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1. Všeobecná charakteristika organizácie 
 

 

      Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je príspevkovou organizáciou 

s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na rozpočtovú kapitolu Košického samosprávneho 

kraja. 

     Už viac ako 90 rokov otvára svoje brány všetkým, ktorí milujú literatúru a túžia po 

poznaní.  Zo skromných začiatkov sa vypracovala na modernú, profesionálne vybavenú, 

informačnú a kultúrnu inštitúciu komunitného charakteru, ktorá poskytuje svoje služby 

širokému spektru návštevníkov a organizuje početné kultúrno-vzdelávacie podujatia 

regionálneho i celoslovenského významu.  Svoje dvere otvára dokorán pre všetkých...                      

A predsa privilegované postavenie tu majú detskí návštevníci. Aby mohla mať činnosť 

knižnice zmysel aj v budúcich časoch, deťom tu je venovaná už niekoľko rokov primárna 

pozornosť. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach (ďalej len „ZKGZ“) je 

verejnou knižnicou, ktorá plní úlohu regionálnej aj mestskej  knižnice.  V jej pôsobnosti sú 

knižnice dvoch okresov - Michalovce a Sobrance. Zárovep supluje vysokoškolské knižnice              

pre dve pobočky vysokých škôl: Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave, pobočka 

v Michalovciach a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 

v Michalovciach (ďalej len „VŠZaSP“), ktoré pôsobia v meste. Na základe zmluvy medzi ZKGZ 

v Michalovciach a pobočkou VŠZaSP v Michalovciach bola zriadená pobočka knižnice v 

priestoroch vysokej školy. V septembri 2011 sme spracovali v knižnično-informačnom 

systéme Virtua knižničný fond pobočky – vysokoškolské učebnice, skriptá a odborné 

periodiká a nainštalovali potrebný softvér. Pobočka začala so svojou činnosťou v októbri 

2011. Knižničný fond ZKGZ sa týmto spôsobom rozšíril o veľmi žiadanú odbornú literatúru             

a na druhej strane študenti VŠZaSP využívajú aj služby centrálnej knižnice. Knižnica poskytuje 

svoje služby aj mimo hlavnej budovy, na troch pobočkách  základných škôl a jednej  pobočke 

v domove dôchodcov na Obrancov mieru. Okrem týchto pravidelne poskytovaných služieb, 

raz mesačne pracovníci knižnice navštevujú dva kluby dôchodcov.  

V súlade so zákonom NR SR č. 126/2015 o knižniciach je ZKGZ  kultúrnou,  vzdelávacou                       

a informačnou inštitúciou, ktorá zhromažďuje, spracováva a sprístuppuje dokumenty                       

a informácie z vlastných a sekundárnych zdrojov. 
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2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka 

       2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 
    

                Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach môže rok 2019 charakterizovať 

ako priaznivý a úspešný, kedy sme našim čitateľom ponúkali veľa knižných noviniek. Dosiahli 

sme rekordný prírastok nových kníh (2 737) vďaka účelovému príspevku na nákup od 

zriaďovateľa KSK, z projektu podporeného Fondom na podporu umenia, kultúrnym 

poukazom a príspevku mesta.  Zárovep sa uskutočnilo veľké vyraďovanie zastaralej 

a opotrebovanej literatúry v skladoch (5 968). Pri doplpovaní fondov sa kládol dôraz na 

čitateľské potreby  a čitateľské záujmy používateľov. Zaznamenali sme zvýšený počet 

výpožičiek a nárast počtu detských čitateľov, čo je kladným výsledkom dlhodobej 

systematickej a cielenej práce s detským používateľom.  

 Snahou knižnice aj v roku 2019 bolo pripraviť zaujímavé podujatia pre všetky skupiny 

používateľov, najväčšia pozornosť  však bola tradične venovaná deťom a mládeži. 

Najčastejšími aktivitami boli  besedy so spisovateľmi  (24), výstavy (17), tvorivé dielne, 

prednášky, informačné prípravy žiakov materských, základných a stredných škôl... Celkovo 

bolo usporiadaných 377 podujatí,  ktoré navštívilo 15 625 návštevníkov,  uskutočnili sme 149  

informačných príprav, ktorých sa zúčastnilo 3 302 žiakov a študentov. To sa nám podarilo 

uskutočniť  vďaka  získanej finančnej dotácii z  Fondu na podporu umenia vo výške                

4 500,00 € na projekt Čítajme a tvorme v knižnici. 

Aj v roku 2019 sme pokračovali  v začatej modernizácii interiérového vybavenia našich 

priestorov. Po detskom, regionálnom oddelení, študovni, náučné oddelenie prišiel rad na 

oddelenie. Poskytnutá finančná podpora z Fondu na podporu umenia vo výške 9 000,00 €   

bola využitá na zakúpenie 51 nových knižničných  regálov, v ktorých  je prehľadne uložená  

beletria pre mládež a dospelých. Vytvoriť príjemné, estetické prostredie a pohodlie – to bol 

hlavný zámer nášho projektu K modernejšej knižnici III. 

V rámci modernizácie knižnice  sme  vymenili stropné svietidlá na 1.  poschodí, upravili 

a vymaľovali stropy, z prostriedkov KSK sme dokončili  opravu  strešnej krytiny v hodnote         

4 618,16 €, uskutočnila sa  montáž   klimatizačnej jednotky na regionálnom oddelení , 

vymenili nefunkčné radiátory,  vymenili pracovné stoly  na oddelení beletrie, zmodernizovali  

kuchynku pre našich zamestnancov zakúpením kuchynskej linky, stola a stoličiek.                             

V priestoroch celej budovy knižnice je už  voľne dostupná Wi-Fi sieť, prostredníctvom ktorej 

sa naši návštevníci môžu vlastnými zariadeniami (notebook, smartphone) pripojiť na 

internet.  Webová stránka knižnice má od začiatku  roka 2018 nový dizajn, vďaka ktorému sa 

stala prehľadnejšou, ponúka veľa nových informácií, je optimalizovaná na používanie v 

mobilných zariadeniach a prispôsobí sa každej veľkosti obrazovky. 
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Zaznamenali sme zvýšený  počet absenčných výpožičiek a nárast počtu  návštevnosti 

kultúrnych, vzdelávacích a komunitných podujatí. Zvýšil sa aj počet čitateľov. V rámci 

metodickej činnosti sme poradensky pomáhali knižniciam v našej metodickej pôsobnosti. 

Potešil nás záujem dvoch obecných knižníc vo Vinnom a Klokočove, kde sa rozhodli 

o obnovení činnosti ich stagnujúcich knižníc.  Využívali sme možnosti ponuky zamestnávania 

cez projekty zamestnanosti ÚPSVaR v Michalovciach. 

     Záujem o služby stále pretrváva a zo strany verejnosti sme cítili prajné prostredie. Záujem 

verejnosti nás veľmi teší, pretože tak vieme, že návšteva našej knižnice je súčasťou bežného 

života detí, dospelých aj seniorov. 

      
Pozitívne faktory: 
 

-  k 31.12.2019 bolo schválených 5 projektov,  z ktorých sme získali 28 521,00 €, 

- zvýšil sa záujem študentov,  žiakov a verejnosti o podujatia, ktoré knižnica pripravuje,  

- v rámci mesiaca marca sa uskutočnila v knižnici akcia „Kúp knihu pre knižnicu“. Čitatelia 

a návštevníci knižnice (39) mali možnosť zakúpiť nové knihy z ponuky kníhkupectva Panta 

Rhei a takto prispeli k obnove knižničného fondu. Počas celej akcie sa vyzbieralo 191,06 €, 

- pokračujeme v spolupráci  s Filologickou fakultou Užhorodskej národnej univerzity na 

Ukrajine, ktorej darujeme knihy, ide o klasické knižné diela z našej knižnej burzy, ktoré sú na 

ich trhu drahé a nedostupné, 

- v apríli 2019 sme nadviazali spoluprácu so Špecializovanou všeobecnovzdelávacou školou 

I. – III. stuppa č. 4 s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, ktorá je jedinou 

školou svojho druhu na území Ukrajiny, kde sa slovenský jazyk učí ako povinný predmet, 

-  uskutočnila sa výmena starých knižničných regálov  na  oddelení beletrie (v počte 51 ks). 

Finančné prostriedky sme získali vďaka úspešnému Projektu - K modernejšej knižnici III., 

ktorý   bol realizovaný z finančnej dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške 9 000,00 €,   

- uskutočnila sa  montáž  1 ks klimatizačnej jednotky na regionálnom oddelení  v celkovej 

hodnote 1 128,00 € zo zdrojov zriaďovateľa KSK, 

- v priestoroch celej budovy knižnice je voľne dostupná Wi-Fi sieť, prostredníctvom ktorej sa 

naši návštevníci môžu vlastnými zariadeniami (notebook, smartphone) pripojiť na internet, 

- z prostriedkov KSK sme opravili strešnú krytinu v hodnote 4 618,16 €, 

-  vymenili stropné svietidlá na 1. poschodí knižnice v hodnote 3 301,80 €. 
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Negatívne faktory: 

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

dopočtu výpožičiek aj do nárastu počtu nových čitateľov, 

-  zvýšený záujem o činnosť knižnice je hlavne v mesiaci marec, kedy si všetky školy spomenú, 

že si potrebujú vykázať aktivitu (Marec mesiac knihy). Boli by sme radi, keby na nás 

nezabúdali ani po zvyšok roka. 

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 

 

Kvalita verejných služieb, orientácia 

na návštevníka  2018 2019  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice 

spolu 

5 829 6 018 KULT – 4.Modul, r.1 

počet výpožičiek spolu 145 906 167 350 KULT – 3.Modul r.1 

z toho absenčných 112 346 121 996 KULT – 3.Modul r.2 

z toho prezenčných 33 560 45 354 KULT – 3.Modul r.3 

knižničný fond  - stav/počet 88 998 

 

85 767 

 

KULT – 2.Modul, r.1 

Počet návštevníkov knižnice spolu 59 183 61 501 KULT –4.Modul , r. 

19 

platená návštevnosť 5 829 6 018 vypĺpať ako 

v predchádzajúcich 

rokoch 

neplatená návštevnosť 59 183 61 501 vypĺpať ako 

v predchádzajúcich 

rokoch 

Počet podujatí organizovaných 

knižnicou spolu (celkový počet aktivít) 

333 377  KULT – 4.Modul r.3 
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Finančná oblasť 2018 2019 

 

    

cieľ:  

znižovať náklady a zvyšovať mieru 

samofinancovania 

Náklady spolu       

náklady na činnosť knižnice spolu     

339 135 375 333 

KULT – 5. Modul, r. 

18 

mzdové náklady celkom (vrátane 

odvodov)  249 642 275 823 

KULT – 5. Modul, r. 

21+r.25+r.26 

Prevádzkové náklady 

58 494 53 041 

KULT -  5. Modul, r. 

28 

Kapitálové výdavky  

0 0 

KULT -  5. Modul, r. 

33 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 

310 743 344 666 

k 31.12., účtovné 

výkazy 

výdavky na činnosť 

28 392 30 667 

k 31.12., účtovné 

výkazy 

 Príjmy spolu 

340 223 381 434 

KULT – 5. Modul, 

r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky 

309 698 324 211 

 k 31.12., účtovné 

výkazy 

na kapitálové výdavky 

0 0 

 k 31.12., účtovné 

výkazy 

spolu 309 698 324 211 

 KULT – 5.Modul, r. 

4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu 
350 300 

KULT – 5.Modul, r. 

17 
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z vlastnej  činnosti 

 

 

12 663 

 

 

 

13 281 

 

 

 

KULT – 5.Modul, r. 

15+16 -vstupné, 

vložné, poplatky,  

dary a sponzorské 
0 0 

 KULT – 5.Modul, r. 

12 

spolu 
14 381 14 006 

 Popis v poznámke 

dole 

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy 2 575 2 721  získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest 
0 0 

KULT – 5.Modul, r. 

5 

domáce projekty: tuzemské granty 

spolu 
16 875 28 521 

KULT – 5.Modul, r. 

8 

zahraničné projekty: zahraničné 

granty spolu 
0 0 

 KULT – 5.Modul, r. 

10 

počet podaných projektov 5 6 projekt: tuzemský 

aj zahraničný, FPU, 

MK SR, ÚV SR, 

zahraničné granty, 

granty zo 

súkromných 

nadácií,  projekty 

(transfery) z obcí - 

okrem kultúrnych 

poukazov 

počet schválených projektov 5 5 

výška získaných financií z externých 

grantov a projektov spolu  

14 300 25 800 

 Vnútorné procesy, inovácie,  

marketing 
2018 2019 

  

cieľ:  cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v 

spolupráci s inými KZ v KSK 
8 25 

 Popis v poznámke 

dole 
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počet nových partnerstiev 

2 3 

 Rok 2018 
 Súkromná ZŠ pre 
deti s autizmom 
Klokočov, 
 
Psychiatrická 
nemocnica 
Michalovce- detské 
oddelenie. 
 
Rok 2019  
Špeciálna základná 
škola Trhovište, 
 
Špeciálna základná 
škola v Pavlovciach 
nad Uhom, 
 
Špecializovaná 
škola  s 
prehĺbeným 
vyučovaním 
slovenského jazyka 
v Užhorode. 
 

počet nových kľúčových aktivít 

2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Rok 2018 
Mamičkoviny – 
stretnutie 
mamičiek s deťmi 
na materskej 
dovolenke 
v knižnici  2 x, 
Hodina literatúry 
v knižnici(Johanes 
Jensen sa cíti ako 
iný, preberal sa 
text, autor  
a ilustrácie) 3x, 
Rok 2019 
Hodina dejepisu 
v knižnici (téma 
holokaustu)2x 
 
Tvorivá literárna 
dielpa Gevenducha 
2x 
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počet kľúčových mediálnych výstupov   

12 13 

články v tlači, TV, 

rozhlase, sociálne 

médiá (odhad 

počtu kľúčových 

výstupov) 

Strategický rozvoj 2018 2019   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

definovaná stratégia rozvoja   áno áno, nie 

vlastný ukazovateľ rozvoja   Rok Milana 
Rastislava 
Štefánika, ktorý 
je nesporne 
jednou z 
najvýznamnejšíc
h osobností 
našich 
novodobých 
dejín.  
Pripomenuli sme 
si  100 rokov od 
jeho tragickej 
smrti  
30. výročie 
nežnej revolúcie 
a pád 
socialistického 
režimu.   

Cieľ: zapojiť našich 

čitateľov 

a návštevníkov 

knižnice  všetkých  

vekových skupín do 

podujatí, ktoré 

budú klásť dôraz na   

tieto dve významné 

výročia a v prípade 

30. výročia nežnej 

revolúcie sme sa 

upriamili na naše 

mesto Michalovce 

Podujatia:  

Popis v poznámke 
pod tabuľkou 
 

plnenie prioritných cieľov v roku 2019 Udržanie a zvyšovanie  počtu 

detských čitateľov so 

zameraním na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti.  

Tento cieľ chceme 

dosiahnuť 

zatraktívnením 

čitateľského 

prostredia, foriem 

práce s detským 

čitateľom – 

interaktívna tabuľa, 

nové knižničné 

regály. Vytvorenie 

detského kútika so 

zameraním na 
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mamičky na 

materských 

dovolenkách. Nové 

formy práce: 

biblioterapia a pre 

starších žiakov 

dramatizované 

čítania, literárne 

dielne 

a interaktívne 

formy práce 

s detským 

čitateľom. 

 

Komentár:  

Ďalšie príjmy: 

Celková suma 14 006,00 € obsahuje okrem knižničných poplatkov (13 281), príjmov 

z prenájmu (300,00), aj úroky (2,29), príjmy z dobropisov a vratiek minulých rokov (422,59).  

  počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v KSK : 

 Stretnutie študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach s psychologičkou 
PhDr. Zuzanou Martinkovou. Cieľom tejto prednášky bolo, aby si mladi ľudia 
uvedomili, že namiesto toho, aby nad svojím telom nariekali, prijali ho s vedomím, že 
sú jedinečným originálom. 

 Gorazd Zvonický -- známy/neznámy, prednáška spojená s premietnutím filmu pre 
študentov Obchodnej akadémie v Michalovciach. 

 Európske pexeso a tvorivá dielpa "Vyfarbi si Európu". V rámci Marca – mesiaca knihy 
navštívili  klienti Domova sociálnych služieb ANIMA podujatie Európske Pexeso. 
Animovaný cyklus predstavuje s humorom a nadhľadom 28 členských štátov 
Európskej únie. Sprievodným podujatím bola aj tvorivá dielpa Vyfarbi si Európu, kde 
klienti spoznávali a vyfarbovali vlajky jednotlivých štátov  Európskej únie. 

 Herci Bábkového divadla v Košiciach 29. 03. 2019  pripravili pre deti z knižnice 
rozprávku o Guľkovi Bombuľkovi. Témou hry je priateľstvo a sociálne zaradenie ako 
výraz ľudskej podstaty, ktorý je v rozprávke umocnený altruizmom hlavného hrdinu. 

 Život kozmonauta - v spolupráci s PhDr. Miladou Jakubecovou z Michalovskej 
Hvezdárne. Cieľom tohto podujatia bolo  priblížiť deťom  najmä zložitú prípravu, 
ktorou musia kozmonauti pred vstupom do skutočného raketoplánu  prejsť, ich 
nevyhnutné vybavenie a náplp ich práce vo vesmíre.  

 Dokumentárny film  S tebou ma baví Slovensko si prišli do Zemplínskej knižnice 
Gorazda Zvonického pozrieť  študenti SOŠT z ul. Partizánskej v Michalovciach. Táto 
filmová novinka ukazuje, čo by na Slovensku mali vidieť a zažiť cudzinci. 
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 Gorazd Zvonický -- známy/neznámy, prednáška spojená s premietnutím filmu pre študentov 
SOŠT z ul. Partizánskej v Michalovciach. 

  Prvý historický dokumentárny film Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 
rokov, si prišli pozrieť študenti SOŠOaS . Film je obrazom života, udalostí a zmien, 
ktoré sa v Michalovciach udiali za ostatné storočie. 

 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach pripravila pre študentov 
SOŠOaS  prednášku spojenú s prezentáciou - Milan Rastislav Štefánik (100. výročie 
smrti), ktorú od prezentoval vedecký historik PhDr. Ihnát. 

 Študenti Strednej odbornej školy technickej , si vypočuli prednášku Ing. Mateja 
Repela PhD. (ornitológ Slovenskej ornitologickej spoločnosti v Michalovciach) pod 
názvom „Vtáctvo Dolného Zemplína a jeho ochrana.“ 

 Gorazd Zvonický -- známy/neznámy, prednáška spojená s premietnutím filmu pre 
študentov SOŠOaS v Michalovciach. 

 Na podujatí pod názvom „Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, 
nádherné vydanie“ Ing. Jozefa Ferenčík  ozrejmil situáciu slovenských lesov a 
pasienkov, rozdelenie lesov, ich úžitok a taktiež problematiku poľovníctva. Téma 
zaujala študentov SOŠOaS v Michalovciach. 

 V priestoroch Zemplínskej knižnice G.Zvonického v Michalovciach konala prednáška 
spojená s prezentáciou - Záhadný vesmír - Čo sme o vesmíre nevedeli, ktorú 
odprezentovala  PhDr. Milada Jakubecová  odborná pracovníčka Hvezdárne 
v Michalovciach. 

 Prednášku spojenú s prezentáciou Petrohrad – skvost na rieke Neve,  prednášala 
umelecká maliarka Anna Matta rodáčka z Petrohradu, Predstavila skvosty svojho 
rodného mesta, jeho históriu, kultúrne pamiatky, hrdinstvo ľudí počas 2. svetovej 
vojny, ale aj súčasnosť a svoje vnímanie okolia. Anna Matta rozprávala po rusky. 
Ocenili to najmä študenti SOŠOaS v Michalovciach, ktorí študujú ruský jazyk. 

 V rámci spomienky na 100.výročie tragického skonu jednej z najznámejších osobností 
novodobých dejín Slovenska sa študenti SZŠ v Michalovciach  oboznámili so životnou 
púťou nášho slávneho rodáka z Košarísk. 

 100 rokov 1. ČSR a jej význam pre ďalší vývoj našich národov. O udalostiach, ktoré 
tomuto všetkému predchádzali porozprával študentom  SOŠT z ul. Partizánskej JUDr. 
Miroslav Schýbal. 

 Aký svetový rekord vytvoril M. R. Štefánik? 
Čo ho odradilo od cesty Titanicom? 
Prečo bol M. R. Štefánik dôležitou osobou pri vzniku Česko-slovenskej republiky? 
Odpovede na tieto ale i mnohé iné otázky sa dozvedeli študenti SOŠ obchodu a 
služieb, Gymnázia Ľ. Štúra, SOŠ technickej  na besede so spisovateľom Jozefom 
Banášom. 

 Beseda s regionálnou autorkou Annou Garbinskou o knihe Kruté objatie. Hodina  
dejepisu v knižnici bola venovaná téme holokaustu na Zemplíne. Besedy sa zúčastnila 
SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach. Autorka kladie dôraz na regionálne  dejiny. 

 Prvý historický dokumentárny film Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 
rokov, si prišli pozrieť študenti SOŠT . Film je obrazom života, udalostí a zmien, ktoré 
sa v Michalovciach udiali za ostatné storočie. 

 V Zemplínskej knižnice G.Zvonického v Michalovciach sa so svojimi cestovateľskými 
zážitkami podelil cestovateľ a bloger  Ing. Peter Hoferek. Prednášky sa zúčastnili žiaci 
Obchodnej Akadémie v Michalovciach. 
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 Svet je moja kancelária s podtitulom Zo života digitálnej nomádky, beseda na ktorej 
nám Silvia Púchovská vyrozprávala svoj životný príbeh, ako sa stala digitálnou 
nomádkou, čo ju k tomu viedlo a ako sa naďalej vzdeláva a rozvíja v oblasti svojho 
podnikania. Prednášky sa zúčastnili študenti  Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb. 

 Klienti DSS Anima Michalovce zavítali 12.11.2019  k nám do knižnice, aby sme spolu 
zrelaxovali pri hudbe a pestrofarebných  obrazoch jesene a padajúceho lístia.  
Súčasťou podujatia bola aj výstavka kníh s prírodnou jesennou témou a tvorivá 
dielpa  Plody jesene. 

 pri príležitosti 100. výročia od vzniku Zemplínskej župy, ktorej centrom boli 
Michalovce, spracovali túto časť regionálnych dejín odborníci na slovo vzatí PhDr. 
Václav Ihnát, PaedDr. Martin Molnár a Mgr. Matej Starják PhD. Oboznámili nás o 
tomto historickom úseku dejín nášho mesta, o tom ako fungovali župné orgány a 
župný úrad, predstavili nám zemplínskych županov, školstvo, šport... Podujatie sa 
uskutočnilo v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach a s GPH 
v Michalovciach. 

 Motívom Vianočnej rozprávky   bola láska a vianočné tradície našich predkov. 
Podujatie bolo pripravené pre  klientov DSS Anima Michalovce. Súčasťou bola aj 
tvorivá dielpa – výroba vianočných pozdravov. 
 
 

Podujatia venované Roku Milana Rastislava Štefánika a 30. výročiu nežnej revolúcie 
 

 Milan Rastislav Štefánik (100. výročie smrti) 
Dpa 4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika.  
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach pripravila 11. 4. 2019 pre 
študentov SOŠOaS  prednášku spojenú s prezentáciou, ktorú odprezentoval vedecký 
historik PhDr. Václav Ihnát pracovník Štátneho archívu v Košiciach. Prednášajúci  
predstavil Štefánika ako astronóma, cestovateľa, diplomata, politika a vojaka. Priblížil 
nám jeho vzťah k blízkym a známym, jeho postoje k životu, ale i k politickým, 
kultúrnym a národným potrebám Slovákov a Čechov. Podujatie bolo realizované z 
finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. 

 Milan Rastislav Štefánik 

 V rámci spomienky na 100.výročie tragického skonu jednej z najznámejších osobností 
novodobých dejín Slovenska dpa 27.05.2019 sa študenti SZŠ v Michalovciach  
oboznámili so životnou púťou nášho slávneho rodáka z Košarísk. 
Študenti mali možnosť pozrieť si aj dobový, autentický dokument natočený po jeho 
tragickom skone počas leteckej nehody v katastri obce Ivanka pri Dunaji a v priebehu 
pohrebných obradov M.R. Štefánika v Bratislave a na Bradle z roku 1919. 

 Aký svetový rekord vytvoril M. R. Štefánik? 
Čo ho odradilo od cesty Titanicom? 
Prečo bol M. R. Štefánik dôležitou osobou pri vzniku Česko-slovenskej republiky? 
Odpovede na tieto ale i mnohé iné otázky sa dozvedeli študenti michalovských SŠ a 
verejnosť na besede so spisovateľom Jozefom Banášom, ktorá sa uskutočnila dpa 
29.5.2019. Účasť 129 študentov. 

 Veriť - Milovať - Pracovať, 16. 10. 2019 
V rámci spomienky na 100. výročie tragického skonu jednej z najznámejších 
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osobností novodobých dejín Slovenska v priestore internetového oddelenia prebieha 
výstava, ktorej autorom je Štátna vedecká knižnica v Košiciach  pod názvom: Veriť – 
milovať – pracovať  Milan Rastislav Štefánik 1880 – 1919. 

 Špacirki na kaveju - Nežná revolúcia v Michalovciach 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického  v Michalovciach hostila dpa 18. 11. 2019  
populárne Špacirki na kaveju. Témou bola „Nežná revolúcia“ v Michalovciach. 
Obľúbení moderátori Martin Molnár a Matej Starják pritiahli za sebou nielen stálych 
„špacirkárov“, ale aj veľa mladých ľudí. O tom ako vyzeralo v našom meste počas 
revolučných dní prišli porozprávať ľudia, ktorí boli priamo pri dianí.  Martin Pado – 
jeden z hlavných predstaviteľov  nežnej revolúcie v okrese a Dušan Plichta  - priamy 
účastník a spoluorganizátor nežnej revolúcie v Michalovciach. Hostia hovorili o 
svojich zážitkoch, o počiatočnom strachu, ale aj o dobrom pocite. Obidvaja pokladajú 
November 1989 za jednu z pozitívnych historických udalostí.  
 

 

Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2019 

 Aktivita Popis 

Čítanie spomienok Irmy 
Sztáray 
 

Podujatie bolo venované 155. výročiu narodenia  dvornej 
dámy rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety 
Habsburskej, nazývanej Sissi. 
Irmu Sztárayovú   vo svojej  prezentácii predstavila historička 
Zemplínskeho múzea v Michalovciach Mgr. Stanislava 
Rovpáková. 
Pozvanie na čítanie prijali:  Mgr. Miroslav Sopko, poslanec 
Národnej rady SR, Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického 
samosprávneho kraja a Ing. Vladimír Sekela, regionálny 
historik. 
Termín: 29.3.2019 

Slovensko krajina plná 
tajomstiev - Vodné 
dobrodružstvá 2 
 

Stretnutie s autorkou a šéfredaktorkou Lenkou Šingovskou  sa 
konalo dpa 17. 04. 2019. Autorka predstavila knihu Vodné 
dobrodružstvá 2, ktorá je štvrtým dielom  knižnej série 
Slovensko krajina plná tajomstiev. Kniha mapuje kultúrne, 
historické a prírodné bohatstvo Slovenska v dvojjazyčných 
náučno-dobrodružných knižných príbehoch pre deti a 
mládež. Cieľom publikácie s podtitulom "Vodné 
dobrodružstvá 2" je hravým spôsobom naučiť čitateľov 
vnímať vodu inak. Prostredníctvom dobrodružných príbehov 
malého Miška, ktorý spolu so svojím otcom - lodným 
kapitánom navštívi vybrané lokality Slovenska, sa čitateľ 
oboznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody. Text 
je koncipovaný tak, aby motivoval k uvedomeniu si hodnoty 
vody a k zamysleniu, ako sa o toto prírodné dedičstvo treba 
starať, aby sa zachovalo aj pre nasledujúce generácie.  



17 
 

68 na vlastnej koži 
 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického  pripravila v 
spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave dpa 24. 4. 
2019 hod.  vernisáž k výstave “ 68 na vlastnej koži. Výstava je 
súčasťou projektu Univerzity Komenského GACY ’68, 
podporeného Európskou komisiou v rámci programu 
Európska pamäť. Výstava približuje príbeh Pražskej jari trochu 
inak ako sme zvyknutí, predstavuje výsledky pôvodného 
výskumu archívnych pramepov, novín, súkromnej 
korešpondencie a spomienok očitých svedkov. Pozrieme sa 
na šesťdesiaty ôsmy v kontexte každodenného života s 
ikonickými postavami Pražskej jari, ale aj ľuďmi zo „sivej 
zóny“, o ktorých sa hovorí menej. Cieľom výstavy je 
pripomínanie si šesťdesiateho ôsmeho roku, ktorý je 
súčasťou spoločného dedičstva občianskej spoločnosti v 
Európe. Na podujatí bol  premietnutý aj film o Jánovi 
Palachovi. Vernisáže sa zúčastnilo  študenti Gymnázia P. 
Horova, občania mesta a poslanec NR SR  Mgr. Martin Sopko. 

Beseda s Jozefom Banášom o 
knihe Prebijem sa! Štefánik. 
Muž železnej vôle 

Aký svetový rekord vytvoril M. R. Štefánik? 
Čo ho odradilo od cesty Titanicom? 
Prečo bol M. R. Štefánik dôležitou osobou pri vzniku Česko-
slovenskej republiky? 
Odpovede na tieto ale i mnohé iné otázky sa dozvedeli 
študenti michalovských SŠ a verejnosť na besede so 
spisovateľom Jozefom Banášom, ktorá sa uskutočnila dpa 
29.5.2019. Účasť 129 študentov. 

 Detský čitateľ – 
formotvorné prostredie II. 

ZKGZ zorganizovala odborný seminár pre detských 
knihovníkov, učiteľov MŠ a učiteľov I. stuppa základných škôl 
na tému: Detský čitateľ – formotvorné prostredie II. Cieľ 
podujatia:   Zvyšovanie čitateľskej gramotností detí, zlepšenie 
čítavosti u žiakov I. stuppa ZŠ. 
Podujatia sa zúčastnilo  34 učiteľov, knihovníkov a 13 žiakov z 
Michaloviec a okolia. Termín  18.10.2019. 

Michalovce ako sídlo 
Zemplínskej župy (1919 – 
1922) 

Pri príležitosti 100. výročia od vzniku Zemplínskej župy, ktorej 
centrom boli Michalovce, sme pripravili besedu s odborníkmi  
regionálnych dejín  PhDr. Václavom Ihnátom, PaedDr. 
Martinom Molnárom a Mgr. Matejom Starjákom, PhD. 
Oboznámili nás o tomto historickom úseku dejín nášho 
mesta, o tom ako fungovali župné orgány a župný úrad, 
predstavili nám zemplínskych županov, školstvo, šport, 
zdravotníctvo, armádu a spoločenský život v meste.  
Termín: 21.11.2019 

Špacirki na kaveju- Nežná 
revolúcia v Michalovciach 
(30. výročie) 

Témou bola „Nežná revolúcia“ v Michalovciach. O tom ako 
vyzeralo v našom meste počas revolučných dní prišli 
porozprávať ľudia, ktorí boli priamo pri dianí.  Martin Pado – 
jeden z hlavných predstaviteľov  nežnej revolúcie v okrese a 
Dušan Plichta  - priamy účastník a spoluorganizátor nežnej 
revolúcie v Michalovciach. Moderátori programu M. Molnár 
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a M. Starjak  sa pýtali na prvé náznaky revolúcie v meste, na 
prvú spontánnu manifestáciu, ktorá sa konala 24. novembra  
1989. Hostia hovorili o svojich zážitkoch, o počiatočnom 
strachu, ale aj o dobrom pocite. Obidvaja pokladajú 
November 1989 za jednu z pozitívnych historických udalostí. 

Aby pamäť lepšie pracovala 

6. ročník pohybových  a pamäťových  aktivít pre seniorov .  
Celkovo sa uskutočnili štyri stretnutia. Na úvodnom stretnutí, 
11.10.2019, sa účastníci oboznámili s priebehom a obsahom 
tréningu pamäti. Aktivity boli  zamerané na rôzne cvičenia, 
ktoré priamo pôsobia na pamäť, pozornosť, myslenie, 
orientáciu a reč. Súčasťou boli aj  krátke pohybové aktivity. 
Tohto ročníka sa zúčastnilo 15 seniorov z Denného stacionára 
sv. Kláry na Okružnej ulici 3657 v Michalovciach.   

 

 

3.1 Plnenie štandardov 

  Uznesením Vlády SR č. 943/2008 bola schválená Stratégia rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2008 - 2014, korešpondujúca so zámermi Stratégie informatizácie 
spoločnosti. Vláda odporučila predsedom samosprávnych krajov, aby vo svojej územnej 
pôsobnosti zabezpečili činnosť verejných knižníc a rozvoj knižnično-informačných služieb. 
OKaCR zapracoval ciele a úlohy Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do Stratégie 
rozvoja kultúry KSK na roky 2008 – 2014, ktorú Zastupiteľstvo KSK schválilo uznesením číslo 
484/2008.  
 
Zámerom štandardizácie knižníc KSK je : 
vytvorenie jednotného systému noriem pre tvorbu a zabezpečenie podmienok rozvoja 
činnosti knižníc v záujme vybudovania otvoreného informačno-knižničného systému, 
schopného integrovať sa do informačno-knižničného systému SR, využitie 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 službách a presun ľudských zdrojov do živého 
kontaktu s užívateľmi a kultúrnou verejnosťou. 
 

Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2019 

Počet knižných jednotiek 

získaných kúpou 

2 % z 

knižného 

fondu 

Fond 85767zväzkov 2737 zväzkov=3,19% 

Suma finančných  

prostriedkov na nákup 

knižničných fondov 

10 eur  

na knihu 

20791,11 : 2737=7,59 € Nákup KF 7,59 € 

Počet titulov periodík 

 

35 - 50 

50 – 80 

100 – 150 

Podľa počtu obyvateľstva 

v danom meste 

5 000 – 20 000 

63 
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obyvateľov 

20 000 – 40 000 

obyvateľov 

nad 100 000 obyvateľov 

Počet 

prevádzkových hodín 

min. 50 

hodín / 

týždep  

 54 

Počet výpožičiek na 1 

zamestnanca 

vykonávajúceho 

knihovnícke 

činnosti 

 

60 – 80 % 

zo 

slovenského 

štandardu  

9 000 – 

12 000 

výpožičiek  

Výpožičky na 1 

zamestnanca (pracovníka 

služieb) vykonávajúceho 

knihovnícke činnosti, 

v prípade kumulácie 

pracovných činností 

vykazovať prepočítaný 

stav. 

1115,66 – 74,37% 

Počet výpožičiek na 1 

čitateľa 

 

min. 20 / 

rok 

Sledovať zo štatistického 

výkazu – výpožičky 

celkom 

167350:6018=27,80 

Počet platených akcií, 

služieb a podujatí 

organizovaných knižnicou 

4 ročne  4 

Počet marketingových 

aktivít so zameraním na 

propagáciu knižnice 

4  19 (pozri komentár 

k štandardizácií) 

Počet odbornej činnosti, 

regionalistika 

a digitalizácia  

4 Vydané bibliografie, 

metodické materiály, 

publikačná činnosť 

z regionálnych fondov, 

vystúpenie na 

konferenciách a 

seminároch, spracovanie 

pomôcok pre účely 

bádania v regionálnych 

zbierkach (katalógy, 

retrospektíva...); 

digitalizácia – prevod 

knižničného dokumentu 

do elektronickej formy   

za účelom ochrany 

a sprístupnenia – 

digitalizácia vzácnych 

Odborný seminár: pre 

knihovníkov školských 

knižníc v okrese 

Michalovce. 

Vzdelávanie 

knihovníkov – 

metodické pokyny pre 

knihovníkov obecných 

knižníc pre okres 

Michalovce 

a Sobrance,  pri 

vyplpovaní kultúrnych 

výkazov 

Pravidlá RDA v 

katalogizačnej praxi -  

metodické pokyny pre 

knihovníkov obecných 
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dokumentov, periodík, 

knižných lístkov, 

pohľadníc, AVD...) 

knižníc 

Literárne osobnosti 

nášho regiónu – 

aktualizácia web 

stránky 

Počet podujatí  

literárneho charakteru + 

výstavy 

8  148 podujatí a 17 

výstav 

Počet podujatí zamerané 

na celoživotné 

vzdelávanie 

2  

 

28 (rozpísane 

v komentári) 

 

Komentár k štandardizácií :   

Počet marketingových aktivít so zameraním na propagáciu knižnice (komentár)   

O svojej činnosti -  kultúrnych podujatiach, projektoch, poskytovaných službách informuje 

knižnica cieľové skupiny prostredníctvom : 

- internetu na webových stránkach  

www.novinyzemplina.sk, www.michalovce.sk, www.facebook.sk, www.infolib.sk, 

www.podujatia.sk, www.zkgz.sk, www.korzar.sk, teraz.sk, www.dolnyzemplin.sk,  

www.michalovskenoviny.sk, www.mistral.sk, www.global24.sk, www.kosiceonline.sk, 

www.youtube.com,  www.michalovskespravy.sk,  Instagram,  

- regionálnej tlače – Michalovčan (dvojtýždenník) 

- vysielania regionálnej televízie – Mistrál 

- informačných plagátov a pozvánok na kultúrne podujatia – Informačné stredisko  

  Michalovce, 

- emailovej komunikácie s používateľmi knižnice, 

- rádia Regina, rádia Šírava 

 

Počet odbornej činnosti, regionalistika a digitalizácia: link k bodu č. 4 Literárne osobnosti 

nášho regiónu  

 Literárne osobnosti nášho regiónu 

 

http://www.novinyzemplina.sk/
http://www.michalovce.sk/
http://www.facebook.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.podujatia.sk/
http://www.zkgz.sk/
http://www.korzar.sk/
http://www.dolnyzemplin.sk/
http://www.michalovskenoviny.sk/
http://www.mistral.sk/
http://www.global24.sk/
http://www.kosiceonline.sk/
http://www.youtube.com/
http://www.michalovskespravy.sk/
https://www.zkgz.sk/page.html?p=4793d2b3d1f32da05d8849a88199fb5f
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Počet podujatí zamerané na celoživotné vzdelávanie: 

 6. ročník pohybových  a pamäťových  aktivít pre seniorov  Aby pamäť lepšie pracovala 
(4  stretnutí). 

 Odborný seminár pre detských knihovníkov, učiteľov MŠ a učiteľov I. stuppa 
základných škôl na tému: Detský čitateľ – formotvorné prostredie II. Cieľ podujatia:   
Zvyšovanie čitateľskej gramotností detí, zlepšenie čítavosti u žiakov I. stuppa ZŠ. 

 Cyklus prednášok  Ženy v českej literatúre – cyklus prednášok o živote a diele českých 
spisovateliek (4 prednášky). Podujatia sa uskutočnili v spolupráci s Českým spolkom 
v Michalovciach. 

 Cyklus prednášok v rámci projektu Kult minor Bedřich Smetana(život a dielo) a 
Antonín Dvořák (život a dielo). Podujatia sa uskutočnili v spolupráci s Českým 
spolkom v Michalovciach. 

 Kult tela. (stretnutie so psychologičkou), ktorá študentom porozprávala o vzniku, 
vývoji a dôsledkoch kultu tela. 
Cieľom tejto prednášky bolo, aby si mladi ľudia uvedomili, že namiesto toho, aby nad svojím 
telom nariekali, prijali ho s vedomím, že sú jedinečným originálom. Čím viac to takto 
budeme chápať, tým budeme šťastnejší. 

 P.O. Hviezdoslav - 170. výročie narodenia. Prezentácia spojená s prednáškou o živote 
a diele významného slovenského autora Pavla Országha Hviezdoslava:  advokáta, 
člena súdu, vedúceho filiálky Tatrabanky, člena Revolučného Národného 
zhromaždenia ČSR (1918), čestného predsedu Matice slovenskej (1919) ale i 
významného slovenského básnika, dramatika, spisovateľa a prekladateľa. 

 Úvod do čínskeho písma (workshop) vzácna hosťka z Taiwanu, výtvarná umelkypa a 
pedagogička Zoe Sun  (SUN Yi-Jou), nám priblížila  vznik a históriu čínskeho. 
Workshop sa niesol v znamení tajov čínskeho písma a východnej kultúry. 

 Milan Rastislav Štefánik (100. výročie smrti, 2 prednášky) prednáška spojená 
s prezentáciou. Prednášajúci vedecký historik PhDr. Václav Ihnát nám predstavila 
Štefánika ako astronóma, cestovateľa, diplomata, politika a vojaka. Priblížil nám jeho 
vzťah k blízkym a známym, jeho postoje k životu, ale i k politickým, kultúrnym a 
národným potrebám Slovákov a Čechov. 

 Naši z orbitu - žiaci si vypočuli zaujímavú prednášku spojenú s prezentáciu o našich  
prvých kozmonautoch vo vesmíre. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s 
Hvezdárpou Michalovce. 

 Vtáctvo Dolného Zemplína a jeho ochrana . Prostredníctvom prednášky a prezentácie 
Ing. Mateja Repela PhD. ( ornitológ Slovenskej ornitologickej spoločnosti) sa 
návštevníci  oboznámili s najvýznamnejším chráneným vtáčím územím na Slovensku 
Senianské rybníky a Medzibodrožie. Dozvedeli sa o druhoch vtáctva o príčinách 
ohrozenia a možnosťami ochrany vtáctva v tejto oblasti. 

 Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie. 
Prednášajúci Ing. Jozef Ferenčík, pracovník  Okresného úradu v Michalovciach nám 
ozrejmil situáciu slovenských lesov a pasienkov, rozdelenie lesov, ich úžitok a taktiež 
problematiku poľovníctva.  

 Záhadný vesmír - Čo sme o vesmíre nevedeli -  prednáška spojená s prezentáciou, 
ktorú odprezentovala  PhDr. Milada Jakubecová. Žiaci sa dozvedeli čo je zatmenie 
slnka, polárna žiara a iné zaujímavosti ktoré sa podarilo nafotografovať 
astrofotografom či už na zemi alebo vo vesmíre. 
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 Pes najlepší priateľ človeka, klub seniorov č.1 v Michalovciach – beseda spojená 
s prednáškou s Mgr. Hudáková z kynologického klubu v Michalovciach o výcviku, 
starostlivosti a dôležitosti psa nielen pre zdravého jedinca, ale aj ľudí s rôznym 
zdravotným hendikepom.  

 Mestá sveta. Petrohrad - skvost na rieke Neve. Prednášku spojenú s prezentáciou 
Petrohrad – skvost na rieke Neve, prednášala umelecká maliarka Anna Matta rodáčka 
z Petrohradu, Predstavila nám skvosty svojho rodného mesta, jeho históriu, kultúrne 
pamiatky, hrdinstvo ľudí počas 2. svetovej vojny, ale aj súčasnosť a svoje vnímanie 
okolia. Podujatie bolo o to zaujímavejšie, že pani Anna Matta rozprávala po rusky. 
Ocenili to najmä študenti SOŠOaS v Michalovciach, ktorí študujú ruský jazyk. 

 Stretnutie s etnologičkou Katarínou Nádaskou.(2 prednášky) Pani Nádaská sa venuje  
slovenskej ľudovej kultúre, náboženskej etnológii, etnomedicíne, ľudovej mágií, 
výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu. Má za 
sebou množstvo vedeckých či vedecko-popularizačných publikácií. Najnovšie sa 
venuje výskumu čarodejníc na Slovenskú, ktorých je vraj aj v tomto storočí dosť. 
Svojim priaznivcom priblížila odkaz rodinných zvyklostí, rozsiahly komplex javov, 
ktoré súviseli s jednotlivými fázami v živote slovenskej rodiny.   

 14 mesiacov na ceste okolo sveta stopom  v Zemplínskej knižnice G. Zvonického v 
Michalovciach sa so svojimi cestovateľskými zážitkami podelil cestovateľ a bloger  
Ing. Peter Hoferek. S batohom na pleciach navštívil vyše 50 krajín sveta.  

 Vojtech Zamarovský O jeho celoživotnom diele prednášal historik PhDr. Václav Ihnát. 
Ochrana životného prostredia. Odpady a plasty. Vzťahy človeka k  životnému 
prostrediu – k prírode to všetko má vplyv na život jednotlivca i ľudstva ako celku a 
bude rozhodovať o tom ako trvalo sa bude rozvíjať ľudská civilizácia. Prednášku a 
prezentáciu sme venovali práve tejto problematike ( história odpadov, plasty, 
recyklácia) . 

 Cesta k plnohodnotnému aktívnemu životu, kráse a dlhovekosti prednáška pre 
zamestnancov ZKGZ pod názvom : Cesta k plnohodnotnému aktívnemu životu, kráse 
a dlhovekosti. Ako prvý bod bol dodržiavanie pitného režimu, čo je najdôležitejšie , 
aby sme pre seba – svoje telo čo najzodpovednejšie urobili. 

 
 
3.2  Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 

Hlavná činnosť 

1. Knižničný fond 

2. Služby                                                                                                                              

2.1 Používatelia – čitatelia 

2.2 Výpožičky, informačná činnosť 

2.3 Vzdelávacia a kultúrne podujatia (podujatia pre verejnosť, výstavná činnosť)  
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Kvantitatívne ukazovatele 

Prírastky KF:                                              2 737                                    Plán:  nebol stanovený 

Úbytky KF:                  5 968                                

Celkový stav KF:       85 767   

 

Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF 

Knihy :                                                   11 195,74                                 Plán: nebol stanovený 

Periodiká:                                                2 367,61 

Spolu:                                                    13 563,35  

 

Čerpanie sponzorských  príspevkov a grantov na nákup kníh  

Knihy:                                                      9 595,37                                  

Z toho :  

Mesto Michalovce                                   300,00    

Fond na podporu umenia  7 329,12          

Dary         191,06 

Kultúrne poukazy      1 775,19                   

 

Čerpanie financií na nákup knižničných fondov spolu 

Knihy :                                       20 791,11 

Periodiká:                                             2 367,61  

Čerpanie spolu:                                     23 158,72  

 

Prírastky KF spolu               2 737                 zväzkov             

z toho -  beletria                  1 239                       

            -  náučná literatúra     451                
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           -  beletria pre deti        782            

           -  náučná pre deti         265                        

Nákup knižničného 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) 0 0 0 0 0 

darom 159 196 52 172 579 

domácou kúpou 130 693 48 272 1 143 

z grantu 161 350 165 332 1 008 

náhradou 1 0 0 6 7 

Spolu 451 1 239 265 782 2 737 

 

V  roku 2019 bolo vyradených a do zoznamu úbytkov zaevidovaných  5 968 knižničných 

jednotiek. Dôvodom vyradenia bola opotrebovanosť dokumentov alebo strata.   

KF bol doplpovaný priebežne kúpou z vlastného rozpočtu a z grantov, darom a bezodplatným 

prevodom. Knihy boli nakúpené od rôznych dodávateľov, ktorí nám poskytli zľavy. 

V roku 2019 bolo zaevidovaných 2 737 knižničných jednotiek v celkovej hodnote    

28 128,59 €.  

Na obnovu knižničného fondu sme v rámci programovej výzvy Fondu na podporu umenia 

(program FPU - Akvizícia knižníc) vypracovali projekt s názvom „Nové knihy pre čitateľov “. 

Náš projekt bol úspešný a získali sme finančné prostriedky z FPU na nákup kníh. Časť 

prostriedkov sme využili už v roku 2019, projekt sa realizuje do 30. júna 2020. 

Mesto Michalovce schválilo na rok 2019 dotáciu vo výške 300,- € na nákup  literatúry v rámci 

projektu Nové knihy pre čitateľov. Dotácia bola vyčerpaná  a projekt bol vyhodnotený k 25. 

6. 2019. 
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Periodická tlač 

V roku 2019 sme nakúpili periodickú tlač – noviny a časopisy – 63 titulov v tlačenej podobe 

a 1 titul online, z toho 7 zahraničných titulov,  spolu 65 exemplárov v hodnote 2 367,61 €. 

Celková suma na doplnenie knižničného fondu (knihy a periodická tlač)  v roku 2019  je 

23 158,72 € vrátane domácej kúpy, grantu, bezodplatného prevodu, darom a náhradou. 

Doplpovanie knižničného fondu podľa typu literatúry – porovnanie rokov 2015 – 2019   

Typ literatúry/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Náučná literatúra pre dospelých 

čitateľov 458 1897 331 370 451 

Krásna literatúra pre dospelých 

čitateľov 717 839 979 985 1 239 

Náučná literatúra pre deti 186   232 199 189 265 

Krásna literatúra pre deti 530 545 514 437 782 

Spolu 1 891   3513 2 023 1981 2 737 

 

 

 

2.  Služby 

Oddelenie pre deti a mládež 

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

v knižnici čiastočná reorganizácia oddelení, spojením oddelenia beletrie a oddelenia náučnej 
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literatúry pre deti sme vytvorili jedno oddelenie detskej literatúry.  V bývalých priestoroch 

oddelenia náučnej literatúry pre deti sa nachádza oddelenie internetu, časť priestorov slúži 

na výstavy, besedy so spisovateľmi a spoločenské podujatia.                                                                                                                                                                        

Fond oddelenia pre deti tvorí krásna a náučná literatúra, časopisy a periodiká. Na oddelení je 

k dispozícii 14 miest, kde majú malí čitatelia možnosť 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 výpožičné priestory pre dospelých čitateľov, ktoré sa nachádza na 

prvom poschodí. Oddelenie ponúka záujemcom literatúru krásnu aj náučnú, veľký výber 

novín a časopisov, ktoré sú uložené na policiach vo voľnom výbere. Krásna literatúra je 

uložená abecedne podľa mena autora. Pre študujúcu mládež poskytuje oddelenie literatúru 

tzv. odporúčané čítanie. Požiadavky zo strany čitateľskej verejnosti orientovanej na určitý 

druh krásnej literatúry si vyžiadali vytvoriť dielčie fondy. Literatúra na náučnom oddelení je 

uložená podľa zásad medzinárodného desatinného triedenia. Na oddelení je vyčlenený fond 

špeciálnej literatúry, v ktorom sa nachádzajú vzácne knihy, skriptá a publikácie. Sú limitované 

2-týždennou výpožičnou dobou. K lepšej orientácii po oddelení slúži 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 požičiavania majú študenti tejto školy.                                                                                                                       

Fond študovne tvoria noviny, časopisy a knižný fond. V rámci študovne je vyčlenená 

literatúra s ekologickou problematikou, ekonomicky a právny poradcovia, viazané zbierky 

zákonov. Študovpa poskytuje prezenčné i absenčné výpožičky novín a časopisov, 

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

primárnych a sekundárnych zdrojov. 

 

Oddelenie internetu 

Na tomto oddelení ponúka knižnica získavanie informácií z celosvetovej informačnej siete – 

internet a tiež službu pre zrakovo hendikepovaných občanov nášho mesta a okolia akou je 

možnosť vypožičať si zvukové knihy a využiť digitálne služby Slovenskej knižnice pre 

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

MP3 alebo magnetofónové kazety.  
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Pobočky 

Knižnica poskytuje svoje služby aj mimo hlavnej budovy na troch pobočkách základných škôl, 

na pobočke v domove dôchodcov a v priestoroch pobočky VŠZaSP sv. Alžbety 

v Michalovciach.  Okrem týchto pravidelne poskytovaných službách, raz mesačne pracovníci 

navštevujú klub dôchodcov na Hollého ulici s ponukou knižných noviniek a časopisov. 

Pracovníčka pobočiek pripravuje pre svojich návštevníkov podujatia a informatické prípravy 

podľa potreby a požiadaviek. 

 

2.1 Používatelia a návštevníci knižnice 

Skutočnosť k 31.12.2019   –   6 018            Plánované spolu            6 400 

Dospelí čitatelia              3 567                                                 3 600  

Detskí čitatelia                         2 451                                                      2 800 

 

Počet aktívnych čitateľov k 31.12.2019.  

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

požičanie alebo platbu za členstvo. 

 

Umiestnenie 

Deti do 15 

r. Dospelí  

Org. 

MVS Študenti Zamestnanci 

Rodinný 

prísl. Spolu 

Centrálna budova 1 804 2 917 77 0 30 61 4 889 

Pobočka na VŠZaSP 0 10 0 414 0 0    424 

Pobočka na I.ZŠ 369 0 0 0 0 0    369 

Pobočka na V.ZŠ 149 0 0 0 0 0    149 

Pobočka na VII. ZŠ 129 0 0 0 0 0    129 

Pobočka na Obr. 

mieru 0 58 0 0 0 0      58 

Spolu 2 451 2 985 77 414 30 61 6 018 

Návštevnosť knižnice čitateľmi k 31. 12. 2019  40 551 čitateľov. 

K 31. 12. 2019 sme v knižnici zapísali 1 530 nových čitateľov. 
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ČITATELIA  ROK  2019 

Evidovaní čitatelia podľa kategórie – porovnanie rokov 2015 – 2019 

Kategória 2015 2016 2017 2018 2019 

Dospelí čitatelia 3 710 3 806 3 636              3 521 3 567 

Deti do 15 rokov 1 968 2 105 2 254               2 308 2 451 

Spolu 5 678 5 911 5890 5 829 6 018 

 

 

 
 

2.2   Výpožičky, informačná činnosť 

Počet absenčných výpožičiek v roku 2019 bol 121 996 

Plánovaných bolo 133 000 

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

Náučná 25 867 0 0 0 7 1 150 27 024 

Beletria 50 848 0 0 0 5 004 0 55 852 

Detská náučná 5 819 827 408 374 0 0   7 428 

Detská beletria 19 338 2 817 1 807 1 334 0 0 25 296 

Elektronické 
13 0 0 0 0 0        13 
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dokumenty 

Periodiká 6 001 0 0 0 0 227   6 228 

Študovňa 155 0 0 0 0 0       155 

Spolu 108 041 3 644 2 215 1708 5 011 1 377 121 996 

 

Počet prezenčných výpožičiek v roku 2019  bol 45 354 

Plánovaných bolo 35 000 

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

Náučná 3 974 0 0 0 0 891   4 865 

Beletria 3 311 0 0 0 0 0   3 311 

Detská náučná 2 604 598 804 552 0 0   4 558 

Detská beletria 5 942 1 301 1 553 1 214 0 0 10 010 

Periodiká 22 065 0 0 0 0 153 22 218 

Študovňa 392 0 0 0 0 0      392 

Spolu 38 288  1 899 2 357 1 766 0 1 044 45 354 

 

Spolu plánovaných: 133 000 + 35 000 = 168 000  absenčné výpožičky + prezenčné 

Skutočnosť spolu za rok 2019 bola 167 350 výpožičiek. 

Poznámka: Dôvod navýšenie počtu prezenčných výpožičiek na  pobočke VŠZaSP sv. Alžbety 

v Michalovciach. V roku 2016 pribudlo 1 540 nových  knižničných jednotiek a 120 nových 

čitateľov, čo je nárast oproti roku 2015 o 1 482 knižničných jednotiek a o 15 viac nových 

čitateľov. Vďaka týmto prírastkom sa to odzrkadlilo aj na vyšších prezenčných výpožičkách. 
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Výpožičky podľa formy – porovnanie rokov 2015 – 2019 

Forma 2015 2016 2017 2018 2019 

Absenčné výpožičky  103 056 103 126 111 860 112 346 121 996 

Prezenčné výpožičky    28 882   33 174   29 405   33 560   45 354 

Spolu 131 938 136 300 141 265 145 906 167 350 

 

 

 

Výpožičky podľa druhu literatúry 2019 

Náučná lit.pre dospelých 32 449 

Krásna lit.pre dospelých 59 163 

Náučná lit.pre deti 11 986 

Krásna lit.pre deti 35 306 

Výpožičky periodík 28 446 

Spolu 167 350 
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2.3.    Vzdelávacie a kultúrne podujatia 
 
     Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia v knižnici sú doplnkovou, ale aj napriek 
tomu neoddeliteľnou súčasťou knižničnej práce. V tejto oblasti dosahuje naša knižnica 
celkom kvalitné výsledky. V  roku 2019 bolo usporiadaných 377 podujatí,  ktoré navštívilo 15 
625 návštevníkov z toho sa  uskutočnilo 149  informatických príprav, ktorých sa zúčastnilo 3 
302 žiakov a študentov. Vďaka tomu sa nám podarilo získať určitú časť novej čitateľskej 
základne.  
Knižnica spolupracuje s materskými, základnými aj strednými školami v meste a okolí a svoje 
podujatia prispôsobuje dopytu týchto inštitúcii. 
Najväčšia časť podujatí sa pripravuje pre detských čitateľov. Cieľom činnosti detského 
oddelenia bolo prostredníctvom netradičných a interaktivných podujatí  sprístupniť  fond 
detskej literatúry, zapojiť poznávacie, estetické a tvorivé cítenie detí v rámci pohybovej, 
výtvarnej a tvorivej dramatiky.  Pri motivácii čítavosti  detí bola dôležitá aj spolupráca so 
základnými školami a predškolskými zariadeniami.  Ďalšou úlohou bude orientácia na 
rodičov, pretože v rodine sa tvoria základy prístupu k čítaniu a získavaniu informácii 
a poznatkov o živote. 
 

Na detskom oddelení sa uskutočnili nasledovne podujatia:  

Šaliansky Maťko J.C. Hronského 2019 
26. ročníka Okresného kola súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského  v prednese 
slovenských povestí pre žiakov základných škôl sa v ZKGZ v Michalovciach, dpa 16.01.2019 
zišlo 29 súťažiacich v doprovode svojich učiteľov, rodičov a starých rodičov. Aj v tomto roku 
organizátormi súťaže boli - Dom Matice slovenskej v Michalovciach a ZKGZ v Michalovciach. 
V úvode prítomných privítala riaditeľka Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického PhDr. A. 
Vasiľová  a zopár povzbudivých slov pre súťažiacich  pridala jedna z porotkýp pani Jelka 
Timková. Súťažilo sa  v troch vekových kategóriách (I. – roč. 2. – 3., II. – 4. – 5., III. – 6. – 7.). 
Najlepší z okresných kôl sa stretnú na krajských kolách vo februári  a z nich najlepší v marci  
na celoslovenskom kole v Šali. Z michalovského okresného kola si všetci interpreti odniesli 
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11 986
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Výpožičky podľa druhu literatúry 2019

Náučná lit.pre dospelých

Krásna lit.pre dospelých

Náučná lit.pre deti

Krásna lit.pre deti

Výpožičky periodík
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diplom za účasť. Ceny v podobe knižiek  a diplomov dostali recitátori na prvých troch 
miestach. Do krajského kola postúpili:  z I. kategórie -Sára Majerová, ZŠ Krymská Michalovce, 
z II. Zoja Petrová, ZŠ Okružná 17  , Michalovce, z III. kategórie -Tamara Hamadejová, ZŠ 
Komenského 1, Michalovce. 
 
Putovanie v mori kníh 
Kniha je najkrajší dar, pretože vždy ostane s tebou. 
Dpa 24. 01.2019 navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach žiaci 2. 
C  zo Základnej školy Okružná 6 v Michalovciach v počte 13. Detí si popozerali knihy, 
zoznámili sa s knižnými novinkami. Prečítali si rozprávku z knihy O múdrej Aničke, 
šalamúnskej hlavičke. Hľadali správne odpovede na hádanky. Z knižnice každý odišiel s 
vypožičanou knihou podľa vlastného výberu. 
 
Láskavé rozprávky 
...na začiatku je otázka pani učiteľky, čo je to láska. Na prvý pohľad jednoduchá otázka. Kým 
sa nezjaví víla a neodnesie nás do celkom iného sveta. Tá víla sa volá Agapé a býva v 
päťposchodovom dome so svojimi dcérami. Je ich dvadsať jeden ako rozprávok v tejto knihe. 
Každá rozpráva príbeh o inej rozprávke .... 
Dpa 06.02. 2019 navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického  žiaci 3.A triedy zo ZŠ 
Komenského 12 v Sobranciach. Doobedpajšie posedenie pri knihe od Branislava Jobusa  
Láskavé rozprávky bolo spojené s tvorivou dielpou. Detí si z knihy vybrali a prečítali 
rozprávku:  LÁSKA KU ZVIERATÁM a LÁSKA K ŠPORTU. Porozprávali o rôznych podobách 
lásky: láska k mame, k otcovi, k súrodencom, ale aj láska k jedlu, k tancu, k športu a pod...V 
rámci tvorivej dielne si žiaci vyrobili farebné srdiečko pre svojich najbližších. 
 
Prvýkrát v knižnici (3x) 
Dpa 11., 25., 28. 02. 2019 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 1.A, 1.B, 1.C triedy  
zo Základnej školy  Okružná 17 v Michalovciach. Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v 
knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po 
vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne 
zaobchádzať s knihou a ako získať čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov bola spojená 
s tvorivou dielpou, kde si každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z 
knižnice.   
 
O Guľkovi Bombuľkovi 
Zážitkové čítanie 
Rozprávka o smelom klbku, ktoré sa vybralo na dedinský dvor a skamarátilo sa so všetkými 
zvieratkami. Príbehy a dobrodružstvá Guľka Bombuľka zaujali aj  žiakov  2. C zo ZŠ Okružná 
17  v   Michalovciach. Dpa 14. 02. 2019 žiaci príjemne strávili dopoludnie čítaním, 
rozprávaním o knihe, súťažnými úlohami. Zážitkové čítanie bolo spojené s tvorivou dielpou -  
deti si vyrábali svojho Guľka Bombuľka.    
 
Vichodňarske rozpravočki 
„Das tri abo može i štiri dzeci prišli za mnu i pitaju šemi, či jim penapišem dajake rozpravočki. 
Ta ja jim povedzel, že hej a napisal mi... O princeznoj , co guľala očami, O chobotnici zoz jarku 
až ribpiku, O červenej chustočke Červenej Chustočki, O ďabľikoj, co mal križ s križami“. 
Jožko Jenčo – dramatik a režiser chirečnoho Kladzanskoho Ľudovoho Ďivadla (KĽUD) 
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    V piatok 16.2.2019 sme v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v  Michalovciach 
zrealizovali autorské čítanie tejto knihy.  Podujatia sa zúčastnili  čitatelia zo ZŠ Pavla Horova a 
návštevnici  knižnice. Autor Jožko Jenčo humorným spôsobom predstavil svoju knihu , 
zárovep bol v jednej osobe  autorom, moderátorom a kultúrnou vložkou programu. 
Spisovateľ predstavil aj ilustrácie z knihy, ktorých autorkou je   výtvarníčka Biljana Čurná 
Roman zo Srbska. Jožko Jenčo pripravil pre deti aj dramatizáciu rozprávky O medovníkovej  
chalúpke, ktorá bola samozrejme v nárečí . Deti si zahrali strigu, lopatu, ozvenu , Marienko 
(chlapec) a Janička (dievča). V závere podujatia nasledovala autogramiáda knihy. 
 Spisovateľ a humorista vysvetlil dôvod, prečo sa rozhodol napísať knihu rozprávok pre 
najmenších vo „vichodparskom“  nárečí : „Je to prepotrebné, pretože mnohé deti, ktoré 
chodia do školy, dialektu nerozumejú, alebo ho nevedia, takže je to v podstate aj taká 
vyučovacia pomôcka “. 
 
Tvorivé prázdniny, Centrum pre deti a rodiny 6 -- 10 rokov a 11 – 15 rokov  
Všetci máme radi dovolenku, prázdniny. Je to čas, kedy deti môžu zabudnúť na pravidlá, 
školské povinnosti a voľný čas využiť podľa svojich predstáv. V utorok 19. 2. 2019 do knižnice 
zavítali deti  z Centra pre deti a rodiny Michalovce.  Pracovníčky detského náučného 
oddelenia pre ne pripravili kreatívne dielne pod názvom  TVORIVÉ PRÁZDNINY. Dopoludnia 
mladšie a staršie deti  vyrábali Lesných jarných škriatkov. Pri tvorení použili hodvábny papier, 
polys. gule, akrylové farby, umele tulipány. Inšpiráciu sme čerpali z kníh detského náučného 
oddelenia.  Na záver si všetci prezreli priestory knižnice.                
 
Jarné prázdniny v knižnici 
Prázdninujúci školáci sa už tešili  na vytúžené voľné dni bez školských povinností a určite 
rozmýšľali ako by mohli stráviť tento čas. A čo tak prežiť voľný čas s knihou v ruke? 
Detské oddelenie knižnice už tradične pre prázdninujúcich detských čitateľov  michalovského 
okresu pripravilo alternatívne ponuky zmysluplného strávenia voľného času. Vítaní boli 
nielen detskí čitatelia, ale aj deti, ktoré ešte čitateľský preukaz nemajú .  Cestu do knižnice si 
našli nielen rodičia , ale aj starí rodičia s vnúčatkami. 
Okrem zaujímavých rozprávkových , dobrodružných a encyklopedických kníh na deti čakal aj 
priestor na hranie, kreslenie a ilustrovanie. V detskom kútiku si mohli vybrať hračky, 
leporelá  obrázkové knižky, ale taktiež  pozrieť si  animované rozprávky. 
V knižnici svoje prázdniny  od 18.2.2019 – 22.2.2019 strávilo  72 deti, rodičov a starých 
rodičov. 
 
Johannes Jensen má pocit že je iný 
Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že 
nosí mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný -- až kým mu 
nečakaný sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh 
ukazuje deťom aj dospelým, že nie je hanba vytŕčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu 
hlavu. 
Oddelenie pre deti pripravilo 26.2.2019 pre  deti  zo ZŠ Pavlovce nad Uhom zážitkové čítanie. 
V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto vytŕča z davu.  Predstavili sme Johanessa 
Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v 
Nórsku. V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch 
pracovných skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju 
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prednosť. Ich fantázia pracovala na plné obrátky. 
Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 
 
Psíček a mačička, ZŠ Laškovce 
Kto by nepoznal psíčka a mačičku z rozprávkovej knihy českého spisovateľa Josefa Čapka 
Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Zážitkového čítania Ako psíček a mačička umývali dlážku sa 
zúčastnili  žiaci zo ZŠ Laškovce. Čítaný príbeh bol prerušovaný hranými scénkami, do ktorých 
sa deti aktívne zapájali, pretože  sa stali malými hercami psíčkom a mačičkou. Scénky, v 
ktorých deti umývali a utierali dlážku, ako sa prali a sušili, vyvolávali smiech. Po týchto 
aktivitách si  deti pozreli tú istú rozprávku aj v kreslenej podobe a porovnávali čítaný, hraný 
text a kreslenú podobu. Podujatiu predchádzala informatická príprava. 
 
P.O. Hviezdoslav - 170. výročie narodenia 
Dpa 28.2.2019, v dvoch stretnutiach absolvovali žiaci druhého stuppa Základnej školy na 
Moskovskej ulici v Michalovciach, prostredníctvom prezentácie exkurziu do života a diela 
významného slovenského autora Pavla Országha Hviezdoslava.    
Dpa 2.februára uplynulo 170 rokov narodenia Pavla Országha Hviezdoslava - neskoršieho 
advokáta, člena súdu, vedúceho filiálky Tatrabanky, člena Revolučného Národného 
zhromaždenia ČSR (1918), čestného predsedu Matice slovenskej (1919) ale i významného 
slovenského básnika, dramatika, spisovateľa a prekladateľa. 
Pavol Országh  Hviezdoslav je autorom lyrických cyklov ako Sonety, Letorosty, Krvavé sonety, 
básnických zbierok Básnické prviesenky Jozefa Zbranského, Čierny tok, Poludienok a 
podobne. V oblasti epickej tvorby medzi jeho najznámejšie diela patrí Ežo Vlkolinský, Gábor 
Vlkolinský, Sen Šalamúnov, Hájnikova žena.   
 
Ex Libris Ad Personam Hlohovec 
Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC vyhlásilo od septembra 2018 do 
februára 2019 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 
6 do 15 rokov na tému “Vráťme sa do rozprávky“. Výtvarnej súťaže sa zúčastnili ZŠ J. Švermu 
6 Michalovce, Súkromná základná umelecká škola Michalovce a ZUŠ Štefánikova 20 v 
Michalovciach. Do projektu sa zapojilo 60 detí so 62 výtvarnými prácami. Slávnostné 
vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie ocenení a iné aktivity sa uskutočnia 4. októbra 
2019 v Hlohovci. Výsledky súťaže budú zverejnené v oficiálnom bulletine, v odborných 
časopisoch a na stránke http://exlibris.elap-hlohovec.sk/ 
 
Žabiak a cudzinec  
Detské oddelenie knižnice pripravilo  1.3.2019  dramatizované čítanie, ktoré odbúrava 
predsudky. Zvolili sme si knihu   Maxa Velthuijsa  Žabiak a cudzinec.  V marci – mesiaca kníh  
sa ho zúčastnili   predškoláci z  XIII. MŠ   Michalovce. 
  Formu dramatizovaného čítania s interaktivnými prvkami a využitím audiovizuálnej technik 
sa nám podarilo deti zaujať k diskusii o danej téme, cudzinci, správanie človeka a priateľstvo.  
Príbeh Potkana, ktorého  ako cudzinca len veľmi ťažko prijme medzi seba súdržná väčšina 
domácich obyvateľov, napísal a nakreslil holandský autor Max Velthuijs s jasným výchovným 
zámerom.  
 
 
 

http://exlibris.elap-hlohovec.sk/
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Psíček a mačička 
Kto by nepoznal psíčka a mačičku z rozprávkovej knihy českého spisovateľa Josefa Čapka 
Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Zážitkového čítania Ako psíček a mačičku umývali dlážku sa 
zúčastnili žiaci zo ZŠ Staré. Čítaný príbeh bol prerušovaný hranými scénkami, do ktorých sa 
deti aktívne zapájali, pretože sa stali malými hercami psíčkom a mačičkou. Scénky, v ktorých 
deti umývali a utierali dlážku, ako sa prali a sušili, vyvolávali smiech. Po týchto aktivitách si 
deti pozreli tú istú rozprávku aj v kreslenej podobe a porovnávali čítaný, hraný text 
a kreslenú podobu.  
 
Úvod do čínskeho písma (workshop) 
V rámci Týždpa slovenských knižníc sme 6.3.2019 privítali vzácneho hosťa z Taiwanu, 
výtvarnú umelkypu a pedagogičku Zoe Sun  (SUN Yi-Jou), ktorá priblížila  vznik a históriu 
čínskeho písma   verejnosti a žiakov ZUŠ Michalovce. Workshop sa niesol v znamení tajov 
čínskeho písma a východnej kultúry. 
Zoe Sun sa narodila v r. 1988 v Taipei na Taiwane. Vyštudovala na Taipeiskej národnej 
univerzite odbor výtvarné umenie. Jej umelecká tvorba sa sústredí najmä na fotografiu, 
performans art (je to typ umenia kde činnosť jednotlivca, alebo skupiny v určitom čase a na 
určitom mieste predstavuje umelecké dielo, teda ide o živé verejné vystúpenie) , mixmédia a 
public interventions. Ako pedagogička vyučovala výtvarné umenie v Číne a Taiwane. 
 
Calvin sa učí lietať v rámci Týždpa slovenských knižníc detské odd. knižnice pripravilo 
7.3.2019 pre   MŠ  na  Vajanského ulici v Michalovciach zážitkové čítanie Calvin sa učí lietať. 
Kniha od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať rozpráva vtipný a poučný príbeh o vtáčikovi, 
ktorý mál rád knihy. 
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny 
farebný, rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa 
nezúčastpuje ich hier a dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! 
Takže oproti ostatným nie je v nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou 
činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu 
nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s kŕdľom by to zle dopadlo! 
 Zážitková práca s textom je  výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu 
ich čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  
prečítané, ale upozorní ich  aj na skryté významy textu.   
 
Európske pexeso, 5. a 7. 3. 2019 
Počas týždpa slovenských knižníc 5.a 7. marca  žiaci 1. stuppa zo ZŠ Okružná 17  v 
Michalovciach navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického, aby sa  zúčastnili 
poznávacieho výletu po krajinách Európskej Únie. 
Česká režisérka Maria Procházková, žiakom základných a stredných škôl prostredníctvom 
cyklu krátkych animovaných filmov známych ako Európske pexeso, predstavuje jednotlivé 
členské štáty Európskej únie.   
V trojminútových filmových ukážkach sa žiaci pútavou formou dozvedeli to najpodstatnejšie 
o krajinách tvoriacich spoločenstvo známe ako Európska únia. Celý cyklus vznikol v produkcii 
Českej televízie pri príležitosti predsedníctva Českej republiky v Rade EÚ. 
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Kráľ detských čitateľov 2019 
Mesiac marec je tu. Hurá! Okrem toho, že jar je už na obzore, sa o tomto mesiaci hovorí ako 
Marec – mesiac knihy. Viete ale prečo? 
Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, 
kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ 
bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy. Matej Hrebenda je s marcom 
spojený i inak. V tento mesiac sa narodil i zomrel. Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj 
keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh.   
V mesiaci marec bol  vyhlásený Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských 
knihovníkov  aj Týždep slovenských knižníc od 4. – 10. marca  2019  pod spoločným mottom 
Knižnice pre všetkých.    
 8. marca 2019  sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach  v závere 
Týždpa slovenských knižníc uskutočnila slávnostná korunovácia Kráľa detských čitateľov, čo 
je každoročné ocenenie najaktívnejších detských čitateľov knižnice v uplynulom roku.  
Kritériom sa stal počet vypožičaných kníh z knižnice v predchádzajúcom roku, ale aj 
schopnosti  osobne prezentovať prečítanú literatúru, zúčastpovať sa podujatí v knižnici , 
vedieť sa zorientovať na detskom oddelení a v detskej literatúre.  Súťaže sa zúčastnilo 12 
najaktívnejších detských čitateľov. Kráľovnou čitateľov sa opäť stala Dominika Pehaničová zo 
ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach, ktorá  vo vedomostnom kole získala najviac bodov.  Na 
druhom mieste sa umiestnil Svätoslav Holonič a na treťom Linda Boberová.  
 
Zvieratká v lese (zážitkové čítanie), ZŠ J.A. Komenského 1 (2x) 
Do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach dpa  dorazili v sprievode pani 
triednej učiteľky  žiaci 2.B a 3.A triedy zo ZŠ J. A. Komenského 1 v Michalovciach na zážitkové 
čítanie z knihy Zvieratá v lese. Pri čítaní sa deti preniesli do sveta zvierat žijúcich v lese. Deti 
pri čítaní knihy hádali o akom konkrétnom zvieratku sa číta, zistili aké rôzne zvieratká žijú v 
lese a zaujímavosti z ich života. Po prečítaní textu si žiaci zahrali hru, pri ktorej sa na chrbát 
žiaka prilepil obrázok zvieratka a jeho úlohou bolo na základe jeho otázok a odpovedí 
spolužiakov uhádnuť akým zvieratkom je. Deti takto hravou formou spoznali život zvierat v 
lese. Na záver si pozreli krátke video a z knižnice odchádzali s vypožičanou knihou v ruke. 
 
Gevenducha -- tvorivá literárna dielňa (100. výročie narodenia Márie Ďuríčkovej) 
Autorka detskej literatúry, prekladateľka, redaktorka Mária Ďuričková by sa tohto roku dožila 
významného 100. výročia narodenia. Cieľom podujatia bolo podporiť vzťah detí ku knihám, 
čitateľskej gramotnosti a prehĺbenie spolupráce školy a knižnice. Hlavnými postavičkami 
literárnej dielne boli Danka a Janka. Spoločnými silami sme si prečítali príbeh Cencúlik a 
Gevenducha. Deti sa pokúsili interpretovať prečítaný text v kontexte čítania s porozumením 
prostredníctvom prezentácie, doplpovať rôzne hlavolamy a tajničky súvisiace s literárnym 
textom. 
 
Calvin nevie lietať, SZŠ Klokočov 
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a 
zvierat. Na Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.  
Dpa 13. 03. 2019 navštívili ZKGZ v Michalovciach  žiaci Súkromnej ZŠ pre autistov  v 
Klokočove. Z kníh detského náučného oddelenia sme prezentovali rôzne druhy vtákov 
žijúcich na území Slovenska. Prezentáciu sme ukončili Škorcom obyčajným, ktorý bol 
hlavným protagonistom nášho podujatia. Do dramatizácie textu z knihy Calvin nevie lietať 



37 
 

sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali na veľký 
lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorí pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť 
pomôcť svojej rodine. V závere podujatia si deti vyrobili záložku do knihy v tvare škorca 
Calvina a hneď ju vložili do vypožičanej knihy. 
                                                                     
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.     
Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine.        
Domovácky recitátor 2019 
O tom, že láska k slovu nechýba ani dnešným deťom, sme sa presvedčili  aj tentokrát na 
recitačnej súťaži Domovácky recitátor, ktorá sa uskutočnila 13.03. 2019 v Zemplínskej 
knižnici Gorazda Zvonického. Svoje schopnosti si tu zmerali šikovné deti z detských domovov 
z Michaloviec a okolia. Radosť a zodpovednosť z predvedeného prednesu bola výnimočná. O 
najlepší prednes sa popasovalo viac ako 40 súťažiacich od tých najmenších až po 
stredoškolákov. Nebolo porazených ani víťazov. Všetci odišli ocenení a spokojní. Pre 
mnohých  to bola skúsenosť s verejným vystupovaním, ktorú môžu uplatniť v ktorejkoľvek 
oblasti osobného života. Všetkým prajeme veľa úspechov. 
 
Láskavé rozprávky 
...na začiatku je otázka pani učiteľky, čo je to láska. Na prvý pohľad jednoduchá otázka. Kým 
sa nezjaví víla a neodnesie nás do celkom iného sveta. Tá víla sa volá Agapé a býva v 
päťposchodovom dome so svojimi dcérami. Je ich dvadsať jeden ako rozprávok v tejto knihe. 
Každá rozpráva príbeh o inej rozprávke .... 
Dpa 15. 03. 2019 navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického  žiaci   2.- 4. ročníka  zo 
ZŠ Moskovská 1 Michalovce. Doobedpajšie posedenie pri knihe od Branislava Jobusa  
Láskavé rozprávky bolo spojené s tvorivou dielpou. Detí si z knihy vybrali a prečítali 
rozprávku:  ĽUDSKÁ LÁSKA. Porozprávali o rôznych podobách lásky: láska k mame, k otcovi, k 
súrodencom, ale aj láska k jedlu, k tancu, k športu a pod...V rámci tvorivej dielne si žiaci 
vyrobili farebné srdiečko pre svojich najbližších. 
 
Európske pexeso a tvorivá dielňa "Vyfarbi si Európu" 
13.3.2019 sme v rámci Marec – mesiac knihy navštívili   klienti Domova sociálnych služieb 
ANIMA v Michalovciach. Pripravili sme pre ne program Európske Pexeso. Animovaný cyklus 
predstavuje s humorom a nadhľadom 28 členských štátov Európskej únie. 
Nápad vznikol pri príležitosti českého predsedníctva v Rade EÚ a výstava nadväzuje na 
rovnomenný televízny cyklus krátkych animovaných filmov o štátoch únie režisérky Márie 
Procházkovej. 
Každý diel premietaného cyklu má asi 3 minúty a je venovaný jednej krajine. Niekoľkokrát sa 
premietanie zastavilo a klienti hádali o aký štát vlastne ide. Okrem vzdelávacej roviny nie je 
núdza o humor a zážitok z výtvarného spracovania, keďže sa ho ujali okrem mladých talentov 
i známe mená z výtvarného sveta. 
Sprievodným podujatím bola aj tvorivá dielpa Vyfarbi si Európu, kde klienti spoznávali a 
vyfarbovali vlajky jednotlivých štátov  Európskej únie. 
 
Deň ľudovej rozprávky Gevenducha -- tvorivá literárna dielňa  
Detské oddelenie  knižnice v  rámci Dpa ľudovej rozprávky  pripravilo obľúbenú tvorivú 
literárnu dielpu Márie Ďuričkovej Gevenducha. 
Cieľom podujatia bolo podporiť vzťah detí ku knihám, čitateľskej gramotnosti a prehĺbenie 
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spolupráce školy a knižnice. Hlavnými postavičkami literárnej dielne boli Danka a Janka. 
Spoločnými silami sme si prečítali príbeh Cencúlik a Gevenducha. Deti sa pokúsili 
interpretovať prečítaný text v kontexte čítania s porozumením prostredníctvom prezentácie, 
doplpovať rôzne hlavolamy a tajničky súvisiace s literárnym textom. Nechýbala ani ilustrácia 
Gevenduchy na základe opisu autorky a jej porovnanie s  dielom ilustrátorky Boženy 
Plochápovej.  Bol pripravený aj dokument o živote a diele spisovateľky Márie Ďuríčkovej.    
V závere podujatia sme si pozreli česko-slovenský animovaný seriál, ktorý zobrazuje príhody 
dvoch sestier - dvojičiek. Seriál bol vyrobený v rokoch 1971 až 1988.  Zaujímavosťou bolo 
porovnanie príbehu Gevenduchy  s jej knižnou podobou. 
 
Čítanie je in  
Čítanie človeku prospieva a o niektorých jeho výhodách , ktoré sme zhrnuli do 10 faktov sme 
sa snažili  18.3.2019 presvedčiť prostredníctvom prezentácie 24 detských pacientov 
hospitalizovaných v Psychiatrickej nemocnici Michalovce. Čítanie znižuje stres, zlepšuje 
analytické schopnosti, znižuje krvný tlak, zlepšuje pamäť, posilpuje sebavedomie, rozširuje 
ľudské obzory, zabrapuje vzniku Alzheimerovej choroby, pretože mozog je pri čítaní aktívny a 
logicky bude dlhšie fit. Čítanie zlepšuje schopnosť koncentrácie, prináša relax, zábavu a 
zlepšuje písomný prejav. 
Súčasťou podujatia bolo  dramatizované čítanie poviedky Michala Jedináka: Žuvadliak na 
ktorom sa podieľali aj samotní detskí pacienti. Zrealizovali sme ho prostredníctvom 
prezentácie a rozdelenia si jednotlivých úloh.  Najlepšie zahrané detské úlohy sme odmenili 
knihami. 
 
O snehuliakovi s horúcim srdcom, CMŠ V. Hopku 
Dpa 20. marca 2019 deti Cirkevnej materskej škôlky Vasiľa Hopku  v Michalovciach navštívili 
Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického . Krátku informatickú prípravu vystriedalo zážitkové 
čítanie rozprávky Ady Žigovej O snehuliakovi s horúcim srdcom. Malí čitatelia spoznali 
snehuliaka, ktorý mal dobré srdce. Také dobré, že vedel robiť  iba dobré skutky a pomáhať 
svojim lesným kamarátom. Veveričke daroval metlu na odmetanie snehu v lese, zajkovi 
mrkvu, aby jeho rodina nezahynula od hladu a krtkovi daroval uhlíky zo svojho kabáta, aby 
mal čím kúriť. A keď na začiatku jari cibuľky snežienok nemali dosť vlahy, srdce snehuliaka sa 
roztopilo pre ne, aby mohli snežienky vykuknúť spod snehu. 
 
Johannes  Jensen má pocit, že je iný 
Oddelenie pre deti  a mládež našej ZKGZ pripravilo  20.3.2019 pre  deti  z Cirkevnej materskej 
školy bl. Vasiľa Hopku  z Michaloviec   zážitkové čítanie. 
V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto vytŕča z davu.  Predstavili sme Johanessa 
Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v 
Nórsku. V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch 
pracovných skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju 
prednosť. 
Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 
 
Calvin nevie lietať 
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a 
zvierat. Na Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.  
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Dpa 21. 03. 2019 navštívili ZKGZ v Michalovciach  žiaci zo ZŠ Okružná 17 Michalovce. Z kníh 
detského náučného oddelenia sme prezentovali rôzne druhy vtákov žijúcich na území 
Slovenska. Prezentáciu sme ukončili Škorcom obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom 
nášho podujatia. Do dramatizácie textu z knihy Calvin nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré 
odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali na veľký lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorý 
pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť pomôcť svojej rodine. V závere 
podujatia si deti vyrobili záložku do knihy v tvare škorca Calvina a hneď ju vložili do 
vypožičanej knihy. 
 
Prázdniny s deduškom  
Kniha Prázdniny s deduškom pochádza z knižnej série ,,Slovensko – krajina plná tajomstiev“. 
Hlavnou hrdinkou náučno-dobrodružnej knihy je Sárah, ktorá žije v Anglicku. Cez prázdniny 
pricestuje na Slovensko a spolu so svojim deduškom a veselou kopou kamarátov spoznáva 
krajinu. Zábavným spôsobom spojeným s power prezentáciou sme dpa 22. 03. 2019 
spoznávali krásy našej krajiny s 21 žiakmi ZŠ Školská 2 v Michalovciach. V závere podujatia si 
žiaci prezreli a vypožičali knihy z detského oddelenia. 
 
O Guľkovi Bombuľkovi, MŠ a ZŠ Žbince  
Autorka detskej literatúry, prekladateľka, redaktorka Mária Ďuričková by sa tohto roku dožila 
významného 100. výročia narodenia. V rámci mesiaca knihy  sme 25.3.2019   privítali 34 detí 
z MŠ a  ZŠ Žbince. 
 Pripravili sme pre nich zážitkové čítanie z knihy Márie Ďuričkovej O Guľkovi Bombuľkovi. 
Cieľom podujatia bola motivácia detských  čitateľov prostredníctvom aktivít tvorivého 
čítania. Interaktívny spôsob práce s literárnym textom je pre detí  na rozdiel od hlasného 
čítania atraktívnejší a podnetnejší. Deti pri pom zapájajú svoje poznávacie, estetické a 
tvorivé cítenie v rámci pohybovej, výtvarnej a tvorivej dramatiky. 
Deti rozpoznávali rozdiel medzi klbkom vlny a loptičkou na hranie, dokázali definovať na čo 
sú užitočné tieto veci. Dozvedeli sa že hrdinami v rozprávkach môžu byť aj veci, alebo 
zvieratká, ktoré majú obyčajné ľudské vlastnosti. Začali sa zamýšľať nad tým aká je dôležitá 
pre život rodina, rodičia a priatelia.  
 
Veľká noc v knižnici 
Veľkonočná tvorivá dielpa. 
Veľkonočné sviatky začínajú už od Zeleného štvrtku a pokračujú až po Veľkonočný pondelok. 
Slovenské zvyklosti a tradície stojí za to nielen poznať, ale je naozaj krásne, ak nimi sebe, aj 
našim blízkym spestríme sviatky jari. Dpa 27. 03. 2019 navštívilo ZKGZ v Michalovciach  
tretiaci zo ZŠ  J. A. Komenského v Michalovciach. Žiaci sa rozprávali o zvyklostiach 
veľkonočných sviatkoch. Prečítali rozprávku Veľkonočný zajačik z knihy Zajačie rozprávky, 
vytvorili Veľkonočných zajačikov.  Pri výrobe použili rôzne druhy papiera, vlnu, nožnice, 
lepidlo a šnúrku. Veľkonočných zajačikov pripevnili na spoločnú šnúrku.  Podujatie sa konalo 
v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Johannes Jensen má pocit že je iný                                                                                        
Oddelenie pre deti  a mládež našej ZKGZ pripravilo  28.3.2019 pre  deti  zo ZŠ Jovsa   
zážitkové čítanie pod názvom Johannes Jensen má pocit, že je iný. 
V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa 
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niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto vytŕča z davu.  Predstavili sme Johanessa 
Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v 
Nórsku. V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch 
pracovných skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju 
prednosť. 
Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 
 
Noc s Andersenom 2019 
Sľub spáčov: 
 My spáči , na svoju čitateľskú česť      s ľ u b u j e m e   že  sa v knižnici  nepobijeme,  
dobrodružné a zaujímavé  knihy preštudujeme, múdrosti z nich doslova pohlceme a štrnástu 
Noc s Andersenom si v zdraví a šťastí  užijeme.    TAK SĽUBUJEME        
Noc s Andersenom je medzinárodné  podujatie zamerané na rozvoj detskej čítavosti a 
čitateľskej gramotnosti.  Tohto roku bol jeho 14. ročník pod názvom Andersen známy a 
neznámy. Marec je tradične vnímaný ako Mesiac knihy  a Noc s Andersenom nesmie chýbať 
v našej knižnici.  Do Noci s Andersenom bolo zapojených 234 slovenských verejných knižníc, 
školských knižníc a škôl s celkovým počtom zúčastnených 9900 detí.  Podujatie bolo finančne 
podporené Fondom na podporu umenia. 
     V našej knižnici sme privítali 51 spáčov  zo ZŠ T.J.Moussona, ZŠ Okružná ulica a ZUŠ 
Michalovce. Po sľube spáčov nás čakala rozprávka O Guľkovi Bombuľkovi v prevedení 
bábkohercov Bábkového divadla Košice.  Kráľovská večera nenechala nikoho na pochybách o 
tom, že dnešný večer bol rozprávkový.  Divadelná skupina LDO ZUŠ Asi tak sa predstavila 
svojím divadielkom Prvá pusa.  Úspech u spáčov zožala aj divadelná skupina Babuľky so 
svojou rozprávkou Zlatá rybka.  Pani učiteľka Anka Kornajová  zo ZUŠ LDO pripravila veľmi 
zaujímavé dramatizované cvičenia do ktorých sa zapojili všetci spáči. Pri ich dramatických 
výkonov sa knižnica otriasala v základoch. Baterkový pochod mestom bol cestou odvahy aj 
pre tých čo sa nikoho neboja.  Spacakoviny, je tá časť Noci na ktorú sa tešia všetci spáči. 
Pripravili si miesta na spanie medzi svojimi obľúbenými knihami a ešte sa Noc musela zavŕšiť 
obľúbenou rozprávkou. Ráno pri kráľovských rapajkách bolo o čom rozprávať. 
 
O Guľkovi Bombuľkovi 
Divadelné predstavenie Bábkového divadla v Košiciach 
Herci Bábkového divadla v Košiciach 29. 03. 2019  pripravili pre deti z knižnice rozprávku o 
Guľkovi Bombuľkovi. Témou hry je priateľstvo a sociálne zaradenie ako výraz ľudskej 
podstaty, ktorý je v rozprávke umocnený altruizmom hlavného hrdinu. Práve pre jeho dobré 
srdce si zvieratká na dvore Guľka Bombuľka rýchlo obľúbia. Každému totiž daruje kúsok zo 
svojej vlny. V roku 2019 si pripomíname nedožitých sto rokov významnej slovenskej 
spisovateľky pre deti a mládež, Márie Ďuríčkovej. 
Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Calvin sa učí lietať (2x) 
Detské oddelenie knižnice pripravilo  1.4.2019 a 2.4.2019 pre   MŠ  na  Okružnej ulici  
v Michalovciach a pre   MŠ  na  Masarykovej ulici  v Michalovciach zážitkové čítanie Calvin sa 
učí lietať. Kniha od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať rozpráva vtipný a poučný príbeh o 
vtáčikovi, ktorý mál rád knihy. 
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     V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom 
efektívnejšieho  porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné 
hlasné čítanie. Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti 
literatúrou a na podporu ich čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom 
nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale upozorní ich  aj na skryté významy textu.  
 
Návšteva školy so slovenským a ukrajinským vyučovacím jazykom v Užhorode -- Ukrajina 
Špecializovaná všeobecnovzdelávacia škola I. – III. stuppa č.4 s prehĺbeným vyučovaním 
slovenského jazyka v Užhorode je jedinou školou svojho druhu na území Ukrajiny, kde sa 
slovenský jazyk učí ako povinný predmet. Budova školy je architektonickou pamiatkou , ktorá 
bola postavená v r. 1904 podľa projektu uhorského architekta Peca Šomu s nádychom 
anglického romantizmu. Školu navštevuje 352 žiakov. Pedagogický zbor tvorí 31 
kvalifikovaných pedagógov z ktorých piati sú slovenskí pedagógovia – metodici, vyslaní v 
rámci Programu vzdelávania medzi MŠVVaŠ SR a MŠaV Ukrajiny.  Na I. stupni sa vyučujú 
všetky predmety v slovenčine a okrem toho majú deti aj plnohodnotnú výučbu ukrajinského 
a anglického jazyka.  Na II. a III. stupni sa učí slovenský jazyk ako povinný predmet a ostatné 
predmety sa učia v ukrajinčine. Škola rešpektuje všetky požiadavky nového školského zákona 
o vzdelávaní. Je to predovšetkým zásluha Matice slovenskej na Ukrajine, ktorá vypracovala 
koncepciu dvojjazyčnej školy a prevzala záštitu nad školou a pedagogickým zborom, ktorý 
neustále pracuje na budovaní pozitívneho imidžu školy. 
Pracovníci Zemplínskej knižnice,  riaditeľka PhDr. Alena Vasiľová,  Mgr. Iveta Majvitorová, a 
Mgr. Zlatica Chmurovičová navštívili 4.4.2019  túto  špecializovanú školu  s prehĺbeným 
vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode. Podujatia sa zúčastnili aj spisovatelia Zuzana 
Kuglerová ,  Ondrej Kalamár a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Michalovciach  PhDr. 
Karina Obšatníková.  Cieľom tejto zahraničnej cesty bolo nadviazanie kontaktov  s vedením 
školy, učiteľmi a žiakmi, predstavenie ZKGZ v Michalovciach, darovanie žiakom školy 
slovenské detské knihy . Sprievodným podujatím  bolo aj Stretnutie žiakov a učiteľov tejto 
školy  so slovenskými spisovateľmi Zuzanou Kuglerovou a Ondrejom Kalamárom. Obidvaja 
spisovatelia predstavili svoju tvorbu a prečítali úryvky zo svojich kníh. Mgr. Zlatica 
Chmurovičová zrealizovala  so žiakmi tejto školy Tvorivú dielpu na motívy Veľkej Noci, kde 
predstavila aj knižný príbeh z knihy Zajačie rozprávky.  Besedy so spisovateľmi a tvorivej 
dielni sa zúčastnilo 75 žiakov a učiteľov tejto školy. 
Naša knižnica svojimi aktivitami chce prispieť k vytváraniu podmienok pri rozvoji slovenskej 
komunity na Ukrajine v oblasti vzdelávania a kultúry. 
 
Calvin nevie lietať 
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a 
zvierat. Na Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.  
Dpa 05. 04. 2019 navštívili ZKGZ v Michalovciach  žiaci zo ZŠ Okružná 17 Michalovce. Z kníh 
detského náučného oddelenia sme prezentovali rôzne druhy vtákov žijúcich na území 
Slovenska. Prezentáciu sme ukončili Škorcom obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom 
nášho podujatia. Do dramatizácie textu z knihy Calvin nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré 
odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali na veľký lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorí 
pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť pomôcť svojej rodine. V závere 
podujatia si deti vyrobili záložku do knihy v tvare škorca Calvina a hneď ju vložili do 
vypožičanej knihy.                                                                     
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Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.     
Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine.   
 
Jozef Pavlovič: Ako kukurica prišla o všetky zuby 
Oddelenie pre deti a mládež pripravilo 8.4.2019 pre deti zo Školského klubu pri II. ZŠ 
Michalovce zážitkové čítanie Ako kukurica prišla o všetky zuby.  Príbeh je súčasťou knihy  
Humorné rozprávky: Usmej sa srdiečko a napísal ho známy detský spisovateľ a otec 
hlavolamov, hádaniek Jozef Pavlovič. 
    Cieľom podujatia bolo zvyšovanie čitateľskej gramotností detí a prehĺbenie spolupráce s 
materskými školami. Zvolili sme si formu dramatizovaného čítania s interaktívnymi prvkami a 
využitím audiovizuálnej techniky.  Zážitkové čítanie je interaktívny spôsob práce s literárnym 
textom, ktorý je na rozdiel od hlasného čítania oveľa atraktívnejší. Deti pri pom zapájajú 
svoje poznávacie, estetické a tvorivé cítenie v rámci pohybovej, výtvarnej výchovy a tvorivej 
dramatiky. 
 
Naši z orbitu 
Prezentácia v spolupráci s Hvezdárpou Michalovce 
Dpa 8. apríla prišli do knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach  deti z 2.C Základnej 
školy na Okružnej 17, aby si vypočuli zaujímavú prezentáciu o našich  prvých kozmonautoch 
vo vesmíre. Tuto pútavú tému si pre nich pripravila PhDr. Milada Jakubecová z michalovskej 
Hvezdárne. 
Presne pred dvadsiatimi rokmi sme do kozmu vyslali nášho prvého a zatiaľ jediného 
astronauta. Ivan Bella bol na vesmírnej stanici MIR viac ako týždep. Príprava na let do kozmu 
bola naozaj náročná. Tréning astronautov trvá zvyčajne roky, naši na to mali iba jedenásť 
mesiacov. Iba pár dní pred štartom sa rozhodlo, že do kozmu poletí  Ivan Bella.  Vladimír 
Remek bol v poradí 87. kozmonautom vo vesmíre . Celkovo bol vo vesmíre sedem dní, 22 
hodín a 18 minút (190 hodín a 18 minút). Z toho po úspešnom spojení sa Sojuzu 28 s 
vesmírnou stanicou Saľut 6 na nej pobudol šesť dní. Pohľady na Zem z vesmíru mu naveky 
učarovali. 
 
Žabiak a cudzinec 
Detské oddelenie knižnice pripravilo  9.4.2019  dramatizované čítanie, ktoré odbúrava 
predsudky z knihy  Maxa Velthuijsa:  Žabiak a cudzinec. 
Zúčastnili sa ho autistické deti zo ŠZŠ Michalovce. Zvolili sme si formu dramatizovaného 
čítania s interaktivnými prvkami a využitím audiovizuálnej techniky. 
 Táto milá knižka Žabiak a cudzinec nevtieravo ukazuje deťom, ako ľahko vieme odsúdiť bez 
toho, aby sme spoznali charakter a správanie človeka. Súčasťou podujatia bola aj exkurzia po 
knižnici a primárna informačná výchova detského čitateľa. 
  
Žabiak a cudzinec 
Detské oddelenie knižnice pripravilo  11.4.2019  dramatizované čítanie, ktoré odbúrava 
predsudky z knihy  Maxa Velthuijsa:  Žabiak a cudzinec. 
 Zúčastnilo sa ho 23 rómskych detí  zo ZŠ Nacina Ves.  Zvolili sme si formu dramatizovaného 
čítania s interaktivnými prvkami a využitím audiovizuálnej techniky. 
 Príbeh Potkana, ktorého ako cudzinca len veľmi ťažko prijme medzi seba súdržná väčšina 
domácich obyvateľov, napísal a nakreslil holandský autor Max Velthuijs s jasným výchovným 
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zámerom. Táto milá knižka Žabiak a cudzinec nevtieravo ukazuje deťom, ako ľahko vieme 
odsúdiť bez toho, aby sme spoznali charakter a správanie človeka.  
 
Veselá záložka 
Prvýkrát navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach  žiaci 1. stuppa 
Základnej školy s materskou školou Hatalov dpa 17. 4. 2019. Žiaci si vyrobili knižnú záložku 
podľa vlastného návrhu. Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa 
kto píše knihu, kto maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si 
knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou. Podujatie sa 
konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Rastlinopis  
Podivuhodné pravdy a výmysly zo zeleného sveta - vedomostný kvíz 
“Vzdelanie je naučenie sa toho, o čom ste ani nevedeli, že neviete.” 
Daniel J. Boorstin 
Dpa 24. 4. 2019 sa uskutočnil v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v 
Michalovciach vedomostný kvíz pre  žiakov 2. stuppa Súkromnej základnej školy pre žiakov s 
autizmom v Klokočove. Žiaci mali možnosť preveriť si svoje vedomosti, ale aj dozvedieť sa 
niečo nové zo sveta rastlín na základe powerpointovej prezentácie. Otázky a následné 
odpovede sme čerpali z knihy detského náučného oddelenia Rastlinopis a prezentácia bola 
obohatená aj zaujímavými videami. V závere podujatia si žiaci prezreli knihy na detskom 
oddelení.   
 
Calvin nevie lietať 
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a 
zvierat. Na Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.  
Dpa 26. 04. 2019 navštívilo Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach 17 detí 
z MŠ S. H. Vajanského 5 Michalovce. Z kníh detského náučného oddelenia sme prezentovali 
rôzne druhy vtákov žijúcich na území Slovenska. Prezentáciu sme ukončili Škorcom 
obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom nášho podujatia. Do dramatizácie textu z knihy 
Calvin nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa 
zahrali na veľký lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorý pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal 
možnosť pomôcť svojej rodine. Na záver deti prešli “chodbou pochvaly“, porozprávali ako 
oni pomáhajú v tej svojej rodine a pozreli si rozprávku. 
                                                                  
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.     
Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine.        
 
Jozef Pavlovič: Ako kukurica prišla o všetky zuby 
 „Smiech a úsmev sú bránou, cez ktorú môže do človeka prekĺznuť všeličo dobré, povedal raz 
jeden múdry básnik. Preto nech je nám spolu veselo a naše srdiečka s usmievajú“. 
    Oddelenie pre deti a mládež pripravilo 26.4.2019 pre 21 rómskych deti zo ZŠ Petrovce nad 
Laborcom  zážitkové čítanie Ako kukurica prišla o všetky zuby.  Príbeh je súčasťou knihy  
Humorné rozprávky: Usmej sa srdiečko a napísal ho známy detský spisovateľ a otec 
hlavolamov, hádaniek Jozef Pavlovič. Súčasťou podujatia bol aj príbeh Ako bol frfloš Haluška 
na bicykli v Španielsku. 
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    Cieľom podujatia bolo zvyšovanie čitateľskej gramotností detí a prehĺbenie spolupráce s 
materskými školami. Zvolili sme si formu dramatizovaného čítania s interaktívnymi prvkami a 
využitím audiovizuálnej techniky.  Zážitkové čítanie je interaktívny spôsob práce s literárnym 
textom, ktorý je na rozdiel od hlasného čítania oveľa atraktívnejší. Deti pri pom zapájajú 
svoje poznávacie, estetické a tvorivé cítenie v rámci pohybovej, výtvarnej výchovy a tvorivej 
dramatiky. 
 S úsmevom to išlo ľahšie  Dôvod na radosť sa vždy nájde, najmä ak sme veselej mysli. Hovorí 
sa, že kto je veselej mysli, ten na lekára nepomyslí. 
 
Zemepis v knižnici -- S Tebou ma baví Slovensko 
Detské oddelenie knižnice pripravilo 29.4.2019 zemepis v knižnici pre deviatakov ZŠ Pavla 
Horova a ZŠ na Okružnej ulici v Michalovciach pod názvom S Tebou má baví Slovensko.  V 
rámci podujatia sme si pozreli famózny dokumentárny film Pavla Barabáša a Róberta Švédu 
rovnomenného názvu. Dokumentárne roadmovie S tebou ma baví Slovensko získalo na  
medzinárodnom prestížnom festivale International tourism v Baku bronzové ocenenie v 
kategórii Televízna reportáž.  Film je o tom ako sa rozhodne ako to dopadne, keď sa Tom – 
írsky študent a Gabika - slovenská herečka a vášnivá športovkypa, rozhodnú na bicykloch 
spoločne precestovať Slovensko. Vo filme vidieť krásu Slovenska v plnej paráde, Vysoké 
Tatry, drevené kostolíky, prácu na salaši, historické skvosty a nádhernú prírodu. Týmto 
filmom sa autorom podarilo spropagovať  Slovensko v zahraničí a zárovep môže priblížiť tieto 
krásy domoviny aj žiakom a študentom našich škôl moderným alternatívnym spôsobom. 
 
Gevenducha -- tvorivá literárna dielňa 
(100. výročie narodenia Márie Ďuríčkovej) 
Medzi jej najznámejšie diela patria: Danka a Janka, O Guľkovi Bombuľkovi, Jasietka, Jožko 
Mrkvička spáč, Nie je škola ako škola, Dunajská kráľovná, Prešporský zvon, Biela kpažná, My z 
ôsmej A, Zemský kľúč,  Majka Tárajka a iné. 
Detské oddelenie  knižnice 30.4.2019  pripravilo obľúbenú tvorivú literárnu dielpu Márie 
Ďuričkovej Gevenducha. Podujatia sa zúčastnili  tretiaci  zo IV. ZŠ Michalovce. 
Cieľom podujatia bolo podporiť vzťah detí ku knihám, čitateľskej gramotnosti a prehĺbenie 
spolupráce školy a knižnice. Deti sa pokúsili interpretovať prečítaný text v kontexte čítania s 
porozumením prostredníctvom prezentácie, doplpovať rôzne hlavolamy a tajničky súvisiace s 
literárnym textom. Nechýbala ani ilustrácia Gevenduchy na základe opisu autorky a jej 
porovnanie s  dielom ilustrátorky Boženy Plochápovej.  Bol pripravený aj dokument o živote 
a diele spisovateľky Márie Ďuríčkovej.    
 
Ako išlo vajce na vandrovku 
Slovenská ľudová rozprávka s interaktívnymi prvkami pre deti. 
Detské oddelenie knižnice pre deti a mládež 2.5.2019 pripravilo pre  prváčikov zo ZŠ Pavla 
Horova  z Michalovciec zážitkové čítanie  Ako išlo vajce na vandrovku. Táto ľudová rozprávka 
s interaktívnymi prvkami obohatila ich svet fantázie nielen o nové rozprávkové slovíčka, ale 
aj slovnú zásobu.   Pre deti boli podnetnými  aj rozprávkové hry a úlohy , dramatizácia 
samotnej rozprávky a začlenenia sa do jej deja. Nakoniec tak ako to v rozprávke býva  všetko 
sa na dobre obrátilo. 
 
 
 



45 
 

Johannes Jensen má pocit že je iný 
Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že 
nosí mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný -- až kým mu 
nečakaný sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh 
ukazuje deťom aj dospelým, že nie je hanba vytŕčať z davu,  trebárs aj o jednu krokodíliu 
hlavu. 
Oddelenie pre deti  a mládež našej ZKGZ pripravilo  3.5.2019  pre deti  zo ZŠ T.J. Moussona 
Michalovce zážitkové čítanie. 
V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto vytŕča z davu.  Predstavili sme Johanessa 
Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v 
Nórsku. V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch 
pracovných skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju 
prednosť. 
 
Deň matiek -- tvorivá dielňa 
Dep matiek je oslava, ktorá uctieva matku rodiny, rovnako ako aj materstvo, materské putá a 
vplyv matky v spoločnosti. Tento sviatok je oslavovaný v rôznych dpoch v mnohých častiach 
sveta. V našej krajine sa začal Dep matiek oslavovať až po roku 1989 a slávime ho druhú 
májovú nedeľu. V tento dep oslavujeme a obdarovávame svoje mamičky. Zemplínsku 
knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach navštívili v rámci  tvorivej dielne  žiaci 2. a 3. 
ročníka CZŠ sv. Michala v Michalovciach dpa 10. 5. 2019. Hovorili sme o histórii sviatku, 
dozvedeli sa prečo a kto prvý prišiel s nápadom osláv. Pre svoje mamičky z fimo hmoty 
vyrobili krásne prívesky rôznych tvarov, ktoré zavesili na kožené šnúrky a tak vznikli 
originálne, s láskou vytvorené náhrdelníky. Deti sa inšpirovali knižkami Z dielne DaVinci a 
Hrátky s Fimo hmotou od Moniky Brýdovej. V závere stretnutia si deti vybrali knihu podľa 
vlastného výberu. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu "Čítajme a tvorme v knižnici." Z 
verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.    
 
Reprezentácia kráľovnej čitateľov 2019 na Celoslovenskom sneme kráľov čitateľov v 
Banskej Štiavnici 
Kráľovná detských čitateľov 2019 Dominika Pehaničová sa 23. a  24 mája. 2019  zúčastnila 
Celoslovenského snemu kráľov čitateľov v Banskej Štiavnici. Dominika reprezentovala  naše 
mesto Michalovce a Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického , ktorá je v zriaďovateľskej  
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Titul kráľovnej detských čitateľov  získala v 
marci 2019  za aktívnu účasť na podujatiach ZKGZ,  vedomosti v kvízovej časti súťaže  a 
najviac prečítanej detskej  literatúry. 
     
Milan Rastislav Štefánik, 27. 05. 2019 
Milan Rastislav Štefánik – astronóm, vojenský letec, politik, generál francúzskej armády. 
V rámci spomienky na 100.výročie tragického skonu jednej z najznámejších osobností 
novodobých dejín Slovenska dpa 27.05.2019 sa študenti SZŠ v Michalovciach oboznámili so 
životnou púťou nášho slávneho rodáka z Košarísk. 
Životnú cestu M.R. Štefánika je možné rozdeliť na niekoľko úsekov - obdobie študentského 
života, obdobie astronomických bádaní a vedeckých ciest a obdobie plnení vojenských úloh 
na bojiskách I. svetovej vojny. Práve toto posledné obdobie bolo silno späté s myšlienkou a 
činmi smerujúcimi k naplnenia túžby po vytvorení nezávislého spoločného štátu dvoch 
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bratských národov - Čechov a Slovákov. 
V závere mali študenti možnosť pozrieť si dobový, autentický dokument natočený po jeho 
tragickom skone počas leteckej nehody v katastri obce Ivanka pri Dunaji a v priebehu 
pohrebných obradov M.R. Štefánika v Bratislave a na Bradle z roku 1919. 
Študenti sa oboznámili s literatúrou o M.R. Štefánikovi, ktorá sa nachádza v knižnici. 
 
Calvin nevie lietať, MŠ Sobrance 
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a 
zvierat. Na Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.  
Dpa 28. 05. 2019 navštívilo Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach  
predškoláci z MŠ Sobrance. Z kníh detského náučného oddelenia boli deťom odprezentované 
rôzne druhy vtákov žijúcich na území Slovenska. Prezentácia bola ukončená Škorcom 
obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom podujatia. Do dramatizácie textu z knihy Calvin 
nevie lietať boli zapojené aj deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali 
na veľký lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorý pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal 
možnosť pomôcť svojej rodine. Na záver deti prešli “chodbou pochvaly“, porozprávali ako 
oni pomáhajú v tej svojej rodine a pozreli si rozprávku. 
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.     
Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine.        
 
Calvin sa učí lietať, MŠ Sobrance  
Kniha od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať rozpráva vtipný a poučný príbeh o vtáčikovi, 
ktorý mál rád knihy.  Detské oddelenie knižnice pripravilo 28.5.2019 zážitkové čítanie pre 
deti z MŠ Sobrance. V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s 
cieľom efektívnejšieho  porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja 
informácií. 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné 
hlasné čítanie. Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti 
literatúrou a na podporu ich čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom 
nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale upozorní ich  aj na skryté významy textu.   
 
Čítajme si ...2019 
Linka detskej istoty, v spolupráci s partnermi, organizovala tento rok už 12. ročník 
najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu: Čítajme si... 2019. Projekt vznikol s 
cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zárovep poukázať na význam literatúry pre detského 
čitateľa. Má ambíciu posilniť aktivity, ktoré podporujú čítanie u detí, vytvára priestor pre 
tvorivosť, fantáziu. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú 
zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou podujatia ‘ČÍTAJME SI’ je pani 
spisovateľka Oľga Feldeková. 
Maratón prebiehal 30. mája 2019 aj u nás na detskom oddelení Zemplínskej knižnice 
Gorazda Zvonického v Michalovciach, ale aj na ZŠ T. J. Moussona a ZŠ Moskovská 1 v 
Michalovciach. Do podujatia sa zapojilo v ZKGZ v Michalovciach a na ZŠ Moskovská 1 v 
Michalovciach spolu 396 detských čitateľov.   Čítali sme novú zaujímavú knihu Pepína z 
Longitálu - kniha je rozprávaním o dievčatku žijúcom v dome na kopci neďaleko jedného 
veľkomesta.  Čo všetko sme si o Pepíne a jej živote prečítali? Príďte si prečítať do knižnice aj 
Vy! 
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Calvin sa učí lietať 
Detské oddelenie knižnice pripravilo  5.6.2019  pre   MŠ  na  Okružnej ulici  v Michalovciach 
zážitkové čítanie Calvin sa učí lietať. Podujatia sa zúčastnili predškoláci – lienky. 
Kniha od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať rozpráva vtipný a poučný príbeh o vtáčikovi, 
ktorý mál rád knihy. 
V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom 
efektívnejšieho  porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné 
hlasné čítanie. Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti 
literatúrou a na podporu ich čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom 
nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale upozorní ich  aj na skryté významy textu.   
 
Prvýkrát v knižnici 
Žiaci 1. ročníka Základnej školy  Pavla Horova v Michalovciach  prvýkrát navštívili ZKGZ v 
Michalovciach.  Oboznámili sa s knihou, s rozdelením a uložením kníh na detskom oddelení v 
knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po 
vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne 
zaobchádzať s knihou a ako získať čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov 1.B triedy 
bola spojená s tvorivou dielpou, kde si každý vyrobil záložku do svojej prvej zapožičanej knihy 
z knižnice.   
 
Zvonického literárne dni 2019 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického, ktorá je v pôsobnosti Košického samosprávneho 
kraja, sa dpa    7. júna 2019 uskutočnilo mestské kolo súťaže Zvonického literárne dni. 
Organizátormi súťaže je Základná škola T.J.Moussona a Zemplínska knižnica Gorazda 
Zvonického v Michalovciach. 
Vyhlasovateľom súťaže je primátor mesta Mgr. Viliam Záhročák. 
Zvonického literárne dni je jednokolová mestská prehliadka recitácii umeleckého prednesu 
poézie a prózy regionálnych autorov, propagácia ich života a tvorby formou projektov a 
prezentácia regionálnych tradícii v pripravovanom pásme. 
Víťazi súťaže: 
I.    kategória – próza     Ema Strupáková 
II.    kategória – poézia    Tamara Brédová,   próza – Tamara Hamadejová 
III.    kategória – poézia    Katarína Hlavatá 
Husle, spev, slovo v nárečí: Zoja Petrová -  ZŠ na Okružnej ulici 
Husle, spev:  Dana Konečná, Nina Konečná, Bianka Marjovová, Miriam Knollová  - CZŠ   sv. 
Michala Michalovce 
Spev: Katarína Hlavatá, Timea Mihalčová, Emma Timočková – ZŠ T.J. Moussona 
Ľudový rozprávač: Tomáš Kniežo – ZŠ P.Horova Michalovce 
 
Johannes Jensen má pocit, že je iný 
Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že 
nosí mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný -- až kým mu 
nečakaný sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh 
ukazuje deťom aj dospelým, že nie je hanba vytŕčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu 
hlavu. 
Oddelenie pre deti pripravilo 12.6.2019 pre žiakov  zo ZŠ P. Horova z Michaloviec zážitkové 
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čítanie. 
V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto vytŕča z davu.  Predstavili sme Johanessa 
Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v 
Nórsku. V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch 
pracovných skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju 
prednosť. Ich fantázia pracovala na plné obrátky. 
Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 
 
Deň otcov 2019 
Sviatok otcov si pripomíname na Slovensku každú tretiu júnovú nedeľu v roku. Tento rok to 
vyšlo na 16. júna. Tradícia vznikla v meste Spokane v štáte Washington, ešte v roku 1910.     S 
touto myšlienkou prišla Sonora Smart Doddová, ktorá si chcela uctiť všetkých otcov, najmä 
však svojho. Tento sviatok si pripomenuli  aj žiaci zo Základnej školy Okružná 17, 
Michalovce.  Do knižnice prišli vytvoriť darček pre svojich ockov. Ručne maľované 
porcelánové hrnčeky zdobili podľa svojej fantázie špeciálnymi fixkami. Inšpiráciu čerpali z 
kníh detského náučného oddelenia zameraných na kreatívnu tvorbu. Podujatie sa konalo v 
rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. 
 
Čas strávený knihou a hrou 
Dpa 14.06.2019 žiaci 2.ročníka 6.základnej školy v Michalovciach  navštívili  Zemplínsku 
knižnicu G. Zvonického. Rozprávali sme sa spolu o čítaní, v čom je čítanie pre detský mozog 
iné ako príbehy v tabletoch či televízií a ako ich dokážu knihy na celý život obohatiť. 
Vysvetlili sme si prečo dáva kniha väčší priestor rozvoju myslenia a fantázie.  Prečo má 
literatúra úžasnú schopnosť popísať cez slová konflikty sveta, ich riešenie i samotné emócie. 
Zárovep si deti obzreli a vyskúšali exponáty prebiehajúcej výstavy Kaleidoskop – vedecká 
hračka. Vyskúšali si  48 vedeckých hračiek, 8 hlavolamov, poskúšali 8 okuliarov a 8 druhov 
kaleidoskopov. Nazreli sme do histórie kaleidoskopu, kto ho vynašiel a ako funguje. 
 
Žuvadliak 
Čítanie kníh so sebou prináša množstvo benefitov o ktorých možno ani netušíme. 
Niekomu sa zdá táto činnosť nudná, iní zase vedia oceniť dobrú knihu a na čítanie nedajú 
dopustiť. Faktom je, že na čítanie kníh by sme si pravidelne mali nájsť čas, pretože pre našu 
myseľ má čítanie kníh podobný účinok, ako pre naše telo cvičenie. Čítanie človeku prospieva 
a o niektorých jeho výhodách , ktoré sme zhrnuli do 10 faktov sme sa snažili 17.6.2019 
presvedčiť prostredníctvom prezentácie žiakov zo  ZŠ Vinné. 
Súčasťou podujatia bolo  dramatizované čítanie poviedky Michala Jedináka: Žuvadliak na 
ktorom sa podieľali aj samotní žiaci či už  prostredníctvom prvkov tvorivej dramatiky,  alebo 
dramatizovaného čítania.  Rozdelili sme si jednotlivé úlohy, ktoré podčiarkovala názorná 
prezentácia iustrácii. 
 
Johannes Jensen má pocit že je iný 
Johannes  Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že 
nosí mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný -- až kým mu 
nečakaný sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh 
ukazuje deťom aj dospelým, že nie je hanba vytŕčať z davu,  trebárs aj o jednu krokodíliu 
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hlavu. Oddelenie pre deti  a mládež našej ZKGZ pripravilo  25.6. 2019  pre deti  z o ZŠ Vinné   
zážitkové čítanie. V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže 
mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto vytŕča z davu.  Predstavili 
sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na 
Slovensku a v Nórsku. V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili 
do troch pracovných skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju 
prednosť. 
 
Calvin sa učí lietať 
Detské oddelenie knižnice pripravilo  26.6.2019   pre druhákov zo ZŠ Tušická Nová Ves  
zážitkové čítanie Calvin sa učí lietať. Kniha od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať rozpráva 
vtipný a poučný príbeh o vtáčikovi, ktorý mál rád knihy. V rámci podujatia sme využili prvky 
interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  porozumenia prečítaného textu a 
zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
 
Johannes Jensen má pocit že je iný, (2x) 
Leto je v plnom prúde, začínajú prázdniny.  Oddelenie pre deti a mládež pripravilo pre denný 
letný tábor ZŠ Pavla Horova  podujatie.  Vybrali sme zážitkové čítanie, ktoré sa uskutočnilo 
1.7.2019 a potešilo 30 prázdninujúcich detí. 
V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto vytŕča z davu.  Pohybové cvičenia na danú 
tému dali bodku za interaktívnym podujatím. 
 
Kniholand – júl, august 2019 
Prázdninové dobrodružstvá sú už v plnom prúde. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 
Michalovce už tradične pripravila denný letný tábor pre deti Kniholand 2019 Cieľom tábora 
bola propagácia knižnice, zvyšovanie čitateľskej gramotnosti u  detí, ale aj tvorivé a 
zmysluplné vyplnenie voľného času a relaxu v rámci prázdnin, zúčastnilo sa ho 30  
knihomoľov. 
 
Letná záhrada 
Leto je nádherné ročné obdobie, na ktoré sa asi najviac tešíme. Pripomína čas dovoleniek, 
lepošenie pri vode, v prírode,  letné večery v záhrade - skrátka prázdniny. Je to čas, kedy 
záhrada ukáže celú svoju krásu, vône a more farieb.  V priestoroch Zemplínskej knižnice 
Gorazda Zvonického v Michalovciach  deti z denného letného tábora Kniholand júl, august 
2020  prenieslo do takejto pomyselnej záhrady. Zahrali sa na výtvarníkov a krásu letnej 
záhrady preniesli na maliarske plátno. K inšpirácii poslúžili aj knihy z detského náučného 
oddelenia. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu "Čítajme a tvorme v knižnici." Z 
verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.   
 
Deň vďačnosti 
Dep vďačnosti pripadá na 21. septembra, svoju vďačnosť môžeme vyjadriť jednoduchým 
slovom Ďakujem. Tento dep vznikol na Havaji počas Dpa vďakyvzdania v roku 1965.  Aj žiaci 
zo ZŠ     J. Švermu v Michalovciach si pripomenuli tento dep výrobou ozdobných črepníkov 
pre svojich najbližších. Z knižnice odchádzali s elegantne zabalenými črepníkmi, aby ich 
darovali svojím najbližším a tak prejavili svoju vďačnosť. 
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Prvýkrát v knižnici a Magický svet Kataríny Ilkovičovej 
Dpa 26.9.2019 prvýkrát navštívili našu knižnicu Gorazda Zvonického žiaci 4. ročníka 
školského klubu ZŠ P. Horova v Michalovciach. Čo je to vlastne knižnica, ako  funguje, ako sú 
tu usporiadané knihy. Vysvetlili sme si, aký je rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom. Ako 
správne zaobchádzať s knihou a ako získať čitateľský preukaz. Tak ako v škole platí školský 
poriadok tak aj v knižnici máme knižný a výpožičný poriadok. Po všetkých týchto 
informáciách si deti ešte pozreli výstavu ilustrácií známej slovenskej ilustrátorky Kataríny 
Ilkovičovej z kníh Středa nám chutná a Ja se nechtěl stěhovat.  Deti využili aj možnosť si 
vypožičať  knihu a pre ostatných možnosť sa zapísať do knižnice. 
 
Veriť - Milovať – Pracovať 
V rámci spomienky na 100.výročie tragického skonu jednej z najznámejších osobností 
novodobých dejín Slovenska v priestore internetového oddelenia prebieha výstava, ktorej 
autorom je Štátna vedecká knižnica v Košiciach  pod názvom: Veriť – milovať – pracovať  
Milan Rastislav Štefánik 1880 – 1919. 
Dpa 16.10.2019 si 38 žiakov II. stuppa ZŠ  na Moskovskej ulici č.1 spolu s pedagogickým 
doprovodom  prezrelo výstavu doplnenú o prezentáciou života astronóma, letca, diplomata 
a generála francúzskej armády, rodáka z Košarísk – M.R. Štefánika. 
 

Detský čitateľ -- formotvorné prostredie II 
(seminár pre učiteľov  I. stuppa ZŠ a knihovníkov) 
Detské oddelenie  knižnice pripravilo 18.10.2019 odborný seminár pod názvom Detský 
čitateľ – formotvorné prostredie.  Hľadali sme odpoveď na otázku:  „Prečo dnes majú deti 
problém vziať si do ruky knihu a čítať?“  Podujatie  sa konalo v rámci projektu Čítajme a 
tvorme v knižnici a  z  verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia . Zúčastnilo sa 
ho 34 učiteľov a knihovníkov a 13 žiakov ZŠ Okružná Michalovce. 
Lektormi podujatia boli  PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Pani Hrdináková pripravila aj 
vzorové podujatie Putovanie na koniec sveta  pre 13 žiakov ZŠ Okružná Michalovce. 
Mgr. Tibor Hujdič si pripravil prezentáciu Stop čitateľskej negramotnosti a praktickú ukážku  
práce s odborným literárnym textom Učíme sa navzájom . 
 
Teta Agáta a jej mačacia sedmička - autorské stretnutie s Petrom Karpinským 
Peter Karpinský venuje sa písaniu umeleckej literatúry pre deti, ale aj dospelých. Píše aj 
recenzie – najmä z oblasti literatúry pre deti a z teoretického hľadiska sa venuje i komiksu.  
    Detské oddelenie knižnice pripravilo 23.10.2019 autorské stretnutie s Petrom Karpinským 
a jeho dielami pod názvom Teta Agáta a jej mačacia sedmička. Spisovateľ predstavil svoju 
tvorbu, nechýbalo ani autorské čítanie z kníh a odpovede na zvedavé detské otázky. 
Podujatie sa konalo v spolupráci so ZUŠ Michalovce a finančne bolo podporené Fondom na 
podporu umenia v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici.  Myslím, že podľa detských 
reakcií to bolo naplnené do bodky . Vydarenej akcie sa zúčastnilo 147 čitateľov. 
 
Calvin sa učí lietať 
Detské oddelenie knižnice pripravilo  24.10.2019  pre  prvákov zo ZŠ  Švermova Michalovce  
zážitkové čítanie Calvin sa učí lietať. Kniha od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať rozpráva 
vtipný a poučný príbeh o vtáčikovi, ktorý mál rád knihy. 
V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom 
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efektívnejšieho  porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
Deťom nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale upozorní ich  aj na skryté významy textu.   
 
Vojtech Zamarovský 
autor literatúry faktu a významný propagátor antickej histórie, nositeľ čestného uznania  
Veľvyslanec helenizmu za rok 2006, ktoré udeľuje prefektúra Atén. Napísal 15 kníh 
preložených do pätnástich jazykov. O jeho celoživotnom diele prednášal  PhDr. Václav Ihnát, 
ktorý pracuje v Štátnom archíve Košice, pracovisko Archív Michalovce. Študoval históriu a v 
svojom vedeckom výskume sa venuje prevažne 20. storočiu a regionálnym dejinám. 
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.  
 
Halloween 
Halloween si v posledných rokoch pripomíname aj u nás na Slovensku. Do priestoroch 
Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach, prišli  žiaci  ŠKD - U kocúra 
Garfielda zo  ZŠ P. Horova v Michalovciach  na tvorivú  dielpu. Žiaci si vyrobili a ozdobne 
zabalili  halloweenské  vopavé mydielka. Inšpiráciu sme čerpali z kníh náučného 
oddelenia.                                                                                                                                     
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Miss Ježibaba a iné hororozprávky v knižnici 2019 
je  podujatie zamerané predovšetkým na propagáciu a zatraktívnenie čítania literatúry 
určenej deťom." Nebojsa"  je rozprávkovým hrdinom z povestí Pavla Dobšinského. Súťaž 
najšikovnejších ježibabiek  zrealizovali knihovníčky detského oddelenia  v spolupráci  s OZ 
Priatelia múzy . Podujatia sa zúčastnilo 25 čarodejných bytostí zo ZŠ Pavla Horova z 
Michaloviec.  Všetko sa to rozhodlo vo voľnej disciplíne, víťazom sa stal strigôp, ktorý prišiel z 
Prešova a ovládal  nielen čary, ale aj ľudový tanec. 
Súčasťou  podujatia  bola aj prezentácia histórie sviatku Halloween a Sviatku všetkých 
svätých. Detské knihovníčky pre deti pripravili aj výstavku strašidelných príbehov. 
 
Prvýkrát v knižnici 
Dpa 05. 11. 2019 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 2. A triedy, Základnej školy  J. 
Švermu 6 v Michalovciach.  Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa 
kto píše knihu, kto maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si 
knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získať 
čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov bola spojená s tvorivou dielpou, kde si každý 
vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.   
 
Babka na rebríku a iné dedkoviny - Stretnutie starých rodičov a vnúčat v knižnici. 
Detské oddelenie Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci s 
XXII. Materskou školou na Švermovej ulici pripravilo netradičné podujatie  Babka na rebríku a 
iné dedkoviny, alebo spoločné hľadanie lásky ku knihám starých rodičov a ich vnúčat. 
 Spoločná čítačka obľúbenej a známej rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku nenechala 
nikoho na pochybách. V rámci aktivity Hráme sa s rozprávkou  sa deti pokúsili   o interaktivitu 
s rozprávkou (hádanky, čítanie s porozumením)  a starí rodičia si zopakovali výrobu 
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najobľúbenejších skladačiek z papiera.  Vyrábali z novín a papiera  čiapky, lietadielka,  
harmoniky a iné.  Vydareného podujatia sa zúčastnilo 65 starých rodičov a vnúčat. 
 
Kozliatka - Rozprávka o kozliatkach, ale poslušných pre triedu Motýlikov (2x) 
Slovenská ľudová rozprávka O neposlušných kozliatkach a zlom vlkovi je prvá rozprávka v 
živote dieťaťa, v ktorej spoznáva dobro i zlo, ale najmä silu materinskej lásky. 
Detské oddelenie knižnice pripravilo 7. a 8.11.2019  pre deti XIII.MŠ na Okružnej ulici (trieda 
motýlikov) dramatizované interaktívne podujatie Kozliatka. Deti prerozprávali a 
zdramatizovali klasickú rozprávku o neposlušných kozliatkach a zlom vlkovi, ktorú napísala 
Mária Rázusová – Martáková. 
 

Prvýkrát v knižnici 
Dpa 11. a 12.11. 2019 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 2. B  a 2.Ctriedy, 
Základnej školy J. Švermu 6 v Michalovciach, v počte 20. Oboznámili sa s knihou, s 
rozdelením kníh v knižnici. Oboznámili sa s výrobou papiera a knihy. Dozvedeli sa kto píše 
knihu, kto maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu 
kúpime a kde si môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získať čitateľský 
preukaz. Táto prvá návšteva žiakov bola spojená s tvorivou dielpou, kde si každý vyrobil svoju 
záložku do prvej požičanej knihy z knižnice. 

 
Zlatistá jeseň 
Klienti DSS Anima Michalovce zavítali 12.11.2019  k nám do knižnice, aby sme spolu 
zrelaxovali pri hudbe a pestrofarebných  obrazoch jesene a padajúceho lístia.  Súčasťou 
podujatia bola aj výstavka kníh s prírodnou jesennou témou a tvorivá dielpa  Plody jesene. 
 

O troch prasiatkach - interaktívne divadielko Bublinka 
Detské odd. knižnice zorganizovalo 14.11.2019 pre  deti  z MŠ  F. Kráľa, MŠ na Okružnej ulici  
a súkromnej materskej školy Zuzulienka  divadelné predstavenie:  O troch prasiatkach. V 
knižnici sa predstavilo interaktívne divadielko Bublinka, v podaní Ivanky Kohutovej a Mirky 
Mrugovej . Klasická rozprávka obsahovala interaktívne prvky, v ktorej si zahrali aj deti  , 
pomáhali prasiatkam stavať domček, spievali a tancovali. 
 V závere sa prasiatka skamarátili s vlkom , keď vysvitlo, že nebol až taký zlý.   Deti strávili 
krásne predpoludnie v knižnici, plné hier, zábavy , rozprávkových postavičiek a kníh. 
Súčasťou podujatia bola aj výstavka detských kníh k danej tematike. 
 
Prvýkrát v knižnici 
Dpa 26.11. 2019 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach predškoláci MŠ sv. Terézie v 
Michalovciach. Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici, s výrobou papiera a 
knihy. Táto prvá návšteva žiakov bola spojená s tvorivou dielpou, kde si každý vyrobil svoju 
záložku do prvej požičanej knihy z knižnice. 
 
Johannes Jensen má pocit, že je iný 
Detské odd. knižnice pripravilo  28.11.2019 pre  prvákov zo ZŠ Jána Švermu Michalovce 
zážitkové čítanie pod názvom  Johannes Jensen má pocit, že je iný. 
V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto vytŕča z davu. Formou prezentácie a 
interaktívnej tabule sme predstavili hlavného hrdinu a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti 
porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. 
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V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných 
skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich 
fantázia pracovala na plné obrátky. 
 
Vichodňarske rozpravočky 2 na 3 (autorské stretnutie a čítanie s Jozefom Jenčom  (2x)  
Oddelenie pre deti a mládež  pripravilo autorské stretnutie s dramatikom, režisérom , 
zakladateľom ľudového divadla Kľud a spisovateľom Jozefom Jenčom. Podujatie sa 
zrealizovalo 29.11.2019 v priestoroch knižnice. Zúčastnilo sa ho 75 detí zo ZŠ P. Horova a 
T.J.Moussona Michalovce. 
Spisovateľ a humorista vysvetlil dôvod, prečo sa rozhodol napísať knihu rozprávok pre 
najmenších vo „vichodparskom“  nárečí: „Je to prepotrebné, pretože mnohé deti, ktoré 
chodia do školy, dialektu nerozumejú, alebo ho nevedia, takže je to v podstate aj taká 
vyučovacia pomôcka “. Podujatie bolo podporené Fondom na podporu umenia. 
 
I. ročník umelecko - tvorivej súťaže pre deti Kto je mojím ochrancom? 
Dpa 2.12.2019 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach kultúrnej 
organizácií Košického samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien I. 
ročníka umelecko – tvorivej súťaže pre deti – „Kto je mojím ochrancom“, ktorej cieľom bolo 
zvýšenie povedomia u detí a mládeže o problematike podpory ochrany deti pred násilím. 
Súťaž bola realizovaná v súlade s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí 
pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. 
Súťaž prebiehala od 16.9.2019 do 22.11.2019. Súťaže sa zúčastnili žiaci I. a II. stuppa 
Základných škôl, Základných umeleckých škôl a Súkromnej základnej školy  pre žiakov s 
autizmom v Klokočove. Do súťaže sa zapojilo spolu 79 žiakov. Z modelovacej hliny vytvorili 
súťažné diela, ktoré dotvorili rôznymi výtvarnými technikami. 
 
Vianočná rozprávka 
Vianoce sú nielen  obdobím darčekov, ale aj lásky a prežitých  spoločných chvíľ s najbližšími.  
Motívom Vianočnej rozprávky  11. decembra 2019  bola láska a vianočné tradície našich 
predkov. Podujatie bolo pripravené pre  klientov DSS Anima Michalovce. Súčasťou bola aj 
tvorivá dielpa – výroba vianočných pozdravov. 
 
Čaro Vianoc 
Detské oddelenie knižnice už tradične pripravilo  13.12.2019 prehliadku vianočných veršíkov 
detičiek zo všetkých MŠ z Michaloviec pod názvom Čaro Vianoc.  Podujatia sa zúčastnilo  22 
deti, 15 učiteliek a rodičov.  Vianoce nám opäť nežne klopú na dvere, prišli ticho a 
nenápadne.  
 
O malej jedličke 
Zážitkové čítanie spojené s tvorivou dielpou. 
Čítaním knihy O malej jedličke sme sa s predškolákmi MŠ sv. Terezky v Michalovciach 
preniesli do sviatočných dní. Prežili sme život jednej jedličky, ktorá sa veľmi tešila na to, ako 
si ju ľudia vyberú a ona bude zdobiť ich príbytok. S deťmi sme vyrábali vianočnú papierovú 
ozdobu, ktorou ozdobia vianočný stromček doma. 
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Podujatia, ktoré sa konali na pobočkách knižnice v priestoroch michalovských základných 
škôl a kluboch pre seniorov 
 
Najväčší svetoví bájkari Ezop, J. de La Fontaine, I. A . Krylov deťom, pob.na ZŠ Školská 2 
"Učený človek má vždy bohatstvo v sebe."Ezop 
Žiaci 6.A triedy mali 30.1.2019 netradičnú hodinu literatúry, ktorá patrila bájkam a svetovým 
bájkarom. Išlo o výstupnú hodinu učiva a mimočítankového čítania o bájkach a slávnych 
bájkaroch. Najznámejším predstaviteľom je dodnes starogrécky autor bájok Ezop. Pôsobil v 
Grécku asi v 6. st. pred Kr. O jeho živote toho nie je veľa známe. V jeho bájkach vystupujú 
zvieratá, predmety alebo rastliny, ktorým prisudzuje ľudské vlastnosti. Všetky bájky obsahujú 
na konci poučenie. Deti sa dozvedeli aj niečo nové o svetových bájkaroch ako sú nepochybne 
aj J. de La Fontaine a I. A . Krylov. Výstupným produktom bol plagát, kde si každý žiak zapísal 
svoju najzaujímavejšiu bájku. Nechýbala ani dramatizácie textu, napísanie vlastnej bájky 
žiakom alebo leporelo vyhotovené z jednej bájky.  
 
Ezopove bájky, pob. na ZŠ Školská 2 
Žiaci 6.B triedy mali 30.1.2019 trochu netradičnú hodinu literatúry, ktorá patrila bájkam. Išlo 
o výstupnú hodinu učiva a mimočítankového čítania o bájkach a slávnych bájkaroch. 
Najznámejším predstaviteľom je dodnes starogrécky autor bájok Ezop. Pôsobil v Grécku asi v 
6. st. pred Kr. O jeho živote toho nie je veľa známe. V jeho bájkach vystupujú zvieratá, 
predmety alebo rastliny, ktorým prisudzuje ľudské vlastnosti. Všetky bájky obsahujú na konci 
poučenie. Žiaci mali možnosť prezentovať svoju naj bájku ústne alebo hravou formou za 
pomoci dramatizácie textu, čo zvládli veľmi dobre. Ďalšou úlohou bolo čítanie bájok od 
Ezopa, J. de La Fontaine a I.A.Krylova a ich následný rozbor a porovnanie. Výstupným 
produktom bol plagát, kde si každý žiak zapísal svoju najkrajšiu bájku.  
 
Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Školská 2 (2x 5.A a 5.B) 
Dpa 06.02.2019 na V. ZŠ odštartoval už piaty ročník čitateľského projektu pod názvom 
„Roald Dahl a jeho autorská dielpa“ pre žiakov 5. ročníka. Cieľom tohto čitateľského projektu 
je spojiť školské vyučovanie s mimoškolskou čitateľskou aktivitou a pripraviť pre našich 
čitateľov „netradičnú hodinu“, ktorá by ich podnietila k ďalšej literárnej práci a čítaniu. 
Chceme tu uplatniť a priviesť žiaka k samostatnému výberu diela. Pri tomto konkrétnom 
čitateľskom projekte chceme poskytnúť žiakom ucelený obraz o tomto autorovi, jeho živote 
a autorskej dielni. Žiaci po prečítaní diela majú možnosť hodnotenia knihy cez tri alternatívy: 
páči sa mi, môže byť alebo nie ďakujem. Dôležitá je podpora žiaka pri jeho hodnotení 
konkrétneho diela, čo zahŕpa prípadne aj kritický postoj k niektorému z diel. Tento projekt 
bude prebiehať do konca júna, kedy bude jeho vyhodnotenie a výber NAJ knihy a NAJ 
čitateľa. V knižnici na tejto školskej pobočke sú žiakom k dispozícii všetky knihy určené 
detskému čitateľovi od Roalda Dahla preložené do slovenského jazyka. Súčasťou aktivít bola 
aj informačná príprava.  
 
Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na T.J.Moussona 4 (2x 5.A a 5.B)  
Dpa 7., 28.2.2019 na I.ZŠ odštartoval už piaty ročník čitateľského projektu pod názvom 
„Roald Dahl a jeho autorská dielpa“ pre žiakov 5. ročníka. Cieľom tohto čitateľského projektu 
je spojiť školské vyučovanie s mimoškolskou čitateľskou aktivitou a pripraviť pre našich 
čitateľov „netradičnú hodinu“, ktorá by ich podnietila k ďalšej literárnej práci a čítaniu. 
Chceme tu uplatniť a priviesť žiaka k samostatnému výberu diela. Pri tomto konkrétnom 
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čitateľskom projekte chceme poskytnúť žiakom ucelený obraz o tomto autorovi, jeho živote 
a autorskej dielni. Žiaci po prečítaní diela majú možnosť hodnotenia knihy cez tri alternatívy: 
páči sa mi, môže byť alebo nie ďakujem. Dôležitá je podpora žiaka pri jeho hodnotení 
konkrétneho diela, čo zahŕpa prípadne aj kritický postoj k niektorému z diel. Tento projekt 
bude prebiehať do konca júna, kedy bude jeho vyhodnotenie a výber NAJ knihy a NAJ 
čitateľa. Aj na tejto školskej pobočke sú žiakom k dispozícii všetky knihy určené detskému 
čitateľovi od Roalda Dahla preložené do slovenského jazyka. Tento rok boli piataci 
pripravený na tento čitateľský projekt informáciami od starších spolužiakov, čo bolo vidieť aj 
na množstve už prečítaných kníh a prejavenom záujme zapojiť sa do tohto čitateľského 
projektu. Súčasťou čitateľských aktivít bola aj informačná príprava a výpožička kníh. 
 
Nejdem a basta, pob. na ZŠ Krymská 5 
Dpa 5.2.2019 sa v školskej knižnici konala beseda o prečítaných knihách Nejdem a basta a 
Hľadám lepšiu mamu od slovenskej autorky Gabriely Futovej. Na úvod sme sa oboznámili s 
knihami autorky a predstavili si novú knihu Hups, Rups a Šups. Táto kniha je aj o dôležitosti 
každého písmenka v texte, s čím súviseli aj ďalšie tvorivé aktivity pre šikovných druhákov. 
Spoločne sme si prerozprávali obsahy kníh. 
Vďaka knihe Hľadám lepšiu mamu mali malí čitatelia možnosť prežiť spolu s hlavnou 
hrdinkou Katkou nejedno dobrodružstvo. Pri knihe sa deti zabavili, prežili zopár dramatických 
chvíľ, a čo je najdôležitejšie, prišli na to, že mama je len jedna a nemá význam hľadať si ďalšiu 
lepšiu. 
Nejdem a basta- tentoraz je hlavnou postavou čerstvá prváčka Evička, ktorá zavrhne 
navštevovanie školských lavíc ešte pred začiatkom školského roka. Odpadnutie v prvý školský 
dep, hladovka, či útek z domu a následná chrípka príjemne oživia obsah tejto knižky. Ale 
nakoniec sa všetko dobre skončí a Evička je so školou spokojná. V ústnom rozbore sme si s 
deťmi porovnali životy hlavných hrdiniek v ich rodinách. Výstupnou aktivitou pre čitateľov 
bola nedokončená maľovanka, kde si deti mali podľa vlastného obrazu nakresliť svoju 
rodinku. 
 
Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Krymská 5  (2x 5.A a 5.B) 
Dpa 26.2.2019 sa na VII. ZŠ konalo stretnutie žiakov už pri piatom ročníku čitateľského 
projektu pod názvom „Roald Dahl a jeho autorská dielpa“. Tento projekt je pripravený pre 
žiakov 5. ročníka. Cieľom tohto čitateľského projektu je spojiť školské vyučovanie s 
mimoškolskou čitateľskou aktivitou. A pripraviť pre našich čitateľov a žiakov „netradičnú 
hodinu“, ktorá by ich podnietila k ďalšej literárnej práci a čítaniu. 
Chceme tu uplatniť a priviesť žiaka k samostatnému výberu diela. Pri tomto konkrétnom 
čitateľskom projekte chceme poskytnúť žiakom ucelený obraz o tomto autorovi, jeho živote 
a autorskej dielni. Žiaci po prečítaní diela majú možnosť hodnotenia knihy pomocou troch 
alternatív: páči sa mi, môže byť a nie ďakujem. Dôležitá je podpora žiaka pri jeho hodnotení 
konkrétneho diela, čo zahŕpa prípadne aj kritický postoj k niektorému z diel. Tento projekt 
bude prebiehať do konca júna, kedy bude jeho vyhodnotenie a výber NAJ knihy a NAJ 
čitateľa. 
Súčasťou aktivít bola aj krátka prezentácia, kde žiaci nahliadli do Múzea Roalda Dahla v jeho 
rodnom meste. Súčasťou čitateľských aktivít bola aj informačná príprava a výpožička kníh. 
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Školský čitateľský maratón, pob. na ZŠ Krymská 5 
Na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti knižnica organizuje rôzne aktivity, ako sú 
napríklad hodiny hlasného čítania, čitateľské dielne alebo čitateľské maratóny. A preto aj na 
7.ZŠ  sme pripravili pre žiakov už piaty ročník školského čitateľského maratónu pod názvom 
Sestričky z Topánika a Braček z tekvice podľa rozprávok od slovenskej autorky Márie 
Ďuríčkovej z knihy O Guľkovi Bombuľkovi. Účastníci čitateľského maratónu sa dozvedeli 
niečo nové nielen o autorke tejto knihy, ale aj o ďalšej jej tvorbe pre deti a mládež cez malú 
výstavku kníh z fondu knižnice. Čítanie, a výber literatúry, bolo zameranék príležitosti 100. 
výročia narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Čitateľského maratónu sa zúčastnilo 66 
žiakov z 3.A, 3.B, 4.A, a 4.B triedy.  
 
O Guľkovi Bombuľkovi, pob. na ZŠ Krymská 5 
Animované klbko z vlny sa stalo obľúbeným hrdinom už pre niekoľko generácií malých 
čitateľov.Ide o milý príbeh červeného klbka a jeho dobrého srdca. Príbeh o dávaní sa a 
pomáhaní, a o tom, že všetko dobre dopadne. Presne ako v každej dobrej rozprávke. Knihu 
pre deti O Guľkovi Bombuľkovi napísala Mária Ďuríčková a ilustroval Miloš Nesvadba. 
Spoločne si túto knihu prečítali aj žiaci z 2.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Kužmovou. Dpa 
12.3.2019 sme sa spoločne stretli na besede o tejto prečítanej knižke v školskej knižnici. 
Súčasťou rozhovoru boli aj tvorivé aktivity a malý test o zvieratkách z dvora, kde žil aj náš 
malý hrdina Guľko Bombuľko. Deti zobrazili obsah z knihy aj cez krásne ilustrácie, ktoré budú 
zdobiť aj našu školskú knižnicu.  
 
Orlie Pierko, Ako sa dostal Orlíček k zázračným topánkam, pob. na ZŠ Krymská 5 (2x) 
Dpa 26.3.2019 sa v knižnici na VII. ZŠ  stretli  žiaci z 1. A a 1.B triedy na zážitkovom čítaní z 
knihy Orlie Pierko od spisovateľa Wolfganga Venohra. Spoločne sme si prečítali príbeh Ako sa 
dostal Orlíček k zázračným topánkam. Pri spoznávaní života malého Orlíčka nám poslúžila aj 
odborná literatúra Prérijní a pralesní Indiáni od autorov Leva Zachara a Mnislava Zeleného, 
kde si žiaci prečítali ako Indiáni skutočne šili mokasíny. Nápomocnými boli aj indiánske 
artefakty, mapy i obrázky, ktoré pomohli deťom viac spoznať život malého hrdinu z čítanej 
knižky. Indiánske predmety, pohľadnice a mapy pomohli žiakom pri orientácii, kde ktorý 
kmep niekedy žil. Porozprávali sme si, čo všetko vedeli vyrábať alebo ako lovili, a čím sa živili. 
Ako sa odievali, alebo v čom bývali. Žiaci mali možnosť spoznať Orlie Pierko aj cez 
večerníčkové rozprávky, ktoré sa im veľmi páčili. 
 
Išlo vajce na vandrovku, pob. na ZŠ Školská 2 
Išlo vajce na vandrovku je jedna z najznámejších slovenských rozprávok, ktoré  poznali 
mnohé  generácie detských čitateľov. V tejto knižke sa dozvieme o priateľstve vajíčka so 
zvieratkami, a o tom aké je dôležité navzájom si pomáhať. V knižke sa na vandrovku vybralo 
vajce, aby spoznalo svet aj krásu prírody. Ako išlo vajce na vandrovku je stará rozprávka, 
nikto nevie, kto ju voľakedy vymyslel. Isté je, že sa v 19. storočí ocitla v zošitoch zberateľov 
ľudových rozprávok, ktorí do nej čosi pridali, čosi ubrali, čosi upravili, čosi vymysleli. 
Rozprávočka je taká populárna, že jej obsah zaujal aj pani  učiteľky z V. ZŠ ktoré z nej urobili 
kratučkú hru. Nacvičili si ju školáci prvého stuppa v školskom klube s pani učiteľkou Bc. 
Štofovou. Takto nacvičení a pripravení sme dpa 27.3.2019 navštívili malých škôlkarov v ich 
škôlke. Okrem divadielka sa deti zahrali, zasúťažili si, niečo nové sa dozvedeli a dúfame, že aj 
dobre pobavili. Na záver škôlkarov školáci obdarovali aj knižkami do ich škôlkarskej knižnice a 
sladkým veľkonočným prekvapením. 



57 
 

Prvýkrát v knižnici, pob. na ZŠ Krymská 5 
Dpa 26.3.2019 prvýkrát navštívili školskú knižnicu žiaci 1. ročníka školského klubu. 
Oboznámili sa s fungovaním knižnice a rozdelením kníh v knižnici podľa  knižničných 
pravidiel. Dozvedeli sa, kto píše knihy a kto maľuje ilustrácie do kníh. Kam putuje kniha po 
vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime, alebo kde si ju môžeme požičať. Ako správne 
zaobchádzať s knihou a ako získať čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva bola spojená už aj s 
vystavením čitateľských preukazov a prvou výpožičkou. S deťmi sa už teraz tešíme na ďalšie 
stretnutia. 
 
Kvak a Čľup nepoznajú nudu, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 (2x) 
„V príbehoch nechýba skutočné priateľstvo, so všetkým, čo k nemu patrí...“ 
28.3.2019 a 4.4.2019 navštívili žiaci 1.A a 1.B triedy školskú knižnicu. Išlo o naše prvé 
spoločné čítanie v knižnici. Prečítali sme si príbeh Zajtra z knihy Kvak a Čľup nepoznajú nudu 
od amerického ilustrátora a spisovateľa Arnolda Lobela. Práve prvočitatelia, teda deti vo 
veku od šiestich do ôsmich rokov, patria do najnáročnejšej kategórie čitateľov. V tomto 
období ich je potrebné zaujať, získať pre knihy, aby si k nim vytvorili vrelý vzťah. Skokan Kvak 
a ropušiak Čľup sú veselá dvojica a deti sa s nimi nikdy nebudú nudiť. V týchto príbehoch 
nechýba skutočné priateľstvo, so všetkým, čo k nemu patrí, vrátane hádok a uzmierovania. 
Práve táto kniha by mala byť dobrým základom pre našich malých čitateľov. Súčasťou 
stretnutia bola aj informačná príprava pre žiakov prvého ročníka, zápis do knižnice a 
samozrejme aj ich prvá vypožičaná kniha.  
 
Veľkonočná výstavka, Klub seniorov č. 1 
Tradície a zvyky našich predkov, ktoré sprevádzali veľkonočné obdobie, ešte nie sú 
minulosťou. Tak ako kedysi, ešte aj dnes ich môžeme zažiť v rôznych podobách. Seniorky z 
klubu č.1 v Michalovciach pod vedením vedúcej Hapákovej pripravili pre svojich členov, pre 
čitateľov knižnice (pobočky ZKGZ na Obrancov mieru 4), ale aj širokú verejnosť výstavku 
ľudovo-umeleckých výrobkov. Neodmysliteľným symbolom sviatkov Veľkej noci sú zdobené 
vajíčka. Tradičné maľovanie vajíčok je na Slovensku stále veľmi rozšírené. Pochádza zo 
starého zvyku, kde vajíčko bolo symbolom obnovenia života, jari, slnka, lásky a večnosti. 
Rôzne typy dekorácie veľkonočných vajíčok sa líšia v jednotlivých regiónoch. Nechýbali ani 
kvety, ktoré symbolizujú príchod  jari. Súčasťou výstavky sú aj veľkonočné výšivky, háčkované 
dečky, keramika, korbáčiky a rôzne dekoračné predmety, ktoré sú súčasťou týchto sviatkov. 
Ďakujeme aj takouto formou našim seniorom za zachovávanie  ľudových tradícií a 
spríjemnenie príchodu Sviatkov Veľkej noci.  
Dep matiek, netradičná hodina angličtiny, pob. na ZŠ Krymská 5 
You listen to our dreams, You listen to our hopes, 
You feel our fears, You are no.1. 
Žiaci sa na tejto hodine dozvedeli niečo nové o tomto sviatku – Dpu matiek. Kde, ako a kedy 
sa oslavuje aj v iných krajinách z prezentácie v anglickom jazyku. Nechýbali ani malé rady a 
nápady v podobe jednoduchých receptov, ako potešiť mamky v tento sviatočný dep. Žiaci 
vyrábali knižné záložky v tvare srdiečok. Tvorivej dielne sa 7.5.2019 zúčastnili žiaci 6.A a 6.B 
triedy s pani učiteľkami anglického jazyka. 
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Deň matiek - tvorivé dielne, pob. na ZŠ T.J. Moussona 4 
Toto je kytička z malého hájička 
pre teba, mamička, kus môjho srdiečka. 
Druhá májová nedeľa je už onedlho tu. Patrí predovšetkým našim mamkám. Oslavuje sa na 
počesť všetkých matiek v snahe vyjadriť vďačnosť a lásku za energiu a úsilie, ktoré 
vynakladajú pri výchove svojich detí. 9.5.2019 mali deti možnosť pripraviť si pre svoje mamky 
pozdrav s veľkým srdiečkom. Námety sme čerpali z knihy Veľká kniha malého školáka. Táto 
kniha nám poslúžila aj na čítanie básničiek venovaných mamičkám. Tvorivých aktivít sa 
zúčastnili žiaci 2.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Mihaľkovou. 
 
Pes najlepší priateľ človeka, klub seniorov č.1 v Michalovciach 
„Pes je najlepším priateľom človeka“, toto je tvrdenie, ktoré pozná každý z nás. So 
štvornohým stvorením je svet odrazu krajší, život veselší a problémy jenoduchšie. Hupaté 
zlatíčka sú liekom na každú bolesť. Najlepší priateľ človeka dáva takú lásku, ktorú inde 
nenájdeme. Úprimnú, čistú a nezištnú. Pes bol prvým domestikovaným zvieraťom vôbec a 
naďalej ostáva obľúbeným domácim miláčikom. 
Dpa 20.5.2019 navštívila  klub seniorov č.1, pod vedením p. Hapákovej, Mgr. Hudáková z 
kynologického klubu v Michalovciach. Klub športovej kynológie pri SPoŠ Michalovce je 
združením chovateľov psov a priaznivcov kynológie. Súčasťou návštevy bola zaujímavá 
prednáška o výcviku, starostlivosti a dôležitosti psa nielen pre zdravého jedinca, ale aj ľudí s 
rôznym zdravotným hendikepom. Nechýbala ani odborná literatúra na túto tému z fondu  
Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického, ktorú si účastníci besedy mohli aj vypožičať. 
 
Čítajme si...2019, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
Najpočetnejší detský čitateľský maratón - 12. ročník. 
Cieľom projektu je podporiť čítanie u detí a zárovep poukázať na význam literatúry a čítania 
pre detského čitateľa. No predovšetkým motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným 
návštevám knižníc. Organizátorom podujatia je Linka detskej istoty. Krstnou mamou 
podujatia ‘ČÍTAJME SI’ je už od samého začiatku pani spisovateľka Oľga Feldeková. Číta sa na 
celom Slovensku. 
Aj školská knižnica, pod vedením Mgr. Tongeľovej, na Základnej škole T.J.Moussona 4 v 
Michalovciach sa zapojila do tohto čitateľského maratónu pod záštitou Zemplínskej knižnice 
Gorazda Zvonického. Čítala sa knihaČertík Trapko od autorky P. Sabolovej Jelínkovej. Čítalo 
sa od 9:00 do 15:00hod. Do čitateľského maratónu sa 30.5.2019 na tejto škole zapojilo 213 
žiakov prvého i druhého stuppa ZŠ. 
 
Vyhodnotenie čitateľského projektu R. Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Krymská 5 
Na konci školského roka bol ukončený už piaty ročník čitateľského projektu pre žiakov 
piateho ročníka pod názvom Roald Dahl a jeho autorská dielpa. Žiaci využili pri tomto 
projekte možnosť samostatného výberu knihy a individuálneho hodnotenia pomocou 
nálepiek. Naj knihou sa stala kniha Matilda. 
Dpa 11.6.2019 sa vyhodnotenia projektu zúčastnila 5.B trieda s pani učiteľkou Mgr. 
Serečunovou v počte 19 žiakov. 
Dpa 25.6.2019 sa vyhodnotenia projektu zúčastnila aj 5.A trieda s pani učiteľkou Mgr. 
Hrehovčíkovou v počte 23 žiakov. 
Všetci žiaci boli odmenení malou sladkosťou za zapojenie sa do spoločného čítania. 
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Vyhodnotenie čitateľského projektu R. Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Školská 2  
Na konci školského roka bol ukončený už piaty ročník čitateľského projektu pre žiakov 
piateho ročníka pod názvom RoaldDahl a jeho autorská dielpa. Žiaci využili pri tomto 
projekte možnosť samostatného výberu knihy a individuálneho hodnotenia pomocou 
nálepiek. Naj knihou sa stala kniha Kamoš obor. 
Dpa 26.6.2019 sa vyhodnotenia projektu zúčastnila 5.B trieda s pani učiteľkou Mgr. Vargovou 
v počte 15 žiakov a na druhom stretnutí 5.A trieda v počte 10 žiakov. Všetci žiaci boli 
odmenení malou sladkosťou za zapojenie sa do spoločného čítania. 
 
Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ 
T.J.Moussona  
Na konci školského roka bol ukončený už piaty ročník čitateľského projektu pre žiakov 
piateho ročníka pod názvom Roald Dahl a jeho autorská dielpa. Žiaci využili pri tomto 
projekte možnosť samostatného výberu knihy a individuálneho hodnotenia pomocou 
nálepiek. Naj knihou sa stala kniha Charlie a továrep na čokoládu. 
Dpa 13.6.2019 sa vyhodnotenia projektu zúčastnila 5.B trieda s pani učiteľkou PaedDr. 
Andrišovou v počte 22 žiakov. Naj čitateľkou sa stala Ninka, ktorá prečítala 15 kníh. 
Dpa 20.6.2019 sa vyhodnotenia projektu zúčastnila aj 5.A trieda s pani učiteľkou Mgr. 
Rudašovou v počte 19 žiakov. Naj čitateľmi sa stali Emka a Michal, ktorí prečítali taktiež 
všetkých 15 kníh. Tento čitateľský maratón bol veľmi vydarený a žiaci spolu prečítali 119 
titulov od tohto autora. 
 
Netradičná hodina slovenčiny v školskej knižnici, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
Dpa 19.9.2019 sa žiaci piateho ročníka potešili zážitkovej a netradičnej hodine slovenského 
jazyka a literatúry v školskej knižnici. Cieľom návštevy bolo oboznámiť študentov s 
možnosťami a službami knižnice, spoznať knižné tituly na policiach, nájsť zaujímavú knihu, 
vypožičať si ju. Z rozhovoru so študentmi vyplynulo, že pravidelným čítaním a vystupovaním 
pred triedou formou výkladu z prečítanej knihy očakávajú zlepšenie svojich rečových 
schopností a pravopisu. Určite to nebola ich posledná návšteva knižnice. Spolu chystáme 
ďalšie otvorené hodiny a zážitkové formy vyučovania v priestore knižnice. 
 
Netradičná hodina slovenčiny v školskej knižnici, pob. na ZŠ Školská 2 
Dpa 25.9.2019 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili zážitkovej a netradičnej hodine slovenského 
jazyka a literatúry v školskej knižnici. Cieľom návštevy bolo oboznámiť študentov s 
možnosťami a službami knižnice, spoznať knižné tituly na policiach, nájsť zaujímavú knihu a 
vypožičať si ju. Spestrením bola súťaž v zoraďovaní kníh podľa autora alebo názvu kníh.  
 
Ako to funguje, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
Dpa 26.9.2019 navštívili školskú knižnicu žiaci 3.C triedy. Prišli zistiť „ako to funguje“ s 
vyhľadávaním informácií v odbornej literatúre. Žiaci pracovali s encyklopédiami a slovníkmi. 
Učili sa vyhľadávať rôzne informácie, ktoré im poslúžia v odborných predmetoch vo 
vzdelávacom procese k dosiahnutiu výborných školských výsledkov. Súčasťou aktivít bola aj 
výpožička kníh.  
 
Hodina slovenčiny v školskej knižnici, pob. na ZŠ Školská 2 
Dpa 2.10.2019 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili zážitkovej a netradičnej hodine slovenského 
jazyka a literatúry v školskej knižnici. Cieľom návštevy bolo oboznámiť študentov s 



60 
 

možnosťami a službami knižnice, spoznať knižné tituly na policiach, nájsť zaujímavú knihu a 
vypožičať si ju. Súčasťou bola aj informačná príprava a zápis nových žiakov do knižnice. 
 
Záložka do knihy spája školy: List za listom - baví ma čítať, pob. na ZŠ Krymská 5 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne 
vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2019 10. ročník česko-slovenského 
projektupre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy. 
Cieľ česko-slovenského projektu 
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými 
gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Do projektu sa 
zapojila aj VII. ZŠ. Dpa 8.10.2019 sa žiaci 2.A triedy  zúčastnili tvorivej dielne, kde sme 
vyrábali knižné záložky pre žiakov z partnerskej školy, taktiež zapojenej do tohto projektu. 
Doplpujúcim programom výroby záložiek bolo aj čítanie príbehov. 

 
Záložka do knihy spája školy:List za listom - baví ma čítať, 1.A, pob. na ZŠ Školská 2 
Do projektu sa zapojila aj V. ZŠ. 
Dpa 9.10.2019 sa žiaci 1.A a 1.B triedy  zúčastnili tvorivej dielne, kde sme vyrábali knižné 
záložky pre žiakov z partnerskej školy, taktiež zapojenej do tohto projektu. Partnerskou 
školou je ZŠ na Tyršovej ul. v Rumburku v ČR. 
 
Aby pamäť lepšie pracovala, tréning pamäti (4 stretnutia) 
Pre klientov Denného stacionára sv. Kláry sme pripravili už šiesty ročník preventívneho a 
aktivizačného programu pod názvom Aby pamäť lepšie pracovala. Celkovo ide o päť 
stretnutí, ktoré majú byť štartom pre ďalšie aktivity na trénovanie pamäti pre klientov 
centra. Aktivity sú zamerané na rôzne cvičenia, ktoré priamo pôsobia na pamäť, pozornosť, 
myslenie, orientáciu a reč. Súčasťou sú aj krátke pohybové aktivity s loptičkami - automasáž, 
ktorá je  v našom prípade v značnej miere aj využívaná. Stretnutia budú v priestoroch 
Denného stacionára sv. Kláry, Okružná 3657 v  Michalovciach. Programu sa účastní 10 
seniorov pod vedením koordinátorky zariadenia  Mgr. Raganovej. 
 
Výstavka - Záložka do knihy spája školy: List za listom -- baví ma čítať, pob. na ZŠ 
T.J.Moussona 4 
Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci I.ZŠ. Dpa 17.10.2019 sa konala výstavka žiakmi 
vyrobených záložiek, ktoré poputujú žiakom z partnerskej školy z Novosedlice v ČR. 
Celodenného podujatia sa zúčastnilo 230 žiakov I. i II. stuppa ZŠ. Toto podujatie sa konalo v 
spolupráci so školskou knižnicou pod vedením PaedDr. Kovaľovej. 
 
Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev, pob. na ZŠ Školská 2 
Dpa 23. 10. 2019 žiaci tretieho ročníka sa v triede oboznámili s knihami od slovenského 
autora Petra Karpinského. Obsah sme si prerozprávali formou rozhovoru, aby sme boli 
pripravení na našu veľkú besedu v ZUŠ s týmto autorom. Besedu s Petrom Karpinským Teta 
Agáta a jej mačacia sedmička viedla Mgr. Majvitorová, ktorá autora dobre vyspovedala a my 
sme sa dozvedeli veľa zaujímavosti či už o autorovi alebo jeho knihách.  
 
Čertik Trapko, pob. na ZŠ Školská 2 
Dpa 29.10.2019 sme sa stretli na spoločnej besede o tejto prečítanej knižke. Nechýbali ani 
aktivity spojené s textom napr. tajnička alebo hlavolam ako sadiť v čertovej záhradke. 
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Spoločne sme sa naučili aj prvácku hymnu z knihy Prvák, prvák, vystrč rožky! Štefana 
Moravčíka. V našej knihe s Trapkom šili všetci čerti, tak sa aj naše deti dobre zabavili pri 
hrách, tanci a speve v halloweenských maskách.  
 
Výstavka záložiek z partnerskej školy pob. na ZŠ T.J. Moussona 4 
Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci I.ZŠ. Dpa 7.11.2019 sa konala výstavka záložiek 
vyrobených žiakmi z partnerskej školy z Novosedlice v ČR. Podujatia sa zúčastnilo 23 žiakov z 
3.B triedy. Žiaci sa dozvedeli niečo nové o partnerskej škole a jej žiakoch z priloženého listu a 
fotografií. Čítanie v českom jazyku išlo našim tretiakom na výbornú. Výstavka potrvá ešte 
niekoľko dní, aby si záložky prezrelo a zobralo čo najviac čitateľov. 
 
Zberný dvor, pob. na ZŠ Školská 2 
Dpa 13.11.2019 sme na 5.ZŠ v školskom klube odštartovali čitateľský, náučný a tvorivý 
projekt pre deti, zameraný na ochranu prírody, životného prostredia „Zeme“ ako krajiny 
zázrakov. Pri týchto aktivitách, deťom na ceste spoznávania, bude pomáhať veselý škriatok 
Lukáško z knihy Veľká kniha malého školáka o prírode. Projekt je určený pre žiakov 1.stuppa 
ZŠ školského klubu. V priebehu školského roka si žiaci vytvoria  informačnú nástenku, ktorú 
budú priebežne aktualizovať a dopĺpať - Naučme sa triediť odpad, správne a zodpovedne. 
Určite spoločne  oslávime aj Dep Zeme a Dep vody.  
 
Vianočná pohľadnica, tvorivé dielne, pob. na ZŠ Krymská 5 (2x) 
Dpa 3.12.2019 na VII.ZŠ čakala žiakov, v rámci hodiny anglického jazyka, hodina tvorivých 
aktivít, kde žiaci vyrábali vianočné pohľadnice pre svojich blízkych a pre deti z iných krajín 
zapojených do projektu E-Twinning projekt Christmas cardexchange. Pohľadnice boli 
obohatené vianočným prianím v anglickom a slovenskom jazyku. Spestrením stretnutia boli 
aj vianočné koledy a internetové inšpirácie. 
 
Mikuláš, Mikuláš, čo pre nás máš? pob. na ZŠ Školská 2 
V stredu, 4.decembra 2019 sme sa stretli so žiaci školského klubu - s malými prvákmi pri 
Mikulášskom čítaní. Spoločne sme si prečítali Rozprávku o obdarovanom Mikulášovi. Deti sa 
niečo nové dozvedeli aj o živote sv. Mikuláša. Súčasťou stretnutia bola aj informačná 
príprava, prevedená zábavnou formou a zápis prváčikov do knižnice. Spoločne sme si zahrali 
aj veľké vianočné pexeso.  
 
Rozprávka o obdarovanom Mikulášovi, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
5. decembra 2019, sme sa stretli v školskej knižnici s našimi prvákmi pri Mikulášskom čítaní.  
Spoločne sme si prečítali Rozprávku o obdarovanom Mikulášovi. Súčasťou tohto stretnutia 
bolo charakterizovať sviatok Mikuláša v minulosti a dnes formou rozhovoru. Niečo sme si 
spoločne prečítali aj o živote sv. Mikuláša.  
 
Mrázik, pob. na ZŠ Školská 2 
Každoročne sa deti tešia na vystúpenie pri stromčeku, učia sa básne, koledy, pesničky... 
ktorými potešia svojich najbližších. Aj žiaci na 5.ZŠ sa tohto roku pripravili na návštevu 
predškolákov z MŠ na Školskej ulici 5. Nacvičili si divadielko z knihy MrázikPred odchodom zo 
školy školkári navštívili aj školskú knižnicu, kde si prezreli, ale aj prečítali pár rozprávkových 
kníh. Dúfame, že malí školkári zažili pekné dopoludnie medzi šikovnými žiakmi a obetavými 
pedagógmi.  
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Moja milá jedlička, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
Deti 19.12.2019 čakalo zaujímavé dopoludnie v knižnici. Cieľom tohto podujatia bolo 
obohatiť žiacke vedomosti o vianočnom stromčeku. Najskôr sme si prečítali rozprávku Moja 
milá jedlička z knihy Vianočné rozprávky a potom príbeh z knihy Moja najkrajšia vianočná 
kniha - Vianočný stromček je najkrajší... . Súčasťou podujatia bola aj výstavka nových kníh, 
ktoré  rozšírili knižný fond na tejto školskej pobočke 
 
 
Besedy so spisovateľmi 
 
Sladkých štrnásť... stretnutie so spisovateľkou Lenou Riečanskou 
Lena Riečanská pochádza z Bratislavy. Vyštudovala ekonomickú školu, pracovala na rôznych 
manažerských pozíciách, no literárne cítenie ju priviedlo  k písaniu románov z reálneho 
života.. 
Detské odd. knižnice pripravilo pre „tínedžerov“ v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 
, ktorú z verejných zdrojov podporil  Fondu na podporu umenia  stretnutie so spisovateľkou 
Lenou Riečanskou. Podujatie sa uskutočnilo 19.3.2019 v priestoroch ZKGZ, zúčastnilo sa na 
pom 72 žiakov  ZŠ Jovsa a ZŠ P. Horova Michalovce.  Pani Lena Riečanská odprezentovala 
zaujímavým a príťažlivým spôsobom svoju tvorbu. Podujatie spestrila hudobná skupina 
BONN  zo ZUŠ Michalovce pod vedením p. Kolesára a divadelný súbor ASI TAK LDO ZUŠ 
Michalovce pod vedením p. Anky Kornajovej. 
 
Beseda s regionálnou autorkou A. Garbinskou - Kruté objatie (3x) 
Pani Anna Garbinská patrí medzi výnimočných ľudí, ktorí si za svoju tvorivú prácu zaslúžia 
obdiv a uznanie. Aktívne sa zúčastpuje a podieľa na literárnom živote v meste. Po viac ako 
štyroch rokoch (2018) prichádza k čitateľom s knihou Kruté objatie, ktorej hlavnou 
myšlienkou je odkaz : „Pamätajme, že svet hodnôt je veľmi zložitý, ale žiadna vec nemá takú 
hodnotu, aby prevýšila cenu života“. 
Svoje knihy si ilustruje sama. 
Dpa18.3.2019, 29.3.2019 a 2.4.2019 sa konala beseda s našou regionálnou autorkou Annou 
Garbinskou o  tvorbe a spomienkach zo života v Klube č. 1 pod vedením pani Hapákovej, v 
Zariadení pre seniorov na Ulici J.Hollého 9 v Michalovciach a v Dennom centre Bajany. 
Besedy boli spojené s predajom kníh a autogramiádou. 
 
Slovensko krajina plná tajomstiev - Vodné dobrodružstvá 2 
Stretnutie s autorkou a šéfredaktorkou Lenkou Šingovskou  sa konalo dpa 17. 04. 2019. 
Autorka predstavila knihu Vodné dobrodružstvá 2, ktorá je štvrtým dielom  knižnej série 
Slovensko krajina plná tajomstiev  žiakom 5. a 6. ročníka CZŠ sv. Michala v Michalovciach. 
Kniha mapuje kultúrne, historické a prírodné bohatstvo Slovenska v dvojjazyčných náučno-
dobrodružných knižných príbehoch pre deti a mládež. Cieľom publikácie s podtitulom 
"Vodné dobrodružstvá 2" je hravým spôsobom naučiť čitateľov vnímať vodu inak. Kniha je 
obohatená o ilustrácie s výpravno-náučným charakterom. 
 
Stretnutie s Arpádom Soltészom 
Je jeden z najznámejších novinárov,  ktorí písali v 90. rokoch o mafii, politike a privatizácii na 
východe Slovenska. Pôvodne sa špecializoval na investigatívnu žurnalistiku, v súčasnosti 
pôsobí ako politický komentátor. Je predsedom a editorom občianského združenia 
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Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Napísal knihy Mäso – vtedy na východe a Svipa, ktoré 
prišiel odprezentovať v našej knižnici. Čitatelia sa dozvedeli ako sa dostal k novinárčine, čo 
ho motivuje k písaniu /podvodníkov a mocných sa morálka netýka/, že sa po dvoch 
napísaných knihách necíti byť spisovateľom. Kniha Mäso /ak sa podarí/, by mala byť 
sfilmovaná, kniha Svipa vyšla nedávno v českom preklade.    
V závere prebehla autogramiáda a individuálne rozhovory čitateľov s autorom. 
Podujatie sa uskutočnilo 16. mája 2019 v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z 
verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom 
projektu. 
 
Jozef Banáš 
Aký svetový rekord vytvoril M. R. Štefánik? 
Čo ho odradilo od cesty Titanicom? 
Prečo bol M. R. Štefánik dôležitou osobou pri vzniku Česko-slovenskej republiky? 
Odpovede na tieto ale i mnohé iné otázky sa dozvedeli študenti SOŠ obchodu a služieb, 
Gymnázia Ľ. Štúra, SOŠ technickej a verejnosť na besede so spisovateľom Jozefom Banášom, 
ktorá sa uskutočnila dpa 29.5.2019 o 11:00 a 30.5.2019 o 10:00 v priestoroch Zemplínskej 
knižnice G. Zvonického v Michalovciach.  
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov ho 
podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Stretnutie s etnologičkou Katarínou Nádaskou 
Jedna z najznámejších slovenských etnologičiek a historičiek PhDr. Katarína Nádaská Phd. 
navštívila  Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach. Pani Nádaská sa venuje  
slovenskej ľudovej kultúre, náboženskej etnológii, etnomedicíne, ľudovej mágií, výročným 
zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu. Má za sebou množstvo 
vedeckých či vedecko-popularizačných publikácií. Najnovšie sa venuje výskumu čarodejníc na 
Slovenskú, ktorých je vraj aj v tomto storočí dosť. 
Svojim priaznivcom priblížila odkaz rodinných zvyklostí, rozsiahly komplex javov, ktoré 
súviseli s jednotlivými fázami v živote slovenskej rodiny.  Venovala sa tradíciám spojenými  s 
narodením dieťaťa,  podrobne porozprávala o jeho začlenení do dedinského spoločenstva, 
rozobrala svadbu, založenie novej rodiny a nakoniec sprostredkovala fakt staroby a smrti.   
Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme  knižnici. Z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Stretnutie s etnologičkou Katarínou Nádaskou 
Jedna z najznámejších slovenských etnologičiek a historičiek PhDr. Katarína Nádaská Phd. 
navštívila  Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach.  Pani Nádaská sa 
venuje  slovenskej ľudovej kultúre, náboženskej etnológii, etnomedicíne, ľudovej mágií, 
výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu. Má za sebou 
množstvo vedeckých či vedecko-popularizačných publikácií.   Najnovšie sa venuje výskumu 
čarodejníc na Slovenskú, ktorých je vraj aj v tomto storočí dosť. Kto bola grgalica, ako sa dal 
privolať zmok, kto bol premiep, ako sa dal oklamať čert o tom všetkom porozprávala pani 
Nádaská žiakom michalovských základných škôl na prednáške  o Slovenských ľudových 
bytostiach a strašidlách. Tieto bytosti môžeme nájsť aj v ľudových rozprávkach  Pavla 
Dobšinského.   
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Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme  knižnici. Z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Trio Kotkodák - stretnutie so spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou, júl, august 2019 
Detské oddelenie knižnice pripravilo v rámci Kniholandu 2019 stretnutie so spisovateľkou 
Alžbetou Verešpejovou. Alžbeta Verešpejová je spisovateľkou, dramaturgičkou , 
etnografičkou a pedagogičkou. Pre prázdninujúce deti si pripravila interaktívne zážitkové 
čítanie, ale aj tvorivé písanie príbehov a rozprávok. Deti vymýšľali spoločnú rozprávku , hoci v 
nej bolo trochu hororu a temna, nakoniec predsa len to dobro zvíťazilo. Súčasťou podujatia 
boli aj slovné hry, doplpovačky a hádanky. Celé stretnutie bolo finančne podporené Fondom 
pre podporu umenia. 

 
Výstavy 
 
Veselá architektúra  
ZKGZ v spolupráci s Mgr. Luciou Chocholáčkovou  nainštalovalo výstavu Veselá architektúra. 
Výstava bola prezentovaná verejnosti  od 4.12.2018 – 31.1.2019.  Autorkou diel je Mgr. Lucia 
Chocholáčková.  
Mgr. Lucia Chocholáčková študovala v rokoch 1993-1997 Gymnázium Pavla Horova v 
Michalovciach. V rokoch 2000-2005 absolvovala štúdium na Prešovskej Univerzite v Prešove, 
Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra Výtvarnej výchovy a umenia. 
Zúčastnila sa viacero sólových výstav na Slovensku a v zahraničí viacerých sólových a 
skupinových výstav na Slovensku a v zahraničí.  
 
Zimné čaro 
V  priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach svoje výtvarné 
dielka vystavovali žiaci Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Na výstave boli 
prezentované práce, ktoré  žiaci vytvárali  rôznymi technikami ako maľba, perokresba, 
kombinované techniky, pod vedením Bc. Aleny Niklasovej. Výtvarné práce vytvorili žiaci od 8 
- 14 rokov.  Výstava trvala od 02. 01. - do 31. 01. 2019.  
 
Akvarel 
V  priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach od 4. 2.  – 28. 2. 
2019 vystavovali žiaci Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Prezentovali sa žiaci (8-14 
rokov) ateliéru PaedDr. Martiny Vančišinovej. Výtvarné práce vytvorili  technikou akvarel, 
ktorá  je jednou z najmladších výtvarných technik. Pokladá sa za druhý najdokonalejší štýl po 
olejomaľbe. 
 
Nazretie do kultúry východného Slovenska do roku 1945 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického počas celého mesiaca február bola nainštalovaná  
výstava pod názvom Nazretie do kultúry východného Slovenska do roku 1945. 
Výstavu pripravila Štátna vedecká knižnica v Košiciach pri príležitosti 70. výročia svojho 
vzniku. Na jednotlivých paneloch návštevníci mali možnosť vidieť kópie dobových 
dokumentov a fotografie s popisom zachytávajúce činnosť napríklad Spolku študujúcej 
mládeže, začiatky muzeálnej činnosti v mestských centrách,  život a úspechy Košickej 
univerzity. Časť výstavy bola venovaná študijnej literatúre či literárnemu a kultúrnemu životu 
na východnom Slovensku v medzivojnovom období. 
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Po stopách kocúra Félixa 
Výstava ilustrácií Kataríny Barlovej sa konala od 01. 03. – 27. 03. 2019. Ilustrácie sú z knihy 
Po stopách kocúra Félixa. Prostredníctvom rozprávkovo čarovnej knihy Po stopách kocúra 
Félixa sa deti dostanú do rôznych regiónov Slovenska, aby spoznali ich prírodné i kultúrno-
historické osobitosti. Nerozlučným spoločníkom je roztomilý kocúr Félix, ktorý sprevádza 
detského čitateľa na objavných cestách po Slovensku. „Stopovaním“ kocúra Félixa deti 
hravým spôsobom spoznajú zvieratá, rastliny, stavby, odievanie i spôsob života našich 
predkov vo vybraných regiónoch. V siedmich kapitolách tejto knihy postupne odhalia podoby 
života v zradných horách, v tajomnom lese, v kráľovskom meste, na salaši i na dedine, na 
gazdovskom dvore i pri vodnom mlyne. Pútavé obrazové stvárnenie regiónu je doplnené o 
krátke rozprávanie opisujúce „dianie“ na ilustrácii v slovenskom aj v anglickom jazyku. Deti 
sa vďaka textom prenesú do doby dávno minulej, ktorú už sami nemôžu zažiť. Veľká mapa s 
vyznačenými regiónmi v úvode publikácie umožní vytvorenie reálnej predstavy o polohe a 
rozlohe navštívených regiónov v rámci Slovenskej republiky. Ilustrovaný prehľad zvierat v 
závere publikácie plní úlohu praktického slovníka a efektívne rozvíja slovnú zásobu. Vďaka 
tejto knihe sa v detských srdciach ukryjú obrázky z nášho krásneho Slovenska, ktoré ich budú 
sprevádzať celým životom.  
 
Medzitým na inom mieste... Sto rokov českého komiksu 
V dpoch od 4. do 29. marca mali čitatelia a návštevníci našej knižnice možnosť prezrieť si 
výstavu Medzitým na inom mieste... Sto rokov českého komiksu. Výstava bola venovaná 
histórii a vývoju komiksu v Čechách, ale tiež kľúčovým dejinným udalostiam krajiny, ktoré 
boli zachytené na stránkach komiksov. Cieľom výstavy bolo predstaviť najvýznamnejších 
autorov a diela českej komiksovej scény 20. a 21. storočia. Návštevníci mali možnosť vidieť 
komiksy klasikov, ako Josef Lada a Ondřej Sekora, kultové Rýchle Šípy od Jaroslava Foglara, 
tvorbu Káji Saudka a originálne diela súčasných autorov – Lucie Loumové, Karla Jerieho, 
Pavla Čecha či Nikkarina. Výstava vznikla pri príležitosti100. výročia vzniku Československa a 
iniciovali ju České centrá. 
 
10 najväčších Slovákov - výstava literatúry 
V priestoroch študovne Zemplínskej knižnice G. Zvonického v Michalovciach v dpoch 1.3. 
2019 – 30.4.2019  bola sprístupnená výstava literatúry pod názvom „10 najväčších Slovákov.“ 
Politici, kpaz,  zbojník aj  trojnásobný cyklistický majster sveta. Finálová zostava ankety 
Najväčší Slovák, ktorá pozostáva z 11 mien, je pestrá.  Zoznam desiatich najväčších Slovákov 
obsahuje jedenásť mien – o jednu z pozícií sa podelili solúnski bratia a vierozvestovia Cyril a 
Metod. Do top desiatky sa dostali politik Milan Rastislav Štefánik, Alexander Dubček, Gustáv 
Husák a kpaz Andrej Hlinka. Finalistami sa stali aj kpaz Anton Srholec, cyklista Peter Sagan, 
zbojník Juraj Jánošík a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v 19. storočí 
Ľudovít Štúr. Meno absolútneho víťaza sme sa dozvedeli 1. mája 2019. Generál, diplomat a 
politik Milan Rastislav Štefánik sa stal víťazom celonárodnej ankety Najväčší Slovák. Druhé 
miesto obsadil jazykovedec a politik Ľudovít Štúr, tretie miesto v ankete obsadil kpaz Anton 
Srholec. 
Prostredníctvom tejto výstavy sme chceli čitateľom sprístupniť literatúru k danej téme, ktorá 
sa nachádza vo fonde našej knižnice, aby bližšie spoznali osobnosti, z ktorých mal vzísť Naj 
Slovák. 
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68 na vlastnej koži 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického – oddelenie náučnej literatúry pripravilo v 
spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave dpa 24. 4. 2019 o 10.00 hod.  vernisáž k 
výstave “ 68 na vlastnej koži. Výstava je súčasťou projektu Univerzity Komenského GACY ’68, 
podporeného Európskou komisiou v rámci programu Európska pamäť. Jej kurátorom je Mgr. 
Matej Ivančík PhD z Katedry všeobecných dejín FiF UK v Bratislave a koordinátorom 
Michalovčan Bc. Martin Capík, študent UK.  Výstava približuje príbeh Pražskej jari trochu inak 
ako sme zvyknutí, predstavuje výsledky pôvodného výskumu archívnych pramepov, novín, 
súkromnej korešpondencie a spomienok očitých svedkov. Pozrieme sa na šesťdesiaty ôsmy v 
kontexte každodenného života s ikonickými postavami Pražskej jari, ale aj ľuďmi zo „sivej 
zóny“, o ktorých sa hovorí menej. Cieľom výstavy je pripomínanie si šesťdesiateho ôsmeho 
roku, ktorý je súčasťou spoločného dedičstva občianskej spoločnosti v Európe. Na podujatí 
bol  premietnutý aj film o Jánovi Palachovi. Vernisáže sa zúčastnili  študenti Gymnázia Pavla 
Horova, občania mesta a poslanec NR SR  Mgr. Martin Sopko.  
 
Výstava Vodné dobrodružstvá 2 
V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach bola v dpoch  01. 
04. - 30. 04. 2019 sprístupnená výstava Slovensko krajina plná tajomstiev – Vodné 
dobrodružstva 2. Výstava ilustrácii Zuzany Fuskovej priblížila čitateľom i návštevníkom 
knižnice prírodné bohatstvo Slovenska - vodu. Voda ako taká má nezastupiteľné miesto v 
našom živote. Slovensko je druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. 
Výstava pozostávala z ilustrácií s výpravno – náučným charakterom z náučno - dobrodružnej 
knihy pre deti a mládež vydanej vo vydavateľstve Class Košice. Pridanou hodnotou ilustrácií 
sú zobrazené detaily objektov v prierezových pohľadoch, ktoré bežný pozorovateľ pri 
návšteve danej lokality nemá možnosť vidieť. Výpravno – náučné ilustrácie zodpovedajú 
náročným estetickým i technickým požiadavkám. Výstava sa konala v rámci projektu Čítajme 
a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným 
partnerom projektu. 
 
Kaleidoskop 
 Interaktívna výstava Kaleidoskop prostredníctvom vedeckých hračiek v dpoch 04. 05. - 31. 
05. 2019 priblížila návštevníkom techniku, niektoré jej pojmy a fenomény. Bola venovaná 
najmä optike a určená predškolákom a žiakom 1. stuppa ZŠ. Výstava prispela k naplneniu 
túžob malých i veľkých poznávať a učiť sa hrou. Výstavu navštívilo 578 žiakov a návštevníkov. 
Výstava pre veľký záujem bola predĺžená do 28. 06. 2019 Podujatie sa konalo v rámci 
projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, 
ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Z histórie športu v košickom regióne 
Zemplínska knižnica G. Zvonického sprístupnila vo svojich priestoroch v čase od 10. 06. do 
28. 06. 2019 výstavu Z histórie športu v košickom regióne. Návštevníci mohli nazrieť do 
bohatej histórie rôznych športových disciplín v období 20. storočia, ako atletika, gymnastika, 
kolektívne športy, napr. basketbal, hádzaná, futbal, hokej, vodné pólo, ale aj stolný tenis, 
šerm, zápasenie, cyklistika či organizovaná turistika. Samozrejme nechýba Medzinárodný 
maratón mieru. Výstava mapuje významné udalosti, osobnosti, ich víťazstvá, majstrovské 
tituly, účasť na Olympijských hrách a prestížnych súťažiach. Výstavu si prezrelo 250 
návštevníkov. 
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Výstava Žubrienky inštalatérky 
V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach bola v dpoch 03.07. 
- 30. 08. 2019 verejnosti sprístupnená výstava ilustrátorky Emílie Jesenskej z knihy Branislava 
Jobusa Žubrienky inštalatérky - čarovne zábavný  príbeh určený malým, stredným aj veľkým 
milovníkom krásnych rozprávok s dobrým koncom . 
Počas letných mesiacov si výstavu pozrelo 250 návštevníkov našej knižnice. 
 
Magický svet Kataríny Ilkovičovej 
Ilustrátorka, grafická dizajnérka 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického počas mesiaca september bola verejnosti 
sprístupnená výstava pod názvom Magický svet Kataríny Ilkovičovej. Autorka takto  
prezentovala svoje ilustrácie kníh „Středa nám chutná“  a „Já se nechtěl stěhovat“. 
košickej ŠUPke, teda Škole úžitkového výtvarníctva. Od roku 2007 ilustrovala niekoľko kníh v 
spolupráci s vydavateľstvami na Slovensku aj v Čechách. Na konte má už 35 prevažne 
detských kníh - slovenských i českých a dokonca aj jednu portugalskú. Výstava bola 
verejnosti sprístupnená od 6. do 30. septembra 2019 a videlo ju  249 návštevníkov. 
 
Výstava Literární kronika první republiky 
V dpoch 3.10. – 6.11.2019 bola v rámci Dní českej kultúry 2019 v ZKGZ Michalovce 
sprístupnená panelová výstava k novej obrazovo- výkladovej publikácii Literární kronika první 
republiky. Na 21 paneloch  sústredených k jednému roku obdobia 1918 – 1938 výstava 
predstavila čitateľskej verejnosti Československú republiku ako mnohonárodnostný štát, v 
ktorom literatúra vznikala a bola čítaná nielen v češtine ale aj slovenčine, nemčine, ruštine, 
ukrajinčine maďarčine či poľštine, kde sa na literárnom dianí podieľali nielen spisovatelia, ale 
aj prekladatelia, vydavatelia a čitatelia. Dpa 6.11. sa uskutočnila derniéra výstavy, súčasťou 
ktorej bol autorský večer o literatúre medzivojnového obdobia a práci literárneho vedca – 
historika v súčasnosti. 
 
Výstava Listování Slovenskem  
V rámci Dní Českej kultúry 2019 a v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku, Českým 
spolkom v Košiciach, Českým centrom v Bratislave a Památnika národního písemnictví Prahe 
sa v priestoroch Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach v čase od 
4.11.2019 do 30.11.2019 bola sprístupnená výstava Listování Slovenskem. Autorkou je 
kulturologička a historička Mgr. Monika Kapráliková, PhD. Výstavu zostavila za pomoci PhDr. 
Karela Kolaříka, Ph.D., knihovníka Památníka národního písemnictví v Prahe. 
 
Kto je mojím ochrancom? 
Dpa 2.12.2019  v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach bola slávnostné 
otvorená výstava Kto je mojím ochrancom? Výstavu tvoria diela z modelovacej hliny, ktoré 
vytvorili žiaci ZŠ a ZUŠ z Michaloviec a okolia v rámci 1. ročníka súťaže s rovnomenným 
názvom. Cieľom súťaže bolo zvýšenie povedomia u detí a mládeže o problematike podpory 
ochrany deti pred násilím. Výstava bola sprístupnená do 31. 12. 2019. Videlo ju 230 
návštevníkov knižnice. 
 
Zimné čarovanie 
V  priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach od 2. 12. 2019 – 31. 
12. 2019 prebiehala výstava žiakov 2. stuppa Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Na 
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výstave boli prezentované práce, ktoré  žiaci vytvárali  rôznymi výtvarnými technikami pod 
vedením Bc. Aleny Niklasovej.  Výstavu navštívilo  230 žiakov, študentov, učiteľov a 
návštevníkov knižnice. 
 
 
Oddelenie beletrie väčšinu svojich aktivít venuje stredoškolskej mládeži a dospelému 
čitateľovi. 
 
Čítanie spomienok Irmy Sztáray 
V piatok 29. marca  sa v Zemplínskej knižnici G. Zvonického  konalo podujatie pod  názvom 
Čítanie spomienok  Irmy Sztáray. 
Podujatie bolo venované 155. výročiu narodenia  dvornej dámy rakúskej cisárovnej a 
uhorskej kráľovnej Alžbety Habsburskej, nazývanej Sissi. Irmu Sztárayovú   vo svojej  
prezentácii predstavila historička Zemplínskeho múzea v Michalovciach Mgr. Stanislava 
Rovpáková. 
Pozvanie na čítanie prijali:  Mgr. Miroslav Sopko, poslanec Národnej rady SR, Ing. Rastislav 
Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja a Ing. Vladimír Sekela, regionálny historik. 
V úvode a závere podujatia sa v krátkom kultúrnom vstupe predstavili učitelia ZUŠ v 
Michalovciach pani Bančejová a pán Starják. 
Podujatie sa konalo v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach.  
 
Gorazd Zvonický -- známy/neznámy 
Dpa 29.04.2019 navštívili  Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach študenti 
SOŠ obchodu a služieb. 
Študenti  1.C a 3.B triedy si prezreli  film s názvom Gorazd Zvonický – známy/neznámy.  Film 
natočil Boris Voropák v spolupráci s TV Mistrál a saleziánmi. 
Gorazd Zvonický bol saleziánsky kpaz, básnik , esejista a prekladateľ vlastným menom Andrej 
Šándor.  Naša knižnica vo svojom názve nesie meno tejto významnej regionálnej osobnosti. 
Cieľom podujatia bolo poskytnúť základné informácie o živote Gorazda Zvonického s 
využitím unikátnych dobových fotografií a dokumentov.  Poukázať na jeho skromnosť, čistý 
charakter, pracovitosť, ktoré môžu byť  vzorom pre dnešnú mladú generáciu. 
 
Literárne dni seniorov mesta Michalovce 2019 
VIII. ročník literárnych dní seniorov mesta Michalovce pripravila knižnica v spolupráci s 
mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou 
p. primátora mesta Michalovce Viliama Záhorčáka. V úvode prítomných pozdravili hostia: 
viceprimátor mesta Michalovce Jozef Sokologorský a predseda okresnej organizácie jednoty 
dôchodcov Slovenska v Michalovciach Ján Butala. Za organizátorov  prítomných privítala pani 
Mária Hajduková. Svojim vystúpením a hrou na husle pohladil dušu všetkým Mgr. Miroslav 
Starják. Potom nasledovala samotná prehliadka seniorov v prednese poézie, prózy a 
prezentácie  vlastnej tvorby. V ich osudoch pribudlo samoty, úvah a rozpomienok, mnohí 
povyťahovali vzácne verše zo šuplíkov a rodinných pamätníkov. V závere zazneli cenné tipy 
pre ženy bez ohľadu na vek z knihy E. Tekelyovej Byť ženou je úžasné, ktoré vyvolali úsmev aj 
smiech. Seniori  mali príležitosť stráviť príjemné chvíle v kruhu  svojich priateľov a 
rovesníkov. 
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Božena Němcová 
V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického sa uskutočnila prednáška spojená s 
besedou z cyklu Ženy v českej literatúre, 1. diel cyklu prednášok bol venovaný Božene 
Němcovej.  
Prednášku spojenú s besedou  pripravil Miestny klub Michalovce Českého spolku Košice. 
Súčasťou podujatia bola taktiež aj PC prezentácia o tejto významnej osobnosti. 
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín 2019. 
 
Bedřich Smetana 
V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického sa uskutočnila prednáška spojená s 
besedou pod názvom Česká národná hudba - Bedřich Smetana 
Pripravil ju Miestny klub Českého spolku v Michalovciach. Prednášajúcou bola pani Mgr. 
Vlasta Vojníková, ktorá prítomným priblížila život a tvorbu B. Smetanu, významného českého 
hudobného skladateľa. 
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín 2019. 
 
Antonín Dvořák 
V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického sa uskutočnila ďalšia z cyklu 
prednášok Česká národná hudba, spojená s besedou. Pripravil ju Miestny klub Českého 
spolku v Michalovciach. Prednášajúcou bola pani Mgr. Vlasta Vojníková, ktorá prítomným aj 
v PC  prezentácii priblížila život a tvorbu skladateľa Antonína Dvořáka. 
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín 2019. 
 
Karolina Světlá 
V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického sa uskutočnila ďalšia prednáška 
spojená s besedou z cyklu Ženy v českej literatúre. Tento diel cyklu prednášok bol venovaný 
Karoline Světlej. Prednášku s PC prezentáciou a prehľadom literárnej tvorby spisovateľky  
odprezentovala Mgr. Vlasta Vojníková. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou 
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2019. 
 
Marie Majerová 
česká prozaička, komunistická novinárka, prekladateľka a národná umelkypa. Tejto 
významnej žene bol venovaný v poradí 3. diel z cyklu prednášok Ženy v českej literatúre. 
Cieľom podujatia bolo oboznámiť zúčastnených o živote a tvorbe Marii Majerovej. To všetko 
vo svojej prednáške odprezentovala Mgr. Vlasta Vojníková. Prednášku spojenú s besedou  
pripravil Miestny klub Michalovce Českého spolku Košice. Súčasťou podujatia bola taktiež aj 
PC prezentácia o tejto významnej osobnosti. 
 
Svet je moja kancelária. Zo života digitálnej nomádky. 
Svet je moja kancelária s podtitulom Zo života digitálnej nomádky, beseda na ktorej nám 
Silvia Púchovská vyrozprávala svoj životný príbeh, ako sa stala digitálnou nomádkou, čo ju k 
tomu viedlo a ako sa naďalej vzdeláva a rozvíja v oblasti svojho podnikania. 
Cieľom podujatia bolo oboznámiť študentov  Strednej odbornej školy obchodu, služieb  a 
verejnosť s pojmom digitálne nomádstvo, vymedziť skupiny digitálnych nomádov, poskytnúť 
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rady ako si vybrať vhodnú krajinu pre svoje pôsobenie a mnoho ďalších tipov a trikov. 
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov ho 
podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Marie Pujmanová 
Ďalší, posledný diel cyklu Ženy v českej literatúre v ZKGZ Michalovce pokračoval prednáškou 
a besedou o živote a diele Marie Pujmanovej. Bola česká spisovateľka poetka, novinárka a 
prozaička. Viaceré jej diela boli sfilmované. 
Prednášku s PC prezentáciou a prehľadom literárnej tvorby spisovateľky odprezentovala 
opäť Mgr. Vlasta Vojníková. Aktívne sa do nej zapájali členovia Miestneho klubu Michalovce 
Českého spolku v Košiciach. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na 
podporu kultúry národnostných menšín 2019. 
 
Literární kronika první republiky, derniéra výstavy s autorským večerom. 
V rámci derniéry výstavy Literární kronika první republiky sa uskutočnil autorský večer k 
rovnomennej knihe. V ZKGZ Michalovce sme privítali spoluautorov knihy Pavla Janáčka a 
Tomáša Pavlíčka. V pripravenej prezentácii nám priblížili ako publikácia vznikala.  Kniha 
zahŕpa viac ako tisíc fotografii, reklamných materiálov, karikatúr, ukážok a ďalších vizuálnych 
dokumentov. Podujatie prebehlo v rámci dní Českej kultúry 2019 a bolo realizované s 
finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky 
a Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky. 
Autorským večerom nás sprevádzal  p. Zaťovič z Českého spolku v Košiciach. 
 
Božena Němcová 
V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického sa uskutočnila prednáška spojená s 
besedou z cyklu Ženy v českej literatúre, 1. diel cyklu prednášok bol venovaný Božene 
Němcovej. Prednášku spojenú s besedou  pripravil Miestny klub Michalovce Českého spolku 
Košice. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín 2019. 
 
Náučné oddelenie 
 
Štátoprávne usporiadanie I. ČSR a jeho vývoj Mníchovská dohoda a zánik štátu. 
Miestny klub Michalovce Českého spolku v Košiciach pripravil pre svojich členov a 
sympatizantov  prednášku spojenú s besedou Štátoprávne usporiadanie I. ČSR a jeho vývoj 
Mníchovská dohoda a zánik štátu. Bola to prvá prednáška z Cyklu prednášok z českej histórie 
– osoby a udalosti 2019. Podnášajúci  JUDr. Miroslav Schýbal zahrnul do svojej prednášky 
situáciu pred vznikom I. ČSR (Clevelandská dohoda, Pittsbuská dohoda, Washingtonská 
deklarácia), vyhlásenie samostatnosti a vznik I. ČSR (28.10.1918), rozobral národnostné 
zloženie, administratívne členenie a spoločenské, kultúrne a politické dianie v spoločnom 
štáte. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín 2019. 
 
Kultúra a vzdelávanie v jednotlivých častiach 1. ČSR 
Cyklus prednášok z českej histórie – osoby a udalosti 2019 pokračoval druhou  prednáškou 
Kultúra a vzdelávanie v jednotlivých častiach 1. ČSR.  Členovia Miestneho klubu Michalovce 
Českého spolku v Košiciach sa zišli v Zemplínskej knižnici G. Zvonického, aby si vypočuli 



71 
 

prednášku JUDr. Miroslava Schýbala. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou 
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2019. 
 
Vývoj hospodárskeho a sociálneho postavenia obyvateľstva, vyrovnávanie rozdielov medzi 
jednotlivými časťami I. ČSR 
Prednášku s týmto názvom si na stretnutí  1. 4. 2019 vypočuli členovia a sympatizanti  (10) 
Miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach. Prednáška bola už v poradí treťou z 
Cyklu prednášok z českej histórie – osoby a udalosti 2019. Od prednášal ju JUDr. Miroslav 
Schýbal v Zemplínskej knižnici G. Zvonického. Rozobral v nej obdobie na prahu 20. storočia. 
So vznikom Československej republiky v roku 1918 došlo k spojeniu dvoch rozdielnych 
hospodárskych celkov. Na jednej strane to boli priemyselne rozvinuté české krajiny a na 
strane druhej prevažne agrárne orientované Slovensko. Ďalej rozobral obdobie po 1. 
svetovej vojne, povojnovú obnovu, svetovú hospodársku krízu a jej vplyv na Slovensko, 
riešenie krízy  a postupné oživenie hospodárstva. Podujatie bolo realizované s finančnou 
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2019. 
 
S tebou ma baví Slovensko 
Dokumentárny film  S tebou ma baví Slovensko si prišli 2. 4. 2019 do Zemplínskej knižnice 
Gorazda Zvonického pozrieť  študenti SOŠT z ul. Partizánskej v Michalovciach. Režisérmi tejto 
filmovej novinky, ktorá ukazuje, čo by na Slovensku mali vidieť a zažiť cudzinci sú Róbert 
Šveda a dokumentarista Pavol Barabáš. Vo filme sprevádza írskeho študenta Toma slovenská 
herečka Gabika. Dokument mapuje cestu zo západu na východ Slovenska a to netradičným 
spôsobom – na bicykloch. Cieľom podujatia bolo poukázať na kultúru, prírodu, 
dobrosrdečnosť ľudí, historické pamiatky, ale najmä na propagáciu našej krajiny. 
 
Gorazd Zvonický známy/neznámy 
V roku 2013 uplynulo sto rokov od narodenia saleziánskeho kpaza, básnika, esejistu a 
prekladateľa Gorazda Zvonického, vlastným menom Andrej Šándor.. Pri tejto príležitosti 
Boris Voropák v spolupráci s bratislavskými saleziánmi a Spolkom sv. Cyrila a Metoda natočil 
52-minútový autorský film s názvom Gorazd Zvonický – známy/neznámy. Jeho skromnosť, 
čistý charakter, pracovitosť sú vzorom pre dnešnú mladú generáciu. Cieľom filmu je podať 
základné informácie o živote Gorazda Zvonického s využitím unikátnych dobových fotografií 
a dokumentov. O osobnosť Gorazda Zvonického prejavili záujem aj študenti  SOŠT ul. 
Partizánska a preto dpa 5. 4. 2019 navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického aby si 
tento film prezreli. Naša knižnica je hrdá na to, že vo svojom názve má meno tejto významnej 
regionálnej osobnosti. 
 
Milan Rastislav Štefánik (100. výročie smrti) 
Dpa 4. mája 2019 uplynie 100 rokov od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika.  
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach pripravila 11. 4. 2019 pre 
študentov SOŠOaS  prednášku spojenú s prezentáciou, ktorú od prezentoval vedecký historik 
PhDr. Václav Ihnát pracovník Štátneho archívu v Košiciach – pracovisko Michalovce. 
Štefánikov neuveriteľný, síce krátky, ale bohatý až dobrodružný život bol a stále je 
nevyčerpateľnou inšpiráciou nielen pre historikov, ale aj umelcov, filmárov atď. Prednášajúci 
nám predstavil Štefánika ako astronóma, cestovateľa, diplomata, politika a vojaka. Priblížil 
nám jeho vzťah k blízkym a známym, jeho postoje k životu, ale i k politickým, kultúrnym a 
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národným potrebám Slovákov a Čechov. Podujatie bolo realizované z finančných 
prostriedkov z Fondu na podporu umenia. 
 
Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov 
Prvý historický dokumentárny film Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov, si 
prišli 15. 4. 2019 pozrieť študenti SOŠOaS. Film je obrazom života, udalostí a zmien, ktoré sa 
v Michalovciach udiali za ostatné storočie. Prostredníctvom výpovedí obyčajných ľudí, ale aj 
odborníkov a osobnosti sa dozvedeli ako Michalovce vyzerali v rôznych obdobiach, ako sa tu 
žilo a aké osobnosti boli späté s našim mestom. Vo filme sú zachytené zlomové okamihy a 
momenty z histórie Michaloviec, ako udalosti 1. svetovej vojny, tragický osud židov, pohnuté 
udalosti rokov 1968 a 1989 a iné. Študenti mali možnosť spoznať Michalovce ako vyzerali 
kedysi a dnes. 
 
Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie 
Dpa 30.4. 2019 sme v Zemplínskej  knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach privítali 
pána Ing. Jozefa Ferenčíka, hlavného radcu na pozemkovom a lesnom odbore  Okresného 
úradu v Michalovciach. Na podujatí pod názvom „Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má 
každý rok nové, nádherné vydanie“ nám ozrejmil situáciu slovenských lesov a pasienkov, 
rozdelenie lesov, ich úžitok a taktiež problematiku poľovníctva. Téma zaujala študentov 
SOŠOaS v Michalovciach natoľko, že pán Ing. Ferenčík nestíhal odpovedať na všetky ich 
otázky. Podujatie sa konalo v rámci projektu „Čítajme a tvorme v knižnici.“  Z verejných 
zdrojov podporil  Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Jar, leto... zima, zima 
V rámci výstavy ’68 na vlastnej koži sa v Zemplínskej knižnici Gorazda  Zvonického dpa 2. 5. 
2019 konalo podujatie,  na ktorom bol premietnutý film Jar, leto... zima, zima. Dokument 
pojednáva o životných osudoch troch účastníkov protestnej hladovky študentov Univerzity 
Komenského v Bratislave. Táto udalosť sa konala začiatkom roku 1969 na protest proti 
sovietskej invázii do vtedajšieho Československa. Premietania sa zúčastnili klienti 
občianskeho združenia Integra o.z., ktoré v roku 1994 založila skupina nadšencov pre oblasť 
duševného zdravia v Michalovciach.  Viacerí klienti združenia si pamätali rok 1968 a s 
oduševnením o pom po premietaní filmu diskutovali. 
 
Ako chutí moc -- divadelné predstavenie 
Univerzita Komenského v Bratislave a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v 
Michalovciach pripravili  6. mája 2019 divadelné predstavenie Ako chutí moc. Hrou 
inšpirovanou románom Ladislava Mpačka sa predstavilo študentské divadlo Rusalka pri 
Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Univerzity Komenského. Predstavenie bolo 
sprievodným podujatím výstavy  „ 68 na vlastnej koži a projektu GACY 68. Zúčastnili sa ho 
študenti Gymnázia Pavla Horova. „ Ďakujem ZKGZ za skvelú spoluprácu aj v projekte 
Prelomový rok 1968: vydarenú inštaláciu výstavy i možnosť, aby naše študentské divadielko 
predstavilo hru, ktorú sme k projektu naštudovali. Veľa úspešných podujatí a zvedavých 
čitateľov a návštevníkov  želám“  napísal do našej kroniky pán docent Ľubor Matejko. 
 
Relaxujeme v knižnici 
Ľudia so zdravotnými ťažkosťami  sa stretávajú vo svojom živote s častými komplikáciami. 
Pritom zdravotné postihnutie je iba jednou z mnohých súčastí osobnosti človeka a rozhodne 
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by nemalo brániť účasti ľudí na voľno časových aktivitách a spoločenskom živote. Je veľmi 
dôležité, aby bol človek vnímaný, ako človek so svojim špecifickými kvalitami. Klienti  Integry 
, o. z. pre duševné zdravie navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v 
Michalovciach 15. 5. 2019, aby relaxovali pri prírodopisných dokumentárnych filmoch Vlky a 
Tučniaky a obnovili si tak svoje psychické sily.  
 
Mestá sveta. Petrohrad - skvost na rieke Neve 
Prednášku spojenú s prezentáciou Petrohrad – skvost na rieke Neve, ktorá sa konala 
24.5.2019 od prednášala umelecká maliarka Anna Matta rodáčka z Petrohradu. Predstavila 
nám skvosty svojho rodného mesta, jeho históriu, kultúrne pamiatky, hrdinstvo ľudí počas 2. 
svetovej vojny, ale aj súčasnosť a svoje vnímanie okolia. Podujatie bolo o to zaujímavejšie, že 
pani Anna Matta rozprávala po rusky. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme 
v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
100 rokov 1. ČSR a jej význam pre ďalší vývoj našich národov 
Okrúhle výročia sú dobrou príležitosťou na to, aby sme sa na chvíľu vrátili do minulosti. 
Zemetrasenie v dejinách – aj tak by sa dalo charakterizovať dianie, ktoré pred 100 rokmi 
zmenilo politickú mapu Európy. Rozpadli sa mnohonárodnostné ríše a na ich troskách 
vznikali menšie národné štáty. Medzi nimi i 1. ČSR, ktorá vznikla 28. októbra 1918. O 
udalostiach, ktoré tomuto všetkému predchádzali porozprával študentom SOŠT z ul. 
Partizánskej JUDr. Miroslav Schýbal. Zvlášť vyzdvihol osobnosť Milana Rastislava Štefánika, 
ktorý otvoril európsku politickú scénu T. G. Masarykovi a Eduardovi Benešovi. Podujatie sa 
konalo 28.5.2019 o 9.00 hod. v Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach. 
 
Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov 
Dokumentárny film Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov, si prišli pozrieť 
študenti SOŠT ul. Partizánska. Film je obrazom života, udalostí a zmien, ktoré sa v 
Michalovciach udiali za ostatné storočie. Prostredníctvom výpovedí obyčajných ľudí, ale aj 
odborníkov a osobnosti sa dozvedeli ako Michalovce vyzerali v rôznych obdobiach, ako sa tu 
žilo a aké osobnosti boli späté s našim mestom. Vo filme sú zachytené zlomové okamihy a 
momenty z histórie Michaloviec, ako udalosti 1. svetovej vojny, tragický osud židov, pohnuté 
udalosti rokov 1968 a 1989 a iné.  
 
Týždeň dobrovoľníctva 2019 
V rámci Týždpa dobrovoľníctva, ktorý sa konal od 16. do 22. septembra sa zapojila aj 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach. Pre klientov občianskeho 
združenia Integra – združenie pre duševné zdravie, sme darovali knihy na podujatí Zóna bez 
pepazí.  
 
Špacirki na kaveju - Nežná revolúcia v Michalovciach 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického  v Michalovciach hostila dpa 18. 11. 2019  
populárne Špacirki na kaveju. Témou bola „Nežná revolúcia“ v Michalovciach. O tom ako 
vyzeralo v našom meste počas revolučných dní prišli porozprávať ľudia, ktorí boli priamo pri 
dianí.  Martin Pado – jeden z hlavných predstaviteľov  nežnej revolúcie v okrese a Dušan 
Plichta  - priamy účastník a spoluorganizátor nežnej revolúcie v Michalovciach. Moderátori 
programu sa pýtali na prvé náznaky revolúcie v meste, na prvú spontánnu manifestáciu, 
ktorá sa konala 24. novembra  1989. Hostia hovorili o svojich zážitkoch, o počiatočnom 
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strachu, ale aj o dobrom pocite. Obidvaja pokladajú November 1989 za jednu z pozitívnych 
historických udalostí.  
 
História Michaloviec II. Michalovce ako sídlo Zemplínskej župy. (1919 -- 1922) 
V rámci národných dejín je potrebné venovať pozornosť aj regionálnym dejinám. Preto pri 
príležitosti 100. výročia od vzniku Zemplínskej župy, ktorej centrom boli Michalovce, 
spracovali túto časť regionálnych dejín odborníci na slovo vzatí PhDr. Václav Ihnát, PaedDr. 
Martin Molnár a Mgr. Matej Starják PhD. Autori ju prišli predstaviť študentom GPH a 
pracovníkom knižnice. Oboznámili nás o tomto historickom úseku dejín nášho mesta, o tom 
ako fungovali župné orgány a župný úrad, predstavili nám zemplínskych županov, školstvo, 
šport, zdravotníctvo, armádu a spoločenský život v meste.  Podujatie sa uskutočnilo v rámci 
projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, 
ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Ochrana životného prostredia. Odpady a plasty 
Vzťahy človeka k  životnému prostrediu – k prírode to všetko má vplyv na život jednotlivca i 
ľudstva ako celku a bude rozhodovať o tom ako trvalo sa bude rozvíjať ľudská civilizácia. 
Preto sa musíme zamyslieť nad tým,  ako sa máme v prírode a v jej okolí správať. Prednášku 
a prezentáciu sme venovali práve tejto problematike ( história odpadov, plasty, recyklácia) 
Na záver sme si pozreli ukážku o zbere, separovaní a opätovnom  spracovaní plastov. 
 
 
 
Oddelenie študovne v uplynulom období pripravilo pre žiakov základných a stredných škôl 
niekoľko zaujímavých podujatí : 
 
Kult tela 
V Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach sa 28.2.2019 stretli študenti Gymnázia 
Ľudovíta Štúra v Michalovciach s psychologičkou PhDr. Zuzanou Martinkovou, ktorá 
študentom porozprávala o vzniku, vývoji a dôsledkoch kultu tela. 
Cieľom tejto prednášky bolo, aby si mladi ľudia uvedomili, že namiesto toho, aby nad svojím 
telom nariekali, prijali ho s vedomím, že sú jedinečným originálom. Na tomto svete 
neexistuje nikto taký ako oni, nikto, kto by bol tak nádherne stvorený. Nie je potrebné sa 
povyšovať nad iných, iba prijať svoje telo, či už sa nám zdá veľké, malé alebo neohrabané. 
Čím viac to takto budeme chápať, tým budeme šťastnejší. 
Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Gorazd Zvonický -- známy/neznámy 
Filmom Gorazd Zvonický – známy/ neznámy sme 12.3.2019 v Zemplínskej knižnici G. 
Zvonického v Michalovciach priblížili  život a tvorbu nášho rodáka Gorazda Zvonického, 
vlastným  menom Andrej Šandor ( 29.6.2013 - 27.7.1995) študentom Obchodnej akadémie v 
Michalovciach. 
Pri príležitosti 100. výročia narodenia  básnika, prekladateľa, pedagóga – kpaza – misionára 
Gorazda Zvonického  Boris Voropák v spolupráci s bratislavskými saleziánmi a spolkom sv. 
Cyrila a Metoda natočil autorský film pod názvom Gorazd Zvonický – známy/neznámy. Film 
má tri základné časti. Prvá sa zaoberá jeho detstvom, rodinou a školou – faktormi, ktoré ho 
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výrazne formovali v rannom období. Zdôrazpuje aj rozhodujúcu úlohu prof. Štefana Hlaváča 
pre jeho orientáciu na kpazskú dráhu. Druhá časť analyzuje básnikovu tvorbu v kontexte v 
dobe v ktorej vznikla. Tretia časť dáva odpoveď na otázku nastolenú výsledkom ankety v 
úvode filmu: čo robíme pre to, aby naša generácia lepšie poznala život a dielo Gorazda 
Zvonického? Gorazd Zvonický patrí k tým osobnostiam nášho národa, ktoré napriek ich 
obdivuhodnému celoživotnému dielu sú v širokej verejnosti málo známe. Jeho skromnosť, 
čistý charakter, pracovitosť sú vzorom pre dnešnú mladú generáciu. 
 
Vtáctvo Dolného Zemplína a jeho ochrana 
V Zemplínskej knižnici G.Zvonického v Michalovciach 15.4.2019 študenti Strednej odbornej 
školy technickej , Partizánska 1, Michalovce a verejnosť  si vypočuli prednášku Ing. Mateja 
Repela PhD. pod názvom „Vtáctvo Dolného Zemplína a jeho ochrana.“ 
Prostredníctvom prednášky a prezentácie sa návštevníci  oboznámili s najvýznamnejším 
chráneným vtáčím územím na Slovensku Senianské rybníky a Medzibodrožie. Dozvedeli sa o 
druhoch vtáctva o príčinách ohrozenia a možnosťami ochrany vtáctva v tejto oblasti. 
Súčasťou bola výstavka odporúčanej  literatúry k danej  téme.  Podujatie sa konalo v rámci 
projektu Čítajme a tvorme v knižnici. 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom 
projektu. 
 
Záhadný vesmír - Čo sme o vesmíre nevedeli  
Dpa 6.5.2019 sa v priestoroch Zemplínskej knižnice G.Zvonického v Michalovciach konala 
prednáška spojená s prezentáciou, ktorú odprezentovala  PhDr. Milada Jakubecová  odborná 
pracovníčka Hvezdárne v Michalovciach. Žiaci ZŠ Moskovská 1, Michalovce sa dozvedeli čo je 
zatmenie slnka, polárna žiara a iné zaujímavosti ktoré sa podarilo nafotografovať 
astrofotografom či už na zemi alebo vo vesmíre. Účastníkov téma zaujala natoľko že počas 
prezentácie sa zapájali do diskusie a dávali  prednášajúcej otázky, na ktoré dostali  hneď aj 
odpovede. Vesmír  aj tak ostáva  jedným obrovským neprebádaným miestom a v jeho 
tmavých kútoch sa môže ukrývať čokoľvek. 
 
Láskavé rozprávky, ZŠ Nacina Ves  
Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického dpa 15. 05. 2019 navštívili  žiaci ZŠ Nacina Ves. 
Čítanie knihy od Branislava Jobusa Láskavé rozprávky bolo spojené s tvorivou dielpou. Detí si 
z knihy vybrali a prečítali rozprávku: Láska k športu a Láska k jedlu. Porozprávali o rôznych 
podobách lásky: láske k mame, k otcovi, k súrodencom, ale aj láske k jedlu, k tancu, k 
zvieratám, k prírode a pod...V rámci tvorivej dielne si žiaci vyrobili farebné srdiečko, ako 
dôkaz lásky pre svojich najbližších. 
 
Ezop - Bájka o myši a býkovi 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci so Špeciálnou 
základnou školou v Trhovištiach organizovala  dpa 4. 6. 2019 podujatie pod názvom Ezop – 
Bájka o myši a býkovi. 
Deti v skupinách aktívne vypĺpali pracovné listy a na záver ilustrovali podľa vlastnej 
predstavivosti hlavných predstaviteľov dnešného čítania – myš a býka. 
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14 mesiacov na ceste okolo sveta stopom 
Dpa 21.6.2019 v priestoroch Zemplínskej knižnice G.Zvonického v Michalovciach sa so 
svojimi cestovateľskými zážitkami podelil cestovateľ a bloger  Ing. Peter Hoferek. Jeho túžba 
po spoznávaní rôznych kultúr, prírodných krás a v neposlednom rade aj seba samého ho už 
neraz vytiahla za hranice pohodlia. S batohom na pleciach navštívil vyše 50 krajín sveta. Stále 
mu to ale nestačí. Cestovateľských plánov má ešte mnoho!. Rozprával o zážitkoch na cestách 
a ako sa dá cestovať s minimálnymi nákladmi.  Snaží sa zablúdiť na miesta, kde cudzinec 
bežne nezavíta. Najradšej navštevuje zabudnuté dedinky, kde poznáva tradičný život 
obyvateľov navštívenej oblasti.  Návštevníci sa zapájali  do diskusie a dávali  prednášajúcemu 
otázky, na ktoré dostali vyčerpávajúce odpovede. 
 
Na besede s regionálnou redaktorkou a reportérkou televízie JOJ Katarínou Kleknerovou 
stretli študenti, členovia redakčných rád školských časopisov a tvorcovia školských 
rozhlasových relácii michalovských stredných škôl (GPH , GĽŠ, SZŠ). V družnej besede sa 
študenti dozvedeli v čom spočíva práca redaktora, reportéra, ako vyzerá ich pracovný dep a 
príprava reportáží. Študentov obzvlášť zaujala reportérska činnosť Kataríny Kleknerovej na 
Ukrajine. V spojení s aktuálnymi ale tiež historickými udalosťami bola téma pracovnej 
činnosti reportérky na Ukrajine pre študentov a verejnosť veľmi atraktívna a pútavá. 
 
Vďaka patrí Vám 
október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším 
ľuďom. Tak sme aj v našej knižnici opäť po roku, pripravili stretnutie našich bývalých kolegýp 
Nechýbali fotografie a videá ich najbližších, ktoré si na stretnutí ukazovali, a pripomenuli si, 
čo sa za posledný rok udialo a zmenilo v ich živote. Veľmi nás teší, že prostredníctvom 
podujatia v našej knižnici sa mohlo toto stretnutie uskutočniť. 
 
Veriť - Milovať - Pracovať, Spojená škola internátna 
Dpa 28.10.2019 Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického navštívili študenti Spojenej školy 
internátnej Michalovce. Informačnou prípravou a prezentáciou sa žiaci  oboznámili ako sa 
stať čitateľom knižnice, aké služby poskytuje knižnica, aká literatúra sa  nachádza vo fonde 
knižnice. V rámci spomienky na 100.výročie tragického skonu jednej z najznámejších 
osobností novodobých dejín Slovenska študenti navštívili výstavu, ktorej autorom je Štátna 
vedecká knižnica v Košiciach  pod názvom: Veriť – milovať – pracovať a je venovaná  Milanovi 
Rastislavovi Štefánikovi  (1880 – 1919). Študenti sa oboznámili so životnou cestu M.R. 
Štefánika a odchádzali z knižnice obohatení o nové informácie. 
 
Milujeme Slovensko 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci so Špeciálnou 
základnou školou v Trhovištiach organizovala  dpa 12. 11. 2019 podujatie pod názvom 
Milujeme Slovensko. V rámci podujatia sme si  zahrali súťažno-zábavno-vedomostnú šou o 
Slovensku. rozoberali a porovnávali svoje prežité „potulky“ po Slovensku. Vedomostnej 
súťaže spojenej s prezentáciu a pracou s knihou sa zúčastnilo 15 žiakov. 
 
Vianočné zvyky a tradície 
Vianoce pomaly klopú na dvere a k ním patrí nielen rozbaľovanie darčekov, Štedrá večera či 
stretnutie s rodinou, ale aj rôznorodé zvyky a tradície. Dpa 26.11.2019  si Zemplínska 
knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci so Špeciálnou základnou školou v  
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Pavlovciach nad Úhom a ich žiakmi pripomenuli Vianočne zvyky a tradície. 
Po skončení prezentácie sa im rozdali pracovne listy, kde si svoje vedomosti ešte zopakovali. 
V závere sme sa porozprávali ako oni trávia tieto predvianočne dni, aké majú svoje tradície 
pri Štedrej večeri a čo si želejú pod vianočný stromček. 
 
Mikuláš, tvorivá dielňa 
Dpa 27.11.2019 v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach  
žiaci ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach vyrábali Mikuláša na vareche. Pri výrobe sme použili 
varechu, acrylové farby, plsť, lepidlo a rôzne drobnosti. Inšpiráciu sme čerpali z kníh 
detského náučného oddelenia. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v 
knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom 
projektu. 
 
Vianočné zvyky a tradície 
Vianoce pomaly klopú na dvere a k ním patrí nielen rozbaľovanie darčekov, Štedrá večera či 
stretnutie s rodinou, ale aj rôznorodé zvyky a tradície. Dpa 10.12.2019  si Zemplínska 
knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci so Špeciálnou základnou školou  v 
Trhovištiach a ich žiakmi  pripomenuli Vianočne zvyky a tradície. 
Porozprávali sme sa o knižnici a žiakom sme odprezentovali aké zvyky a tradície sa viažu k 
jednotlivým dpom, ktoré predchádzajú Vianociam. Žiaci mali k nahliadnutiu taktiež aj 
literatúru k danej téme. 
 
 
Hodnotenie činnosti LK Čriepky -  senior za rok 2019 
V Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach sa pravidelne každú poslednú stredu v 
mesiaci stretávajú seniori, ktorí sa venujú písaniu - vlastnej tvorby.  Svoju tvorbu (hlavne 
poéziu) tematicky zamerajú na udalosti, ako sú: Veľkonočné sviatky, zima, jarné obdobie, 
MDŽ, MDU, Dep matiek, MDD, leto a pod. Z prózy sú to väčšinou príbehy, spomienky na 
určité udalosti z ich života. V LK Čriepky – senior je zaevidovaných 9 členov a v roku 2019 sa 
stretli 8-krát. Na stretnutiach sa venovali aj príprave Zborníka z tvorby členov LK Čriepky - 
senior. 
Začiatkom septembra (6. 9.2019) sa dve členky Anna Garbinská a Marta Muchová zúčastnili 
1. ročníka prehliadky členov Jednoty dôchodcov Slovenska v prednese poézie, prózy a 
vlastnej tvorby Poetický Spiš v Spišskej Novej Vsi. 
Pani Anna Garbinská sa zúčastnila besied aj mimo nášho mesta a regiónu. Na besedách 
prezentovala svoju tvorbu s dôrazom na svoju poslednú knihu Kruté objatie.  
8.10. – Mestská knižnica Banská Štiavnica. Beseda bola s milovníkmi kníh a členmi 
Autorského literárneho klubu. 
9.10. – Zvolen – s členmi Jednota dôchodcov Slovenska. 
10.10. – Žiar nad Hronom – Jednota dôchodcov Slovenska za prítomnosti zástupcu krajskej 
organizácie JDS p. Hlaváča.  
11.10. – Základná škola Jozefa Horáka Banská Štiavnica pre žiakova 8. a 9. roč. 
5.12 – Vihorlatská knižnica Humenné pre študentov Stredných odborných škôl a Gymnázia. 
Na stretnutie v novembri medzi členov klubu zavítal p. Andrej Lörinc  autor knihy Zaslúžený 
trest, ktorú vydalo vydavateľstvo Martinus. Zárovep autor daroval niekoľko výtlačkov knihy 
pre knižnicu.  
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Hlavnou úlohou klubu v roku 2019 bolo vydanie zborníka z tvorby členov klubu, čo sa 
podarilo  za podpory vedenia Zemplínskej knižnice G. Zvonického Michalovce. Zborník  bol 
vydaný pod názvom Súznenie  na vlnách času. 
 
V spolupráci so slovenskou knižnicou  Mateja Hrebendu pre nevidiacich a slabozrakých v 
Levoči  poskytujeme fond zvukových kníh zrakovo znevýhodneným používateľom knižnice. 
Putovné súbory sú  obmiepané 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. Najväčší záujem majú používatelia o detektívne romány, romány pre ženy, 
dokumenty a romány s náboženskou tematikou. 
V roku 2019 bolo aktívnych 31 používateľov so zdravotným postihnutím  a vypožičaných bolo 
151 titulov zvukových kníh.  
 
 

I. Regionálna oddelenie 
 
 

1.Bibliografická činnosť 
2.Regionálne oddelenie 
3.Metodická činnosť 
 
1.Bibliografická činnosť 
 
 
      13. marca 2019 sa  regionálne oddelenie ZKGZ v Michalovciach  zúčastnilo vo Verejnej 
knižnici Jána Bocatia v Košiciach  porady bibliografov  regionálnych knižníc Košického 
samosprávneho kraja, ktorú organizuje v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou 
v Martine – odbor Národná  bibliografia.  Programom stretnutia bol nasledovný: 
Regionálna  bibliografia v Košickom samosprávnom kraji – zhodnotenie a plány, 
Informácie zo zasadnutia Koordinačnej rady pre bibliografickú činnosť v SR, 
Aktuálne témy a hlavné aktivity národnej bibliografie v roku 2019 – implementácia nových 
katalogizačných pravidiel RDA. 
Pracovníci  bibliografických pracovísk, mohli načrtnúť svoje požiadavky  k danej 
problematike. 
 Na úseku bibliografie v roku 2019 sme excerpovali  periodickú tlač :  Noviny Zemplína 
v elektronickej podobe, Korzár – denník košického kraja,  My Zemplínske noviny  Michalovce, 
Naše mesto Strážske,  Misionár, Don Bosco dnes, Slovenka – 18 novín a časopisov 
a regionálnu tlač : Michalovčan, Budkovčan,  Pozdišovské čriepky, Hlas Hatalova, Lastomírske 
noviny, Jovšanski novipki,  Šamudovčan, Obecný spravodaj Bajany,  Pavlovčan,  Sobrančan.  
Bolo vyexcerpovaných  a vložených do databázy 1 151 záznamov z toho Slovenka 55 
záznamov. 
Priebežne boli doplpované výstrižkové albumy o našej knižnici a z periodík okresu Sobrance 
a Michalovce, spracované v klasickej aj elektronickej podobe. Boli doplpované albumy našich 
regionálnych autorov a osobnosti okresu Michaloviec a Sobraniec. 
V regionálnych novinách vyšlo 18 článkov o Zemplínskej knižnici G. Zvonického Michalovce. 
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V II. polroku 2019 sme  spracovali  noviny Michalovčan roky 1994-1995 do systému Virtua. 
Jedná sa o  články o Okresnej knižnici  Michalovce, ktoré sa týkali presťahovania knižnice 
a neboli zaznamenané v elektronickej podobe. 
Knihy s regionálnym obsahom sú uložené v študovni, kde sú sprístupnené používateľom 
k prezenčnému štúdiu.  V roku 2019  bolo  zaevidovaných  16 prírastkov. 
 
  2. Regionálna oddelenie 
 
V roku 2019 regionálne oddelenie pripravilo : 
Beseda o knihe Kruté objatie v Dennom centre Bajany 
Anna Garbinská v novembri vydala novú knihu „Kruté objatie“. Naše regionálne oddelenie 
ZKGZ  Michalovce , prijalo pozvanie od Denného centra Bajany na besedu s Annou 
Garbinskou. Beseda sa konala 2.apríla 2019 v priestoroch Obecného úradu v Bajanoch. 
Zúčastnilo sa 10 klientov centra. Za besedu sa poďakoval sám  starosta p. Genco František.  
 
Kúp knihu pre knižnicu 
Marec je dlhé roky známy ako Marec mesiac knihy. V tomto mesiaci sa mal podporiť väčší 
záujem o knihy a čítanie.  Slovenská asociácia knižníc vyhlásila v roku 1999 Týždep 
slovenských knižníc (TSK). V tomto roku padol na prvý marcový týždep od 4. – 10.3.2019 to 
znamená jubilejné 20 výročie. Naša Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach  sa 
zapája  do tejto akcie. Naše regionálne oddelenie už po šiesty krát v rámci podujatí 
pripravuje „ Kúp knihu pre knižnicu „. Čitatelia mali možnosť zakúpiť knihu z ponuky 
kníhkupectva Panta Rhei alebo prispieť určitou čiastkou na nákup kníh pre našu knižnicu a 
tak obohatiť fond novými knihami. Počas toho týždpa bolo vyzbieraných 191,06 eur. Po 
zaevidovaní kníh do fondu budú k dispozícii čitateľom.  V rámci TSK bolo zaregistrovaných 
106 nových čitateľov. Z toho 62 detí a 44 dospelých.  
 
Dejepis v knižnici 
Na základe knihy „ Kruté objatie „ ktorá bola vydaná koncom roka 2018 sa 30. mája 2019 
konala beseda s regionálnou autorkou Annou Garbinskou. Hodinka  venovaná téme 
holokaustu na Zemplíne. Besedy sa zúčastnila SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach. 
Autorka kladie dôraz na regionálne  dejiny, na základe ktorých sa u študentov pestuje úcta k 
vlastnému kraju.  
 
Cesta k plnohodnotnému aktívnemu životu, kráse a dlhovekosti 
5.12.2019 sa konala prednáška pre zamestnancov ZKGZ pod názvom : Cesta 
k plnohodnotnému aktívnemu životu, kráse a dlhovekosti.. Ako prvý bod bol dodržiavanie 
pitného režimu, čo je najdôležitejšie , aby sme pre seba – svoje telo čo najzodpovednejšie 
urobili. Piť čistú „živú“ vodu. 
Prednášky sa zúčastnili všetci pracovníci knižnice 
 

Zemplínske tajomstvá Vincenta Lapšanského vo Vinnom 
Dpa 14.11.2019 o 19,00 hod. na pozvanie starostu obce Ing. Mariána Makeľa a predsedu MO 
MS vo Vinnom, JUDr. Tibora Hlaváča, PhD. Naše regionálne oddelenie ZKGZ Michalovce , 
prijalo pozvanie na besedu o knihe Zemplínske tajomstvá, ktorá sa konala v knižnici vo 
Vinnom.  Na besede sa zúčastnili obyvatelia obce v počte 20. 
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3.Metodická činnosť  
 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach metodickou činnosťou usmerpuje 
mestské a obecné knižnice v okresoch Michalovce a Sobrance. Zrealizovali sme 32 
metodických návštev formou osobných, telefonických a meilových konzultácii, v súvislosti s 
poradenskou službou pre knižnice nášho regiónu. Metodické návštevy boli zamerané na 
riešenie chodu knižníc, revitalizáciu stagnujúcich knižníc.  
Metodické oddelenie, na základe príslušných zákonných úprav, zabezpečuje raz ročne zber 
štatistických údajov za obecné knižnice okresov Michalovce a Sobrance, Mestskej knižnice v 
Strážskom a Mestskej knižnice Veľké Kapušany. Jednotlivé obecné knižnice prostredníctvom 
Prehľadu o činnosti knižnice nám posielali svoje údaje prostredníctvom elektronickej pošty. 
Zber údajov sa uskutočnil v termíne od 2. 5. 2019 –15.5. 2019, ktorý sa odovzdal do 
regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou spolu za jednotlivé typy knižníc : 
mestské knižnice  
obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom  
obecné knižnice s neprofesionálnym zamestnancom  
stagnujúce knižnice. 
Po získaní údajov od knižníc sme výkazy spracovali podľa typu knižnice: 
regionálne knižnice 1 
mestské knižnice 2 
obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom 0 
obecné knižnice s neprofesionálnym zamestnancom 18 
stagnujúce knižnice 11 
Spolu evidujeme 32 knižníc v našej metodickej pôsobnosti. Naša knižnica poskytla metodickú 
pomoc ohľadom štatistík dvom mestským knižniciam v Strážskom a vo Veľkých Kapušanoch. 
Knižnici v Strážskom poskytujeme odbornú pomoc pri katalogizácii a odbornom spracovaní 
kníh v knižnično-informačnom systéme Virtua. 
Využívame metodickú pomoc z krajskej knižnice VKJB v Košiciach a to formou telefonickej 
alebo osobnej komunikácie. Čo sa týka knižnično-informačného systému Virtua, tak tam 
využívame pomoc z SNK Martin. 
 
 
Čísla a fakty – ZKGZ v roku 2019 

 Celkový počet  podujatí  377, počet účastníkov na týchto podujatiach 15 625. 

 Z toho počet informačných príprav pre deti MŠ, žiakov ZŠ, študentov stredných škôl a učilíšť  

149. 

Počet účastníkov na informačných prípravách 3 302. 

Počet účastníkov využívajúcich služby internetu 2 388. 

Počet návštevníkov využívajúcich služby študovne 2 937. 

Počet vypracovaných rešerší  12. 

Počet MVS poskytnutých knižniciam  10. 



81 
 

Počet MVS poskytnutých našim čitateľom 142. 

V roku 2019 zaregistrovala knižnica  v centrálnej budove a na pobočkách 1 530 nových 

čitateľov. 

Počet aktívnych čitateľov, ktorí od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 uskutočnili aspop 1 výpožičku, 

vrátenie, predlženie alebo žiadanku  je 6 018. 

Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2019 použili výpožičné služby  40 551. 

Katalóg našej knižnice využilo:  80 405 čitateľov. 

Webovú stránku knižnice www.zkgz.sk navštívilo  jedinečných návštevníkov 8 402. 

Počet návštev našej webovej stránky  19 263. 

Počet zobrazení stránky 62 599. 

Celková návštevnosť knižnice v prvom polroku 2018 :   61 501  návštevníkov (aj 

s návštevníkmi podujatí a IP) 

 

TOP 10 najžiadanejších titulov v knižnici za rok 2019 

 názov        autor       počet výpožičiek   

 
Posledná kniha Hamarová Darina 74 

 
Venuša zo zátoky Dán  Dominik 65 

 
Dedičný hriech Coddington Andrea 57 

 
Antigona Sofokles 56 

 
Jorga Pronská Jana               54 

 
Svipa Soltész Arpád 52 

 
Boh plače potichu Repová Hana 52 

 
Mäso Soltész Arpád 51 

 
Diablova zajatkypa   Pronská Jana 50 

 
Kumánska princezná Pronská Jana 50 

 

http://www.zkgz.sk/


82 
 

3.3 Cezhraničná a medzinárodná spolupráca  

     V roku 2015 sa nám podarilo nadviazať kontakt s Filologickou fakultou Užhorodskej 
národnej univerzity na Ukrajine, a s Ľvovskou  národnou univerzitou s Katedrou slovanskej 
filológie Ivana Franka, kde pravidelne dodávame knihy z našej burzy kníh, ktorá funguje 
v knižnici už niekoľko rokov. Sme radi, že môžeme takouto formou podporiť výučbu 
slovenského jazyka na týchto vysokých školách. Ide o klasické knižné diela z našej burzy, 
ktoré sú na ich trhu drahé,  nedostupné  a medzi študentmi je o ne mimoriadny záujem. 
 
Návšteva školy so slovenským a ukrajinským vyučovacím jazykom v Užhorode - Ukrajina 
Špecializovaná všeobecnovzdelávacia škola I. – III. stuppa č.4 s prehĺbeným vyučovaním 
slovenského jazyka v Užhorode je jedinou školou svojho druhu na území Ukrajiny, kde sa 
slovenský jazyk učí ako povinný predmet. Školu navštevuje 352 žiakov. Pracovníci 
Zemplínskej knižnice,  riaditeľka PhDr. Alena Vasiľová,  Mgr. Iveta Majvitorová, a Mgr. Zlatica 
Chmurovičová navštívili 4.4.2019  túto  špecializovanú školu.  Podujatia sa zúčastnili aj 
spisovatelia Zuzana Kuglerová ,  Ondrej Kalamár a riaditeľka Domu Matice slovenskej v 
Michalovciach  PhDr. Karina Obšatníková.  Cieľom tejto zahraničnej cesty bolo nadviazanie 
kontaktov  s vedením školy, učiteľmi a žiakmi, predstavenie ZKGZ v Michalovciach, darovanie 
žiakom školy slovenské detské knihy . Sprievodným podujatím  bolo stretnutie žiakov a 
učiteľov tejto školy  so slovenskými spisovateľmi Zuzanou Kuglerovou a Ondrejom 
Kalamárom. Obidvaja spisovatelia predstavili svoju tvorbu a prečítali úryvky zo svojich kníh. 
Mgr. Zlatica Chmurovičová zrealizovala  so žiakmi tejto školy Tvorivú dielpu na motívy Veľkej 
Noci, kde predstavila aj knižný príbeh z knihy Zajačie rozprávky.  Besedy so spisovateľmi a 
tvorivej dielni sa zúčastnilo 75 žiakov a učiteľov tejto školy. 
Naša knižnica svojimi aktivitami chce prispieť k vytváraniu podmienok pri rozvoji slovenskej 
komunity na Ukrajine v oblasti vzdelávania a kultúry. 
 

 

Tabuľkové prehľady aktivít 2019 (podujatia a výstavy) príloha č.3 
 
 

III. Publikačná činnosť 
 
Zborník prác literárneho klubu Čriepky                                                                            
Súznenie. Na vlnách času, 1. vyd., Tlač: Renoma, s.r.o. Michalovce, 2019, 87 str. 
ISBN 978-80-970517-3-0 

 
                    Prezentácie v PowerPointe –  Andrej Sládkovič, Milan Rastislav Štefánik, Martin 

Kukučín, Pavol O. Hviezdoslav, Od hlaholiky k spisovnej slovenčine (prehľad historických 

udalostí),  I. Od hlaholiky po Vasca de Gamu, II.Od Mony Lisy po Štúra,  Dep jazykov  (prehľad 

jazykových vetiev), Osvienčim - 75 výročie oslobodenia(koncentračné a vyhladzovacie 

tábory) 



83 
 

1. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej                       

4.1 Rozpočtové hospodárenie 

 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Skutočnosť /čerpanie 

k 31.12 

Bežný transfer 314 520,00 384 434,00 375 333,20 

Kapitálový transfer 0,00 0,00 0,00 

Spolu 314 520,00 384 434,00 375 333,20 

 

Schválený rozpočet vo výške 314 520,00 € (z toho na činnosť 5 981,00 €) bol v priebehu roka 

upravovaný sedemnásťkrát:  

finančné prostriedky na mzdy a odvody (Zákon č. 318/2018 Z. z. )  + 23 598,00 €  

prevod dotácie z Fondu na podporu umenia z roku 2018               +   3 000,00 € 

dotácia Mesto Michalovce „Nové knihy pre našich čitateľov“              +      300,00 € 

finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia – projekt              +   4 500,00 € 

finančné prostriedky z VÚC na spolufinancovanie projektov                         +   1 921,00 € 

finančné prostriedky na knihy (na činnosť) z rozpočtu VÚC                            +  3 000,00 € 

finančné prostriedky z rozpočtu VÚC na odchodné                                          +  2 059,00 € 

finančné prostriedky z rozpočtu VÚC na odmeny a odvody poistného         +     676,00 € 

finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia – projekt                +  9 000,00 € 

finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia – projekt                +12 000,00 € 

finančné prostriedky z VÚC na spolufinancovanie projektov (knihy)   +  3 000,00 € 

finančné prostriedky z rozpočtu VÚC na odchodné                                           +  2 142,00 € 

finančné prostriedky z VÚC na spolufinancovanie projektov     +     300,00 € 

finančné prostriedky na propagáciu z rozpočtu VÚC      +     500,00 € 

presun finančných prostriedkov z ek. klasifikácie 610 – Mzdy 

na bežné výdavky - 950,00/+950,00            0,00 € 
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finančné prostriedky z MK SR na kultúrne poukazy      +  2 721,00 € 

finančné prostriedky z rozpočtu VÚC na odmeny a odvody poistného         +  1 197,00 € 

 

Spolu úprava rozpočtu:                                                                                         + 69 914,00 €  

Rozpočet sa čerpal podľa rozpočtu a potrieb knižnice.  

Finančné prostriedky z projektov boli použité v súlade so zmluvnými podmienkami, ako aj 

zostatok prostriedkov z Fondu na podporu umenia z roku 2018 vo výške 3 000,00 € na nákup 

kníh.  Nevyčerpaná dotácia (FnaPU) v sume 7 670,88 € na nákup kníh  a vo výške 1 425,00 € 

na nákup regálov z roku 2019 bude použitá v roku 2020.  

Vlastné príjmy:     Rozpočet 2019    14 000,00 €    

        Prekročenie vlastných príjmov     +     5,88 €                                        

-------------------------------------------------------------------------------------------                               

Spolu:                                                                                              14 005,88 € 

 

Zloženie vlastných príjmov:  Poplatky a platby   13 281,00 €   

                                        Príjmy z prenájmu                          300,00 €   

                                            Z účtov finančného hosp.            2,29 €                                                                                

    Dobropisy          415,13 €   

    Vratky poistného              7,46 €                                       

---------------------------------------------------------------------------------------------                               

Spolu:         14 005,88 € 

 

Príjmy z projektov:  Fond na podporu umenia   4 500,00 €   

    Fond na podporu umenia   9 000,00 €   

    Fond na podporu umenia 12 000,00 €   

    Mesto Michalovce       300,00 €   

    MK SR                  2 721,00 €                                     

--------------------------------------------------------------------------------------------                

Spolu:                    28 521,00 €                                                                     
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Údaje  k 31. 12. 2019 z FIN 1-12  

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

42 526,88 375 333,20 

 

Príjmy 

celkom 

Transfer od 

zriaďovateľa 

Granty a 

transfery 

Príjmy z 

prenájmu 

Iné 

nedapové 

príjmy 

Zostatok 

prostriedkov z 

predch. rokov 

42 526,88 

 338 913,00 28 521,00 300,00 422,59 3 000,00 

 

Výdavky 

celkom 

Mzdy, platy a 

OOV Odvody 

Tovary a 

služby 

Bežné 

transfery 

Kurzové 

rozdiely 

375 333,20 

 202 790,03 72 933,85 95 234,12 4 375,20 0,00 

 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

 

375 333,20 344 665,75 30 667,45 

 

Knižnica nemá podnikateľskú činnosť, uvedené údaje sú len z hlavnej činnosti.                                          

Fin 1 – 12  príl. č.2 je len v tlačenej verzii rozborov. 

4.2 Správa majetku 

Ochrana objektu ZKGZ 

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

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

návštevníkov knižnice má 806,22 m2, sklady pre uloženie duplicitnej literatúry 68,84 m2. 
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Členenie výpožičných priestorov: 

I. podlažie:  

 -   centrálna evidencia čitateľov a výpožičiek 

 -   oddelenie pre deti a mládež 

 -   oddelenie internetu 

II. podlažie: 

-    oddelenie dospelých čitateľov 

-    čitárep, študovpa 

-    regionálne oddelenie 

III. podlažie: 

 -   miestnosť na kultúrne a vzdelávacie podujatia 

 -   kancelárske priestory 

Ochrana objektu je zabezpečená zabezpečovacím systémom, ktorý je  pripojený na centrálny 

pult ochrany na polícii.  

Budova Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 

 

Opravy a údržba                                         

Celkový objem financií  Poznámka 

10 158,53  

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 

Názov akcie Realizované práce 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

Zdroj financovania 

Poznámka 

   

Elektroinštalačné 

práce – dodávka a 

Demontáž starých 

svietidiel, montáž nových 
3 301,80 € VÚC  
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výmena svietidiel 

– 2. posch. 

 

svietidiel LED na 1. 

poschodí, výmena 

vypínačov  

Hydroizolácia 

strešnej 

konštrukcie 

Čistenie plochy, 

penetrácia, montáž 

odvetrávacích komínov, 

hydroizolácia strešného 

plášťa 

4 618,16 € VÚC 

 

Vyspravenie 

stropu 

a vymaľovanie 1. 

poschodie   

Vyspravenie stien, 

penetrácia 

a vymaľovanie po 

výmene svietidiel 

1 534,80 €  VÚC 

 

 

Investície: Rekonštrukcie, novostavby 

 

       V roku 2019 sa neuskutočnili žiadne investície a rekonštrukcie. 

Názov 

akcie 

Termín 

realizácie 

celej 

investičnej 

akcie 

(začiatok – 

koniec) 

Realizované práce 

v danom roku  

Objem 

finančných 

prostriedkov 

Zdroj 

financovani

a 

Poznámka 
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Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 

 

V spravovaných priestoroch sa neposkytoval žiaden dlhodobý prenájom. 

Objekt – stručná 

špecifikácia, adresa 

Nájomník 

Trvanie nájomného 

vzťahu od - do 

Výška získaných 

prostriedkov z nájmu 

(vrátane služieb spojených s 

nájmom) za rok 2019 

    

    

 

Objekt – stručná 

špecifikácia, adresa 

 Prenajímateľ - 

vlastník 

Trvanie 

nájomného vzťahu 

od - do 

Výška výdavkov na nájom 

(vrátane služieb spojených s 

nájmom)  roku  2019 

Pobočka Malometrážne 

byty Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2019 – 

31.12.2019 
0,00 

Pobočka I. ZŠ Ul. 

Moussona Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2019 – 

31.12.2019 
0,00 

Pobočka V. ZŠ Školská ul. 

Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2019 – 

31.12.2019 
0,00 

Pobočka VII. ZŠ Krymská 

ul. Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2019 – 

31.12.2019 
0,00 

Pobočka VŠZaSP sv. 

Alžbety Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2019 – 

31.12.2019 
0,00 

 

4.3 Projektová  úspešnosť  za rok 2019 

Kultúrne poukazy 

Cieľ projektu: poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ ku kultúrnym 
hodnotám. 
Finančný zdroj: Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 
Program: 3. Kultúrne poukazy 
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Podprogram : 3.2 
Získaná dotácia: 2 721,00 € 
Zdroje z KSK: 0,00 € 
Vlastné zdroje: 0,00 € 
Ostatné: 0,00 € 
Spolu: 2 721,00 € 
Termín realizácie: máj 2019 – november 2019 
 
Čítajme a tvorme v knižnici 

Cieľ projektu: je pripraviť niekoľko zaujímavých stretnutí s autormi kníh, semináre, výstavu 
tvorivé dielne pre deti a tým vyvolať a podporiť  záujem deti, mládeže a dospelých o čítanie. 
Finančný zdroj: Fond na podporu umenia 
Program: 5 Pamäťové a fondové inštitúcie 
Podprogram : 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity 
Získaná dotácia: 4 500,00 € 
Zdroje z KSK: 250,00 € 
Vlastné zdroje: 0,00 € 
Ostatné: 0,00 € 
Spolu: 4 750,00 € 
Termín realizácie: 25. 2. 2019 – 29. 11. 2019 
 
Nové knihy pre všetkých 
 
Cieľ projektu: Nákup nových kníh, obnova, rozšírenie a zatraktívnenie  knižničného fondu 
knižnice a jej pobočiek. 
Finančný zdroj: Fond na podporu umenia, 
Program: 5 Pamäťové a fondové inštitúcie 
Podprogram : 5.1.3 Akvizícia knižníc 
Získaná dotácia: 12 000,00 € 
Zdroje z KSK: 636,00 € 
Vlastné zdroje: 0,00 € 
Ostatné: 0,00 € 
Spolu: 12 636,00 € 
Termín realizácie: 2. 9. 2019 – 30. 6. 2020 
 
K modernejšej knižnici III. 
 
Cieľ projektu: je obnova, kúpa knižničných regálov. Prioritou je zabezpečiť bezpečnosť 
a kultúrnosť prostredia pre čitateľov, návštevníkov ale aj zamestnancov knižnice. 
Finančný zdroj: Fond na podporu umenia, 
Program: 5 Pamäťové a fondové inštitúcie 
Podprogram : 5.1.1. odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra 
Získaná dotácia: 9 000,00 € 
Zdroje z KSK: 1 003,50 € 
Vlastné zdroje: 0,00 € 
Ostatné: 0,00 € 
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Spolu: 10 003,50 € 
Termín realizácie: 2. 9. 2019 – 31. 3. 2020 
 
 
Nové knihy pre našich čitateľov 
 
Cieľ projektu: Nové knihy pre našich čitateľov. Zakúpenie nových kníh  slovenskej i 
zahraničnej literatúry,  ktoré prispejú  k rozšíreniu a zatraktívneniu knižného fondu ZKGZ. 
Finančný zdroj: Dotácie z rozpočtu mesta Michalovce 2019 
Program:  
Podprogram:  
Získaná dotácia: 300,00 € 
Zdroje z KSK: 48,23 € 
Vlastné zdroje: 0,00 € 
Ostatné: 0,00 € 
Spolu: 348,23 € 
Termín realizácie: 1. 4. 2019 – 28. 6. 2019 
 
Komentár 

Ministerstvo kultúry SR v roku 2019 podporilo projekt Kultúrne poukazy. Poukážkový systém 

podpory prístupu žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ ku kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie. 

Vyzbieraných kultúrnych poukazov bolo v hodnote  2 721,00 €. 

Mesto Michalovce Mesto Michalovce aj v roku 2019 podporilo projekt Nové knihy pre 

našich čitateľov vo výške 300,00 €. Cieľom projektu bolo zabezpečiť vzdelávacie, informačné 

a relaxačné potreby čitateľov a návštevníkov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v 

Michalovciach. Projekt bol schválený. Z finančnej dotácie  boli zakúpené nové knihy do 

knižnice z krásnej a náučnej literatúry pre deti, mládež a dospelých. Projekt bol prínosom pre 

skvalitnenie služieb knižnice a rozšírenie knižného fondu.  

Fond na podporu umenia Nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu 

umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu podporil projekt Čítajme a tvorme v 

knižnici grantom v celkovej hodnote vo výške 4 737,50 €, z toho vlastné zdroje - povinné 

spolufinancovanie projektu bolo 237,50 €. Cieľom projektu bolo pripraviť kultúrne podujatia 

spojené s knihou a tak zabezpečiť a podporiť čítanie detí, mládeže, dospelých, ale aj 

skvalitniť vzdelávacie, informačné potreby čitateľov, návštevníkov Zemplínskej knižnice 

Gorazda Zvonického v Michalovciach. Bolo zorganizovaných 31 stretnutí s autormi, s 

cestovateľom, so zaujímavými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života, seminár pre 

učiteľov a detských knihovníkov, tvorivé dielne pre deti a výstavy pre všetky vekové 

kategórie. Projekt bol schválený a realizovaný od februára do novembra 2019. 

Fond na podporu umenia podporil projekt K modernejšej knižnici III. vo výške 10 003,50 €, 

z toho vlastné zdroje - povinné spolufinancovanie projektu bolo 1 003,50 €. Cieľom projektu 

bolo zabezpečiť bezpečnosť, estetickosť a kultúrnosť pre čitateľov, návštevníkov 
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a v neposlednej rade aj zamestnancov knižnice. Knižné regály sú umiestnené na oddelení 

beletrie pre dospelých. Projekt sa stretával len  s pozitívnym ohlasom u čitateľov ZKGZ. 

Obnovou knižných regálov knižnica zabezpečuje spríjemnenie a zútulnenie prostredia. 

Projekt je realizovaný od júla 2019 – marca 2020.  

Fond na podporu umenia podporil projekt Knihy pre všetkých vo výške 12 636,00 €, z toho 

vlastné zdroje - povinné spolufinancovanie projektu bolo 636,00 €.  Cieľom projektu bolo 

zabezpečiť vzdelávacie, relaxačné a informačné potreby čitateľov, návštevníkov a 

potenciálnych používateľov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach a jej 

pobočiek. Kúpou kníh sme zatraktívnili knižný fond pre čitateľov a návštevníkov knižnice a jej 

pobočiek. Z finančnej dotácie sme zakúpili nové knihy do fondu v centrálnej budove a jej 

pobočiek – slovenská a zahraničná literatúra pre deti, mládež a dospelých a náučná literatúra 

pre deti, mládež a dospelých. Projekt je realizovaný od júla 2019 do júna 2020. 

Projekt Knižnica so srdcom – Knižnica pre všetkých ma vyriešiť dostupnosť knižného fondu, 
bezbariérový prístup na 1. a 2. poschodie, kde sa nachádzajú  oddelenia pre dospelých - 
oddelenie beletrie, náučné oddelenie, študovpa a regionálne oddelenie a miestnosť slúžiaca 
na spoločenské akcie, ktoré sa konajú počas roka v knižnici. pre všetkých čitateľov, 
znevýhodneným ŤZP čitateľom, ktorých má knižnica v databáze okolo 500 aj širokú 
verejnosť. Budova v ktorej sídli ZKGZ v Michalovciach nebola projektovaná pre knižničné 
služby. Cieľom projektu je zabezpečiť hendikepovaným čitateľom bezpečný a voľný pohyb 
bez bariér  ku knižničnému fondu pomocou mobilného zariadenia – stoličkový výťah 
v hodnote 15 000,00 €. Žiadosť bola podaná OZ ENTRÉE pri ZKGZ v Michalovciach na  
medzinárodnú organizáciu Humanitarian Missionaries sídliacej v Prešove. Projekt nebol 
schválený.   
 
 

Personálna oblasť a rozvoj ľudských                                                                 Stav k 31. 12. 2019 

Pracovná pozícia – názov  

(v súlade s organizačnou 

štruktúrou) 

 Úväzok (v 

%) 

Počet ľudí – 

fyzický stav 

Obsadená v roku 

2019 (áno/nie)  

Pozn. 

riaditeľka 100,00 1 áno  

knihovník 100,00 17 áno  

ekonómka 100,00 1 áno  

vodič 100,00 1 áno  

upratovačka 50,00 2 áno  
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Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 

Počet zamestnancov k 1. 1. (prepočítaný stav) 21  

Počet zamestnancov k 31. 12. (prepočítaný 

stav) 

21  

Počet novoprijatých 4  

Počet tých, čo odišli 2 + 2 MD a RD 

 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 

 

V roku  2019 sa odborní zamestnanci kultúry zúčastnili týchto vzdelávacích aktivít vo forme 

školení, seminárov, konferencií: 

13. 2. 2019 Verejná knižnica 

J. Bocatia, Košice 

Vzdelávací workshop Dramatizuj 

14. 2. 2019 Verejná knižnica 

J. Bocatia, Košice 

Vzdelávací workshop Dramatizuj 

15. 2. 2019 Verejná knižnica 

J. Bocatia, Košice 

Vzdelávací workshop Dramatizuj 

13. 3. 2019 Verejná  knižnica 

J. Bocatia, Košice 

Aktuálne témy národnej bibliografie v roku 2019, 

implementácia nových katalogizačných pravidiel RDA 

17. 4. 2019 Zemplínska 

knižnica v  Trebišove 

Odborný workshop Konfliktný čitateľ – A čo ďalej? 

13.5.2019 Knižnica P. O. 

Hviezdoslava, Prešov 

Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež 

spojená s odborným workshopom na tému empatia 

v medziľudských vzťahoch 

14. 5. 2019 Knižnica P. O. 

Hviezdoslava, Prešov 

Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež 

spojená s odborným workshopom na tému empatia 

v medziľudských vzťahoch 

16. 5. 2019 Zemplínska 

knižnica v  Trebišove 

Odborný seminár Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom 

12.9.2019 Zemplínska 

knižnica v Trebišove 

Odborný seminár Knihovníci v akcii: Literatúra  modernej doby 

- od slov k skutkom 

26. 9. 2019 SNK, Martin 

 

Odborné  preškolenie zamestnancov v systéme VIRTUA 

Výpožičky, certifikát 

18. 10. 2019 Zemplínska Odborný seminár pre knihovníkov a učiteľov slovenského 
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knižnica G. Zvonického v 

Michalovciach 

jazyka: Detský čitateľ -  formotvorné prostredie II. 

14. 11. 2019 KSK, MMK 

Košice 

Seminár Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových 

organizáciách zriadených VÚC K 31. 12. 2019 

21. 11. 2019 Knižnica pre 

mládež mesta Košice 

Odborný seminár Motivačné aktivity s detským čitateľom  

22. 11. 2019 Knižnica pre 

mládež mesta Košice 

Odborný seminár Motivačné aktivity s detským čitateľom 

27. 11. 2019 KSK Košice 

 

Odborný workshop Ako napísať dobrý projekt v kultúre 

 

K ďalším odborným školeniam patrili: Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových 

organizáciách zriadených VÚC. 

 

Spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny                

Počas roka 2019 knižnica zabezpečila na základe dvoch dohôd o zabezpečení podmienok na 

zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na 

zapracovanie u zamestnávateľa v rámci národného projektu  REŠTART vykonávanie  činnosti  

trom uchádzačom o zamestnanie. 

 

1.1 Občianske združenie 

Od roku 2011 pri ZKGZ v Michalovciach funguje Občianske združenie ENTRÉE, 

ktorého členmi sú nielen zamestnanci knižnice. Občianske združenie vytvára platformu 

na ktorej by sa stretávali tí občania, ktorí popri svojom zamestnaní sú ochotní 

a pripravení pomôcť knižnici v jej činnosti a svojimi nápadmi prispievajú k tomu, aby 

ZKGZ v Michalovciach sa ešte vo väčšej miere dostala do povedomia čo najširšej 

verejnosti, poskytuje deťom a mládeži možnosť zmysluplného trávenia voľného času 

a tak prispieva k tvorivému rozvoju osobnosti, organizuje a podporuje také aktivity 

a podujatia, ktoré vedú k odstrapovaniu informačných bariér pre občanov s akýmkoľvek 

znevýhodnením. 

 

1.2    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 požiarnej ochrany zabezpečuje externá firma Mária Čarná. Všetci zamestnanci 
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sú preškolení v oblasti Civilnej ochrany, ktorú pre organizáciu zabezpečuje PhDr. Alica 

Kozelová. 

 

Organizačná štruktúra  príl. č.1 

6.  Marketing a propagácia                                            
 

Knižnica propaguje stále a príležitostné aktivity, poskytuje informácie o všetkých 

pripravovaných podujatiach. Najčastejšou formou propagácie v súčasnosti je webová stránka 

knižnice,  sociálna sieť Facebook a internetová databáza  YouTube , vytváranie pozvánok         

( v počte 59 za rok 2019 ), emailová komunikácia s čitateľmi, tlačené výstupy v novinách 

Michalovčan, online na portáloch InfoLib, Michalovce, Korzár –Kam vyraziť, TERAZ/regióny, 

Michalovské správy, Michalovce 24, O Meste.sk, Noviny Zemplína, Korzár Dolný Zemplín 

a Televízia Mistrál, Rádio Šírava 

Public relations, styk s verejnosťou 
 
Prácu s verejnosťou uskutočpuje úsek pre propagáciu. Prostredníctvom "Public relations" 

knižnica oslovuje širokú verejnosť, nielen svojich používateľov. Práca s verejnosťou 

predstavuje množstvo programov zameraných na propagáciu knižnice, jej činnosti, 

budovanie jej kladného imidžu. 

Oblasti práce s verejnosťou 

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

identity knižnice, na styk s médiami, na získanie finančných zdrojov, účelové kampane, 

výstavy, sociálnu komunikáciu a sponzoring. 

Cieľové skupiny 

Čitatelia a používatelia knižnice 

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, 
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O svojej činnosti -  kultúrnych podujatiach, projektoch, poskytovaných službách informuje 

knižnica cieľové skupiny prostredníctvom : 

- internetu na webových stránkach  

www.novinyzemplina.sk, www.michalovce.sk, www.facebook.sk, www.infolib.sk, 

www.terraincognita.sk, www.podujatia.sk, www.zkgz.sk, www.korzar.sk, 

www.tak.dokniznice.sk, www.michalovskenoviny.sk, www.mistral.sk, www.global24.sk 

 

- regionálnej tlače – Michalovčan (dvojtýždenník) 

- vysielania regionálnej televízie – Mistrál, TV Zemplín 

- informačných plagátov a pozvánok na kultúrne podujatia – Informačné stredisko  

  Michalovce, 

- emailovej komunikácie s používateľmi knižnice. 

 
 

 Sociálna sieť – Facebook, Instagram, YouTube 
 
V záujme čo najväčšieho dosahu informovanosti je s web stránkou knižnice úzko spojené aj 

používanie najrozšírenejšej sociálnej siete – facebook, ktorú využívame na zverejpovanie 

oznamov, rozhovorov, knižných tipov, ale aj významných výročí osobností z našej databázy, 

fotografií z podujatí zvýšilo záujem aj o našu web stránku. Práve na sociálnej sieti máme veľa 

bezprostredných ohlasov na našu prácu. Prostredníctvom sociálnej siete sa mnohí užívatelia 

dostávajú na našu web stránku. 

Okrem toho prostredníctvom facebooku sa zintenzívnila aj spolupráca medzi knižnicami, 

školami  a kultúrnymi inštitúciami  v oblasti informovanosti a vzájomnej propagácie podujatí. 

 

 

 

 

 

Plány Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach: Čaká ju obnova interiéru, 
(Michalovce 24,  2. 04. 2019)                                                                                                                                                      
https://michalovce.dnes24.sk/plany-zemplinskej-kniznice-gorazda-zvonickeho-v-michalovciach-caka-

http://www.novinyzemplina.sk/
http://www.michalovce.sk/
http://www.facebook.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.terraincognita.sk/
http://www.podujatia.sk/
http://www.zkgz.sk/
http://www.korzar.sk/
http://www.tak.dokniznice.sk/
http://www.michalovskenoviny.sk/
http://www.mistral.sk/
http://www.global24.sk/
https://michalovce.dnes24.sk/plany-zemplinskej-kniznice-gorazda-zvonickeho-v-michalovciach-caka-ju-obnova-interieru-326965?fbclid=IwAR0Mbnh1kL6vRmdbmMwecx9yefatshRFliviIJ2ijC5iE5PyWF7dQHW-VO8
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ju-obnova-interieru-
326965?fbclid=IwAR0Mbnh1kL6vRmdbmMwecx9yefatshRFliviIJ2ijC5iE5PyWF7dQHW-VO8 

Mesiac kníh v Michalovciach oslávili spomienkami  Irmy  Sztáray (Korzár Dolný Zemplín, 29. 03. 

2019)                                                                                        

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22087043/mesiac-knih-v-michalovciach-oslavili-spomienkami-

irmy-sztaray.html 

V regionálnych novinách Michalovčan vyšli články: 

Čítajme a tvorme v knižnici, Aby pamäť lepšie pracovala (Michalovčan č.3/2019)                                                                      

Šaliansky Maťko J. C. Hronského,  Veselá  architektúra  (Michalovčan č.4/2019)                                                    

Vichodňarske rozpravočki (Michalovčan č.5/2019)                                                                                                                    

Úspešný projekt Zemplínskej knižnice G. Zvonického pokračuje (Michalovčan č.7/2019)                                                                

Noc s Andersenom 2019 (Michalovčan č.9/2019)                                                                                                           

Pozvánka z knižnice (Michalovčan č.10/2019)                                                                                                                                

Podnetná diskusia v knižnici (Michalovčan č.11/2019)                                                                                                       

Kráľovná čitateľov na celoslovenskom sneme, Rodinné zvyklosti (Michalovčan č.12/2019)                                                                                                                                                                                                                     

Zvonického literárne dni (Michalovčan č.14/2019)                                                                                                                       

Kniholand 2019 (Michalovčan č.16/2019)                                                                                                                                            

Knihy pre všetkých (Michalovčan č.18/2019)                                                                                                                                  

Babka na rebríku a iné dedkoviny (Michalovčan č.24/2019)                                                                                                          

Kto je mojím ochrancom? (Michalovčan č.26/2019) 

Návšteva školy so slovenským a ukrajinským vyučovacím jazykom,  Užhorod 04. 04. 2019      
https://uz.suspilne.media/episode/11376 

Centrum slovenskej kultúry, Užhorod 04. 04. 2019                                                        
https://uz.suspilne.media/episode/10433 

TV Mistrál https://www.tvmistral.sk/noviny-mistral                                                                                                                
Záznam z podujatí: Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského  (17. 01. 2019), Tvorivé prázdniny (21. 
02. 2019),  Vichodparske rozpravočki (28. 02. 2019), Kultúra a vzdelávanie v jednotlivých častiach 
I.ČSR  (07. 03. 219), Vodné dobrodružstvá (25. 04. 2019), Pozvánka k výstave 68 a realizácia obnovy 
knižných regálov na oddelení beletrie (02. 05. 2019), Literárne dni seniorov mesta Michalovce (30. 
05. 2019), O čertoch a strašidlách s etnologičkou Katarínou Nádaskou (27. 06. 2019), Marie Majerová, 
Literárni kronika I. republiky, M. R. Štrfánik, Kto je mojím ochrancom – vyhlásenie súťaže ( 10. 10. 
2019), Listování Slovenskem (14. 11. 2019), Špacirki na kaveju – Nežná revolúcia v Michalovciach ( 21. 
11. 2019), Kto je mojím ochrancom? (19.12.2019),   

Slovenské ľudové bytosti a strašidlá, Slovenský syndikát novinárov                                                                                         

http://www.ssn.sk/21062/slovenske-ludove-bytosti-strasidla-v-michalovciach/ 

Michalovce: V knižnici čítali spomienky I. Sztáray, dvornej dámy Sissi, TASR                                                               
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190329TBA01982 

 

 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22087043/mesiac-knih-v-michalovciach-oslavili-spomienkami-irmy-sztaray.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22087043/mesiac-knih-v-michalovciach-oslavili-spomienkami-irmy-sztaray.html
https://uz.suspilne.media/episode/11376
https://uz.suspilne.media/episode/10433
https://www.tvmistral.sk/noviny-mistral
http://www.ssn.sk/21062/slovenske-ludove-bytosti-strasidla-v-michalovciach/
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190329TBA01982
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Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 

Tlačené výstupy                                                       
Noviny Michalovčan 

 

- Reprezentácia kráľovnej čitateľov 2019 
na Celoslovenskom sneme kráľov 
čitateľov v Banskej Štiavnici 
- Rodinné zvyklosti, stretnutie 
s významnou etnologičkou Katarínou 
Nádaskou 
 

Sociálne médiá  

Facebook  
YouTube  

nahrané videá – záznam z podujatí na 
YouTube za rok 2019 v počte 18 + 3 
videopozvánky k podujatiam 
 

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 

TV Mistrál 

 

 

- Návšteva školy so slovenským a 
ukrajinským vyučovacím jazykom,  
Užhorod 04. 04. 2019      
https://uz.suspilne.media/episode/11376 

- Kto je mojím ochrancom?  
Vyhodnotenie 1. ročníka umelecko – 
tvorivej súťaže pre deti  

Iné  

 

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 2020 
 

     V roku 2020 si Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach pripomenie             

95. výročie svojej existencie. Bola zriadená obecným zastupiteľstvom obce Michalovce                   

1. februára 1925. Tiež si pripomíname 25. výročie od úmrtia Gorazda Zvonického po ktorom 

je pomenovaná naša knižnica od roku 1996.  Pri tejto príležitosti pripravujeme niekoľko 

zaujímavých aktivít pre našich čitateľov a návštevníkov knižnice. 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na 

rok 2020 

Komentár 

Zemplín na historických fotografiách a 

 pohľadniciach 

beseda s autorom a vydavateľom 
publikácie určená študentom 
a širokej verejnosti 

Život na koľajniciach výstava  pozostáva z ilustrácii  knihy 
/s rovnomenný názov/. Predstavuje 
históriu i technické pamiatky 
dokumentujúce bohaté dejiny 
železničnej dopravy na našom 
území. Ilustrácie majú výpravno-
náučný charakter, ktorý predstavuje 

https://www.zkgz.sk/page.html?m=952593e054ddbd7ec86d49c33f82d06e&p=f7dbfa41b2818c1388bb1ad9fe6266ee
https://www.zkgz.sk/page.html?m=952593e054ddbd7ec86d49c33f82d06e&p=f7dbfa41b2818c1388bb1ad9fe6266ee
https://www.zkgz.sk/page.html?m=952593e054ddbd7ec86d49c33f82d06e&p=f7dbfa41b2818c1388bb1ad9fe6266ee
https://www.zkgz.sk/page.html?m=952593e054ddbd7ec86d49c33f82d06e&p=f7dbfa41b2818c1388bb1ad9fe6266ee
https://uz.suspilne.media/episode/11376
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rozmanitosť a jedinečnosť 
jednotlivých regiónov Slovenska. Od 
Čiernej nad Tisou cez Košice, 
Tisovec, Telgárt, Tatry, Banskú 
Bystricu, Žilinu až po Bratislavu. 
Návštevníci výstavy sa oboznámia 
so zaujímavými povolaniami, ktoré 
sú v súčasnosti na ústupe, ale ktoré 
zanechali výraznú stopu v našej 
histórií 

Ondrej Kalamár: Voda, ktorej nikto 

neveril  

predstavenie básnika Jozefa Urbana, 
knihy, filmu (pri príležitosti 20. 
výročia od básnikovej smrti) 

Kto je mojím ochrancom? II. cieľom tejto umelecko-tvorivej 
súťaže je zvýšiť povedomie u detí 
a mládeže o problematike  ochrany 
deti pred násilím. Súťaž bude 
realizovaná v súlade 
s implementáciou NP Podpora 
ochrany detí pred násilím a plnením 
cieľov Národnej stratégie na ochranu 
detí pred násilím 

Kniholand - júl 2020 denný letný tábor pre deti Kniholand 
2020, ktorého cieľom bude 
propagácia knižnice, zvyšovanie 
čitateľskej gramotnosti u  detí, ale aj 
tvorivé a zmysluplné vyplnenie 
voľného času a relaxu v rámci 
prázdnin. I. turnus sa uskutoční 
v prvom júlovom týždni a zúčastni sa 
ho cca 30 knihomoľov. 

Detský čitateľ- formotvorné prostredie III.  

 

seminár pre učiteľov II. stuppa ZŠ 
a knihovníkov (knižnica, škola, 
rodina, motivačné  čítanie a súčasná 
detská literatúra v kontexte rozvoja 
detského čitateľstva)                                                         

100 rokov vojenských dejín na Zemplíne prezentácia novej knižnej publikácie 
PhDr. Václava Ihnáta          
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Perspektívy rozvoja 

Cieľom našej knižnice do budúcna je venovať pozornosť 

 nákup a obnova knižničného fondu v nadväznosti na rozpočet od zriaďovateľa, 
z dotácií poskytovaných Fondom na podporu umenia, z príspevku mesta  a iných 
mimorozpočtových zdrojov 

 monitoring a dokumentografia – spracovávanie regionálnych dokumentov 
a regionálnej bibliografie 

 intenzívna práca so všetkými kategóriami používateľov, najmä s detskými čitateľmi 

 metodická činnosť – odborná knižničná, 

  konzultačná a analyticko-rozborová činnosť pre knižnice, dodržiavanie zákona č. 
126/2015 Z.z., knihovnícke poradenstvo pre obecné a mestské knižnice, vzdelávanie 
knihovníkov za účelom skvalitnenia činnosti knižníc 

 rozvoj činnosti knižnice mimo regiónu 

  budovanie vzťahu k národnej, regionálnej  histórii a kultúre 
 
 
Konkrétne úlohy 

 podpora  celoživotného vzdelávania  knihovníkov ZKGZ nadobúdaním praktických 
skúseností v oblasti knižničných a informačných služieb a práce s čitateľmi 
a návštevníkmi knižnice – Virtua – spracovávanie dokumentov, výpožičné služby 

 cielená práca s detským čitateľom – zážitkové a dramatizované čítanie, prvýkrát 
v knižnici súťaže, kvízy, tvorivé dielne... 

 informačná výchova, vzdelávacie podujatia, prednášky pre základné a stredné školy 

 zavádzanie moderných informačných technológii  a trendov - Bibliobox, e- knihy 

 získavanie nových čitateľov cez privilégia, kampane – TSK, Kniholand, informatické 
prípravy... 

 komunitné aktivity – tvorivé dielne, tréningy pamäti, LK Čriepky... 
 ústretovosť v práci so znevýhodnenými používateľmi – spolupráca so SKN M. 

Hrebendu, činnosť rôznych malých komunít zameraných na znevýhodnené 

a menšinové skupiny občanov  (seniori, deti detských domovov, Únia slabozrakých a 

nevidiacich, autisti, klienti DSS Anima, klienti DSS Rakovec nad Ondavou, 

nezamestnaní ...) ktoré sa v našom meste  a okolí združujú a členovia ktorých knižnicu 

vyhľadávajú 

 aktivity na propagáciu čítania, literatúry a ich tvorcov – prezentácie kníh, autorské 

čítania, besedy, literárne a recitačné súťaže – Šaliansky Maťko, Literárne dni seniorov 

mesta, Zvonického literárne dni, Domovácky recitátor 

 kampane a propagačné aktivity – Celé Slovensko číta deťom, Noc s Andersenom, 

Čitateľský maratón, Čítame s Osmijankom 

 podpora tvorby regionálnych autorov – LK Čriepky pri ZKGZ v Michalovciach 

 metodická pomoc a poradenské služby pri spracovávaní a vyhodnocovaní knižničných 

ukazovateľov činnosti obecných knižníc 

 podpora podujatí zameraných na budovanie vzťahu k národnej, regionálnej  histórii a 

kultúre (zapájanie našich čitateľov a návštevníkov knižnice  všetkých  vekových 
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skupín do podujatí, ktoré budú klásť dôraz na  regionálne dedičstvo a hodnoty a 

pomôžu posilňovať pocit spolupatričnosti), 

V tejto súvislosti  rozširovanie spolupráce s regionálnymi autormi, historikmi. 

 rozvoj činnosti OZ ENTREÉ pri ZKGZZ 

 

Rozvoj činnosti knižnice mimo regiónu: 

 - pokračovanie v spolupráci so Slovenskou školou v Užhorode, konkrétne pôjde v tomto roku 

o dve podujatia Záložka do knihy spája školy a Vianočná pohľadnica 

- pokračovanie v spolupráci s  Filologickou fakultou Užhorodskej národnej univerzity na 

Ukrajine ( darovanie k kníh slovenských klasikov y našej burzy) 

- pokračovať v spolupráci na  projekte Knihy do rómskych komunít , ktorý pokračuje pod 

novým názvom Knihy pre deti z detských domovov a sociálne  slabších skupín – projekt 

zastrešuje  Pars Artem (združenie internetových autorov). Cieľ: každé dieťa dostane knihu. 

 

Zámery  do budúcna 

 pokračovať v obnove knižničného fondu, 

 postupná obnova výpočtovej techniky, 

 obnova interiéru internetového oddelenia a dokončenie výmeny regálov na detskom 

oddelení beletrie 

 zabezpečiť bezbariérový prístup čitateľov a návštevníkov knižnice na 1.a 2. poschodie 

knižnice 

 

Partnerské aktivity 

Pri príprave kultúrnych a vzdelávacích podujatí a spoločných projektov spolupracuje knižnica 

so vzdelávacími a kultúrnymi zariadeniami a rôznymi inštitúciami na území mesta a regiónu – 

ide o kultúrne inštitúcie akými sú Zemplínske osvetové stredisko, Zemplínske múzeum, 

Hvezdárep,  Anima, Integra, Klub priateľov Sofie,  OZ Medias res  Slovenský zväz sluchovo 

postihnutých, Slovenský zväz telesne postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, České centrum na Slovensku, miestna pobočka Českého spolku, Matica slovenská, 

Pedagogicko-psychologická poradpa, materské, základné a stredné školy, Súkromná základná 

škola pre autistov, Detský domov Michalovce,  pobočky vysokých škôl na území mesta, 

verejné knižnice v regióne (obecné, mestské)... 

 

 



101 
 

V Michalovciach  18.2. 2020 

        PhDr. Alena Vasiľová 

           riaditeľka ZKGZ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Organizačná štruktúra ZKGZ v Michalovciach                                   

k 01. 05. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľka

Útvar
metodiky, koordinácie 

a automatizácie

Knihovník 1 
(koordinácia podujatí a 

príprava projektov)

Knihovník 1 

(akvizícia KF)

Knihovník 1 
(bibliograf)

Knihovník 1
(public relation)

Knihovník 1
(príprava a realizácia 

projektov)

Útvar 
ekonomicko-technických 

činností
Ved. útvaru ekonómka

Vodič 1

Upratovačky 2

Útvar 
knižnično-informačných služieb
Knihovník   (výpož. služby 12)

Knihovník 2

Detské oddelenie

Knihovník 2

odd. internetu

Knihovník 2

odd. študovne

Knihovník 2

odd.  beletrie pre 

dospelých 

Knihovník 2

odd.  náučnej lit. 

pre dospelých

Knihovník 1

pobočky

Knihovník 1

odd. služieb + ekonom. 

agenda



 

 
 

Tabuľkové prehľady aktivít 2019 

Výstavy usporiadané v roku 2019  -    17 výstav  (celková návštevnosť na výstavách –  5 517 návštevníkov) 

Termín Názov výstavy Spoluorganizátori Cieľová skupina Počet návštevníkov 

2.1. – 
31.1.2019 Zimné čaro ZUŠ v Michalovciach verejnosť 157 

2.1. - 
31.1.2019 Veselá architektúra 

 
verejnosť 157 

4.2.-
28.2.2019 Akvarel ZUŠ v Michalovciach verejnosť 334 

4.2.-
28.2.2019 

Nazretie do kultúry východného Slovenska do roku 
1945 ŠVK Košice verejnosť 326 

1.3.– 
27.3.2019 Po stopách kocúra Félixa 

 
verejnosť 412 

4.3.– 
29.3.2019 Medzitým na inom mieste... Sto rokov českého komiksu Český spolok Košice verejnosť 412 

1.3. – 
30.4.2019 Desať najväčších Slovákov 

 
verejnosť 267 

1.4.– 
30.4.2019 Vodné dobrodružstvá 2 

 
verejnosť 678 

24.4.– 
20.5.2019 68 na vlastnej koži UK Bratislava verejnosť 397 

4.5.– 
31.5.2019 Kaleidoskop 

 
verejnosť 578 

10.06.–
28.06.2019 Z histórie športu v košickom regióne ŠVK Košice verejnosť 250 

03.07. – 
30.08.2019 Žubrienky inštalatérky 

Mestská knižnica mesta 
Piešťany verejnosť 250 

06.09. -
30.9.2019 Magický svet Kataríny Ilkovičovej 

Mestská knižnica mesta 
Piešťany verejnosť 249 

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

16.1.2019 Šaliansky 
Maťko J.C. 
Hronského 

recitačná súťaž prednes slovenských 
povestí žiakov ZŠ 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

DMS Michalovce žiaci ZŠ  63     

24.1.2019 Putovanie v 
mori kníh 

čítanie s porozumením po prečítaní rozprávky, 
deti hľadali odpovede 

na hádanky 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
na 

Okružnej 
ul. 

13     

30.1.2019 Ezopove 
bájky, pob. 

na ZŠ Školská 
2 

netradičná 
hod.literatúry 

Žiaci mali možnosť 
prezentovať svoju naj 

bájku ústne alebo 
hravou formou za 

pomoci dramatizácie 
textu 

ZŠ Školská 2 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci II. 
stuppa 

ZŠ Mi 

19     

30.1.2019 Najväčší 
svetoví 

bájkari Ezop, 
J. de La 

Fontaine, I. A 
. Krylov 
deťom, 

netradičná 
hod.literatúry 

Išlo o výstupnú hodinu 
učiva a 

mimočítankového 
čítania o bájkach a 
slávnych bájkaroch 

ZŠ Školská 2 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci II. 
stuppa 

ZŠ Mi 

13     

30.1.2019 Literárny 
klub Čriepky 

-- senior 

čítačka seniori prezentovali 
svoju tvorbu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia 
LK 

Čriepky 

7     

2.1.-
31.1.2019 

Zimné čaro výstava svoje výtvarné dielka 
vystavovali žiaci 

Základnej umeleckej 
školy v Michalovciach 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZUŠ v 
Michalovciach 

verejnosť 157     

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

4.12.2018-
31.1.2019 

Veselá 
architektúra 

výstava Témou jej výtvarnej 
tvorby je Architektúra, 

mestská scenéria a 
život neživých vecí 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 157     

4.2.2019 Štátoprávne 
usporiadanie 
I. ČSR a jeho 

vývoj 
Mníchovská 

dohoda a 
zánik štátu 

prednáška prvá prednáška z Cyklu 
prednášok z českej 

histórie – osoby a 
udalosti 2019 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 17     

5.2.2019 Nejdem a 
basta, pob. 

na ZŠ 
Krymská 5 

čítanie s porozumením V ústnom rozbore sme 
si s deťmi porovnali 

životy hlavných 
hrdiniek v ich rodinách. 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 
I.stuppa 

ZŠ 
Krymská 

5,Mi 

19     

6.2.2019 Láskavé 
rozprávky 

čítanie s porozumením Doobedpajšie 
posedenie pri knihe od 

Branislava Jobusa  
Láskavé rozprávky bolo 

spojené s tvorivou 
dielpou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. 
stuppa 
ZŠ Mi a 

So 

33   21,00 

 

 

 

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

7.2.2019 Roald Dahl a 
jeho 

autorská 
dielpa, pob. 

na 
T.J.Moussona 

4 

čitateľský projekt čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielpa 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 
I.stuppa 
I. ZŠ Mi 

19     

11.2.2019 Prvýkrát v 
knižnici 

prednáška+tvorivá 
dielpa 

1.návšteva knižnice 
spojená  s tvorivou 

dielpou - výroba 
záložky do 1. 

vzpožičanej knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa, 

ZŠ 
Okružna 

17, Mi 

18     

14.2.2019 O Guľkovi 
Bombuľkovi 

zážitkové čítanie Zážitkové čítanie bolo 
spojené s tvorivou 

dielpou -  deti si 
vyrábali svojho Guľka 

Bombuľka.    

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa, 

ZŠ 
Okružna 

17, Mi 

13 1,67 €   

16.2.2019 Vichodparske 
rozpravočki 

autorské čítanie Autor Jožko Jenčo 
humorným spôsobom 
predstavil svoju knihu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa, 

ZŠ P. 
Horova, 

Mi 

52     

18.2.-
22.2.2019 

Jarné 
prázdniny v 

knižnici 

jarný tábor v knižnici alternatívne ponuky 
zmysluplného 

strávenia voľného času 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti, žiaci 
ZŠ Mi 

72     

 

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

19.2.2019 Tvorivé 
prázdniny, 

Centrum pre 
deti a rodiny 
6 -- 10 rokov 

tvorivá dielpa deti (12) vyrábali 
Lesných jarných 

škriatkov 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti  z 
Centra pre 

deti a 
rodiny Mi 

12     

19.2.2019 Tvorivé 
prázdniny, 

Centrum pre 
deti a rodiny 

11 -- 15 
rokov 

tvorivá dielpa staršie deti (7) vyrábali 
vopavé sviečky 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti  z 
Centra pre 

deti a 
rodiny Mi 

7     

25.2.2019 Prvýkrát v 
knižnici 

prednáška+tvorivá 
dielpa 

1.návšteva knižnice 
spojená  s tvorivou 

dielpou - výroba 
záložky do 1. 

vzpožičanej knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa, 

ZŠ Okružna 
17, Mi 

20   17,50 

26.2.2019 Johannes 
Jensen má 
pocit že je 

iný, ZŠ 
Pavlovce nad 

Uhom 

zážitkové čítanie aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Pavlovce 

nad Uhom 

35     

26.2.2019 Roald Dahl a 
jeho 

autorská 
dielpa, pob. 

na ZŠ 
Krymská 5 

čitateľský projekt čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielpa 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 
II.stuppa, 

ZŠ Krymská 
5,Mi 

25     



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

26.2.2019 Roald Dahl a 
jeho 

autorská 
dielpa, pob. 

na ZŠ 
Krymská 5 

čitateľský projekt čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielpa 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 
II.stuppa, 

ZŠ Krymská 
5,Mi 

24     

27.2.2019 Literárny 
klub Čriepky 

-- senior 

čítačka seniori prezentovali 
svoju tvorbu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK 
Čriepky 

8     

28.2.2019 Prvýkrát v 
knižnici 

prednáška+tvorivá 
dielpa 

1.návšteva knižnice 
spojená  s tvorivou 

dielpou - výroba 
záložky do 1. 

vzpožičanej knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa, 

ZŠ Okružna 
17, Mi 

20   17,50 

28.22019 Roald Dahl a 
jeho 

autorská 
dielpa 2, pob. 

na ZŠ 
T.J.Moussona 

4 

čitateľský projekt čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielpa 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 
II.stuppa, I. 

ZŠ Mi 

18     

 

 

 

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

28.2.2019 Kult tela prednáška Cieľom tejto prednášky 
bolo, aby si mladi ľudia 
uvedomili, že namiesto 

toho, aby nad svojím 
telom nariekali, prijali 

ho s vedomím, že sú 
jedinečným 
originálom. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

GĽŠ Michalovce študenti 
GĽŠ, Mi 

29 100,00 
€ 

  

28.2.2019 P.O. 
Hviezdoslav - 
170. výročie 

narodenia 

prednáška exkurziu do života a 
diela významného 

slovenského autora 
Pavla Országha 
Hviezdoslava.    

ZŠ Moskovská , 
MI 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci II. 
stuppa ZŠ 

Moskovská 
,Mi 

96     

4.2.-
28.2.2019 

Akvarel výstava výstava žiakov ZUŠ v 
Michalovciach 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZUŠ v 
Michalovciach 

verejnosť 334     

4.2.-
28.2.2019 

Nazretie do 
kultúry 

východného 
Slovenska do 

roku 1945 

výstava výstavy bola venovaná 
študijnej literatúre či 

literárnemu a 
kultúrnemu životu na 

východnom Slovensku 
v medzivojnovom 

období 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ŠVK Košice verejnosť 326     

9.2018-
2.2019 

Ex Libris Ad 
Personam 
Hlohovec 

výtvarná súťaž 17. ročník 
medzinárodnej 

výtvarnej súťaže v 
tvorbe knižnej značky 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Občianske 
združenie EX 

LIBRIS AD 
PERSONAM 
HLOHOVEC 

žiaci ZUŠ 
,Mi 

60     



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

1.3.2019 Žabiak a 
cudzinec 

dramatizované čítanie Podujatie bolo 
zamerané na knižné 

ilustrácie, 
dramatizovanie textu a 

dotýkalo sa 
problematiky inakosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti 
XIII.MŠ, 

Michalovce 

24     

4.3.2019 Psíček a 
mačička 

zážitkové čítanie deti umývali a utierali 
dlážku, ako sa 

navzájom prali a sušili 
vyvolávali smiech 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. 
stuppa ZŠ 

Staré 

20     

4.3.2019 Kultúra a 
vzdelávanie v 

jednotlivých 
častiach 1. 

ČSR 

prednáška Cyklus prednášok z 
českej histórie – osoby 

a udalosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 10     

5.3.2019 Európske 
pexeso 

animovaný cyklus spoznávanie krajín EÚ ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa, 

ZŠ Okružna 
17, Mi 

15     

5.3.2019 Školský 
čitateľský 
maratón, 

pob. na ZŠ 
Krymská 5 

maratón v čítaní podpora čítania ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Krymská, 

Michalovce 

66     

 

 

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

6.3.2019 Úvod do 
čínskeho 

písma 

workshop Workshop sa niesol v 
znamení tajov čínskeho 

písma a východnej 
kultúry 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 55     

7.3.2019 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ 
Vajanského, 
Michalovce 

27     

7.3.2019 Európske 
pexeso 

animovaný cyklus spoznávanie krajín EÚ ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa, ZŠ 
Okružna 17, 

Mi 

16     

8.3.2019 Kráľ detských 
čitateľov 

2019 

súťaž vedomostná súťaž ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Michalovce 

12 32,55 €   

4.3.-
10.3.2019 

Kúp knihu 
pre knižnicu 

dar Čitatelia a návštevníci 
knižnice mali možnosť 

zakúpiť nové knihy 
z ponuky kníhkupectva 

Panta Rhei  

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

kníhkupectvo 
Panta Rhei 

Michalovce 

verejnosť 39   191,06 

 

 

 

 

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

11.3.2019 Zvieratká v lese zážitkové čítanie zistili aké rôzne 
zvieratká žijú v lese a 

zaujímavosti z ich 
života. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stuppa 
ZŠ J.A. 

Komenského, 
Mi 

17     

11.3.2019 Zvieratká v lese zážitkové čítanie zistili aké rôzne 
zvieratká žijú v lese a 

zaujímavosti z ich 
života. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stuppa 
ZŠ J.A. 

Komenského, 
Mi 

20     

12.3.2019 Gevenducha tvorivá literárna dielpa Cieľom podujatia bolo 
podporiť vzťah detí ku 

knihám, čitateľskej 
gramotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. stuppa 
ZŠ Palín 

23     

12.3.2019 O Guľkovi 
Bombuľkovi, 

pob. na ZŠ 
Krymská 5 

zážitkové čítanie Cieľom podujatia bola 
motivácia detských  

čitateľov 
prostredníctvom aktivít 

tvorivého čítania 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Krymská, 

Michalovce 

20     

12.3.2019 Gorazd Zvonický 
-- 

známy/neznámy 

beseda + film cieľom bolo podať 
základné informácie o 

živote Gorazda 
Zvonického 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
Obchodnej 
akadémie, 

Michalovce 

22     

 

 

 

 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

13.3.2019 Calvin nevie 
lietať 

dramatizované čítanie Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme 
zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky z 
príbehu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci SZŠ 
pre 

autistov v 
Klokočove 

4     

13.3.2019 Domovácky 
recitátor 

2019 

recitačná súťaž recitačná súťaž detí z 
DD 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti z 
detského 
domova 

Michalovce 

40     

15.3.2019 Láskavé 
rozprávky 

čít. s 
porozumením+tvor.dielpa 

posedenie pri knihe od 
Branislava Jobusa  

Láskavé rozprávky bolo 
spojené s tvorivou 

dielpou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. 
stuppa, 

Moskovská 
1, 

Michalovce 

28     

13.3.2019 Európske 
pexeso a 

tvorivá 
dielpa 

"Vyfarbi si 
Európu" 

animovaný cyklus Animovaný cyklus 
predstavuje s 

humorom a 
nadhľadom 28 

členských štátov 
Európskej únie. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

DSS Anima klienti DSS 
Anima  

23     

15.3.2019 Dep ľudovej 
rozprávky 

Gevenducha 

tvorivá literárna dielpa Cieľom podujatia bolo 
podporiť vzťah detí ku 

knihám, čitateľskej 
gramotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa ZŠ 
Moussona, 
Michalovce 

22     

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

18.3.2019 Kruté objatie, 
Klub seniorov 

č.1 v 
Michalovciach 

beseda so 
spisovateľkou 

beseda s regionálnou 
spisovateľkou A. 

Garbinskou o knihe 
Kruté objatie 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia 
Klubu 

seniorov č.1, 
Michalovce 

25     

18.3.2019 Čítanie je in dramatizované čítanie prezentácia a 
dramatizované čítanie 

poviedky Žuvadliak 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  detskí 
pacienti 

Psychiatricke 
nemocnice 

Mi 

24     

19.3.2019 Sladkých 
štrnásť... 

beseda stretnutie so 
spisovateľkou Lenou 

Riečanskou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Jovsa, ZŠ P. 

Horova, 
Michalovce 

72 200,00 
€ 

  

20.3.2019 O 
snehuliakovi s 

horúcim 
srdcom 

zážitkové čítanie Malí čitatelia spoznali 
snehuliaka, ktorý mal 

dobré srdce. Také 
dobré, že vedel robiť  

iba dobré skutky 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti CMS V. 
Hopku, 

Michalovce 

21     

20.3.2019 Johannes 
Jensen má 
pocit, že je 

iný 

zážitkové čítanie aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti CMS V. 
Hopku, 

Michalovce 

20     

 

 

 
 

 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

21.3.2019 Calvin nevie 
lietať 

dramatizované čítanie Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme 
zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky z 
príbehu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa, 

ZŠ Okružna 
17, Mi 

13     

22.3.2019 Prázdniny s 
deduškom 

zážitkové čítanie zábavným spôsobom 
deti spoznávali krásy 

našej krajiny 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. 
stuppa 

Školská 2, 
Michalovce 

21     

25.3.2019 O Guľkovi 
Bombuľkovi 

zážitkové čítanie Cieľom podujatia bola 
motivácia detských  

čitateľov 
prostredníctvom aktivít 

tvorivého čítania 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti a žiaci 
I. stuppa 
MŠ a ZŠ 

Žbince 

34     

26.3.2019 Orlie Pierko, 
Ako sa dostal 

Orlíček k 
zázračným 
topánkam, 
pob. na ZŠ 
Krymská 5 

zážitkové čítanie Indiánske predmety, 
pohľadnice a mapy 
pomohli žiakom pri 

orientácii, kde ktorý 
kmep niekedy žil. 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Krymská, 

Michalovce 

15     

 
 

 

 

 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

26.3.2019 Orlie Pierko, 
Ako sa učil 

Orlíček ryby 
lapať, pob. 

na ZŠ 
Krymská 5 

zážitkové čítanie Porozprávali sme si, čo 
všetko vedeli vyrábať a 

ako sa živili. Ako sa 
odievali, alebo v čom 

bývali 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Krymská, 

Michalovce 

15     

26.3.2019 Prvýkrát v 
knižnici, pob. 

na ZŠ 
Krymská 5 

beseda Ako správne 
zaobchádzať s knihou a 
ako získame čitateľský 

preukaz 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Krymská, 

Michalovce 

25     

27.3.2019 Išlo vajce na 
vandrovku, 
pob. na ZŠ 

Školská 2 

čítanie s porozumením z textu sa deti 
dozvedeli aké dôležité 

je pomáhať si 

ZŠ Školská 2 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I. stuppa 
Školská 2, 

Michalovce 

53     

27.3.2019 Literárny 
klub Čriepky 

-- senior 

čítačka seniori prezentovali 
svoju tvorbu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK 
Čriepky 

7     

27.3.2019 Veľká noc v 
knižnici 

veľkonočná tvorivá 
dielpa 

po prečítaní textu žiaci 
vyrábali veľkonočných 

zajačikov 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stuppa 
ZŠ J.A. 

Komenského, 
Mi 

24 49,85 €   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

28.3.2019 Johannes 
Jensen má 
pocit, že je 

iný 

zážitkové čítanie aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Jovsa 

21     

28.3.2019 Kvak a Čľup 
nepoznajú 
nudu, pob. 

na ZŠ 
T.J.Moussona 

4 

dramatizácia textu dramatizovanou 
formou sme deti vtiahli 

do príbehu dvoch 
kamarátov žabiakov, 

ktorí stále všetko robia 
spolu 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 
I.stuppa I. 

ZŠ Mi 

20     

29.3.2019 Kruté objatie beseda Beseda s regionálnou 
autorkou A. 
Garbinskou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 28     

29.3.2019 Noc s 
Andersenom 

2019 

medzinárodné 
podujatie 

noc v knižnici ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Michalovce 

51 178,29 
€ 

245,00 

29.3.2019 O Guľkovi 
Bombuľkovi 

bábkové divadlo Je to príbeh o dávaní 
sa a pomáhaní, a o 

tom, že všetko dobre 
dopadne 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

bábkové divadlo 
Košice 

žiaci ZŠ 
Michalovce 

54 250,00 
€ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

29.3.2019 Čítanie 
spomienok 

Irmy Sztáray 

hlasné čítanie Podujatie bolo 
venované 155. výročiu 

narodenia  dvornej 
dámy rakúskej 

cisárovnej 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 58     

1.3.-
27.3.2019 

Po stopách 
kocúra Félixa 

výstava prostrtedníctvom 
kocúra Félixa deti 
spoznajú vybrané 

regióny Slovenska, 
kultúru, tradície... 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 412     

4.3.-
29.3.2019 

Medzitým na 
inom mieste... 

Sto rokov 
českého 
komiksu 

výstava Výstava bola venovaná 
histórii a vývoju 

komiksu v Čechách 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český 
spol.Košice 

verejnosť 412     

1.3.-
30.4.219 

10 najväčších 
Slovákov 

výstava diplomat a politik 
Milan Rastislav 

Štefánik sa stal víťazom 
celonárodnej ankety 

Najväčší Slovák 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 267     

1.4.2019 Vývoj 
hospodárskeho 

a sociálneho 
postavenia 

obyvateľstva 

prednáška vyrovnávanie rozdielov 
medzi jednotlivými 

časťami I. ČSR 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 10     

 

 

 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

1.4.2019 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ 
Okružná 

Michalovce 

22     

2.4.2019 S tebou ma 
baví 

Slovensko 

film+beseda Dokument mapuje 
cestu zo západu na 

východ Slovenska a to 
netradičným 

spôsobom – na 
bicykloch 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
SOŠT, 

Partizánska, 
Michalovce 

24     

2.4.2019 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ 
Masarykova, 

Michalovce 

25     

2.4.2019 Kruté objatie beseda beseda s A. Garbinskou 
o jej novej knihe 

denné centrum 
Bajany 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

klienti 
denného 
centra v 

Bajanoch 

10     

4.4.2019 Návšteva 
školy so 

slovenským a 
ukrajinským 
vyučovacím 

jazykom v 
Užhorode 

pracovné stretnutie Cieľom tejto 
zahraničnej cesty bolo 

nadviazanie kontaktov  
s vedením školy, 
učiteľmi a žiakmi 

Špecializovaná 
všeob.vzdel.škola 

vUžhorode 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

DMS v 
Michalovciach 

žiaci školy v 
Užhorode 

75     

 

 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

4.4.2019 Kvak a Čľup 
nepoznajú 

nudu, pob. na 
ZŠ T.J.Moussona 

4 

dramatizácia textu dramatizovanou 
formou sme deti vtiahli 

do príbehu dvoch 
kamarátov žabiakov, 

ktorí stále všetko robia 
spolu 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 
I.stuppa I. 

ZŠ Mi 

23     

5.4.2019 Calvin nevie 
lietať 

dramatizované čítanie Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme 
zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky z 
príbehu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa, ZŠ 
Okružna 17, 

Mi 

22     

5.4.2019 Gorazd Zvonický 
známy/neznámy 

beseda+film cieľom bolo podať 
základné informácie o 

živote Gorazda 
Zvonického 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
SOŠT, 

Partizánska, 
Michalovce 

25     

8.4.2019 Veľkonočná 
výstavka, Klub 

seniorov č. 1 

výstavka Rôzne typy dekorácie 
veľkonočných vajíčok 

Klub seniorov 
č. 1 Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

verejnosť 28     

8.4.2019 Jozef Pavlovič: 
Ako kukurica 

prišla o všetky 
zuby 

zážitkové čítanie Cieľom podujatia bolo 
zvyšovanie čitateľskej 

gramotností detí a 
prehĺbenie spolupráce 
s materskými školami 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ŠK pri 
II.  ZŠ 

Michalovce 

26     

 

 

 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

8.4.2019 Naši z orbitu prednáška+beseda let  nášho prvého  
československého 

kozmonauta Vladimíra 
Remeka 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. 
stuppa,Okružná 

Michalovce 

12     

9.4.2019 Žabiak a 
cudzinec 

dramatizované čítanie Podujatie bolo 
zamerané na knižné 

ilustrácie, 
dramatizovanie textu a 

dotýkalo sa 
problematiky inakosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti zo ŠZŠ 
Michalovce 

16     

11.4.2019 Žabiak a 
cudzinec 

dramatizované čítanie Podujatie bolo 
zamerané na knižné 

ilustrácie, 
dramatizovanie textu a 

dotýkalo sa 
problematiky inakosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stuppa ZŠ 
NacinaVes 

23     

11.4.2019 Milan 
Rastislav 
Štefánik 

(100. výročie 
smrti) 

prednáška Prednášajúci nám 
predstavil Štefánika 

ako astronóma, 
cestovateľa, diplomata, 

politika a vojaka. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Štátny archív Ke 
- pracovisko 
Michalovce 

študenti SOŠ 
OaS, 

Michalovce 

50 100,00 
€ 

  

15.4.2019 Vtáctvo 
Dolného 

Zemplína a 
jeho ochrana 

prednáška oboznámili s 
najvýznamnejším 

chráneným vtáčím 
územím na Slovensku 

Senianské rybníky a 
Medzibodrožie 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti SOŠT, 
Partizánska, 
Michalovce 

24 100,00 
€ 

  

 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

15.4.2019 Michalovce, 
srdce 

Zemplína... 
ostatných 100 

rokov 

prednáška+film Cieľom podujatia bolo 
ukázať mladým ľuďom, 

že aj malé mesto 
zasiahli veľké udalosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
SOŠ OaS, 

Michalovce 

15     

17.4.2019 Veselá záložka tvorivá dielpa Žiaci si vyrobili knižnú 
záložku podľa 

vlastného návrhu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti a žiaci 
I.stuppa ZŠ 

Hatalov 

20 18,00 € 18,00 

17.4.2019 Slovensko 
krajina plná 
tajomstiev - 

Vodné 
dobrodružstvá 

2 

beseda Autorka predstavila 
knihu Vodné 

dobrodružstvá 2, ktorá 
je štvrtým dielom  

knižnej série 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
II.stuppa 

CZŠ sv. 
Michala 

35     

24.4.2019 Rastlinopis vedomostný kvíz dozvedieť sa niečo 
nové zo sveta rastlín na 

základe 
powerpointovej 

prezentácie 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci SZŠ 
pre 

autistov v 
Klokočove 

6     

24.4.2019 68 na vlastnej 
koži 

vernisáž výstavy Výstava približuje 
príbeh Pražskej jari 

trochu inak ako sme 
zvyknutí 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

UK Bratislava verejnosť 82     

 

 

 

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

26.4.2019 Calvin nevie 
lietať 

dramatizované čítanie Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme 
zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky z 
príbehu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ 
Vajanského, 
Michalovce 

17     

26.4.2019 Ako kukurica 
prišla o všetky 

zuby 

zážitkové čítanie Cieľom podujatia bolo 
zvyšovanie čitateľskej 

gramotností detí a 
prehĺbenie spolupráce 
s materskými školami 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti 
I.stuppa ZŠ 

Petrovce 
nad/Lab. 

21   17,00 

29.4.2019 Gorazd Zvonický 
-- 

známy/neznámy 

beseda + film cieľom bolo podať 
základné informácie o 

živote Gorazda 
Zvonického 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
SOŠ OaS, 

Michalovce 

26     

29.4.2019 Zemepis v 
knižnici -- S 

Tebou ma baví 
Slovensko 

beseda + film Spoznaj príťažlivosť 
prírodných scenérií 

snúbiacu sa s bohatou 
históriou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ P. 
Horova, 

Michalovce 

65     

30.4.2019 Gevenducha čít. s 
porozumením+tvor.dielpa 

čítania s porozumením 
prostredníctvom 

prezentácie, doplpovať 
rôzne hlavolamy a 
tajničky súvisiace s 
literárnym textom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa IV. 

ZŠ 
Michalovce 

19     

 

 

 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

30.4.2019 Všetky knihy 
zožltnú, ale 

kniha prírody 
má každý rok 

nové, 
nádherné 

vydanie 

prednáška+beseda situáciu slovenských 
lesov a pasienkov, 

rozdelenie lesov, ich 
úžitok a taktiež 

problematiku 
poľovníctva 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Okresný úrad 
Michalovce 

študenti 
SOŠ OaS 

31 100,00 
€ 

  

1.4.-
30.4.2019 

Výstava 
Vodné 

dobrodružstvá 
2 

výstava priblížila čitateľom i 
návštevníkom knižnice 

prírodné bohatstvo 
Slovenska - vodu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 678 200,00 
€ 

  

2.5.2019 Ako išlo vajce 
na vandrovku 

zážitkové čítanie rozprávka s 
interaktívnymi prvkami 

obohatila ich svet 
fantázie nielen o nové 
rozprávkové slovíčka, 

ale aj slovnú zásobu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa ZŠ 

P. Horova 
Michalovce 

23     

2.5.2019 Jar, leto... 
zima, zima 

film+beseda Dokument pojednáva o 
životných osudoch 

troch účastníkov 
protestnej hladovky 

študentov Univerzity 
Komenského 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  klienti OZ 
Integra 

Michalovce 

23     

3.5.2019 Johannes 
Jensen má 

pocit že je iný 

zážitkové čítanie aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa 

T.J. 
Moussona 

21     

 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

6.5.2019 Ako chutí 
moc 

divadelné 
predstavenie 

Hrou inšpirovanou 
románom Ladislava 

Mpačka sa predstavilo 
študentské divadlo 

Rusalka 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

UK Bratislava študenti 
GPH  

Michalovce 

30     

6.5.2019 Záhadný 
vesmír 

prednáška čo je zatmenie slnka, 
polárna žiara a iné 

zaujímavosti ktoré sa 
podarilo 

nafotografovať 
astrofotografom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Hvezdárep 
Michalovce 

žiaci 
II.stuppa 

Moskovská 
Michalovce 

30     

7.5.2019 Dep matiek, 
netradičná 

hodina 
angličtiny, 
pob. na ZŠ 
Krymská 5 

tvorivá dielpa prezentácia sviatku 
Dpa matiek v 

anglickom jazyku, 
výroba srdiečok 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Krymská, 

Michalovce 

20 14,60 €   

9.5.2019 Dep matiek - 
tvorivé 

dielne, pob. 
na ZŠ T.J. 

Moussona 4 

tvorivá dielpa mali deti možnosť 
pripraviť si pre svoje 

mamky pozdrav s 
veľkým srdiečkom 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 
I.stuppa I. 

ZŠ Mi 

19 14,60 €   

10.5.2019 Dep matiek tvorivá dielpa Pre svoje mamičky z 
fimo hmoty vyrobili 

krásne prívesky 
rôznych tvarov 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa 

CZŠ sv. 
Michala 

Michalovce 

21 14,60 €   

 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

15.5.2019 Relaxujeme v 
knižnici 

film+beseda relaxovali pri 
prírodopisných 

dokumentárnych 
filmoch Vlky a Tučniaky 

a obnovili si tak svoje 
psychické sily 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  klienti OZ 
Integra 

Michalovce 

27     

15.5.2019 Láskavé 
rozprávky 

čít. s 
porozumením+tvor.dielpa 

na základe prečítaného 
textu sa deti rozprávali 

o rôznych podobách 
lásky 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Nacinná 

Ves 

18   18,00 

16.5.2019 Stretnutie s 
Arpádom 

Soltészom 

beseda so spisovateľkou jeden z najznámejších 
novinárov,  ktorí písali 

v 90. rokoch o mafii, 
politike a privatizácii 

na východe Slovenska 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 43 100,00 
€ 

  

24.4.- 
20.5.2019 

68 na vlastnej 
koži 

výstava Výstava približuje 
príbeh Pražskej jari 

trochu inak ako sme 
zvyknutí 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

UK Bratislava verejnosť 397     

20.5.2019 Pes najlepší 
priateľ 

človeka, klub 
seniorov č.1 v 
Michalovciach 

prednáška+beseda zaujímavá prednáška o 
výcviku, starostlivosti a 

dôležitosti psa nielen 
pre zdravého jedinca 

Klub seniorov 
č. 1 Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

seniori 23     

 

 

 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

22.5.2019 Literárne dni 
seniorov 

mesta 
Michalovce 

2019 

recitačná prehliadka recitácia členov 
Jednoty dôchodcov 
Slovenska poézie a 

vlastnej tvorby 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Jednota 
dôchodcov 

Slovenska MO 
Mi 

verejnosť 35     

24.5.2019 Mestá sveta. 
Petrohrad - 

skvost na 
rieke Neve 

prednáška Anna Matta rodáčka z 
Petrohradu nám 

predstavila skvosty 
svojho rodného mesta 

v ruskom jazyku 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
SOŠOaS 

Michalovce 

43 100,00 
€ 

  

23.5.-
24.5.2019 

Celoslovenský 
snem kráľov 

čitateľov 
Banskej 

Štiavnici 2019 

celoslovenský snem nesúťažné podujatie 
zamerané na podporu 
čítania čo najväčšieho 

počtu detí 

 Mestská 
knižnica 
Banská 

Štiavnica 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

králi 
čitateľov 

zo 
Slovenska 

45     

27.5.2019 Milan 
Rastislav 
Štefánik 

prednáška+film spomienky na 
100.výročie tragického 

skonu jednej z 
najznámejších 

osobností novodobých 
dejín Slovenska 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
SZŠ 

Michalovce 

27     

28.5.2019 Calvin nevie 
lietať 

dramatizované čítanie Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme 
zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky z 
príbehu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ 
Sobrance 

19   19,00 

 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

28.5.2019 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ Sobrance 26   26,00 

28.5.2019 100 rokov 1. 
ČSR a jej 

význam pre 
ďalší vývoj 

našich 
národov 

prednáška osobnosť Milana 
Rastislava Štefánika, 

ktorý otvoril európsku 
politickú scénu T. G. 

Masarykovi a 
Eduardovi Benešovi 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

študenti SOŠT, 
Partizánska, 
Michalovce 

19     

29.5.2019 Jozef Banáš beseda Cieľom podujatia bolo 
poukázať na 
Štefánikove 

sebaobetovanie sa v 
mene národa 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
SŠ+verejnosť 

63 75,00 €   

30.5.2019 Jozef Banáš beseda Cieľom podujatia bolo 
poukázať na 
Štefánikove 

sebaobetovanie sa v 
mene národa 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
SŠ+verejnosť 

66 75,00 €   

30.5.2019 Čítajme 
si...2019, 

pob. na ZŠ 
T.J.Moussona 

4 

maratón v čítaní podpora čítania I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I.aII.stuppa  
ZŠ T.J. 

Moussona,Michal. 

213     

  



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

30.5.2019 Čítajme si 
...2019 

maratón v čítaní podpora čítania ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
michalovských 

ZŠ 

396     

30.5.2019 Dejepis v 
knižnici 

beseda Hodinka  venovaná 
téme holokaustu na 

Zemplíne 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
SPŠOaS, 

Michaloce 

23     

31.5.2019 Michalovce, 
srdce 

Zemplína... 
ostatných 
100 rokov 

prednáška+film Cieľom podujatia bolo 
ukázať mladým ľuďom, 

že aj malé mesto 
zasiahli veľké udalosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti SOŠT, 
Partizánska, 
Michalovce 

31     

4.5.-
31.5.2019 

Kaleidoskop výstava Bola venovaná najmä 
optike a určená 
predškolákom a 

žiakom 1. stuppa ZŠ 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 578 250,00 
€ 

  

3.6.2019 Božena 
Němcová 

prednáška prednáška spojená s 
besedou z cyklu Ženy v 

českej literatúre, 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 9     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

4.6.2019 Ezop -- Bájka 
o myši a 

býkovi 

čítanie s porozumením Deti v skupinách 
aktívne vypĺpali 

pracovné listy a na 
záver ilustrovali podľa 
vlastnej predstavivosti 

Špeciálna ZŠ 
Trhovište 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci Špeciálnej ZŠ 
Trhovište 

12     

5.6.2019 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ Okružná 
Michalovce 

25     

5.6.2019 Vyhodnotenie 
čitateľského 

projektu 
Roald Dahl a 

jeho autorská 
dielpa 

čitateľský projekt čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielpa 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Krymská 5 42 2,58 €   

6.6.2019 Prvýkrát v 
knižnici 

prednáška+tvorivádielpa 1.návšteva knižnice 
spojená  s tvorivou 

dielpou - výroba 
záložky do 1. 

vzpožičanej knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. stuppa ZŠ P. 
Horova,Michalovce 

22     

7.6.2019 Zvonického 
literárne dni 

2019 

recitačná súťaž recitačná súťaž v 
prednese poézie a 

prózy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

I.ZŠ Michalovce žiaci 
michalovských škôl 

43     

 

 

 

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

12.6.2019 Johannes 
Jensen má 
pocit, že je 

iný 

zážitkové čítanie aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. stuppa ZŠ P. 
Horova,Michalovce 

23     

11.6.2019 Dep otcov 
2019 

tvorivá dielpa žiaci vzrábali ručne 
zdobené hrnčeky pre 

svojich oteckov 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stuppa ZŠ 
Okružná, 

Michalovce 

24 127,65 
€ 

  

13.6.2019 Vyhodnotenie 
čitateľského 

projektu 
Roald Dahl a 

jeho autorská 
dielpa 

čitateľský projekt čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielpa 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I. ZŠ 22 2,58 €   

13.6.2019 Stretnutie s 
etnologičkou 

Katarínou 
Nádaskou 

beseda Svojim priaznivcom 
priblížila odkaz 

rodinných zvyklostí 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 49 150,00 
€ 

  

14.6.2019 Stretnutie s 
etnologičkou 

Katarínou 
Nádaskou 

beseda žiakom michalovských 
základných škôl na 

prednáške  o 
Slovenských ľudových 

bytostiach a strašidlách 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
michalovských škôl 

170 150,00 
€ 

  

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

14.6.2019 Čas strávený 
knihou a hrou 

beseda Nazreli sme do histórie 
kaleidoskopu, kto ho 

vynašiel a ako funguje. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa 

VI.ZŠ 
Michalovce 

13     

17.6.2019 Žuvadliak dramatizované čítanie na ktorom sa podieľali 
aj samotní žiaci či už  

prostredníctvom 
prvkov tvorivej 

dramatiky,  alebo 
dramatizovaného 

čítania 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Vinné 

12     

21.6.2019 14 mesiacov 
na ceste 

okolo sveta 
stopom 

beseda so svojimi 
cestovateľskými 

zážitkami podelil 
cestovateľ a bloger  

Ing. Peter Hoferek 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
Obchodnej 
akadémie, 

Michalovce 

60 100,00 
€ 

  

25.6.2019 Johannes 
Jensen má 

pocit že je iný 

zážitkové čítanie aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Vinné 

12     

26.6.2019 Vyhodnotenie 
čitateľského 

projektu 
RoaldDahl a 

jeho autorská 
dielpa 

čitateľský projekt čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielpa 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Školská 
2 

25 2,58 €   

 
 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

26.6.2019 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. 
stuppa 
Tušická 

Nová Ves 

24     

10.6.-
28.6.2019 

Z histórie 
športu v 

košickom 
regióne 

výstava Výstava mapuje 
významné udalosti, 

osobnosti, ich 
víťazstvá, majstrovské 

tituly, účasť na 
Olympijských hrách 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ŠVK Košice verejnosť 250     

1.7.2019 Johannes 
Jensen má 
pocit že je 

iný 

zážitkové čítanie aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  letný tábor 
ZŠ Pavla 
Horova  

34     

1.7.2019 Johannes 
Jensen má 
pocit že je 

iný 

zážitkové čítanie aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  letný tábor 
ZŠ Pavla 
Horova  

30     

3.7.2019 Literárny 
klub Čriepky 

-- senior 

čítačka seniori prezentovali 
svoju tvorbu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK 
Čriepky 

8     

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

8.7.-
12.7.2019 

Kniholand - 
júl 2019 

letný čitateľský tábor zvyšovanie čitateľskej 
gramotnosti u  detí, ale 
aj tvorivé a zmysluplné 

vyplnenie voľného času 
a relaxu v rámci 

prázdnin 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 30 1 
807,41 

€ 

2 
400,00 

5.8.-
9.8.2019 

Kniholand - 
august 2019 

letný čitateľský tábor zvyšovanie čitateľskej 
gramotnosti u  detí, ale 
aj tvorivé a zmysluplné 

vyplnenie voľného času 
a relaxu v rámci 

prázdnin 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ ENTREĚ pri 
ZKGZ 

Michalovce 

žiaci ZŠ 31     

8.7.2019 stretnutie so 
spisovateľkou 

Alžbetou 
Verešpejovou 

beseda deti si pripravila 
interaktívne zážitkové 

čítanie, ale aj tvorivé 
písanie príbehov a 

rozprávok 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Michalovce 

30 82,00 €   

8.7.2019 Letná 
záhrada 

tvorivá dielpa Zahrali sa na 
výtvarníkov a krásu 

letnej záhrady preniesli 
na maliarske plátno 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Michalovce 

30 85,78 €   

22.7.2019 Bedřich 
Smetana 

prednáška Vlasta Vojníková, ktorá 
prítomným priblížila 

život a tvorbu B. 
Smetanu, významného 

českého hudobného 
skladateľa 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 9     

 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

5.8.2019 Trio 
Kotkodák 

beseda stretnutie so 
spisovateľkou Alžbetou 

Verešpejovou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Michalovce 

31 82,00 €   

5.8.2019 Letná 
záhrada 

tvorivá dielpa Zahrali sa na 
výtvarníkov a krásu 

letnej záhrady preniesli 
na maliarske plátno 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Michalovce 

31 30,58 €   

12.8.2019 Antonín 
Dvořák 

prednáška ďalšia z cyklu 
prednášok Česká 
národná hudba, 

spojená s besedou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 7     

3.7.-
30.8.2019 

Výstava 
Žubrienky 

inštalatérky 

výstava výstava ilustrátorky 
Emílie Jesenskej z 

knihy Branislava 
Jobusa Žubrienky 

inštalatérky - čarovne 
zábavný  príbeh 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Mestská knižnica 
mesta Piešťany 

verejnosť 250     

9.9.2019 Karolina 
Světlá 

prednáška + beseda prednáška spojená s 
besedou z cyklu Ženy v 

českej literatúre 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 6     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

16.9.2019 Týždep 
dobrovoľníctva 

2019 

dar Pre klientov 
občianskeho združenia 
Integra – združenie pre 

duševné zdravie, sme 
darovali k 

O.Z. Integra, 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

klienti Integry 10     

19.9.2019 
2x 

Netradičná 
hodina 

slovenčiny v 
školskej 

knižnici, pob. 
na ZŠ 

T.J.Moussona 
4 

čítanie s porozumením výkladu z prečítanej 
knihy 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I. ZŠ 41     

20.9.2019 Stretnutie s 
regionálnou 

redaktorkou a 
reportérkou 

televízie JOJ - 
K. Kleknerová 

beseda V družnej besede sa 
študenti dozvedeli v 

čom spočíva práca 
redaktora, reportéra 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
michalovských 

SŠ 

60 100,00 
€ 

  

20.9.2019 Dep vďačnosti tvorivá dielpa žiaci zo ZŠ     J. Švermu 
v Michalovciach si 

pripomenuli tento dep 
výrobou ozdobných 

črepníkov pre svojich 
najbližších 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci II. 
stuppa, J. 

Švermu, 
Michalovce 

14 71,35 €   

 
 
 
 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

25.9.2019 Netradičná 
hodina 

slovenčiny v 
školskej 

knižnici, pob. 
na ZŠ Školská 

2 

čítanie s porozumením výkladu z prečítanej 
knihy 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Školská 2 20     

25.9.2019 Literárny 
klub Čriepky 

-- senior 

čítačka seniori prezentovali 
svoju tvorbu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK Čriepky 8     

26.9.2019 Ako to 
funguje, pob. 

na ZŠ 
T.J.Moussona 

4 

práca s literatúrou Žiaci pracovali s 
encyklopédiami a 
slovníkmi. Učili sa 
vyhľadávať rôzne 

informácie, 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I. ZŠ 25     

26.9.2019 Prvýkrát v 
knižnici a 

Magický svet 
Kataríny 

Ilkovičovej 

prednáška Čo je to vlastne 
knižnica, ako  funguje, 
ako sú tu usporiadané 

knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. stuppa ZŠ P. 
Horova,Michalovce 

20     

6.9.-
30.9.2019 

Magický svet 
Kataríny 

Ilkovičovej 

výstava Autorka takto  
prezentovala svoje 

ilustrácie kníh „Středa 
nám chutná“  a „Já se 

nechtěl stěhovat“. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Mestská knižnica 
mesta Piešťany 

verejnosť 249     

 
 
 
 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

2.10.2019 Hodina 
slovenčiny v 

školskej 
knižnici, pob. 
na ZŠ Školská 

2 

čítanie s porozumením výkladu z prečítanej 
knihy 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Školská 
2 

16     

7.10.2019 Marie 
Majerová 

prednáška Tejto významnej žene 
bol venovaný v poradí 

3. diel z cyklu 
prednášok Ženy v 

českej literatúre 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 11     

8.10.2019 Záložka do 
knihy spája 

školy: List za 
listom -- baví 

ma čítať, 
pob. na ZŠ 
Krymská 5 

tvorivá dielpa vyrábali knižné záložky 
pre žiakov z 

partnerskej školy 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Krymská V. 

15 0,85 €   

9.10.2019 Záložka do 
knihy spája 

školy:List za 
listom - baví 

ma čítať, 1.A, 
pob. na ZŠ 

Školská 2 

tvorivá dielpa vyrábali knižné záložky 
pre žiakov z 

partnerskej školy 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Školská 
2 

14     

 
 
 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

11.10.2019 Aby pamäť 
lepšie 

pracovala 

tréning pamäti účastníci programu 
oboznámili s 

priebehom tréningu 
pamäti 

denný 
stacionár sv 

Kláry, 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

klienti 
denného 

stacionára 

10     

16.10.2019 Veriť - 
Milovať - 
Pracovať 

prednáška+prezentácia prezentáciou života 
astronóma, letca, 

diplomata a generála 
francúzskej armády, 
rodáka z Košarísk – 

M.R.Štefánika. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci II. 
stuppa ZŠ 

Moskovská, 
Mi 

38     

17.10.2019 Výstavka - 
Záložka do 
knihy spája 

školy:List za 
listom -- baví 

ma čítať, 
pob.na ZŠ 

T.J.Moussona 
4 

výstavka výstavka žiakmi 
vyrobených záložiek, 

ktoré poputujú žiakom 
z partnerskej školy z 

Novosedlice v ČR. 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I. ZŠ 230     

18.10.2019 Detský 
čitateľ -- 

formotvorné 
prostredie II 

seminár seminár pre učiteľov  I. 
stuppa ZŠ a 

knihovníkov 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  učitelia ZŠ, 
MŠ a 

knihovníci 
okr. Mi 

47 529,70 
€ 

  

23.10.2019 Rozprávky z 
múzea záhad 
a tajomstiev 

beseda Besedu s Petrom 
Karpinským 

ZUŠ 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci V. ZŠ, 
Michalovce 

18     

 
 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

23.10.2019 Teta Agáta a 
jej mačacia 

sedmička 

beseda autorské stretnutie s 
Petrom Karpinským 

ZUŠ 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Michalovce 

147 80,00 €   

23.10.2019 Svet je moja 
kancelária. 

Zo života 
digitálnej 
nomádky 

beseda beseda na ktorej nám 
Silvia Púchovská 

vyrozprávala svoj 
životný príbeh, ako sa 

stala digitálnou 
nomádkou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
SOŠOaS 

Michalovce 

50 250,00 
€ 

  

24.10.2019 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Švermu, 

Michalovce 

24     

24.10.2019 Vďaka patrí 
Vám 

stretnutie stretnutie s bývalými 
pracovníčkami knižnice 
v rámci mesiaca úcta k 

starším 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  pracovníčky 
knižnice na 

dôchodku 

16 34,91 €   

24.10.2019 Vojtech 
Zamarovský 
100. výročie 
narodenia - 
prednáška s 
V. Ihnátom 

prednáška autor literatúry faktu a 
významný propagátor 

antickej histórie, 
nositeľ čestného 

uznania  Veľvyslanec 
helenizmu za rok 2006 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť + 
študenti SŠ 

Mi 

71 100,00 
€ 

  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

25.10.2019 Halloween tvorivá dielpa Žiaci si vyrobili a 
ozdobne zabalili  

halloweenské  vopavé 
mydielka 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ŠK, ZŠ 
P. Horova 

Mi 

22 64,30 €   

28.10.2019 Veriť - Milovať 
- Pracovať 

prednáška+film študenti si prezreli 
výstavu a film 

venovaný 100. výročiu 
úmrtia M.R. Štefánika 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
Spojenej 

školy 
internátnej 

Mi 

20     

29.10.2019 Miss Ježibaba 
a iné 

hororozprávky 
v knižnici 

2019 

Halloween párty zatraktívnenie čítania 
slovenských rozprávok 

Pavla Dobšinského 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ Priatelia 
múzy 

žiaci ZŠ P. 
Horova, 

Michalovce 

25     

29.10.2019 Čertik Trapko, 
pob. na ZŠ 

Školská 2 

čítanie s porozumením aktivity spojené s 
textom napr. tajnička 

alebo hlavolam ako 
sadiť v čertovej 

záhradke 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Školská 2 

Mi 

28     

4.11.2019 Marie 
Pujmanová 

prednáška + beseda posledný diel cyklu 
Ženy v českej literatúre 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 11     

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

5.11.2019 Prvýkrát v 
knižnici 

prednáška+tvorivá 
dielpa 

Čo je to vlastne 
knižnica, ako  funguje, 
ako sú tu usporiadané 

knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stuppa ZŠ 

Švermu, 
Michalovce 

22     

5.11.2019 Babka na 
rebríku a iné 

dedkoviny 

hlasné čítanie spoločné hľadanie 
lásky ku knihám 

starých rodičov a ich 
vnúčat 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti XXII. 
MŠ z Mi 

65     

6.11.2019 Literární 
kronika první 

republiky 

prednáška derniéra výstavy s 
autorským večerom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Bratislava 

verejnosť 15     

3.10. - 
6.11.2019 

Literární 
kronika první 

republiky 

výstava panelová výstava k 
novej obrazovo- 

výkladovej publikácii 
Literární kronika první 

republiky 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Bratislava 

verejnosť 140     

7.11.2019 Výstavka 
záložiek z 

partnerskej 
školy 

výstava výstavka záložiek 
vyrobených žiakmi z 

partnerskej školy z 
Novosedlice v ČR 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I.ZŠ 
Michalovce 

32     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

7.11.2019 Kozliatka - 
Rozprávka o 
kozliatkach, 

ale 
poslušných 

dramatizované čítanie dramatizované 
interaktívne podujatie 

Kozliatka 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti 
XIII.MŠ, 

Michalovce 

24     

8.11.2019 Kozliatka - 
Rozprávka o 
kozliatkach, 

ale 
poslušných 

dramatizované čítanie dramatizované 
interaktívne podujatie 

Kozliatka 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti 
XIII.MŠ, 

Michalovce 

23     

11.11.2019 Prvýkrát v 
knižnici 

prednáška+tvorivá 
dielpa 

Čo je to vlastne 
knižnica, ako  funguje, 
ako sú tu usporiadané 

knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Švermu, 

Michalovce 

20     

12.11.2019 Prvýkrát v 
knižnici 

prednáška+tvorivá 
dielpa 

Čo je to vlastne 
knižnica, ako  funguje, 
ako sú tu usporiadané 

knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Švermu, 

Michalovce 

21     

12.11.2019 Zlatistá jesep tvorivá dielpa tvorivá dielpa 
venovaná plodom 

jesene  

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  klienti DSS 
Anima  

14     

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

12.11.2019 Milujeme 
Slovensko 

vedomostná súťaž Žiaci si rozšírili a 
zopakovali svoje 

vedomosti o hradoch, 
mestách, pohoriach, 

vodných tokoch a iných 
zaujímavostiach 

Špeciálna ZŠ 
Trhovište 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiacia 
Špeciálnej 

ZŠ 
Trhovište 

15     

13.11.2019 Stretnutie 
členov LK 
Čriepky -- 

senior 

čítačka seniori prezentovali 
svoju tvorbu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK 
Čriepky 

8     

13.11.2019 Zberný dvor, 
pob. na ZŠ 

Školská 2 

čítanie s porozumením školskom klube 
odštartovali čitateľský, 

náučný a tvorivý 
projekt pre deti, 

zameraný na ochranu 
prírody, 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Školská 2 

Mi 

28     

14.11.2019 O troch 
prasiatkach 

divadelné 
predstavenie 

Klasická rozprávka 
obsahovala 

interaktívne prvky, v 
ktorej si zahrali aj deti  

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ 
Michalovce 

46     

14.11.2019 Zemplínske 
tajomstvá 
Vincenta 

Lapšanského 
vo Vinnom 

beseda beseda sregionálnym 
autorom Vincentom 

Lapšanským 

Knižnica obec 
Vinné 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

obyvatelia 
obce Vinné 

20     

 
 
 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

15.11.2019 Aby pamäť 
lepšie 

pracovala, 
ukončenie 

projektu 
Tréning 

pamäti pre 
seniorov 

tréning pamäti vyhodnotenie projektu denný 
stacionár sv 

Kláry, 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

klienti 
denného 

stacionára 

15     

18.11.2019 Špacirki na 
kaveju 

beseda Nežná revolúcia v 
Michalovciach 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 75     

21.11.2019 História 
Michaloviec 

II. 
Michalovce 

ako sídlo 
Zemplínskej 

župy. (1919 -
- 1922) 

beseda beseda s autormi knihy 
o histórii nášho mesta 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Zemplínske 
múzeum 

Michalovce 

študenti 
GPH  

Michalovce 

36 300,00 
€ 

  

26.11.2019 Odpady a 
plasty 

prednáška+beseda Vzťahy človeka k  
životnému prostrediu – 
k prírode to všetko má 

vplyv na život 
jednotlivca i ľudstva 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
SOŠT, 

Partizánska, 
Michalovce 

29     

 
 
 
 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

26.11.2019 Prvýkrát v 
knižnici 

prednáška+tvorivá 
dielpa 

Čo je to vlastne 
knižnica, ako  funguje, 
ako sú tu usporiadané 

knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ sv. 
Terezky, 

Michalovce 

20     

26.11.2019 Vianočné 
zvyky a 
tradície 

prednáška+beseda aké zvyky a tradície sa 
viažu k jednotlivým 

dpom, ktoré 
predchádzajú 

Vianociam 

Špeciálna ZŠ 
Pavlovce nad 

Uhom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 
Špeciálnej 

ZŠ 
Pavlovce 

nad Uhom 

11     

27.11.2019 Mikuláš tvorivá dielpa deti vyrábali Mikuláša 
na vareche 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. 
stupoa I. 

ZŠ 
Michalovce 

21 23,14 €   

28.11.2019 Johannes 
Jensen má 
pocit, že je 

iný 

zážitkové čítanie aké výhody a nevýhody 
môže mať to, že sa 
niekto odlišuje od 

ostatných 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Švermu, 

Michalovce 

23     

29.11.2019 Vichodparske 
rozpravočky 

2 na 3 

autorské čítanie autorské stretnutie a 
čítanie s Jozefom 

Jenčom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Horova a I. 

ZŠ 
Michalovce 

75 200,00 
€ 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

29.11.2019 Autorské 
stretnutie s 

Jozefom 
Jenčom 

autorské čítanie Cieľom podujatia bolo 
aby sa nárečie 

zachovalo 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Okružná 

Michalovce 

45     

4.11. - 
30.11.2019 

Výstava 
Listování 

Slovenskem 

výstava Výstava mapuje stav 
vydanej slovenskej 

literatúry v českých 
nakladateľstvách v 
rokoch 1918-1939 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Bratislava 

verejnosť 450     

2.12.2019 I. ročník 
umelecko -- 

tvorivej 
súťaže pre 
deti Kto je 

mojím 
ochrancom? 

súťaž cieľom bolo zvýšenie 
povedomia u detí a 

mládeže o 
problematike podpory 

ochrany deti pred 
násilím 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZUŠ a 
ZŠ 

Michalovce 

98 4,63 €   

3.12.2019 Vianočná 
pohľadnica, 

tvorivé 
dielne, pob. 

na ZŠ 
Krymská 5 

tvorivé dielne žiaci vyrábali vianočné 
pohľadnice pre svojich 

blízkych a pre deti z 
iných krajín 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Krymská V. 

21 2,82 €   

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

3.12.2019 Christmas card 
exchange, 

tvorivé dielne, 
pob. na ZŠ 
Krymská 5 

tvorivé dielne Pohľadnice boli 
obohatené vianočným 
prianím v anglickom a 

slovenskom jazyku 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Krymská V. 

20     

4.12.2019 Mikuláš, Mikuláš, 
čo pre nás máš? 

pob. na ZŠ 
Školská 2 

čítanie s porozumením Deti sa niečo nové 
dozvedeli aj o živote 

sv. Mikuláša 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Školská 2 Mi 

26 2,49 €   

5.12.2019 Rozprávka o 
obdarovanom 

Mikulášovi, pob. 
na ZŠ 

T.J.Moussona 4 

čítanie s porozumením charakterizovať sviatok 
Mikuláša v minulosti a 

dnes formou 
rozhovoru 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I.ZŠ 
Michalovce 

17 2,49 €   

5.12.2019 Cesta k 
plnohodnotnému 

aktívnemu 
životu, kráse a 

dlhovekosti 

beseda dodržiavanie pitného 
režimu, čo je 

najdôležitejšie , aby 
sme pre seba – svoje 

telo čo 
najzodpovednejšie 

urobili 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  zamestnanci 
knižnice 

18     

9.12.2019 Literárny klub 
Čriepky -- senior 

čítačka seniori prezentovali 
svoju tvorbu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK 
Čriepky 

7     

 
 
 
 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

10.12.2019 Vianočné 
zvyky a 
tradície 

prednáška+beseda aké zvyky a tradície sa 
viažu k jednotlivým 

dpom, ktoré 
predchádzajú 

Vianociam 

Špeciálna ZŠ 
Trhovište 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiacia 
Špeciálnej 

ZŠ 
Trhovište 

13     

11.12.2019 Vianočná 
rozprávka 

tvorivá dielpa výroba vianočných 
pozdravov 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  klienti DSS 
Anima  

14     

13.12.2019 Čaro Vianoc recitačná prehliadka prehliadka vianočných 
veršíkov detičiek zo 

všetkých MŠ z 
Michaloviec 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ 
Michalovce 

37 13,80 €   

18.12.2019 Mrázik, pob. 
na ZŠ Školská 

2 

divadielko Táto rozprávka je 
naplnená veľkou 

pravdou a nestárnucim 
vtipom 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Školská 2 

Mi 

54     

19.12.2019 Moja milá 
jedlička, pob. 

na ZŠ 
T.J.Moussona 

4 

čítanie s porozumením Cieľom tohto podujatia 
bolo obohatiť žiacke 

vedomosti o 
vianočnom stromčeku 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 1. ZŠ 
T.J. 

Moussona 

19 1,77 €   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

2.12.- 
31.12.2019 

Kto je mojím 
ochrancom? 

výstava diela z modelovacej 
hliny, ktoré vytvorili 

žiaci ZŠ a ZUŠ z 
Michaloviec 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ a 
ZUŠ 

Michalovce 

230     

2.12.- 
31.12.2019 

Zimné 
čarovanie 

výstava práce, ktoré  žiaci 
vytvárali  rôznymi 

výtvarnými technikami 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZUŠ 
Michalovce 

230     

                   

                   

                    

                   

  SPOLU 228 podujatí         12323 6 
379,57 

€ 

2 
990,06 

€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Fotografická príloha aktivít 2019 
 


