fondu prostredníctvom ZKGZ na základe dohôd s obecnými úradmi 

v roku 2012 – obecné a mestské kniţnice 

Obecná kniţnica Nákup KF v € 

Bánovce nad Ondavou 112,54 

Budkovce 55,52 

Choňkovce 44,44 

Kaluţa 368,87 

Klokočov 153,59 

Oreské 131,47 

Podhoroď 435,83 

Rakovec nad Ondavou 103,46 

Trhovište 100,49 

Trnava pri Laborci 100,78 

Úbreţ 166,92 

Vinné 215,18 

 

Kniţnice spolu zakúpili nové knihy v celkovej hodnote 2 128,92 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stav obecných kniţníc v okrese v roku 2011 

V zmysle metodického usmernenia Odboru pre kniţničný systém SNK Martin a MK SR došlo 

k zmenám pri štatistickom vykazovaní dlhodobo stagnujúcich kniţníc. Verejné obecné 

kniţnice, ktoré vo svojej činnosti stagnujú viac ako 5 rokov, t.j. od roku 2007 nie sú do 

štatistiky za rok 2012 zahrnuté. Z tohto dôvodu sa zníţil počet obecných kniţníc v okresoch 

Michalovce a Sobrance. V okrese Michalovce vykazujeme za rok 2012  spolu 43 kniţníc  

a v okrese Sobrance spolu 19 kniţníc.  V kniţniciach, ktoré stagnujú menej ako 5 rokov a teda 

sú zahrnuté v štatistickom zisťovaní za rok 2012 je uvádzaný len kniţný fond, ale do sumárov 

za jednotlivé typy kniţníc sa nezapočítavajú. 

 
Stav obecných kniţníc v okrese Michalovce  

 

1. Počet obcí  (v okrese)  78 

2. Počet obecných kniţníc: 43                    

 z toho:  

 a/ s profesionálnym pracovníkom: 12 (z toho 1 regionálna a 2 mestské  kniţnice)  

 b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 25 

 c/ stagnujúce kniţnice:                       6 

3. Počet zrušených kniţníc:  1 (Zbudza) 

4. Počet kniţníc s obnovenou činnosťou: 0 

5. Stagnujúce kniţnice oproti minulému roku: 2 Laškovce, Poruba pod Vihorlatom 

6. Počet sprofesionalizovaných kniţníc: 0 

7. Počet odprofesionalizovaných kniţníc: 3 Klokočov, Malčice, Vinné 

8. Priestorové zmeny: ţiadne 

 a/ Zlepšenie priestorových podmienok: ţiadne 

 b/ Zhoršenie priestorových podmienok: ţiadne 

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

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

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

                                                                                              Oreské, Palín 



 

 

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

Ondavou,  Hatalov, Trnava pri Laborci 

 

11. Ktoré kniţnice majú zakúpené  kniţničné programy :  

      Oreské – KIS MaSK 

      Zaluţice – KIS MaSK 

      Rakovec nad Ondavou – KIS MaSK 

      Pavlovce nad Uhom, Palín, Hatalov  – Clavius 

      MK Stráţske – Virtua 

      Trnava pri Laborci – KIS MaSK 

12. Kniţnice, ktoré majú vlastnú webovú stránku : ţiadna 

 

 

Stav obecných kniţníc v okrese Sobrance 

 

1. Počet obcí  (v okrese)  47 

2. Počet obecných kniţníc: 19               

 z toho:  

 a/ s profesionálnym pracovníkom: 3 – Beţovce, Choňkovce, Úbreţ  

 b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 10 

 c/ stagnujúce kniţnice:                       6 

3. Počet zrušených kniţníc:  0 

4. Počet kniţníc s obnovenou činnosťou: 0 

5. Stagnujúce kniţnice oproti minulému roku: 7 

6. Počet sprofesionalizovaných kniţníc:   0 

7. Počet odprofesionalizovaných kniţníc: 2 – Veľké Revištia, Sobrance 

                              

                                                                                



 

 

                                                                                                                

8. Priestorové zmeny: 1 

 a/ Zlepšenie priestorových podmienok: 0 

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

10. Elektronizácia kniţníc  

      PC majú tieto kniţnice – MK Sobrance 

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

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

11. Ktoré kniţnice majú zakúpené  kniţničné programy 

MK Sobrance – KIS MaSK 

12. Ktoré kniţnice majú vlastnú webovú stránku : ţiadna 

 

 

 

V Michalovciach, 26.2.2013                                     PhDr. Alena Vasiľová 

                  Riaditeľka ZKGZ 



 

 

       Fotografická príloha aktivít  

                                                                                 

       Noc s Andersenom 2012 (30.3.-1.4.2012)                      Haydnparáda   (29.5.2012)                                   

 

                                                                                

       Výstava Biblia včera dnes a zajtra  ( 30.1.- 16.2.2012)                                                     Kniholand 2012 (9.7.-13.7.2012) 



 

 

 

                                                                           

            Krtko a jeho priatelia  (22.2.-1.4.2012)                                                                      Beseda s predsedom MS M. Tkáčom (4.12.2012) 

 

                                                                            

            Lesnícky pedagóg – krst knihy (7.11.2012)                                                                  Zemplín trikrát v dejinách času (13.1.2012) 


