
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2021 

Január 2021 



 2 

ÚVOD 
 

    Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je verejnou knižnicou, ktorá plní   
úlohu regionálnej aj mestskej  knižnice. V jej pôsobnosti sú knižnice dvoch okresov - 
Michalovce a Sobrance. Zároveň supluje vysokoškolské knižnice pre dve pobočky vysokých 
škôl Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave, pobočka v Michalovciach a VŠ 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach, ktoré pôsobia v meste. V súlade 
so zákonom NR SR č. 126/2015 o knižniciach je kultúrnou, vzdelávacou a informačnou 
inštitúciou, ktorá zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje dokumenty a informácie z 
vlastných a sekundárnych zdrojov. 

 
1. RIADENIE KNIŽNICE 

 
1.1  Účtovníctvo 

 
     Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je rozpočtovou organizáciou 
KSK Košice. 
V rámci pilotného projektu KSK Košice prešla od 1. januára 2005 naša knižnica v rámci   
účtovníctva na systém štátnej pokladnice. 
Za priebežnú realizáciu úloh s tým spojených  zodpovedá :  riaditeľka knižnice a vedúci 
útvarov 

 
1.2  Právne predpisy 

 
     V súlade so zákonmi, vyhláškami a nariadeniami NR SR sledovať a zabezpečovať 
dodržiavanie právnych predpisov, ktoré sa týkajú činnosti knižnice. 

Zodpovedá : riaditeľka  knižnice a vedúci útvarov 

1.3  Porady 

Prostredníctvom porád : 
a) vedenia - informovať o aktuálnych úlohách, v rámci kompetencií prijímať riešenia a    

rozhodnutia   a kontrolovať úlohy vyplývajúce z plánu a porád, 
b) pre všetkých pracovníkov - informovať pracovníkov knižnice o aktuálnych úlohách a 

kontrolovať zadané úlohy pre jednotlivcov a oddelenia, 
c) útvarov - informovať  pracovníkov   knižnice   o aktuálnych   úlohách s konkrétnym 

uložením podmienok na ich realizáciu. 
Zodpovedá: riaditeľka  knižnice a vedúci útvarov 

 
1.4  Financie 
 

     Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach  je rozpočtovou organizáciou, 
ktorá môže získavať financie na  svoju  prevádzku : 

a) pridelením z rozpočtu KSK Košice 
b) sponzorskými darmi 
c) prostredníctvom projektov 

Zodpovedá: riaditeľka  knižnice a vedúci útvarov 
 



 3 

 

2. ŤAŽISKOVÉ ÚLOHY 
 
 

Zajko Bojko - tvorivá literárna dielňa pre deti I. stupňa ZŠ – pri príležitosti 70. výročia úmrtia 
zakladateľky modernej literatúry pre deti Ľudmily Podjavorinskej. 
                                                                                          Termín: marec 2021 
                  Zodpovedná: detská beletria 
Literárne dni seniorov mesta Michalovce 
v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Michalovciach  sa uskutočni v  ZKGZ Michalovce X. 
ročník literárno-recitačnej  prehliadky a prezentácie vlastnej tvorby michalovských seniorov. 
                                                                                         Termín: máj 2021 
                 Zodpovedné: oddelenie beletrie  
 
Tri podvihorlatské memorandá a situácia na strednom Zemplíne v roku 1919 – prezentácia 
knihy PhDr. Václava Ihnáta a Mgr. Mateja Starjáka PhD. 
 
                                                                                           Termín: jún 2021 
       Zodpovedné: náučné oddelenie 
Kniholand 2021 
denný letný tábor pre deti. Cieľom tábora bude propagácia knižnice, zvyšovanie čitateľskej 
gramotnosti u  deti, ale aj tvorivé a zmysluplné vyplnenie voľného času a relaxu v rámci 
prázdnin. 
                                                                                             Termín: júl 2021 
         Zodpovedné: detské oddelenie 
 
777. výročie  prvej  písomnej zmienky o Michalovciach  -  Záhady histórie Michaloviec 
prednáška s historikom PhDr. M. Molnárom. Podujatie sa uskutoční v spolupráci so 
Zemplínskym múzeom. 
                                                                                              Termín: september  2021 
         Zodpovedné: náučné oddelenie 
 
 „Ako žiť bezobalovo?“ ale aj koncept „Zero Waste“ 
beseda na tému udržateľnosti, bezodpadovej domácnosti, ako zlepšiť a pomôcť životnému 
prostrediu nielen vo svojom okolí. 
                                                                                              Termín: september2021 
          Zodpovedná: študovňa 
Detský čitateľ- formotvorné prostredie IV. seminár pre učiteľov I. stupňa  ZŠ a knihovníkov 
(knižnica, škola, rodina, motivačné  čítanie a súčasná detská literatúra v kontexte rozvoja 
detského čitateľstva).                                                        
                                                                                              Termín: október 2021 
          Zodpovedné: detské oddelenie 
 
 
KTO JE MOJÍM OCHRANCOM? 
III.  ročník výtvarno-literárnej súťaže pre žiakov ZŠ a ZUŠ v okrese Michalovce                                              
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Cieľom výtvarno-literárnej súťaže je zvyšovanie vedomia a povedomia u detí a mládeže o 
problematike podpory ochrany detí pred násilím a následne ich vlastné prezentovanie 
vnímania a chápania uvedenej problematiky kreatívnym vyobrazením pomocou kresby a 
maľby  a umeleckým podaním v literárnych žánroch poézia a próza. Súťaž je realizovaná v 
súlade s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 
2014+:312041M679) a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. 
                                                                                                   Termín:september-október2021 
               Zodpovedné: detské náučné 
 
 
       
2.2   
Pri príprave podujatí budeme  spolupracovať s Mestským kultúrnym strediskom 
v Michalovciach, Zemplínskym  múzeom, Hvezdárňou , Zemplínskym osvetovým strediskom 
v Michalovciach, s Mestským úradom Michalovce, Miestnym odborom MS v Michalovciach, 
OZ ENTRÉE pri ZKGZ,   ŠVK v Košiciach a Českým spolkom v Michalovciach. 
Zodpovední : riaditeľka a vedúci útvarov 

 
 
2.3  
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o činnosti knižnice a o pripravovaných podujatiach vo 
všetkých dostupných médiách – rozhlas, regionálne noviny, regionálna televízia, webová 
stránka knižnice. 
Zodpovední : riaditeľka a vedúci útvarov 
 

  

 

3.  KNIŽNIČNÝ FOND 

 
3.1  Získavanie finančných prostriedkov 
V rámci svojich kompetencií samostatne prípadne v spolupráci s vedením knižnice 
získavať finančné prostriedky na nákup literatúry (projekty, sponzori a podobne). 
Zodpovedá : úsek doplňovania a katalogizácie 

3.2  Novinky na knižnom trhu 
 Prostredníctvom  tlače, ponúk na internete alebo priamo adresovaných ponúk sledovať 
novinky na knižnom trhu a zabezpečovať ich výber pre knižnicu.  
 Zodpovedá : úsek doplňovania a katalogizácie, pracovníci ÚKIS 

3.3  Prehodnocovanie a doplňovanie fondu 
V súlade s finančnými možnosťami knižnice doplňovať (resp. vyraďovať) knižničný 
 fond, vyhodnotiť doplňovanie v predchádzajúcom roku a hľadať nové riešenia 
pre nákup aktuálnej literatúry podľa požiadaviek čitateľskej verejnosti. Stanoviť kritéria pre 
doplňovanie literatúry. 
Zodpovedá : úsek doplňovania a katalogizácie, členovia akvizičnej komisie 
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3.4  Periodická tlač 
V rámci svojich kompetencií a skvalitnenia služieb pre čitateľov každoročne 
prehodnocovať odber periodickej tlače. 
Zodpovedá : Bc.  M. Koribaničová, Mgr. M. Hrehovčíková, Mgr. A. Palčíková 
 
3.5  Stratené knižničné jednotky 
V prípade straty knižničných jednotiek postupovať podľa platného knižničného 
a výpožičného poriadku ZKGZ. 
Zodpovedá : úsek doplňovania a katalogizácie 
 

 
3.6  Vyraďovanie literatúry 
Pri vyraďovaní literatúry postupovať podľa vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 421/2003 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a 
revízii knižničného fondu v knižniciach v zmysle platných predpisov. 
Zodpovedá : úsek doplňovania a katalogizácie 

 

 
 
4. BIBLIOGRAFICKÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 
 

 

4.1 Excerpcia regionálnej tlače 
Pre potreby našej knižnice excerpovať regionálnu tlač : Misionár, Don Bosco dnes, Noviny 
Zemplína (on line), Zemplínsky Korzár, Michalovský Korzár, Michalovčan, Bell noviny, 
Budkovčan, Pozdišovské čriepky, Naše mesto Strážske, Prameň, Sobrance, Lastomír. 
Zodpovedá : úsek bibliografie 
 
4.2 Excerpcia v rámci celého Slovenska 
Pre potreby širokej verejnosti – celého Slovenska excerpovať týždenník: Slovenka.  
Zodpovedá : úsek bibliografie, Mgr. A. Palčíková 
 

4.3  Albumy regionálnych osobností, regionálnych udalostí a o Zemplínskej knižnici 
Gorazda Zvonického 
Výstrižkové albumy sa spracovávajú v elektronickej podobe. 
Zodpovedá : úsek bibliografie, Ing. Ivana Olahová 
 
4.4 Fond regionálnej literatúry 
Naďalej pokračovať v budovaní a rozširovaní fondu regionálnej literatúry. 
Zodpovedá : úsek bibliografie 
   
 4.5 Spolupráca s obecnými úradmi 
Nadviazať spoluprácu s obecnými úradmi v okresoch Michalovce a Sobrance a tým 
zabezpečiť dodávanie vydávanej regionálnej  literatúry ako povinného výtlačku do ZKGZ. 
Zodpovedá : úsek bibliografie 
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5.   EDIČNÁ ČINNOSŤ 
        
5.1 Aktualizácia webovej stránky knižnice.  
      Zodpovedá : J. Váradyová,  

 
5.2 V zmysle zákona č.546/2010 z 9.decembra 2010 s účinnosťou od 1.januára 2011 

zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry.            
Zodpovedá :  Ing. D. Luteranová,  J. Puškárová 
 

5.3  Vydávanie plagátov, záložiek na propagáciu knižnice a k jednotlivým podujatiam. 
       Zodpovedá : úsek propagácie a pracovníci ÚKIS 
      
5.4 Napĺňanie priečinku Literárne osobnosti nášho regiónu na stránke ZKGZ 
      Zodpovedá : úsek  bibliografie  
 
METODICKÁ ČINNOSŤ 
 

Obsahové zameranie metodickej činnosti bude vychádzať z konkrétnych potrieb obecných 
knižníc okresov Michalovce a Sobrance. 

 
 
6.1 Metodická služba 
 
 Poskytovať metodickú a poradenskú službu knižniciam okresov Michalovce   a Sobrance. 
 Zodpovedá : Bc. Koribaničová , Ing. Olahová. 
 
6.2 Osobné návštevy 
 
 Formou osobných metodických návštev v knižniciach a na obecných úradoch,  
            ako aj formou konzultácií poskytovať metodickú a poradenskú pomoc pri : 

- jednotnej knižničnej technike, 
- pri nákupe knižničného fondu, 
- ochrane knižničného fondu, revízii, delimitácii a vyraďovaní, 
- plánovaní, príprave a organizačnom zabezpečení kultúrnych podujatí a besied, 
- pri práci s regionálnou literatúrou, bibliografickými materiálmi a možnosťami ich 

využitia v knižnici, 
- základnej orientácii o možnostiach uchádzať sa prostredníctvom projektov 

o finančné prostriedky na činnosť knižnice. 
 Zodpovedá : regionálne odd. 
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6.3 Pracovné porady a školiteľská činnosť 
 
Pripraviť a organizačne zabezpečiť pracovné porady a školenia pre knihovníkov okresov              
Michalovce a Sobrance. 
Zodpovedá : Bc. Koribaničová 
 
 

 

6. AUTOMATIZÁCIA  
 

7.1 Pravidelne sa zúčastňovať  a aktívne sa podieľať na poradách pracovných skupín v SNK  
      v Martine – pracovná skupina pre výpožičné služby, pracovná skupina pre katalogizáciu 
      Zodpovedá : Bc.  M. Koribaničová, A. Čuhaničová. 
 
7.2 V rámci svojich kompetencií,  získavať finančné prostriedky na nákup výpočtovej techniky 
      Zodpovedá:  PhDr. Vasiľová 
 
 
 

7. ČITATELIA 
 

Plán čitateľov na rok 2021 
 

 rok 2020 skutočnosť I. polrok 2021 II. polrok 2021 Spolu 2021 

CE dospelí 3 591 2 100 1 500 3 600 

CE deti 2 237 1 600 1 200 2 800 

Spolu 5 828 3 700 2 700 6 400 

 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach poskytuje pre všetkých 
záujemcov informačné prípravy, ktorých obsahom je vysvetlenie činností a služieb, ktoré 
knižnica poskytuje. 

  

9. VÝPOŽIČKY 

 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je verejnou knižnicou, ktorá plní 
úlohu mestskej aj regionálnej knižnice. V súlade s koncepciou knižnice a zákonmi platnými v 
SR poskytujeme našim čitateľom : 

-základné výpožičné služby bibliografické a informačné služby a to z vlastných fondov a 
informačných databáz ako aj z cudzích (formou MVS, internetu, rešerší a podobne). 
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Plán - výpožičky absenčné 2020 
 
 

 
rok 2020 

skutočnosť 
I. polrok 2021 II. polrok 2021 Spolu 2021 

Spolu 105 363 73 000 60 000 133 000 

Plán - výpožičky prezenčné 2020 

 

 
rok 2020 

skutočnosť 
I. polrok 2021 II. polrok 2021 Spolu 2021 

Spolu 31 500 23 000 23 000 46 000 

 

Plán výpožičiek na rok 2021 : 

 

Absenčné 133 000 

    
Prezenčné 

46 000 

Spolu 179 000 

 
Skutočnosť za rok 2020 spolu – absenčné + prezenčné výpožičky bola 
 105 363 + 31 500 =  136 863 výpožičiek. 
 
 

Plán informatických príprav pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ na                                  
rok 2021 

 
 

Meno pracovníka 

knižnice 

Škola 

 

Čuhaničová Anna 

 

 SOŠT- ul. Partizánska, Kapušianska SOŠOaS (hotelová) 

 

Kočišová Oľga 

 

Obchodná Akadémia, GPH Michalovce, 

Mgr. Palčíková Alena 

Feňaková  Gabriela 

Stredná zdravotná škola 

 ZŠ 9. ročník, Spojená internátna škola 

Mgr. Hrehovčíková Cirkevná SOŠ sv. Cyrila a Metóda, Súkromná Hotelová 
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Monika akadémia, Gymnázium Ľ. Štúra 

 

Mgr. Majvitorová Iveta 

VI.ZŠ, Špeciálna ZŠ,  ZUŠ Michalovce,  DSS Anima, 

XIII.MŠ 

 

Mgr. Leskovská Anna 

 

VIII.ZŠ, IV.ZŠ,  II.MŠ, XVIII.MŠ 

 

    Ivančová Daniela 

 

II.ZŠ,   IV.MŠ, IX.MŠ, XXII MŠ 

 

Mgr. Holonič Svätoslav 

 Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu 

Levoča, Únia nevidiacich, III. ZŠ, 

 

Bc. Ondová Eva 

 

I.ZŠ, V.ZŠ, VII.ZŠ, MŠ, Školská 5 ,Mi 

Mgr. Vašková Renáta XXI. MŠ, XI. MŠ, Súkromná ZŠ pre deti s autizmom 

Klokočov, 

Mgr. Chmurovičová 

Zlatica 

CMŠ sv. Terezky, CMŠ V.Hopku, CZŠ, Detský domov 

Michalovce, 

 

                   

                PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2021 - ZKGZ v Michalovciach 
 

Termín Názov podujatia 
Miesto 
konania 

Spoluorganizátor Zodpovední 

 1.2021 
Šaliansky Maťko - súťaž 
v prednese slovenských 
povestí okresné kolo 

ZKGZ 
Michalovce 

Dom  MS  
Michalovce,  

detské beletria 

 
1.2021 

Osvienčim: oslobodenie 
koncentračného 
tábora(27.1. 1945) (ppt) 

ZKGZ 
Michalovce  

Int. odd. Holonič, 
Ivančová 

1.2021 
Snehuliak s horúcim 
srdcom – zážitkové čítania 

ZKGZ 
Michalovce  

Ivančová 

2.2021 

Keď ťa chytím, tak ťa zjem! 
(veľká detektívna 
naháňačka) Básnická tvorivá 
dielňa 

ZKGZ 
Michalovce 

ZUŠ LDO Michalovce 
detská beletria, Mgr. 
Iveta Majvitorová 

2.2021 
Mačacia banda – tvorivá 
dielna pre deti z Detského 
domova – jarné prázdniny 

ZKGZ 
Michalovce 

 detské náučné 

3.2021 

Tri podvihorlatské 
memorandá a situácia na 
strednom Zemplíne v roku 
1919 – prezentácia knihy 
PhDr. Václava Ihnáta a Mgr. 
Mateja Starjáka, PhD. 

ZKGZ 
Michalovce 

Archív Michalovce 
GPH Michalovce 

náučné oddelenie 

3.2021 
Andrej Sládkovič, vl. m. 
Andrej Braxatoris, 

ZKGZ 
Michalovce 

 Holonič 
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(28.3.1820 Krupina), 
slovenský básnik - 
200.výročie narodenia  (ppt) 

3.2021 
Školský čitateľský maratón 
-podujatie pre žiakov 3. a 4. 
ročníka 

pobočka na 
VII.ZŠ 
Michalovce 

 Ondová 

16.3.2021 Deň ľudovej rozprávky  
ZKGZ 
Michalovce 

 ZŠ Michalovce detské odd. 

3.2021 
Králiček Kornel má rád 
knižky (zážitkové čítanie) 

ZKGZ 
Michalovce 

 MŠ Michalovce 
detská beletria, Mgr. 
Iveta Majvitorová 

 Týždeň slovenských knižníc  2021  

Marec  
Týždeň slovenských knižníc 
– maratón podujatí pre 
širokú verejnosť 

ZKGZ 
Michalovce 

Spolok slovenských 
knihovníkov, 
Slovenská asociácia 
knižníc 

Všetky odd. 

2.3. – 
6.3.2020 

Jarné prázdniny v knižnici 
ZKGZ 
Michalovce 

 detské odd. 

3.2021 „Kúp knihu pre knižnicu“ 
ZKGZ 
Michalovce  

regionálne odd. 

3.2021 

Môj anjel sa vie biť – 
beseda s psychologičkou, 
zameraná na šikanu medzi 
deťmi 3.roč.                                                          

ZKGZ 
Michalovce 

 detské náučné 

4.2021 
Hubblov vesmírny 
ďalekohľad (ppt) 

ZKGZ 
Michalovce 

Hvezdáreň Mi 
Hvezdáreň Mi  
Ivančová 

4.2021 
Tradičná slovenská Veľká 
noc  
(videoprezentácia- online) 

ZKGZ 
Michalovce 

 študovňa 

4.2021 

Psychologička 
a „psychcoach“  
Mgr. Zuzana Valigová-  
Prednáška na tému: „Kam 
smerujem?“ /O životných 
prioritách, vzťahoch 
a cieľoch/.  

ZKGZ 
Michalovce 

 študovňa 

4.2021 

Môj anjel sa vie biť – 
beseda s psychologičkou, 
zameraná na šikanu medzi 
deťmi 5.roč.                                                          

ZKGZ 
Michalovce 

 detské náučné 

4.2021 

O Guľkovi  Bombuľkovi – 
zážitkové čítanie spojené 
s tvorivou dielňou - pre SZŠ 
pre deti s autizmom - 

ZKGZ 
Michalovce 

 detské náučné 
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4.2021 

Hodvábna cesta 
(cestovanie po krajinách 
strednej Ázie) -prednáška z 
cyklu Naprieč kontinentmi -
regionálneho cestovateľa 
Frederika Orenčáka 

ZKGZ 
Michalovce 

 náučné oddelenie 

5.2021 
Deň knihovníkov (stretnutie 
pracovníkov obecných 
knižníc) 

ZKGZ 
Michalovce 

 regionálne odd. 

5.2021 

Hurá pod posteľ - koniec 
sveta 
Prezentácia či je to možné, 
nemožné a čo nás čaká 

ZKGZ 
Michalovce 

Hvezdáreň Mi 
Ivančová, Hvezdáreň 
Mi 

5.2021 
Zuzana Kuglerová – 
Zakázaná záhrada (poézia 
pre pohladenie duše) 

ZKGZ 
Michalovce 

ZUŠ LDO 
detská beletria ,Mgr. 
Iveta Majvitorová 

5.2021 

Môj anjel sa vie biť – 
beseda s psychologičkou, 
zameraná na šikanu medzi 
deťmi 8.roč.                                                

ZKGZ 
Michalovce  

detské náučné 

05.2021 
Tvorivé dielne pre deti  -
Deň matiek 

ZKGZ 
Michalovce 

 detské náučné 

5.2021 

Literárne dni seniorov  
(IX. ročník) 
prehliadka seniorov v 
prednese poézie, prózy a 
prezentácie  vlastnej tvorby 

ZKGZ 
Michalovce 

Mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov 
Slovenska 

odd. beletrie 

5.2021 

Zvonického literárne dni 
prednes poézie a prózy 
regionálnych autorov 
(jednokolová súťaž) 

ZKGZ 
Michalovce 

I.ZŠ Michalovce detské beletria 

5.2021 

Čierny kontinent 
(putovanie po Ugande 
a Rwande) –prednáška z 
cyklu Naprieč kontinentmi -
regionálneho cestovateľa 
Frederika Orenčáka 

ZKGZ 
Michalovce  

náučné oddelenie 

6.2021 
„Čítame si...2021“ – 
čitateľský maratón 

ZKGZ 
Michalovce 

 detské odd. 

6.2021 
„Čítame si...2021“ – 
čitateľský maratón 

pobočka I.ZŠ 
Michalovce 

 Ondová 

6.2021 
Vysnená krajiny 
Výstava regionálnej 
maliarky L. Chocholáčkovej  

ZKGZ 
Michalovce 

 Olahová 

06.2021 

Tri podvihorlatské 
memorandá a situácia na 
strednom Zemplíne 
v roku 1919 – prezentácia 

ZKGZ 
Michalovce 

 náučné oddelenie 
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knihy PhDr. Václava 
Ihnáta a Mgr. Mateja 
Starjáka PhD. 
 
 

7.2021 
Kniholand  –  
letný čitateľský tábor pre 
deti 

ZKGZ 
Michalovce a 
okolie 

 detské odd. 

8.2021 
Kniholand – 
 letný čitateľský tábor pre 
deti 

ZKGZ 
Michalovce 

OZ ENTRÉE  pri ZKGZ 
Michalovce 

OZ 

8.2021 
Tvorivé dielne pre deti  - 
Deti leta 

ZKGZ 
Michalovce  

detské náučné 

9.2021 
Kto je mojím ochrancom? 
III. 

ZKGZ 
Michalovce 

ÚPSVaR Michalovce detské náučné 

9.2021 
Rozmanitosť a spôsob 
života dinosaurov /Dušan 
Valent – pre 1. roč . ZŠ/ 

ZKGZ 
Michalovce 

 detské náučné  

9.2021 
Tina Van Der Holland. 
Beseda o nových knihách 
autorky. 

ZKGZ 
Michalovce 

 odd. beletrie 

9.2021 

Spolok ikonopiscov sv. 
Cyrila a Metoda Slovenska: 
Výstava ikon členov spolku 
ikonopiscov  

ZKGZ 
Michalovce 

 študovňa 

9.2021 

Vďaka patrí Vám... – mesiac 
úcty k starším; stretnutie 
s dôchodkyňami bývalými 
kolegyňami 

ZKGZ 
Michalovce 

 študovňa 

9.2021 

Transsibírska magistrála 
(vlakom z Moskvy do 
Pekingu) - prednáška z 
cyklu Naprieč kontinentmi -
regionálneho cestovateľa 
Frederika Orenčáka 

ZKGZ 
Michalovce 

 náučné odd. 

9.2021 

777. výročie prvej písomnej 
zmienky o Michalovciach – 
Záhady histórie 
Michaloviec – prednáška 
s historikom PhDr. M. 
Molnárom  

ZKGZ 
Michalovce 

Zemplínske múzeum náučné oddelenie 

10.2021 

Osobnosti októbra 1918 
(ppt) prezentácia venovaná 
osobnostiam a udalostiam 
spojených so vznikom ČSR -
T.G.Masaryk, M.R.Štefánik, 
E. Beneš. 

ZKGZ 
Michalovce 

 Holonič 

10.2021 
Jozef Banáš  
Beseda o nových knihách 
autora  

ZKGZ 
Michalovce 

verejnosť odd. beletrie 
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10.2021 
Jeseň v lese – tvorivá dielňa  
/ Detský domov – jesenné 
prázdniny/ 

ZKGZ 
Michalovce 

 detské náučné  

10.2021 
Záložka do knihy spája 
školy 

I.ZŠ T.J. 
Moussona 

 Ondová 

10.2021 
Záložka do knihy spája 
školy 

VII. ZŠ 
Michalovce 

 Ondová 

10.2021 
Záložka do knihy spája 
školy 

V.ZŠ 
Michalovce 

 Ondová 

10.2021 
Miss Ježibaba a iné 
hororozprávky v knižnici 

ZKGZ 
Michalovce 

O.z. Priatelia Múzy detské odd. 

10.2021 Michaela Ella Hajduková 
ZKGZ 
Michalovce  

Odd. beletrie 

10.2021 

Detský čitateľ- 
formotvorné prostredie III. 
seminár pre učiteľov II. 
stupňa ZŠ a knihovníkov 

ZKGZ 
Michalovce  

detské beletria 

11.2021 

Laura Martinková 
a Michaela Krížová: 
 Prednáška/ workshop na 
tému udržateľnosti, 
bezodpadovej domácnosti, 
zlepšenia a pomoci 
životnému prostrediu nielen 
vo svojom okolí.  

ZKGZ 
Michalovce  

študovňa 

11.2021 

Po stopách Noemovej 
archy ( premietanie 
o krajinách južného 
Kaukazu, Gruzínska, 
Arménska a Azerbajdžanu) - 
- prednáška z cyklu Naprieč 
kontinentmi -regionálneho 
cestovateľa Frederika 
Orenčáka 

ZKGZ 
Michalovce  

náučné oddelenie 

11.2021 
Jeseň života (posedenie pri 
knihe s regionálnym 
autorom) 

ZKGZ 
Michalovce  

regionálne odd. 

11.2021 
Tvorivé dielne pre deti  - 
Halloween  

ZKGZ 
Michalovce  

detské náučné  

12.2021 

Mikuláš, Mikuláš čo pre nás 
máš? 
Mikulášske čítanie 
a slávnostný zápis prváčikov 
do knižnice 

Pobočka na 
V.ZŠ 
Michalovce 

 
Ondová 

12.2021 
Čaro Vianoc – prehliadka 
vianočnej prózy a poézie 
pre deti MŠ Michalovce 

ZKGZ 
Michalovce 

 detské odd. 
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Podujatia konané priebežne počas roka 

Informačné prípravy a exkurzie v knižnici Všetky oddelenia 

Čítanie s porozumením. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2.stupňa ZŠ a SOŠ. 
Thomas Brezina: Prízrak útočí /Prípad pre teba a Tigrí tím/,       

oddelenie beletrie 

Zážitkové , dramatizované a scénické čítania v rámci zvyšovania čitateľskej 
gramotnosti  pre žiakov MŠ,  I. stupňa ZŠ , II. stupňa ZŠ – podľa požiadaviek 
z doteraz pripravovaných kníh : Calvin nevie lietať,  O Snehuliakovi s horúcim 
srdcom,  Gevenducha,  Žabiak a cudzinec, Mimi a Líza,  Kvak a Čľup,  Aňa Zipsaňa, 
Ach, ta Joja 

detské oddelenie 

Podujatia pre znevýhodnených používateľov knižnice  

Donáška literatúry podľa požiadaviek klientov michalovského domova pre seniorov 
na Hollého ul. č.9 v Michalovciach – 1x mesačne 

Ondová 

Čítanie s porozumením, práca s interaktívnou tabuľou 
v rámci zvyšovania čitateľskej gramotnosti určené pre žiakov Špeciálnej základnej 
školy Trhovište,  Špeciálnej základnej školy Pavlovce nad Uhom, deti z detských 
domovov a študentov Spojenej školy internátnej  
Milujeme Slovensko 
Ezopové bájky: O vtákoch, zvieratách a netopierovi 
                          Vrana a krčah 
                          O myši a býkovi 
Spoznaj svojho super hrdinu. 

Olahová, 
Hrehovčíková 

Tvorivé dielničky pre šikovné ručičky 
Tvorivé dielne pre klientov DSS Integra   

Olahová, 
Hrehovčíková 

Dotyky s literatúrou pre nevidiacich a slabozrakých používateľov. Spolupráca 
s Úniou nevidiacich a zrakovo postihnutých. 
Ponuka prezentácii: Európske pexeso, Od hlaholiky po Štúra, Martin Kukučín. 

Holonič 

Prvýkrát v knižnici; Calvin nevie lietať; Zvieratká v lese; Kde, ako, prečo? (tvorivé 
zážitkové čítanie pre deti s autizmom) 
Tvorivé dielne pre deti z detských domovov z Michaloviec a okolia a pre študentov 
Spojenej internátnej školy. (Jeseň v lese, ) 

Vašková, 
Chmurovičová 

Gevenducha,  Žabiak a cudzinec , Calvin sa učí lietať, Johanes  Jensen má pocit, že je 
iný  – (tvorivé zážitkové čítanie pre rómske deti ), 

 
Majvitorová 
 

- dramatoterapia: terapia knihou na vybranú tému, 
- spolupráca s detským psychiatrickým oddelením, Psychiatrická nemocnica 
Michalovce,  
- spolupráca s klientmi Domova sociálnych služieb Anima. 

Majvitorová 

 
 
                                                                                                         PhDr. Alena Vasiľová 
           riaditeľka ZKGZ Michalovce 
 
 
 


