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IDENTIFIKAČNÁ KARTA  ZA ROK 2016 
 

1 NÁZOV ORGANIZÁCIE  Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach                            

2 Sídlo Štefánikova 20, 071 01 Michalovce 

3 Forma hospodárenia Rozpočtová organizácia VUC 

4 Celkový počet zamestnancov k 31.12. 
- fyzický / prepočítaný stav 
Z toho:  
- odborní zamestnanci (metodik,     
  knihovník...) 
- ostatní zamestnanci 
- pracujúci dôchodcovia    

 
22/21                       
 
17/17 
 
5/4 
2/2 

5 Počet spravovaných objektov 1 

6 Počet podaných projektov  
(pre realizáciu v roku 2016) 
        -  z toho úspešných:  
        -  v hodnote (€):                                 

 
8 
5 

20 474  € 

7 Rozpočet  
- na prevádzku: 
- na činnosť: 

2014 2015 2016 

263 933,79 244 286,00 263 097,00 

    2 968,00      2 530,00     5 170,00 
 

8 Transfer od zriaďovateľa  
- na bežné výdavky: 
- na kapitálové výdavky: 

 

266 901,79 246 816,00 268 267,00 

- - - 
 

9 Príjmy  
- z prenájmu: 
- z vlastnej  činnosti: 
- iné mimorozpočtové  
 (dary, sponzorské, granty a pod.):  

 

- - - 

15 742,21 14 773,38 14 544,75 

10 353,10 10 637,00 20 474,00 
 

10 Výdavky  
- bežné: 
- kapitálové: 

 

292 997,10 272 053,00 301 118,62 

- - - 
 

11 Náklady na činnosť (rok 2014-2016 všetky zdroje) :  

15 357,72 17 529,17  18 048,29 
 

12 Hospodárenie 
- Náklady 
- Výnosy 
- Hospodársky výsledok po zdanení 

 

313 656,77 291 147,53 323 349,91 

319 624,70 291 750,29 321 152,35 

     5 967,68         602,53      2 197,89 
 

13 Celkový počet aktivít     
 

14 Návštevnosť  
- Platená: 
- Neplatená: 

(celkový počet návštevníkov, divákov, účastníkov na 
aktivitách organizácie) 

 

  5 349   5 678   5 911 

53 944 55 134   53 447 
 

15 Základné knižničné ukazovatele 
- počet zapísaných čitateľov 
- počet výpožičiek 
- knižničný fond – stav k 31.12. 

 

5 349     5 678     5 911 

184 670 131 938 133 300 

  90 141    88 935   91 031 
 

 

 

 

 

- 5 - 



A/ Úvod 

 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je univerzálnou verejnou knižnicou 

s regionálnou pôsobnosťou, ktorá zárovep plní funkciu mestskej knižnice. 

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

a informačnou inštitúciou, ktorá  dopĺpa, zhromažďuje a sprístuppuje dokumenty a 

informácie z vlastných a iných zdrojov. Koordinuje a poradensky usmerpuje obecné a 

mestské knižnice v okresoch Michalovce a Sobrance.  

 

Stručné zhodnotenie plnenia hlavných, ťažiskových úloh - pozitívne a negatívne faktory, 
ktoré ovplyvnili výsledky organizácie za rok 2016.       
 

Hrady a kaštiele Zemplína na historických fotografiách a pohľadniciach 
V apríli  sa uskutočnila  v knižnici  beseda o knihe Hrady a kaštiele Zemplína na historických 
fotografiách a pohľadniciach.  O novej publikácii  prišiel porozprávať jej autor Dr. Martin 
Molnár, ktorý priblížil zúčastneným  regionálne  hrady, kaštiele a kúrie na historických 
fotografiách a pohľadniciach do roku 1945. Spoluautor knihy MUDr. Ján Dobrovoľský  hovoril 
o zbieraní fotografií a pohľadníc, ktoré sú súčasťou tejto knihy.   
Záver podujatia patril autogramiáde a predaju knihy.      
                                                                   
Jonáš Záborský –  podujatie venované 140. výročiu jeho smrti 
Prozaik, dramatik a básnik, ktorý sa narodil 03.03.1812 v Záborí, zomrel 23.01.1876 v 
Župčanoch. Jeho tvorba bola zacielená na satiru a jej príbuzné postupy. Vyštudoval teológiu 
na evanjelickej akadémii v Prešove. V rokoch 1834- 1839 bol kaplánom v Pozdišovciach, 
odkiaľ si išiel doplniť vzdelanie na univerzitu do nemeckého mesta Halle. V roku 1840 sa stal 
farárom v Rankovciach a v rokoch 1843 – 1850 dostal miesto kaplána na nemeckej fare v 
Košiciach. Dpa 15.03.2016 sa v priestoroch spoločenskej sály Zlatého býka uskutočnila 
prednáška spojená s  besedou Jonáš Záborský. Podujatia sa zúčastnili študenti Gymnázia P. 
Horova,  Ľ. Štúra a verejnosť. Podujatie pripravili DMS v Michalovciach, Zemplínska knižnica 
G. Zvonického a MsKS. Prednášajúcim bol tajomník MS v Martina Mgr. Peter Cabadaj. 
  
 Odkaz Jozefa Cígera Hronského 
pod týmto názvom sa dpa 10.mája 2016 konala v spoločenskej sále  Základnej umeleckej 
školy v Michalovciach  prednáška spojená s besedou pre študentov Gymnázia Ľ. Štúra pri 
príležitosti 120. výročia narodenia J.C. Hronského. Súčasťou podujatia bolo  premietnutie 
filmu, ktorý vznikol k storočnici jeho životného jubilea. Hlavnými organizátormi podujatia 
boli:  Zemplínska knižnica G. Zvonického,  Dom MS  a Základná umelecká škola v 
Michalovciach.  
Prednášajúcim bol:  Mgr. Peter Cabadaj, vedecký  tajomník Matice slovenskej, literárny 
historik a spisovateľ. 
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J.C. Hronský bol všestrannou osobnosťou a patril  k ústredným postavám slovenského  
kultúrneho života 20. storočia. Bol spisovateľom, publicistom, výtvarníkom, pedagógom, 
významným predstaviteľom a manažérom  Matice slovenskej. Založil novú tlačiarep    
Neografiu, ktorá bola v tom čase najvýkonnejšou a najmodernejšou tlačiarpou na Slovensku, 
čím sa zaslúžil o rozvoj vydavateľskej činnosti. 
Zomrel v Lujáne, v Argentíne  13. júla 1960. Na jeho pohrebe príhovorom sa s nim rozlúčil  aj 
náš rodák Gorazd Zvonický. 
 
Krstná mama knižnice a regionálna autorka PhDr. Stojáková Mária (*24.03.1936, – † 
10.05.2004), by sa v tomto roku  dožila 80 rokov. Pri tejto príležitosti  regionálne oddelenie 
vydalo záložku do knihy o jej živote . 
       
Noc s Andersenom to je tradičné rozprávkové dobrodružstvo, ktoré deťom pripravujú 
knihovníci, učitelia po celom Slovensku aj  v zahraničí. Už po jedenácty-krát pozve Noc s 
Andersenem deti do knižníc, škôl aj na ďalšie  miesta k spoločnému rozprávkovému 
nocovaniu a čítaniu. Hlavnou témou rozprávkovej noci  bude 180. výročie napísania 
rozprávky Malá morská víla. 
Noc s Andersenom 2016 v ZKGZ 
1.apríla  2016 sme strávili perfektné nočné dobrodružstvo medzi svojimi obľúbenými 
knihami v ZKGZ Michalovce. Každý si doniesol spacák, karimatku, obľúbenú  plyšovú hračku a 
dobrú náladu. Bol to výborný pocit, keď sme sa dozvedeli, že takmer vo všetkých knižniciach 
na Slovensku a v zahraničí práve v tomto čase prežívajú malí čitatelia podobné 
dobrodružstvo. Zabavili sme sa  na výbornom bábkovom divadielku , pochutnali si na 
lahodnej kráľovskej večeri, prežili vesmírne dobrodružstvo a konečne zažili aj detské nočné 
predstavenie v kine Centrum. Nočná prechádzka mestom bola aj cestou odvahy, v knižnici na 
nás čakal spánok medzi knihami.  
 
Kniholand I. turnus od 11.7. – do 15.7.2016 
Detské oddelenie knižnice pripravilo denný letný tábor Kniholand  pre deti od 7-12 rokov.  
Kniholandu sa zúčastnilo 33 deti. V rámci bohatého programu nechýbali tvorivé dielne, kde si 
deti vyčarovali z papiera rôzne kreácie na ozdobu knižnice, ale aj svojich izieb.  Navštívili sme 
letecké múzeum, ktoré zaujalo deti nielen svojou atraktívnou polohou vedľa ozajstného 
letiska, ale aj zaujímavou zbierkou lietadiel z celého sveta.  V kreatívnom zábavnom 
technickom centre Steel Parku Košice deti našli viac ako 50 interaktívnych exponátov 
demonštrujúcich príbeh ocele. Prežili sme aj dobrodružstvo na hrade Vinné, hľadanie 
pokladu, vyskúšanie si tradičných remesiel ako kováčstvo, kamenárstvo, výroba prútených 
košíkov a iné. V rámci bojových umení si deti vyskúšali lukostreľbu na slamený terč.  Naša 
dobrodružná cesta pokračovala ďalej do Prešova, kde sme navštívili Planetárium a technické 
múzeum Solivar. Záver nášho týždenného putovania patril relaxu a oddychu v prírode na 
ranči Nová Zem v Blatnej Polianke. Deti  prežili ozajstnú westernovu atmosféru  zajazdili  si 
na koníkoch, vyšantili sa na trampolíne, kolotoči a absolvovali aquazorbing. V areáli ranču sa 
nachádzala aj mini zoo s rôznymi exotickými a hospodárskymi zvieratkami. Chutný kotlíkový 
guľáš v malebnej prírode ukončil naše týždenné putovanie za dobrodružstvom. 
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Pozitívne faktory: 
-  k 31.12.2016 bolo schválených  5  projektov  z 8 podaných  z ktorých sme získali 20 474.- 
EUR, 
 
- v rámci mesiaca marca prebehla v knižnici akcia „Kúp knihu pre knižnicu“. Čitatelia 
a návštevníci knižnice mali možnosť zakúpiť nové knihy z ponuky kníhkupectva Panta Rhei 
a takto prispeli k obnove knižničného fondu. Počas celej akcie sa vyzbieralo 206,28 € 
  
- zaznamenali sme nárast počtu študentov SŠ a VŠ, ktorí  začali využívať priestory študovne  
na  štúdium, 
 
- nadviazali sme kontakt s Filologickou fakultou Užhorodskej národnej univerzity na Ukrajine, 
ktorej sme darovali kníhy, išlo o klasické knižné diela z našej knižnej burzy, ktoré sú na ich 
trhu drahé a nedostupné, 
 
-dostali sme ďakovný list od prof. Svitlany Pachomovej, DrSc. Ved. Katedry Slovenskej 
filológie, 
 
-darovaná odborná literatúra na pobočku VŠ zdravotníctva a sociálnej práce  sv. Alžbety, 
ktorá bola presunutá z pobočky VŠ v Bardejove v počte 1 443 zväzkov, 
 
-vymenili sme podlahovú krytinu na 1. poschodí knižnice a dokončili sme výmenu na prízemí, 
na oddelení internetu v celkovej hodnote 25 008,11 €, 
 
- komplet sme vymenili knižničné regály na študovni, regionálnom oddelení a časť regálov na 
náučnom oddelení a oddelení beletrie a to vďaka zriaďovateľovi a projektu, ktorý schválený 
Fondom na podporu umenia. 
 
Negatívne faktory: 

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

počtu výpožičiek aj do nárastu  počtu nových čitateľov, 

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

pripravujeme. Dá sa to pripísať aj celkovému demografickému vývoju, 

- 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. 
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B/  Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 

 

I. Hlavná činnosť 

 

1. Knižničný fond                                                                                                                                                

2. Služby 

Kvantitatívne ukazovatele 

Prírastky KF:                                   3 513 zväzkov                                Plán: nebol stanovený 

Úbytky KF:                                      1 417  zväzkov                                      

Celkový stav KF:                           91 031 zväzkov         

 

Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF 

Knihy a špeciálne dokumenty:            2 748.84 €                                      Plán: nebol stanovený 

Periodiká:                                            2 164.89 €           

Spolu:                                                 4 913.73.-€ 

 

Čerpanie dotácie z MK SR (kultúrne poukazy)  na nákup kníh   

Knihy a špeciálne dokumenty:                 4 074.-€  

 

Čerpanie dotácie z grantu mesta Michalovce  na nákup kníh  

Knihy a špeciálne dokumenty:                  300,- € 

 

Čerpanie dotácie z grantu Fondu na podporu umenia na nákup kníh 

Knihy a špeciálne dokumenty:              5 669,59.-€ 

 

Čerpanie financií na nákup knižničného fondu spolu 

Knihy a špeciálne dokumenty:          12 792,43.-€ 

Periodiká:                                            2 164,89.-€  

Čerpanie spolu:                                 14 957,32.-€   
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Prírastky KF spolu rok 2016  -  3 513  zväzkov             

z toho -  beletria                             839           

           -  náučná literatúra         1 897        

           -  beletria pre deti              545  

           -  náučná pre deti              232                

 

 

Nákup knižničného fondu v roku 2016 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 1540 0 0 0 1540 

darom 108 185 58 99 450 

domácou kúpou 160 363 97 139 759 

z grantu 89 291 54 265 699 

náhradou 0 0 23 42 65 

Spolu 1897 839 232 545 3513 

 

V roku 2016 bolo vyradených a do zoznamu úbytkov zaevidovaných 1 417 knižničných 
jednotiek. Dôvodom vyradenia bola opotrebovanosť dokumentov, nedobytnosť alebo strata. 

KF bol doplpovaný priebežne kúpou z vlastného rozpočtu a z grantov, darom, náhradou 
a bezodplatným prevodom. Knihy boli nakúpené od rôznych dodávateľov, ktorí nám poskytli 
zľavy. 

V roku 2016 bolo zaevidovaných  3 513  knižničných jednotiek v celkovej  
hodnote 27 167,26 €, vrátane domácej kúpy, grantu, bezodplatného prevodu, darom 
a náhradou. 
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Periodická tlač 

V roku 2016 sme nakúpili periodickú tlač – noviny a časopisy – 63 titulov v tlačenej podobe 
a 1 titul online , z toho 8 zahraničných titulov,  spolu 65 exemplárov v hodnote  2 164,89.- € 

Celková suma na doplnenie knižničného fondu (knihy a periodická tlač)  v roku 2016  je  
29 332,15€ vrátane domácej kúpy, grantu, bezodplatného prevodu, darom a náhradou. 
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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 

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.                                                                                                                                                                         

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

k dispozícii 10 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 študovpa 

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 absančné 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 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 2016 

 

Skutočnosť k 31.12.2016   –   5 911            Plánované spolu             6 100 
Dospelí čitatelia              3 448                                                   3 800  
Detskí čitatelia                          2 105     2 300 
Študenti                  279  
Organizácie                                    79 
 
Počet aktívnych čitateľov k 31.12.2016  
 
Čitatelia, ktorí mali v  roku  2016 zaevidovanú aspop jednu transakciu – vrátenie, požičanie 
alebo platbu za členstvo. 
 

Umiestnenie 
Deti do 15 
r. Dospelí  

Organiz. 
MVS Študenti Zamestnanci 

Rodinný 
prísl. Spolu 

Centrálna budova 1 475 3 182 79 0 30 67  4 833 

Pobočka na VŠZaSP 0 0 0 279 0 0    279 
Pobočka na I.ZŠ 305 0 0 0 0 0    305 

Pobočka na V.ZŠ 161 0 0 0 0 0    161 

Pobočka na VII. ZŠ 164 0 0 0 0 0    164 

Pobočka na Obr. 
mieru 0 169 0 0 0 0    169 

Spolu 2 105 3 351 79 279 30 67 5 911 
 
 
Návštevnosť knižnice čitateľmi k 31.12.2016 bola 36 124. 
V roku 2016 sme v knižnici zapísali 1 283 nových čitateľov. 
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2.2. Výpožičky, informačná činnosť v roku 2016 
 

Počet absenčných výpožičiek v roku 2016 je  103 126. 
Plánovaných bolo 133 000 
 

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

Náučná  25 479 0 0 0     14 2 787  28 280 

Beletria  39 965 0 0 0 4 655 0  44 620 

Detská náučná   3 877    656   538   434 0 0    5 505 

Detská beletria 13 019 1 632 1853 1 680 0 0  18 184 

Elektr.  dokumenty       24 0 0 0 0 0          24 

Študovpa     242 0 0 0 0 0        242 

Periodiká  5 974 0 0 0 0  297     6 271 

Spolu 88 580 2 288 2 391 2 114 4 669 3 084 103 126 

 
 
 
 
Počet prezenčných výpožičiek v roku 2016 je 33 174 
Plánovaných bolo 35 000 
 

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

Náučná 4 584 0 0 0 0 1 456   6 040 

Beletria 2 937 0 0 0 0 0   2 937 

Detská náučná 485 414 653 493 0 0   2 045 

Detská beletria 1 219 916 2 383 1 827 0 0   6 345 

Periodiká 14 711 0 0 0 0 444 15 155 

Študovpa 652 0 0 0 0 0       652 

Spolu 24 588 1 330 3 036 2 320 0 1 900  33 174 

 
Poznámka: Dôvod navýšenie počtu prezenčných výpožičiek na  pobočke VŠZaSP sv. Alžbety 
v Michalovciach. V roku 2016 pribudlo 1540 nových  knižničných jednotiek a 120 nových 
čitateľov, čo je nárast oproti roku 2015 o 1482 knižničných jednotiek a o 15 viac nových 
čitateľov. Vďaka týmto prírastkom sa to odzrkadlilo aj na vyšších prezenčných výpožičkách . 
Porovnanie: rok 2015 -   398 výpožičiek, 
           rok 2016 - 1900 výpožičiek. 
 
Spolu plánovaných : 133 000 + 35 000 = 136 300  absenčné výpožičky + prezenčné 
Skutočnosť spolu za rok 2016 je 136 300. 
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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 2016 bolo usporiadaných  186 podujatí,  ktoré navštívilo 8 
840 návštevníkov a  uskutočnilo sa 72 informatických príprav, ktorých sa zúčastnilo 1 514 
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 interaktívnych podujatí  sprístupniť  fond 
detskej literatúry, zapojiť poznávacie, estetické a tvorivé cítenie detí v rámci pohybovej, 
výtvarnej a tvorivej dramatiky.  Pri motivácii čítavosti  detí bola 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 2016 
23. ročníka Okresnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského  v prednese 
slovenských povestí pre žiakov základných škôl sa v ZKGZ v Michalovciach, dpa 21.01.2016 
zišlo 34 súťažiacich v doprovode svojich učiteľov. Aj v tomto roku organizátormi súťaže boli - 
Dom Matice slovenskej v Michalovciach a ZKGZ v Michalovciach. 
Súťažilo sa  v troch vekových kategóriách (I. – roč. 2. – 3., II. – 4. – 5., III. – 6. – 7.). Najlepší z 
okresných kôl sa stretnú na krajských a z nich najlepší na celoslovenskom kole v Šali.  Túžbou 
každého recitátora je dostať sa čo najďalej. V tomto prípade do Šale.  Výkony hodnotila 
odborná porota, ktorá na záver poukázala na nedostatky, ktorých sa recitátori dopúšťajú, 
zhrnula  tohtoročnú úrovep súťaže a vyjadrili názor, že všetci víťazi majú na to, aby uspeli  aj 
na krajskom kole Šalianskeho Maťka. Dodajme, že na krajské kolo postupujú recitátori z 
prvých miest jednotlivých kategórií. 
 Z michalovského okresného kola si všetci interpreti odniesli diplom za účasť. Ceny v podobe 
knižiek dostali recitátori na prvých troch miestach. Do krajského kola postúpili z I. kategórie: 
Jakub Mika, ZŠ Okružná 17, z II. kategórie: Peter Ondrik, ZŠ T.J. Moussona, z III. kategórie: 
Melisa Kelemenová, ZŠ Okružná 17. 
Porota udelila aj cenu za prirodzenú interpretáciu a výber žiačke Veronike Kovaľovej zo ZŠ 
Rakovec nad Ondavou. 
 
Valentínska tvorivá dielňa 
...Dnes bol vonku mrazivý dep. 
My sme si však u Vás zohriali srdiečka....Pracovníčky detského odd. pripravili  pre žiakov  2.D 
triedy,  pre nadané deti v počte 9 zo  ZŠ – Okružná 17,  kreatívnu dielpu.  
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Vyrábali vopavé, farebné mydielka v tvare srdiečka. Detí na chvíľu čarovne premenili naše 
detské oddelenie  na malé vopavé laboratórium kde namiešavali rôzne vône a farby mydiel. 
Vopavé mydielka vlastnoručne zabalili a previazali stužkou spolu s papierovou Valentínkou 
pre svojich  
najbližších. Zhodli sme sa na tom, že láska ako taká môže mať rôzne podoby.  Pri tvorbe sme 
využili poznatky a postupy z knihy TOPP – Gélové sviečky. 
 
Čítanie z knihy Láskavé rozprávky od Braňa Jobusa spojené s tvorivou dielňou 
...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 .... 
Na detskom oddelení ZKGZ sme pripravili pre  žiakov 2. a 4. ročníka zo ZŠ - J. Švermu 6 v 
Michalovciach poobedpajšie posedenie pri knihe spojené s tvorivou dielpou. Deti z knihy 
LÁSKAVÉ ROZPRÁVKY si vybrali a prečítali rozprávku:  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 spolu s p. vychovávateľkou Mgr. Z. 
Bubákovou vlastnoručne vytvorili Valentínske srdiečko s venovaním pre svojich najbližších. 
Pri tvorbe sme sa inšpirovali knihou: Tvoríme s deťmi originálne darčeky od M. Vítkovej. 
 
Hádaj ako Ťa mám rád 
„Knižka plná lásky ukáže každému drobcovi, že vyjadriť svoje pocity nie je ľahká vec. Malý 
zajačik a veľký zajac však prídu na to, ako sa to dá! 
Ak máš niekoho veľmi, veľmi rád, chceš nájsť spôsob, ako opísať svoje veľké pocity. Ako však 
malý zajačik a veľký zajac zistili, zmerať lásku nie je ľahká vec! Otvor túto nádherne 
ilustrovanú knižku a pozri sa, ako všelijako sa dá prejaviť láska.“ 
Valentín je sviatok všetkých zamilovaných. Láska má mnoho podôb, môže to byť láska 
sesterská, bratská, rodičovská, starorodičovská a iná. Do knižnice zavítalo 20 prvákov zo VI. 
ZŠ z Michaloviec , aby si prečítali knihu od S. McBratneya Hádaj ako Ťa mám rád, oboznámili 
sa s históriou sviatku sv. Valentína a v Tvorivej dielni  vytvorili “valentínky“ – odkaz pre  ľudí, 
ktorých majú najradšej. 
 
Pretože Ťa ľúbim 
Valentín je sviatok všetkých zamilovaných . Na oddelení pre detí a mládež sme pripravili  
tvorivú valentínsku dielpu a zážitkové čítanie  pod názvom „ Pretože Ťa ľúbim ...“ Deti sme 
interaktívnou formou oboznámili s históriou tohto sviatku , cieľom nášho podujatia však bola 
tvorivá zručnosť a výroba“ valentínok“- odkazov pre osobu, ktorú najviac ľúbim. Deti vyrábali 
srdiečka, na ktoré potom písali svoje vyznania. Valentínky v dep „D“ mali putovať k 
mamkám, ockom, starým rodičom a iným srdcu blízkym osobám. 
 
Jarné prázdniny v knižnici 
Na oddelení pre deti a mládež sme v čase jarných prázdnin od 15.2 – 19.2.2016 pripravili pre 
deti okrem zaujímavých náučných, dobrodružných a rozprávkových kníh aj priestor na hranie 
a  relaxáciu.  
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Deti si mohli vo vyhradenom priestore ilustrovať rozprávkové príbehy, porovnávať prečítané 
rozprávky s animovanými príbehmi a filmami.  
Zaujímavosťou bola aj oddychová zóna na klebetenie, hranie pexesa a pre najmenších 
milovníkov kníh Detský kútik s hračkami a leporelami. V kráľovstve kníh si priebežne  
oddýchlo 41 detských čitateľov. 
 
Pluto. Čo nové na Plute? (2-krát ZŠ J. A. Komenského a . ZŠ T.J. Moussona) 
V priestoroch ZKGZ Michalovce sa uskutočnila prednáška o vesmírnej problematike o planéte 
Pluto. Pluto je trpasličia planéta slnečnej sústavy. Od svojho objavu v roku 1930 do konca 
roku 2006 bola považovaná za najmenšiu a najvzdialenejšiu planétu. 24. 08.2006 na 
konferencií astronomickej únie v Prahe mu toto označenie bolo odpaté z dôvodu malých 
rozmerov a netypickej dráhy. Prednášala lektorka PhDr. Milada Jakubecová pracovníčka 
Okresnej hvezdárne v Michalovciach. 
 
Kráľ detských čitateľov 2016 
Rozprávky sú deťom známe, 
ak im do rúk knihu dáme. 
Slniečko nám pekne svieti, 
Tak poďte do knižnice deti! 
Na polici knihy sú, 
radosť, lásku k nám nesú. 
Valisková Sára (z pera našich detských čitateľov) 
 
Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha   
najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov 
mladých či starých. Kniha v dnešnej internetovej a uponáhľanej dobe si čoraz viac musí 
hľadať svoju cestu k mladým čitateľom v konkurencií stále viac dokonalejších informačných 
technológii, ktoré  nútia svojich používateľov k pasívnemu nasávaniu informácii.  A je to na 
škodu, pretože pri čítaní kníh sa dieťaťu rozvíja fantázia, cibrí pamäť,  rozširuje slovná zásoba 
a vylepšuje komunikácia.  Knižnice sa snažia realizovať podujatia zamerané na podporu 
čitateľskej gramotnosti deti a interaktívne stretnutia s knihou na podporu čítania s 
porozumením.  
V rámci 17. ročníka  Týždpa slovenských knižníc vyhláseného Slovenskou asociáciou knižníc   
sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnila 4. marca 2016  
súťaž o najaktívnejšieho a najšikovnejšieho detského čitateľa „Kráľ čitateľov 2016“. Svoje 
vedomostné sily si zmeralo 12 kreatívnych detských čitateľov, ktorí si počas roka aktívne 
vypožičiavali knihy z detského oddelenia knižnice a  zapájali sa do podujatí knižnice. Súťažiaci 
preukázali svoje znalosti nielen v oblasti detskej literatúry, spisovateľov pre deti a mládež, 
orientácie v knižnici, ale aj svoju tvorivosť a šikovnosť. V závere podujatia mladí čitatelia 
získali cenné knižné dary a sladkú maškrtnú odmenu. Kráľom detských čitateľov 2016 môže 
byť len jeden , alebo jedna a tou sa stála  tretiačka zo  ZŠ T.J. Moussona Michalovce 
Dominika Pehaničová. 
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Prvýkrát v knižnici (2-krát ZŠ sv. Michala a ZŠ J. A. Komenského) 
Prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci  Základnej školy sv. Michala a ZŠ J. A. 
Komenského 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 
získame čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov bola spojená s tvorivou dielpou kde si 
každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.   
 
Veľkonočný pozdrav 
V ZKGZ  sa uskutočnila tvorivá dielpa pre  prijímateľov ANIMA DSS Michalovce.  Klienti si 
vlastnoručne vyrobili pozdrav k VEĽKEJ NOCI s maľovaným vajíčkom a vinšom. Porozprávali 
sme sa o sviatku jari a o prípravách na veľkonočné sviatky. Inšpirovali sme sa knihou – 
Darčekové pohľadnice od Cheryl Owenová. Klienti si pozreli výstavu – Najkrajšie slovenské a 
zahraničné šlabikáre.   
 

Kvak a Čľup (2-krát MŠ Žbince a MŠ Strážske) 
Dramatizovaného čítania z knihy Kvak a Čľup sú kamaráti od spisovateľa Arnolda Lobela pod 
názvom Plávanie sa zúčastnili  deti z MŠ zo Žbiniec a MŠ Strážske. Zábavnou, dramatizovanou 
formou sme deti vtiahli do príbehu dvoch kamarátov žabiakov, ktorí stále všetko robia spolu. 
Na záver kamaráti žabiaci detičky naučili svoju obľúbenú pesničku, ktorú si deti pospevovali 
aj pri odchode z knižnice s vypožičanou knihou v ruke. Podujatie bolo zamerané na čitateľskú 
gramotnosť detského čitateľa. 
 
Mimi and Líza 
...Svet sivý a svet farebný ... to bola indícia, ktorú riešilo  deti zo ZŠ na Švermovej ulici  v 
Michalovciach. Žiaci sa pokúšali vidieť svet ušami, rukami, vymýšľali ako môže chutiť modrá 
farba a ako vopať ružová. Inšpirovala ich kniha Katky Kerekesovej, Kataríny Molákovej a 
Alexandra Salmelu Mimi & Líza. Príbeh dvoch  kamarátok. Mimi je slepá   oči  má zatvorené, 
ale vníma svet rovnako farebne, pretože ho má obchytaný a odpočutý a Líza, ktorá má 
dokorán  otvorené   modré oči . Každá pozerá, ale spolu vidia.  Spoločne prečítaný príbeh 
Tmy sa nemusíš báť  z knihy Mimi and Líza   sme porovnávali s  rovnomenným rozprávkovým 
príbehom na obrazovke. Deti sa pokúšali vyhľadávať rozdiely medzi filmom a prečítaným 
textom. 
 
Ako išlo vajce na vandrovku 
Tichučko si posadáme, knižočku si otvárame. 
Kde bolo, kde nebolo, bola vám predsa len jedna sliepočka a tá zniesla vajíčko – biele, 
bielučké také maličké.... 
V rámci Týždpa slovenských knižníc k nám zavítali najmenšie deti z CMŠ Vasiľa Hopku 
Michalovce. Pripravili sme pre nich interaktívnu rozprávku“ Ako išlo vajce na vandrovku“.  
Deti sa pokúsili s postavičkami z rozprávky zahrať divadielko.  
 
 Dejepis v knižnici 
Knižnica okrem iných zaujímavosti ponúka aj netradičné formy získavania informácií pre 
žiakov druhého stuppa základných škôl.  
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Takéto hodiny oproti klasickým hodinám na vyučovaní sú oveľa zaujímavejšie a názornejšie. 
Našou snahou je prostredníctvom zážitkového čítania, kresieb či obrázkového materiálu 
pomôcť žiakom k lepšiemu chápaniu a osvojeniu si získaných informácií zo školy. Často na 
vyučovacích hodinách v školách nie je toľko času a priestoru na ukázanie toho, čo ponúkame 
my v knižnici.  S témou sa rady hráme a špekulujeme, ako ju jednoduchšie a názorne 
vysvetliť.  V rámci podujatia Dejepis v knižnici nás navštívili deviataci  zo ZŠ Jovsa. Pripravili 
sme pre nich históriu okresného mesta Michalovce v r. 1918-1989 až po  súčasnosť.  
   
Marta Šurinová: Záhada čarovného vajíčka 
Zážitková práca s literárnym textom je výbornou alternatívou ako vzbudiť záujem deti o 
knihu. Využíva sa na podporu čitateľskej zručností, ale aj uľahčuje deťom pochopiť prečítané 
, upozorní ich na skryté významy textu.  
Pre žiakov VI. ZŠ z Michaloviec sme  pripravili na detskom oddelení knižnice zážitkové čítanie 
od autorky Marty Šurinovej Záhada čarovného vajíčka. Interaktívnou formou sme poukázali 
na posolstvo, ktoré autorka odovzdala deťom.  Sebadôvera je veľmi dôležitá pri plnení 
životných cieľov už od útleho detstva. Deti sa pokúšali „posilpovať svoje srdiečko“  tým, že 
vyrobili srdce do ktorého vkladali svoje pozitívne myšlienky k uskutočneniu svojich túžob a 
snov.  
 
Ako psíček a mačička umývali dlážku 
Zemplínsku knižnicu G. Zvonického navštívili  žiaci zo Základnej školy Jovsa, aby sa zoznámili s 
knižnicou a knihami.  Hlavným podujatím  bolo zážitkové čítanie z knihy Josefa Čapka 
Rozprávky o psíčkovi a mačičke a konkrétne rozprávka Ako psíček a mačička umývali dlážku. 
Po prečítaní textu sa deti aktívne zapájali do príbehu tým, že sa z nich stali malí herci. Scénky, 
v ktorých deti umývali a utierali dlážku, ako sa navzájom prali a sušili vyvolávali smiech.  
 
Domovácky recitátor 2016 
Deti z Detského domova v Michalovciach sa v marci zišli v knižnici na recitačnej súťaži 
Domovácky recitátor 2016.  
Súťažiace deti sa veľmi snažili podať čo najlepší recitačný výkon a tak pripravili všetkým 
prítomným pekný a veselý zážitok. Víťazom gratulujeme a súťažiacim ďakujeme. 
 
Veľká noc - Výroba symbolov Veľkej noci 
Knižnicu navštívili  žiaci z MŠ Strážske. Témou spoločného stretnutia bola Veľká noc. Po 
úvodných informáciách o Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického sme pristúpili k hlavnej 
téme prichádzajúcich Veľkonočných sviatkov. Na začiatku sme si prečítali rozprávku s 
názvom: Veľkonočné tajomstvo. Následne sme pristúpili k praktickej časti. Deti sa zoznámili s 
krásnou obrázkovou knižkou: Veselá Veľká noc, ktorá  je zameraná na výrobu rôznych 
veľkonočných zvieratiek z papiera. Nakoniec sme pristúpili  k samostatnej práci. Deti si 
vymaľovávali vlastné pohľadnice a poniektoré z nich zdobili veľkonočné papierové vajíčka.  
 

Výroba symbolov Veľkej noci, MŠ Sobrance 
V ZKGZ sa uskutočnila tvorivá dielpa s názvom Výroba symbolov Veľkej noci. Našu knižnicu 
navštívili deti zo 4. A a 4.B triedy Materskej školy ma Gagarinovej ulici v Sobranciach.  
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Prečítali sme si rozprávočku: Veľkonočné tajomstvo od Veroniky Kerekovej – Bodnárovej.  
Deti si vyzdobili svoje vlastné papierové vajíčka. Inšpirovali  sme sa knihou Veľkonočné 
ozdoby a darčeky od Laury Blücher – z dielne DaVINCI. 
 
Max Velthuijs: Žabiak a cudzinec 
Na detskom oddelení knižnice sme pripravili pre  deti  zo ŠK II. ZŠ na Švermovej ulici 
Michalovce podujatie, ktoré odbúrava predsudky  Žabiak a cudzinec. Zvolili sme si formu 
dramatizovaného čítania s interaktívnymi prvkami a využitím audiovizuálnej techniky. Téma 
o inakosti, rozdielnosti si vyžadovala aj citlivý prístup a následné rozobratie danej témy zo 
strany knihovníkov, učiteľov a detí. V závere sme všetci skonštatovali, že aj keď sme 
rozdielni, môžeme sa nielen voči sebe, ale i voči cudzincom správať priateľsky a s úctou. 
 
Mimi & Líza, ZŠ Žbince 
Odd. pre deti a mládež ZKGZ pripravilo  pre 21  rómskych detí zo   ZŠ Žbince zážitkové čítanie 
z knihy Kataríny Kerekesovej Mimi & Líza. Deti sa pokúšali vidieť svet ušami, rukami, 
vymýšľali ako vonia ružová a ako chutí modrá farba. Inšpiroval ich k tomu príbeh dvoch 
kamarátok Mimi a Lízy. Mimi je slepá, oči má zatvorené, ale vníma svet rovnako farebne, 
pretože ho má obchytaný a odpočutý. Spoločne prečítaný príbeh Tmy sa nemusíš báť deti 
porovnávali s rovnomenným večerníčkovým príbehom na obrazovke. Pokúšali sa vyhľadávať 
rozdiely medzi prečítaným textom a filmovou produkciou. 
 
Ako išlo vajce na vandrovku – interaktívne čítanie pre predškolákov z MŠ Sobrance 
V rámci marca mesiaca knihy k nám na detské oddelenie zavítali  deti z MŠ Sobrance. 
Pripravili sme pre nich 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. Zaujímavé boli aj rozprávkové hry a úlohy , ale aj samotná dramatizácia a 
začlenenie deti do deja rozprávky. Nakoniec tak ako to v rozprávke býva všetko sa na dobre 
obrátilo. 
 
Deň ľudovej rozprávky – 16. marec 2016 
Dep ľudovej rozprávky je na počesť narodenia  nášho najväčšieho zberateľa ľudových 
rozprávok Pavla Dobšinského. Podujatia sa tentoraz zúčastnili predškoláci z XIII. MŠ na 
Okružnej ulici Michalovce. Pripravili sme pre nich slovenskú ľudovú rozprávku  s 
interaktívnymi prvkami Ako išlo vajce na vandrovku , rozprávkové hry a úlohy.  Zisťovali kto 
bol v rozprávke najmúdrejší, najchytrejší a akými remeselníkmi nazval zbojník zvieratká.  
Riešili úlohu, ktoré zvieratko nepatrí do konkrétnej rozprávky a prekladali rozprávkový 
slovník. V závere podujatia sme pripravili rozprávkovú tvorivú dielpu , kde deti vymaľovávali 
vajíčka.    
 
Noc s Andersenom 2016 
1.apríla  2016 sme strávili perfektné nočné dobrodružstvo medzi svojimi obľúbenými 
knihami v ZKGZ Michalovce. Každý si doniesol spacak, karimatku, obľúbeného plyšaka a 
dobrú náladu. Bol to výborný pocit, keď sme sa dozvedeli, že takmer vo všetkých knižniciach 
na Slovensku a v zahraničí práve v tomto čase prežívajú malí čitatelia podobné 
dobrodružstvo.  
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Zabavili sme sa  na výbornom bábkovom divadielku , pochutnali si na lahodnej kráľovskej 
večeri, prežili vesmírne dobrodružstvo a konečne zažili aj detské nočné predstavenie v kine 
Centrum. Nočná prechádzka mestom bola aj cestou odvahy, v knižnici na nás čakal spánok 
medzi knihami.  
 
Ako psíček a mačička umývali dlážku 
Rozprávky  o psíčkovi a mačičke českého spisovateľa Josefa Čapka  opäť zneli v Zemplínskej 
knižnici Gorazda Zvonického. Príbeh O psíčkovi a mačičke ako umývali dlážku deti aktívne 
prežívali a sami sa zahrali na malých hercov. Okrem čítania textu sa deti aktívne zapájali do 
umývania a sušenia dlážky, ako aj do prania a sušenia bielizne. Scénky vyvolávali smiech a 
pobavenie. Na záver si túto rozprávku pozreli aj v kreslenej podobe. Podujatia sa zúčastnili  
žiaci zo ZŠ Zemplínska Široká (4.4.2016) a  žiaci zo ZŠ Lastomír (8.4.2016). 
 
Prvýkrát v knižnici 
Knižnicu  prvýkrát navštívili  žiaci 1. ročníka 6. 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 získame čitateľský preukaz.  Táto 
prvá návšteva žiakov 1. ročníka bola spojená s tvorivou dielpou kde si každý vyrobil svoju 
záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.   
                                                                                                                                                                  
Hádaj ako Ťa mám rád! 
Detské odd. knižnice pripravilo pre najmenších  čitateľov z XIII. MŠ  zážitkové čítanie pod 
názvom Hádaj ako Ťa mám rád! Táto knižka plná lásky ukáže každému drobcovi, že vyjadriť 
svoje pocity nie je ľahká vec. Malý zajačik a veľký zajac však prídu na to, ako sa to dá! 
Ak máš niekoho veľmi, veľmi rád, chceš nájsť spôsob, ako opísať svoje veľké pocity. Ako však 
malý zajačik a veľký zajac zistili, zmerať lásku nie je ľahká vec!  

 

Dejepis v knižnici, ZŠ Vinné 
V apríli sme pre  žiakov ZŠ Vinné pripravili podujatie pod názvom Dejepis v knižnici. Prvý 
historický film o okresnom meste Michalovce pod názvom Michalovce srdce Zemplína ... 
ostatných sto rokov  zobrazuje Michalovce od roku 1900 do roku 2010. Film zachytáva 
osobnosti mesta, ktoré tu kedysi žili a sú s nim späté. Vo filme účinkujú obyčajní ľudia, ktorí 
si spomínajú na život v Michalovciach, ako to bolo kedysi.  
 
Mimi and Líza, ZŠ Bracovce 
„V mojom meste sú všelijaké domy. Tehlové, kamenné, betónové. Niektoré sú hladké, iné 
majú zasa hrboľaté steny. Sú vysoké. Viem to, pretože vtáčiky, čo čvirikajú na strechách, 
počujem dosť slabo.“ Takto hovorí Mimi, ktorá žije vo svete za zavretými očami. No jej svet 
vôbec nie je nudný a čiernobiely. Spolu s neposednou Lízou spoznávajú susedov a prežívajú 
dobrodružstvá, kde zrak zrazu nie je taký dôležitý. Knižka vznikla podľa rovnomenného 
animovaného seriálu. Príbehy Mimi a Lízy ilustrovali Katarína Kerekešová, Boris Šíma, Mária 
Nerádová. 
 
Ako išlo vajce na vandrovku, XIII.MŠ 
Tichučko si posadáme, knižočku si otvárame. 
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Kde bolo, kde nebolo, bola vám predsa len jedna sliepočka a tá zniesla vajíčko – biele, 
bielučké také maličké.... 
Do knižnice zavítalo 22 najmenších žabiek  z XIII. MŠ na Okružnej ulici Michalovce. Pripravili 
sme pre nich interaktívnu rozprávku“ Ako išlo vajce na vandrovku“.  Deti sa pokúsili s 
postavičkami z rozprávky zahrať divadielko.  
V závere podujatia sme si pozreli obľúbenú detskú rozprávočku Včielka Mája. 
 
Jarné prekvapenie, ZŠ Bracovce 
Knižnicu navštívili  žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka Základnej školy v Bracovciach. Prváci spolu s 
druhákmi tvorili jarnú ozdobu v tvare kuriatka do kvetináča, ktorou sme sa nechali inšpirovať 
z knihy Jarné a veľkonočné papierové ozdoby z dielne DaVINCI – Kerstin van der Linde. 
Tretiaci a štvrtáci vyrábali jarné kvetinové vence, ktoré  budú zdobiť ich školské dvere a pri 
tomto tvorení sme sa nechali inšpirovať knihou Tvotíme z hedvábného papíru z nemeckého 
originálu Irene Kubern.  
 
Život kozmonauta 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach nás  navštívili prváci zo 6. ZŠ na 
ulici Okružnej a druháci zo Základnej cirkevnej školy na prednáške PhDr. Milady Jakubecovej. 
Témou prednášky bol život kozmonauta vo vesmíre, jeho podrobná niekoľko mesačná 
príprava pred odletom do vesmíru, ako odlieta a následne prilieta raketoplán. Žiaci počas a 
po prednáške kládli množstvo zaujímavých otázok a tým nadobudli nové všeobecné 
vedomosti o kozme. Po prednáške sa rozutekali na detské oddelenie, z ktorého si každý z 
nich niesol v ruke vypožičanú knihu. 
 
Ako psíček a mačička umývali dlážku, ZŠ P.Horova 
Zemplínsku knižnicu G. Zvonického navštívili žiaci zo Základnej školy P. Horova ,aby sa 
zoznámili s knižnicou a knihami.  Hlavným podujatím však bolo zážitkové čítanie z knihy 
Josefa Čapka Rozprávky o psíčkovi a mačičke a konkrétne rozprávka Ako psíček a mačička 
umývali dlážku. Čítaný príbeh bol prerušovaný scénkami do ktorých sa deti aktívne zapájali 
tým, že sa z nich stali malí herci. Scénky, v ktorých deti umývali a utierali dlážku, ako sa 
navzájom prali a sušili vyvolávali smiech. Po prečítaní a hraní príbehu si deti pozreli tú istú 
rozprávku aj v kreslenej forme. 
 
Jarné prebúdzanie 
V apríli navštívili knižnicu  žiaci zo ŠZŠ Michalovce. Po úvodných informáciách o knižnici sme 
pristúpili k hlavnej téme spoločného stretnutia, a to bolo obdobie jari. Krása prebúdzajúcej 
sa prírody zo zimného spánku a všetko čo s tým súvisí bolo predmetom  prírodovedného 
kvízu. Ďalej  nasledoval prírodopisný dokument: Jar v prírode. Potom sme sa  spoločne s 
deťmi premiestnili k stolom, kde bola nachystaná praktická časť -  vyhotovovanie 
kvetinových pozdravov. Všetky deti boli kreatívne, veľmi sústredené a disciplinované. Pobyt 
v knižnici sa im páčil. 
 
Žabiak a cudzinec, ZŠ Petrovce nad Laborcom 
Do knižnice zavítalo 17 rómskych žiakov zo Základnej školy Petrovce nad Laborcom.  
Pripravili sme si pre nich zážitkové čítanie s využitím audiovizuánej techniky Žabiak a  
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cudzinec. Čítanie je kľúčovou zručnosťou už v prvom ročníku základnej školy, ktorá sa ďalej 
počas celého prvého stuppa zdokonaľuje. Pri čítaní textu je teda jeho porozumenie 
najdôležitejšia činnosť. Čítať bez porozumenia vo svojej podstate nemá zmysel. Knižnice 
čoraz viac využívajú alternatívne metódy kontaktu s detským čitateľom , ktorých cieľom je  
práve prostredníctvom práce s interaktívnymi cvičeniami viesť deti k poznaniu, že čítanie s 
porozumením im prináša obohatenie mysle, postojov i názorov - rozvoj zručností pri práci s 
IKT technológiami. Aktivizujúce, zážitkové čítanie prostredníctvom informačno-
komunikačných technológií je výbornou alternatívou na zaujatie detí literatúrou a na 
podporu ich čitateľských zručností. Toto čítanie s porozumením rozvíja i algoritmické 
myslenie detí. V konečnom dôsledku tu ide o modernizáciu a zatraktívnenie  literatúry a 
podujatí pre deti a mládež. 
 
Žabiak a cudzinec, Špeciálna základná škola  
Na detské odd. zavítalo 30 žiakov Špeciálnej základnej školy z Michaloviec, aby sa oboznámili 
nielen  s detskou literatúrou, knižnicou, ale si niečo aj prečítali. Pripravili sme pre nich 
zážitkové čítanie od Maxa Velthuijsa Žabiak a cudzinec. V tejto knihe sa hovorí o zvieracej 
dedinke, do blízkosti ktorej sa jedného dpa prisťahoval cudzinec.  Zvieratká sa tomu vôbec 
netešia a cudzinca ohovárajú. Cudzincovi sa však slušným správaním a obetavosťou podarí 
zvieratká si získať. Koniec dobrý, všetko dobre! Samozrejme, že je to rozprávka, ale práve pri 
čítaní takýchto textov človek neraz lepšie pochopí, čo mu v skutočnom živote naozaj chýba. 
 
Mimi and Líza 
Do knižnice zavítali tretiaci zo IV. ZŠ z Michaloviec. Pripravili sme pre nich interaktívne čítanie 
s využitím audiovizuálnej techniky Mimi and Líza. Je to príbeh dvoch kamarátok, jedna má 
oči stále zatvorené a druhá ich má dokorán otvorené. Každá pozerá, ale spolu vidia. Kniha 
Katky Kerekešovej je napísaná podľa animovaného rovnomenného večerníčka. Hlavnou 
myšlienkou je konfrontácia dvoch svetov: vidiaceho a nevidiaceho dievčatka , ale tiež sveta 
prísnych pravidiel a bezhraničnej  fantázie. Veľmi dôležitý je aj motív inakosti a tolerancie. 
 
Veselá záložka do knihy, tvorivá dielňa pre deti 
Záložka do knihy je užitočná vec pri jej čítaní. Jednu svoju veselú záložku si  vyrobili žiaci 2.A a 
3.A triedy ZŠ v Malčiciach,  v priestoroch ZKGZ v Michalovciach. Po kreatívnom tvorení boli 
žiaci oboznámení s priestormi knižnice. Rozprávali sme sa o uložení a rozdelení kníh v 
knižnici. Ako vzniká kniha, koľko profesií sa podieľa na jej výrobe. 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 do knižnice.  
 
Michalovce, srdce Zemplína ...ostatných 100 rokov... 
Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického navštívil detský spevácky zbor Červánek z 
Červeného Kostelca /CZ/ . V rámci svojho programu sa mladí speváci zoznámili aj s históriou 
nášho mesta, ktorú im priblížil historik Mgr. Matej Starjak. V závere si pozreli dokument o 
meste. V Michalovciach mali koncert so svojím priateľským zborom Pro Musica Magnólia 
/ZUŠ Michalovce, ZUŠ Sobrance/. Spomínané detské spevácke zbory sú držiteľmi prestížnych 
svetových ocenení.  
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Zvonického literárne dni 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa v máji  uskutočnilo mestské 
kolo súťaže ZVONICKÉHO  LITERÁRNE DNI. Organizátormi  súťaže sú Základná škola na ulici 
T.J. Moussona a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach. Vyhlasovateľom 
súťaže je primátor mesta Mgr. Viliam Zahorčák.  
    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: 
Víťazstvo v I. kategórii -   poézia nebolo udelené, druhé miesto obsadila Simona Reichelová a 
tretie Sára Dzurjová. V próze prvé miesto získal Boris Andrišov. 
Víťazom v II. kategórii – poézia sa stal Peter Ondrík, druhé miesto obsadili Katarína Hlavatá a 
Vanesa Martonová. Tretie miesto získali Hana Hrdinská a Lívia Ľosová. 
Víťazom v II. kategórii – próza sa stala Liana Nemcová, druhé miesto obsadila Nikola 
Bubenková a tretie Sára Porhinčáková. 
Víťazom v III. kategórii - próza sa stala Marianna Gulová, druhé miesto získali Terézia Hlavatá 
a Michaela Hartwich, tretie miesto Kristína Šimaľová a Katarína Mikulová. 
Víťazom  v III. kategórii – próza bola Katarína Matejovičová. 
Prezenčnú časť regionálnych tradícií predviedli: 
Spev: Veronika Gočová. Zuzana Brandisová, Emma Timočková, Katarína Hlavatá a Sarah 
Sojková 
Ľudový rozprávač: Martin Matejovič, Vanesa Martonová a Simona Reichelová 
Projekt: Kolektív žiakov Cirkevnej základnej školy pod vedením Mgr. Marty Pavlíkovej 
Natália Širochmánová, Sandra Krčmáriková a Kristína Čačková – ZŠ T.J. Moussona 
 
Deň rodiny 
Pre nás je to pomerne neznámy sviatok, ale postupne sa dostáva do povedomia, oslavuje sa 
už ôsmy raz - 15.mája. Význam dpa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako 
základnej bunky spoločnosti. Je to miesto kde sa učíme vzájomnej úcte, láske a pomoci 
slabším. V rodine sa odovzdávajú základne životné skúsenosti, v rodine je budúcnosť našich 
generácií.                                  
Vo štvrtok 12.05.2016 ZKGZ v Michalovciach navštívilo 12 detí z MŠ sv. Terezky v 
Michalovciach. Detí sa porozprávali o dôležitosti rodiny a inšpirovaní knihou od Cheryl 
Owenovej – Darčekové pohľadnice vytvorili pre svojich rodičov darček - pohľadnicu s 
básničkou: Čo deťom k šťastiu treba.  
Mimi and Líza, VIII.ZŠ 
Zážitkové čítanie pomáha deťom pri rozvoji ich fantázie, hravosti a zárovep sa  učia práci s 
knihou a textom. Naučia sa rozoznávať čo je fikcia a čo je skutočnosť. Príbeh Katky 
Kerekešovej a spol. Mimi and Líza im dáva dosť priestoru na fantazírovanie, ale aj rozvoj 
empatie voči handicapovaným ľuďom .Na detskom oddelení sa stretli druháci z  VIII. ZŠ P. 
Horova z Michaloviec, aby prežili dobrodružstva dvoch priateliek Lízy a nevidiacej Mimi. 
 
Ako išlo vajce na vandrovku, XIII.MŠ 
Pre  deti z XIII. MŠ sme pripravili interaktívnu rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku. 
Vývojom nových technológii sa otvorili čitateľom a knihovníkom dvere do virtuálneho sveta,  
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ktorý sa stal  zdrojom  prijímania nových informácií a zatraktívnenia metód práce na podporu 
čitateľskej gramotnosti detí. Pri práci s interaktívnymi metódami je možné využívať nielen  
internet,  ale aj prvky tvorivej dramatiky.  Pred počas a po čítaní sú deťom kladené otázky, 
ktorých cieľom je stimulovať porozumenie  implicitných informácií v texte ako je prežívanie 
postáv, motivácie ich správania, hodnotenie. 
 
Deň matiek 
Knižnicu navštívili  žiaci z II.ZŠ. Pripravenou aktivitou bola realizácia darčekov pre mamky k 
sviatku matiek. Darček obsahoval nádherný košík z vypletaného papiera, ktorý bol plný 
krásnych kvietkov z rozkošných farebných kúskov z ušúľaného krepového papiera. Deťom sa 
práca s pripraveným materiálom veľmi páčila a každý sa snažil vytvoriť vlastný originál, čím 
by potešil svoju mamku. Veselé boli deti počas aktivity v knižnici, ale aj košíčky pre mamičky, 
ktoré sa deťom mimoriadne podarili.  Deťom sa pobyt v knižnici veľmi páčil a odchádzali s 
tým, že knižnicu opäť radi navštívia. 
 
O Bezvláske – MDD s netradičnou knižnou hrdinkou 
MDD sme oslávili v knižnici s netradičnou knižnou hrdinkou. Rozprávka spisovateľky Gabriely 
Futovej O Bezvláske je úprimný príbeh o princeznej, ktorá nie je tradičnou hrdinkou s 
krásnymi vláskami. Príbeh dodáva chorým deťom sebavedomie a zdravé učí tolerancii. Po 
prečítaní rozprávky sa deti zahrali na ilustrátorov, vyskúšali si svoje výtvarné umenie aj na 
chodníku pred knižnicou.  Podujatie sa realizovalo v spolupráci s nadáciou Dobrý anjel a  
prvákmi ZŠ na Okružnej ulici v Michalovciach. V závere naši mladí čitatelia vytvorili srdce , do 
ktorého vložili svoje obrázky. 
 
Čítajme si 2016 – najpočetnejší detský čitateľský maratón 
2.júna 2016 sme sa zúčastnili  najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu Čítajme si 
2016. Podujatia sa zúčastnili všetky základné školy z Michaloviec, čím počtom 564 čítajúcich 
detí bol prekonaný čitateľský rekord z minulého roku. V priestoroch detského oddelenia 
knižnice sme čítali knihu od Marty Šurinovej: Záhada čarovného vajíčka. Bonusom pre nás 
bola výstava prekrásnych ilustrácií z menovanej knihy výtvarníčky Aleny Wágnerovej. 
Celoslovenským koordinátorom  čitateľského maratónu na podporu čitateľskej gramotnosti 
deti bola Linka detskej istoty na Slovensku.  
 
Hurá leto 
Leto je nádherné ročné obdobie, na ktoré sa asi najviac tešíme. Pripomína čas dovoleniek, 
lepošenie pri vode, opaľovanie sa, skrátka prázdniny. Leto je čas horúčav, kedy spotrebujeme 
aj viac vody a rôznych nápojov. Prázdne obaly separujeme, ale môžeme ich aj kreatívne 
využiť.  Knižnicu navštívili žiaci 2. A triedy 1.ZŠ T. J. Moussona. Deti vyrobili z Pet fliaš farebné 
kvety, ktorým sme stonky vyrobili z drevených paličiek a tie sme ozdobili zelenými listami. 
Inšpirovali sme sa knihou - Tvorivé dielne pre deti od Susan Schwake z vydavateľstva Slovart. 
Aj keď nám počasie veľmi neprialo, urobili sme si krásne letné dopoludnie. Zhotovené kvety 
sme potom zasadili do trávnatého záhona pred budovu knižnice.  

 

Žabiak a cudzinec, ZŠ Pavla Horova 
Detské oddelenie knižnice pripravilo zážitkové čítanie Žabiak a cudzinec pre  deti zo  ZŠ Pavla 
Horova Michalovce. Zážitková práca s literárnym textom je vhodnou alternatívou na zaujatie  
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deti literatúrou a na podporu ich čitateľských zručností. Deťom nielen uľahčuje čítanie s 
porozumením, ale upozorní ich aj na skryté významy textu. Téma ktorej sme sa dotkli je v 
súčasnosti veľmi aktuálna, ide o potužovanie priateľstva, posilpovanie demokracie a 
spolupráce medzi krajinami, odbúravanie predsudkov voči ľuďom ktorí sú inej pleti, 
národnosti, etnika a inej kultúry.  V rozprávke Žabiak a cudzinec sa hovorí o zvieracej 
dedinke, do blízkosti ktorej sa jedného dpa prisťahuje cudzinec. Zvieratká sa tomu vôbec 
netešia a cudzinca ohovárajú. Cudzincovi sa však slušným správaním  a obetavosťou podarí 
zvieratká si získať. Koniec dobrý, všetko dobré!  Je to síce len rozprávka pre deti, ale pri čítaní 
človek neraz lepšie pochopí, čo mu v skutočnom živote naozaj chýba. Zvieratká v knižke 
zistili, že aj keď je niekto cudzí, neznamená to, že je zlý, je len iný. Pri práci s literárnym 
textom využívame interakciu s deťmi, výpočtovú techniku a prvky tvorivej dramatiky. 
 
Košík plný kvetov 
Knižnicu navštívili žiaci z 8.ZŠ Michalovce. Pripravenou aktivitou bol Košík plný kvetov, ktoré 
v júni potešia nielen na záhonoch a na lúkach, ale aj ako kreatívne výrobky vytvorené 
šikovnými žiakmi. 
Najprv sa žiaci započúvali do rozprávky, a potom nasledovala praktická časť. Na pracovných 
stoloch žiakov vznikli nádherné výrobky, ktoré si potom preniesli na sedacie vaky a 
pokračovali v aktívnom verbálnom opise svojej práce. Žiaci si tým precvičili aj komunikačné 
zručnosti. Všetci rozprávali o svojom košíčku, ktorý vytvorili, o kvetoch a o farbách, ktoré 
použili pri práci.  
 
Kniholand I. turnus od 11.7. – do 15.7.2016 
Detské oddelenie knižnice pripravilo denný letný tábor Kniholand  pre deti od 7-12 rokov.  
Cieľom podujatia bolo prežiť letné prázdniny v príjemnom prostredí kníh, ale aj zažiť rôzne 
dobrodružstvá na cestách. Kniholandu sa zúčastnilo 33 deti. V rámci bohatého programu 
nechýbali tvorivé dielne, kde si deti vyčarovali z papiera rôzne kreácie na ozdobu knižnice, 
ale aj svojich izieb.  Navštívili sme letecké múzeum, ktoré zaujalo deti nielen svojou 
atraktívnou polohou vedľa ozajstného letiska, ale aj zaujímavou zbierkou lietadiel z celého 
sveta.  V kreatívnom zábavnom technickom centre Steel Parku Košice deti našli viac ako 50 
interaktívnych exponátov demonštrujúcich príbeh ocele. Expozícia im ponúkla aktívne hranie 
sa s prvkami z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, 
strojárenstva a ďalších. Prežili sme aj dobrodružstvo na hrade Vinné, hľadanie pokladu, 
vyskúšanie si tradičných remesiel ako kováčstvo, kamenárstvo, výroba prútených košíkov a 
iné. V rámci bojových umení si deti vyskúšali lukostreľbu na slamený terč.  Naša dobrodružná 
cesta pokračovala ďalej do Prešova, kde sme navštívili Planetárium a technické múzeum 
Solivar. Záver nášho týždenného putovania patril relaxu a oddychu v prírode na ranči Nová 
Zem v Blatnej Polianke. Deti  prežili ozajstnú westernovu atmosféru  zajazdili  si na koníkoch, 
vyšantili sa na trampolíne, kolotoči a absolvovali aquazorbing. V areáli ranču sa nachádzala aj 
mini zoo s rôznymi exotickými a hospodárskymi zvieratkami. Chutný kotlíkový guľáš v 
malebnej prírode ukončil naše týždenné putovanie za dobrodružstvom. 
 

Kniholand II. turnus od 8. 8. – do 12. 8. 2016                                                                                                        

Detské oddelenie knižnice a OZ Entreeé pri ZKGZ  pripravilo denný letný tábor Kniholand  pre 

deti od 7-12 rokov.  Cieľom podujatia bolo prežiť letné prázdniny v príjemnom prostredí                                
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kníh, ale aj zažiť rôzne dobrodružstvá na cestách. Kniholandu sa zúčastnilo 25 deti. V rámci 
bohatého programu nechýbal divadelný workshop „Urobme si divadlo“ v spolupráci s OZ 
Haliganda. Pod vedením skúsených divadelníkov si deti za pomoci látok, kostýmov a rekvizít  
pripravili a zahrali rozprávku.  Navštívili sme letecké múzeum, ktoré zaujalo  nielen svojou 
atraktívnou polohou vedľa ozajstného letiska, ale aj zaujímavou zbierkou lietadiel z celého 
sveta.  V kreatívnom zábavnom technickom centre Steel Parku Košice deti našli viac ako 50 
interaktívnych exponátov demonštrujúcich príbeh ocele. Expozícia im ponúkla aktívne hranie 
sa s prvkami z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, 
strojárenstva a ďalších. Prežili sme aj dobrodružstvo na hrade Vinné, hľadanie pokladu , 
vyskúšanie si tradičných remesiel ako kováčstvo, kamenárstvo, výroba prútených košíkov a 
iné. V rámci bojových umení si deti vyskúšali lukostreľbu na slamený terč.  Naša dobrodružná 
cesta pokračovala ďalej do Indiánskeho tábora „Údolie Manitou“ v rekreačnej oblasti Alpinka 
Košice, kde sme sa dopravili historickou železničkou. V tábore si každý pripravil svoje 
indiánske meno, vyrobil si členku a indiánske šípy. Nechýbala ani streľba z luku, indiánsky 
bojový pokrik a bojové maľovanie na tvár. Záver nášho týždenného putovania patril relaxu a 
oddychu v prírode na ranči Nová Zem v Blatnej Polianke. Deti  prežili ozajstnú westernovu 
atmosféru  zajazdili  si na koníkoch, vyšantili sa na trampolíne, kolotoči a absolvovali 
aquazorbing. V areáli ranču sa nachádzala aj mini zoo s rôznymi exotickými a hospodárskymi 
zvieratkami. Chutný kotlíkový guľáš v malebnej prírode ukončil naše týždenné putovanie za  
knihami a dobrodružstvom. 
 
Hurá škola 
V súčasnosti triedenie a recyklovanie odpadu je často sklopovaný pojem. Využitie už 
predtým použitých materiálov zabrapuje plytvaniu zdrojov a redukuje množstvo odpadov. 
Dpa 29.09.2016 v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického sa uskutočnila tvorivá dielpa s 
environmentálnou tematikou, bola určená pre žiakov 1. ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach. 
Žiaci 7. ročníka kreatívnym spôsobom recyklovali plechovky a starý farebný papier, z ktorých 
vytvorili stojan na písacie potreby. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v 
knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 

Jesenný úsmev 
Jesep je tu 
zaznel v lese zajkov hvizd, 
že odpadol zlatý list. 
Kto si ten list prečíta, 
vie že jesep prekvitá. 
Jesep má svoje neopakovateľné čaro a nenapodobiteľnú atmosféru. Príroda sa mení, dostáva 
nový jesenný šat a žiari pestrými farbami. Dpa 04. 10.2016 v priestoroch Zemplínskej 
knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach  žiaci 5. ročníka Základnej školy s MŠ J. Fugu 
Vinné v rámci tvorivej dielni vyrábali optimistické jesenné úsmevy. Jesenný usmievači zdobia 
okrasnú predzáhradku pred budovou knižnice.   
 
Halloween 
Keď sa večer vonku zotmie, deti chodia v maskách po tme, 
tekvica tá v okne svieti, straší neposlušné deti. 
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Halloween si čím častejšie pripomíname aj u nás na Slovensku. V priestoroch Zemplínskej 
knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach, sa 24.10.2016 zišli žiaci 2. B triedy zo 6. ZŠ na 
tvorivej dielni. Vyrobili si a vyzdobili halloweenské tašky na sladkosti. Inšpiráciu sme čerpali z 
kníh náučného oddelenia. Konkrétne z knihy: Z dielne  DaVINCI -  Hallowen  od autorov A. 
MASSENKEIL – P. Panesar. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Listovanie 2016 - Manolito Brejloun 
V spolupráci s Českým spolkom Košice a Českým centrom Bratislava v rámci podujatia „Dni 
českej kultúry“ zavítali 26.10.2016 na detské oddelenie knižnice herci  z Brna Jití Ressler a 
Jakub Zedníček, aby predstavili hlavného hrdinu Manolita Brejlouna z rovnomennej knihy 
španielskej spisovateľky Elviry Lindo. Listovanie za 10 rokov svojej existencie uviedlo do 
života viac ako 75 kníh. Ide o zvláštny druh scénického čítania, ktorý pútavou formou ponúka 
deťom nový zážitok z čítania. Je to divadelné predstavenie s knihou v ruke. Jeho cieľom je 
vhodne vybranou knihou osloviť deti a prebudiť u nich záujem o čítanie. Myslím, že sa to 
podarilo, pretože Manolito Brejloun v podaní hercov bol spracovaný atraktívnou pútavou 
formou. Zábavné príbehy malého chlapca, ktorý si vie aj z mála „urobiť veľký karneval“  
zaujal detí  aj dospelých. Manolito Brejloun – chlapec z Madridskej  štvrte  sa v rodnom 
Španielsku stal fenoménom . 
Najprv bol vysielaný ako rozhlasová hra a odvtedy už vyšlo osem knižných dielov, ktoré boli 
preložené do viacerých jazykov. Stál sa inšpiráciou pre niekoľko televíznych seriálov a jednu 
rodinnú komédiu.  
 
Miss Ježibaba (Ježidedo) alebo Neboj sa! a iné HORORozprávky v knižnici 
Podľa strašidelných povesti Pavla Emanuela Dobšinského 
„Máš strach otvoriť túto knižku? Neboj sa!- povedal by ti smelý hrdina Nebojsa, keby s tebou 
chodil do školy. On má nebojácnosť už v mene a rád vyhľadáva všetko hrôzostrašné. 
A čo ty? Ak ťa lákajú tajomné príbehy, horory, upírske ságy či zombické historky, nájdeš ich 
priamo v zlatom fonde slovenských rozprávok. Už sa na teba tešia strašidlá, a sily pekelné, 
draci, šarkany aj hadie potvory, ježibaby, strigôni aj vlkolak, hrozný škriatok, záhrobné 
bytosti, nemstvy mstvy aj všemocná kmotra smrť. Ľudová múdrosť hovorí: kto sa bojí, nech 
nejde do lesa! „ 
    27.10.2016 sa v knižnici na detskom oddelení stretli  ježibaby a ježidedkovia zo ZŠ Pavla 
Horova a Jovsy , aby prekonali strach a zasúťažili si . Podujatie  v spolupráci s OZ Priatelia 
múzy bolo zamerané predovšetkým na propagáciu a zatraktívnenie čítania slovenských 
rozprávok Pavla Dobšinského.  12 najlepších ježibabiek a ježidedkov si zmerali svoje sily 
predovšetkým v tvorivosti a znalosti príbehov z kníh. Ich úlohou bolo vymyslieť čo 
najoriginálnejšie čarovné zaklínadla, pripraviť menu na čarodejnícky ples, prečítať 
hrôzostrašné príbehy rôznym zaujímavým spôsobom (plačlivo, chichotajúco, ako keby ťa 
nahápal pes atd. ), vysvetliť záhadný rozprávkový slovník a ilustrovať hrôzostrašné rozprávky. 
Súťažiacich sledovala medzinárodná porota ježibabiek z knižnice. Všetko sa to rozhodlo vo 
voľnej disciplíne, víťazkou sa stala ježibaba Harley zo ZŠ Jovsa. 
 

Kvak a Čľup – zážitkové čítanie pre deti MŠ 
Detské oddelenie knižnice pripravilo pre najmenšie deti MŠ zážitkové čítanie z knihy 
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Arnolda Lobela  Kvak a Člup , príbeh Plávanie.  
Podujatie prebieha čítaním príbehu a zárovep jeho hraním, pričom do deja zapájame aj deti 
formou otázok, hádaniek a po prvom príbehu deti naučíme pesničku Ja som žabka, ty si 
žabka, pri ktorej si aj zatancujeme.  
1. Príprava scény.  
2. Privítanie sa s deťmi.  
3. Vysvetlenie rozdielu medzi knižnicou a kníhkupectvom.  
4. Predstavenie postáv Kvaka a Čľupa.  
5. Prvý príbeh – Plávanie.  
Príbeh, ktorý prebieha formou dialógu sa číta z knihy a zárovep sa aj hrá. Knihovníčka Kvak 
drží knihu v ruke. V tomto príbehu sa Čľup – knihovníčka  musí schovať "akože" za kamene, 
pretože sa potrebuje prezliecť do plaviek a veľmi sa hanbí. Moment prekvapenia a smiechu 
nastane, keď ho deti naozaj zbadajú v plavkách.  Na brehu rieky , kde Kvak a Člup plávajú 
celé dopoludnie je aj niekoľko zvierat, ktoré chcú Čľupa vidieť v plavkách . Úlohou deti je 
uhádnuť o aké zvieratka ide. Postupne dočítame a dohráme príbeh a na konci príbehu sa 
spoločne naučíme hru s pesničkou .  Hru zopakujeme niekoľkokrát a pritom zrýchlime 
tempo. 
Podujatia sa zúčastnili MŠ z Michaloviec: 
9.11.2016    XIII. MŠ z Okružnej ulici Michalovce  
11.11.2016  IX MŠ  
14.11.2016 CMŠ sv. Terezky.  
 

Gevenducha – tvorivá literárna dielňa (dotyky s detskou knihou) 
Detské oddelenie  knižnice pripravilo obľúbenú tvorivú literárnu dielpu Márie Ďuričkovej 
Gevenducha. 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. Nechýbala ani ilustrácia 
Gevenduchy na základe opisu autorky a jej porovnanie s  dielom ilustrátorky Boženy 
Plochápovej.  V závere podujatia sme deťom ponúkli priestor na premietnutie 
rovnomenného večerníčka z r. 1975. Každé dieťa odchádzalo z knižnice domov s 
rozprávkovou knižkou Márie Ďuríčkovej. 
 
Ako psíček a mačička umývali dlážku 
16. novembra 2016 Zemplínsku knižnicu G. Zvonického navštívili  žiaci III. ZŠ Moskovská ulica, 
aby sa zoznámili s knižnicou a knihami. Hlavným podujatím však bolo zážitkové čítanie z 
knihy Josefa Čapka  Rozprávky o psíčkovi a mačičke a konkrétne rozprávka Ako psíček a 
mačička umývali dlážku. Po prečítaní textu sa deti aktívne zapájali do príbehu tým, že sa 
zmenili na malých hercov. Scénky, v ktorých deti umývali a utierali dlážku a potom ako sa 
navzájom prali a sušili, vyvolávali smiech. Po prečítaní a zdramatizovaní textu si túto 
rozprávku pozreli aj v kreslenej podobe. Verím, že si z tohto podujatia odniesli príjemné 
zážitky a našu knižnicu budú často navštevovať. 
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O malej jedličke 
Hlboko v lese ukrytá vyrastala medzi vysokými borovicami malá jedlička. Mohutné stromy sa 
smiali, keď počuli, ako jedlička vzdychá: „Chcem byť už veľká, chcem byť ako vy!“  - pútavo 
prerozprávaná klasická rozprávka Hansa Christiána Andersena obohatená krásnymi 
ilustráciami poteší nielen deti, ale aj dospelých. 
Obdobie adventu je prípravou na najkrajší sviatok v roku - Vianoce. K predvianočnej nálade 
už tradične patrí výzdoba vianočného stromčeka , rôzne dekorácie, ale aj rozprávky.  
23.11.2016 sme zavítali medzi  klientov DSS Anima, pripravili sme pre nich dramatizované 
čítanie z knihy H.Ch. Andersena  „O malej jedličke“ a tvorivú dielpu s názvom Vianočný 
stromček.  
 
Mikulášska tvorivá dielňa 
Svätý Mikuláš je medzi deťmi isto najobľúbenejší svätec. Kto z nás si nespomína na radostné 
chvíle z očakávania príchodu Svätého Mikuláša? V mnohých rodinách sa dodržiava starý 
dobrý zvyk - v predvečer sviatku Svätého Mikuláša každý položí do okna jednu topánku a 
dúfa, že mu tam Mikuláš niečo dá. Dpa 29.11.2016 v priestoroch Zemplínskej knižnice 
Gorazda Zvonického v Michalovciach sa  žiaci 1.C triedy z 2. ZŠ v Michalovciach tiež 
pripravovali na príchod Mikuláša. Čítali sme si príbeh o Svätom Mikulášovi a vyrábali, zdobili 
mikulášske kornúty na sladkosti. Inšpiráciu sme čerpali z kníh detského náučného oddelenia. 
Konkrétne z knihy: Čaro adventu a Vianoc a Vianočné nápady z krepového papiera. Podujatie 
sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
 
Žabiak a cudzinec - dramatizované čítanie 
Detské oddelenie knižnice pripravilo 22.11.2016 dramatizované čítanie, ktoré odbúrava 
predsudky z knihy  Maxa Velthuijsa Žabiak a cudzinec. Zúčastnilo sa ho  deti z XIII. MŠ 
Michalovce. Zvolili sme si formu dramatizovaného čítania s interaktivnými prvkami a 
využitím audiovizuálnej techniky. Medzi lesnými zvieratkami, ktoré dlho spolu nažívajú, 
navzájom sa dobre poznajú a rešpektujú, sa jedného dpa zjaví nový obyvateľ – Potkan. Nikto 
zo starousadlíkov sa s ním nechce spriateliť, dokonca o pom začnú rozchyrovať, že potkany 
sú špinavé, lenivé, bezočivé, ba aj kradnú. Žabiak nedal na ich reči a radšej sa presvedčil na 
vlastné oči, čo je ten Potkan za zviera. Postupne sa spriatelili a Žabiak zistil, že Potkan je 
veľmi milý, čistotný a dokonca je ochotný nezištne pomôcť Prasiatku, keď mu začal horieť 
dom. Jedného dpa si Potkan zbalil stan, batoh a rozlúčil sa s lesom a jeho obyvateľmi. Až 
vtedy si zvieratá uvedomili, ako im Potkan bude chýbať, veď bol veľmi priateľský a mal samé 
dobré nápady. 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. Táto milá knižka Žabiak a cudzinec nevtieravo ukazuje deťom, 
ako ľahko vieme odsúdiť bez toho, aby sme spoznali charakter a správanie človeka. 
 
 Mimi a Líza 
„Ahoj. Ty spíš?“ vyhskla Líza začudovane. 
„Nie. Mám iba zatvorené oči,“ odvetila Mimi, 
akoby na tú otázku bola už zvyknutá. 
„Tak ich otvor,“ dobiedzala Líza. 
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„Ale... to nejde. Ja som slepá. Ja ich mám stále zavreté, svet vidím rukami a ušami,“ 
Vysvetľovala Mimi trpezlivo. 
...Svet sivý a svet farebný ... to bola indícia , ktorú 25.11.2016  riešili  deti z III. ZŠ  
Michalovce. Deti sa pokúšali vidieť svet ušami, rukami, vymýšľali ako môže chutiť modrá 
farba a ako vopať ružová. Inšpirovala ich kniha Katky Kerekesovej, Kataríny Molákovej a 
Alexandra Salmelu Mimi & Líza. Príbeh dvoch  kamarátok. Mimi je slepá   oči  má zatvorené, 
ale vníma svet rovnako farebne, pretože ho má obchytaný a odpočutý a Líza, ktorá má 
dokorán  otvorené   modré oči . Každá pozerá, ale spolu vidia.  Spoločne prečítaný príbeh 
Tmy sa nemusíš báť  z knihy Mimi and Líza   sme porovnávali s  rovnomenným rozprávkovým 
príbehom na obrazovke. Deti sa pokúšali vyhľadávať rozdiely medzi prečítaným textom a 
filmovou  produkciou.   
 
Vianočný stromček - tvorivá dielňa 
Kto myslí na Vianoce, určite si spomenie na vianočný stromček. Dnes si už ani nevieme 
predstaviť Vianoce bez neho. Dpa 12.12.2016 v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda 
Zvonického v Michalovciach si  žiaci 3. ročníka zo Základnej školy sv. Michala v Michalovciach 
vyrobilo svoj vianočný stromček. Inšpirovali sme sa knihou  - Detské Vianoce od autorky Jane 
Bullovej. Čítali sme si príbeh Vianočný stromček je najkrajší... z knihy Moja najkrajšia 
vianočná kniha od Claudie Tischerovej. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a 
tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Studňa lásky (Vianočná rozprávka) 
„Vianočná rozprávka, je ako živá, všetko v tej rozprávke ozajstné býva .... 
V predvianočnom období sa už tradične u nás v knižnici  stretli priatelia z DSS  ANIMA , ich 
rodičia ,aby 12.12.2016 potešili naše srdiečka vianočnou rozprávkou Studpa lásky – príbeh o 
statočnom a pracovitom Omarovi a jeho láske Fatime. Spolu s nimi sme si pripomenuli tie 
najkrajšie sviatky v roku, ktoré sa nesú v znamení lásky a rodinnej súdržnosti, zaspievali si 
slovenské koledy a spríjemnili stretnutie posedením v priateľskom predvianočnom ovzduší. 
Podujatia sa zúčastnili  klienti Animy, rodičia a pracovníci knižnice. 
 
Čaro Vianoc – prehliadka recitácie poézie a prózy deti MŠ Michalovce 
„Vianoce sú keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu. Mamka, ocko detičky, dedkovia i 
babičky“ 
V prekrásnej predvianočnej atmosfére 16.12.2016 sme pripravili na detskom oddelení 
knižnice najkrajšie podujatie v roku Čaro Vianoc.  Rozprávkovo zasneženú idylku a 
trblietajúcu sa vianočnú náladu nám spríjemnili a utkali z vianočných kolied, básničiek, 
pesničiek, rozprávok a úryvkov malí škôlkari z Michaloviec. Vianoce nám opäť nežne klopú na 
dvere, prišli ticho a nenápadne. Je to čas zázrakov, radosti a prianí. Ozdobíme stromček, 
zvesíme zvonček, kúsok lásky do srdiečka zabalíme do balíčka. 
Šťastné a veselé Vianoce 2016. 
 
O malej jedličke – dramatizované čítanie a tvorivá dielňa 
Detskí knihovníci pripravili v predvianočnom období 13.12.2016 dramatizované čítanie a 
tvorivú dielpu pod názvom O malej jedličke.  
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Hlboko v lese ukrytá vyrastala medzi vysokými borovicami malá jedlička. Mohutné stromy sa 
smiali, keď počuli, ako jedlička vzdychá: „Chcem byť už veľká, chcem byť ako vy!“  - pútavo 
prerozprávaná klasická rozprávka Hansa Christiána Andersena obohatená krásnymi 
ilustráciami potešila  a zahriala srdiečka deti.  Forma dramatizovaného čítania bola 
prepojená s interakciou deti a s využitím IT techniky. Dotýkala sa nielen rozprávkového 
príbehu, čítania s porozumením,  ale bola zameraná aj na tvorivosť a fantáziu deti, čo sa 
prejavilo v Tvorivej dielni ako kompaktnej súčasti podujatia. Deti vyrábali vianočný stromček, 
ktorý sa snažili podľa vlastnej kreativity aj ozdobiť.  
 
O malej jedličke – výtvarná výchova v knižnici 
Odd. pre deti a mládež 14.12.2017 pripravilo pre  deti II. ZŠ zo Švermovej ulici hodinu 
výtvarnej výchovy v knižnici. Práve v tomto predvianočnom období sme si vybrali tematiku 
Vianoc a vianočnej výzdoby. Tvorivú výtvarnú dielpu sme prepojili aj s čitateľskou 
gramotnosťou so zameraním na čítanie s porozumením.  
„Hlboko v lese ukrytá vyrastala medzi vysokými borovicami malá jedlička. Mohutné stromy 
sa smiali, keď počuli, ako jedlička vzdychá: „Chcem byť už veľká, chcem byť ako vy!“  - pútavo 
prerozprávaná klasická rozprávka Hansa Christiána Andersena obohatená krásnymi 
ilustráciami potešila  a zahriala srdiečka deti.  Forma dramatizovaného čítania bola 
prepojená s interakciou deti a s využitím IT techniky. Dotýkala sa nielen rozprávkového 
príbehu, čítania s porozumením,  ale bola zameraná aj na tvorivosť a fantáziu deti, čo sa 
prejavilo v Tvorivej dielni ako kompaktnej súčasti podujatia. Deti vyrábali vianočný stromček, 
ktorý sa snažili podľa vlastnej kreativity aj ozdobiť.  
 
Tradičný kalendár starých Slovanov 
OZ Entrée pri ZKGZ , ZKGZ a Hvezdárep Michalovce pripravili 14.12.2016 v priestoroch 
knižnice zaujímavú prednášku na tému Tradičný kalendár starých Slovanov. Prednášajúcou 
bola PhDr. Milada Jakubecová. Zaujímavosťou bolo rozprávanie o tom, ako starí Slovania 
rátali svoj kalendár, či mal nejaký súvis s majským kalendárom, ako oslavovali Vianoce, Nový 
rok, kedy sa ich rok začínal a kedy končil a kto vlastne Slovania boli a sú.  
 
Domovácky recitátor 
Deti z detských domovov v Michalovciach a okolí sa zišli 13.12.2016 v knižnici, aby nám 
pripomenuli svojimi vinšami a koledami blížiaci sa čas vianočných sviatkov. Recitačná súťaž 
sa niesla v znamení dobrej nálady a pohody. 
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Podujatia, ktoré sa konali na pobočkách knižnice v priestoroch michalovských 
základných škôl 
 
O psíčkovi a mačičke, ako si umývali dlážku, pob. ZŠ T.J.Moussona 
„To bolo vtedy, keď psíček a mačička ešte spolu gazdovali. Mali pod lesom malý domček a 
tam spolu bývali a chceli všetko robiť tak, ako to robia veľkí ľudia.“  
Tak sa začína prvý príbeh Rozprávky o psíčkovi a mačičke zo známej knihy od Jozefa Čapka, 
ktorú nielen napísal, ale aj sám ilustroval. Deti z 2.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Kobovou 
prišli do knižnice na besedu o tejto knihe, ktorú si na hodinách čítania prečítali. Spoločne 
sme si prerozprávali príbeh o tom, ako psíček s mačičkou umývali dlážku. Jednou z 
pripravených aktivít bol pracovný list, kde žiaci odpovedali na otázky na tému domáce 
zvieratko, láska k zvieratkám alebo pomáhanie v domácnosti. Deti sa dozvedeli aj nové 
informácie o autorovi knihy Jozefovi Čapkovi a jeho bratovi Karlovi Čapkovi. Stretnutie 
spestrila dramatizácia textu, kde si viacerí vyskúšali presný postup umývania dlážky. 
 
Ako si psíček s mačičkou piekli tortu, pob.ZŠ T.J.Moussona 
„Či vieš, že som nad pou dostal náramnú chuť na nejakú naozajstnú tortu? Ale musela by byť 
naozajstná, počuješ? ... „Vieš čo, veď keď mám zajtra narodeniny a ty meniny, mali by sme si 
nejakú tortu upiecť!“ a tak si ju aj upiekli. 
Žiaci z 2.A triedy s pani učiteľkou PaedDr. Kadilákovou prišli  do knižnice na besedu o  
prečítanej knihe. Deti si na zopakovanie ešte raz prečítali časť príbehu Ako si psíček s 
mačičkou piekli tortu, aby presne vedeli, aké ingrediencie potrebujú pridať do torty, čo bolo 
súčasťou prvej úlohy z pracovného listu. Výsledným produktom ich aktivity bol plagát. Žiaci 
sa dozvedeli aj nové informácie o autorovi a ilustrátorovi tejto knižky Jozefovi Čapkovi. 
 
Roald Dahl a jeho autorská dielňa na ZŠ Krymská 5, ZŠ  T.J. Moussona, ZŠ Školská 2 
Na VII. ZŠ, I. ZŠ, V. ZŠ,  konalo stretnutie druhého ročníka čitateľského projektu pod názvom 
„Roald Dahl a jeho autorská dielpa“ pripraveného 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 v ďalšej 
literárnej práci a čítaní. 
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 a nie ďakujem. Dôležitá je podpora žiaka pri jeho hodnotení 
konkrétneho diela, čo zahspa prípadne aj kritický postoj k niektorému z diel. Tento projekt 
bude prebiehať do konca júna, kedy bude jeho zhodnotenie a výber NAJ knihy.  
Súčasťou aktivít bola aj powerpointová prezentácia, kde si žiaci pozreli diela, ktoré boli 
sfilmované a nahliadli do Múzea Roalda Dahla. Žiaci mali možnosť pracovať aj s knihami v 
anglickom jazyku. 
 
Zvedavá ovečka Molly, pob. na ZŠ Krymská 5 
Prváci zo školského klubu prvýkrát navštívili pobočku knižnice na 7. ZŠ. Spoločne sme si 
prečítali príbeh z knihy Zvedavá ovečka Molly – Molly pláva na kanoe. Súčasťou návštevy a  
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čítania bola aj informačná príprava. Pre detského čitateľa je veľmi dôležité, aby sa vedel 
orientovať pri správnom výbere kníh. Za týmto účelom sa robia práve tieto informačné 
prípravy, ktorých cieľom je aj oboznámiť žiakov s významom knižnice, čítania a zásadami 
správneho zaobchádzania s knihou. Žiaci dostali aj prihlášky na zápis do knižnice. 
 
Máša a medveď, pob. na ZŠ T.J.Moussona  
Žiaci 1.A triedy na 1.ZŠ  navštívili knižnicu, kde už na nich čakala  výstavka rozprávkových kníh 
a rozprávka O Mášenke a medveďovi z knihy Svet rozprávok od slovenskej autorky Ľudmily 
Hrdinákovej. Išlo o zážitkové čítanie, kde mali deti možnosť dramatizácie vypočutého textu a 
cez tento text sa mohli dostať do úlohy malej Mášenky alebo veľkého medveďa a prežívať s 
nimi dlhokánsku cestu z lesa domov za rodičmi. Využívajú sa tu metódy tvorivej dramatiky, 
ktoré umožpujú detskému čitateľovi byť aktívnejším a tvorivejším vo vzťahu k literatúre a 
knihám všeobecne. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava, kde sa žiaci oboznámili s 
výpožičným poriadkom i zásadami správneho zaobchádzania s knihou.  
 
O veľkej repke, pob. na ZŠ T.J.Moussona 
Knižnicu navštívili žiaci 1.B triedy na 1.ZŠ, aby sa zapísali do knižnice a vypočuli si klasickú 
rozprávku O veľkej repke z knihy Svet rozprávok od slovenskej autorky Ľudmily Hrdinákovej. 
Rozprávka je neodmysliteľnou súčasťou života každého dieťaťa a hlavne necháva priestor 
predstavivosti a tvorivosti detí. Nechýbala ani dramatizácia textu, kde deti zažili kopec 
zábavy pri ťahaní repky. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava, kde sa žiaci 
oboznámili s výpožičným poriadkom i zásadami správneho zaobchádzania s knihou. 
 
Orlie Pierko, pob. na ZŠ Krymská 5 
Žiaci 2.A a 2.B triedy sa stretli v knižnici pri čítaní knihy Orlie Pierko od autora Wolfanga 
Venohra. Spoločne sme si prečítali príbehy Ako sa dostal Orlíček k zázračným topánkam a 
Ako sa učil Orlíček ryby lapať. 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 alebo ako lovili ryby. Stručný nákres žiakom 
priblížil aj výrobu a používanie kanoe pri love rýb. Nápomocnými boli aj indiánske artefakty, 
mapy i obrázky. Ďalšou aktivitou bol pracovný list vo forme nedokončenej omaľovanky, kde 
žiaci mali podľa rozprávkovej predlohy z premietania doplniť daný obrázok.  

 
Koza rohatá a jež, pob. na ZŠ T.J.Moussona 
Žiaci 1.C triedy prvýkrát navštívili knižnicu, aby sa stali jej čitateľmi.  Vypočuli si klasickú 
rozprávku Koza rohatá a jež z knihy Svet rozprávok od slovenskej autorky Ľudmily 
Hrdinákovej a riešili úlohy k tejto rozprávke z pracovnej knihy Tajomstvo rozprávok. Súčasťou 
stretnutia bola aj informačná príprava, kde sa žiaci oboznámili s výpožičným poriadkom i 
zásadami správneho zaobchádzania s knihou a usporiadaním knižného fondu. 
 
Školský čitateľský maratón – Z bájky do bájky, pob. na ZŠ Krymská 5 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického a pobočky umiestnené v troch základných školách, 
organizujú rôzne podujatia s cieľom poskytnúť žiakom a čitateľom príležitosť, aby predviedli 
svoje vedomosti, schopnosti a jazykové zručnosti pred kolektívom a posilnili si aj svoje 
sebavedomie. Na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti knižnica organizuje napríklad  
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hodiny hlasného čítania, čitateľské dielne alebo čitateľské maratóny. A preto aj na 7.ZŠ   
sme pripravili pre žiakov už druhý ročník školského čitateľského maratónu tentokrát pod 
názvom Z bájky do bájky. Maratón prebiehal počas troch vyučovacích hodín a bol určený pre 
žiakov 3. a 4. ročníka. Prečítali sme si niekoľko bájok v prozaickej forme od známeho bájkara 
Ezopa z kníh Ezopove bájky a Zlatý výber bájok 1 a 2 a ukážku veršovanej bájky od 
francúzskeho básnika Jeana de La Fontaina. 
 
Škriatok Nototo, pob. na ZŠ Školská 2 
Knižnicu navštívil  malý škriatok Nototo z knihy slovenskej autorky Gabriely Futovej Nototo a 
strašidelná škola Elvíry Múdrej. Predstavil sa veršovanou básničkou a porozprával nám niečo 
o tejto už prečítanej knižke. Žiaci školského klubu s pani učiteľkou Bc. Štofovou si so sebou 
priniesli aj vlastnoručne vyrobenú knihu, do ktorej si zaznamenávajú svoje čitateľské aktivity. 
Knihe nechýbajú ani zaujímavé ilustrácie, ktoré dopĺpajú text. Žiaci si prezreli aj ďalšie knihy 
od tejto autorky, ktoré im ešte chýbajú v ich čitateľskej zbierke. Na záver sme si predstavili 
najnovšiu knihu Gabriely Futovej Očko špehúp, na ktorú sa deti už teraz veľmi tešia. 
 
Vznik knihy, pob. na ZŠ Krymská 5 
Pri príležitosti Marca mesiaca knihy sa žiaci druhého ročníka školského klubu na VII.ZŠ 
dozvedeli niečo nové o vzniku knihy a jej prvopočiatkoch ako boli hlinené tabuľky, 
papyrusový alebo pergamenový zvitok. Najvýznamnejšou osobnosťou v tejto oblasti bol 
Johannes Gutenberg, ktorý sa uvádza ako vynálezca kníhtlače. Žiaci mali možnosť pracovať s 
odbornou literatúrou pod názvom Najvýznamnejšie osobnosti v dejinách ľudstva, kde si 
prezreli tlačiarenský stroj a princíp jeho fungovania. Dôležitosť každého písmenka zistili aj pri 
prečítaní príbehu z knihy od Kristy Bendovej Kde bolo, tam nebolo -  Kde bolo, tam nebolo, 
bolo to tak, že na svete nebolo písmeno „A“.  Deti mali možnosť oboznámiť sa aj s 
krasopisectvom a vyskúšať si iniciály vlastného mena zdobeným písmom. 
 
Dobrodružstvo v mori kníh, pob. na ZŠ T.J.Moussona 
Dpa 14.4.2016 si prišli žiaci prvého ročníka s pani učiteľkou Mgr. Porvazovou do školskej 
knižnice vypožičať svoju prvú knihu. Predstavili sa aj svojimi čitateľskými schopnosťami. 
Spoločne sme si prečítali kratučkú, ale zato poučnú knižku Dobrodružstvo v mori.  
 
Stretnutie seniorov pri knihe 
 Seniori sa stretli pri knihách slovenskej autorky Andrey Rimovej, ktorá sa narodila v 
Humennom a žila v Medzilaborciach, neskôr na Cypre. Andrea Rimová píše romány zo 
súčasnosti, v ktorých rieši medziľudské vzťahy. Ťažko ju zaradiť do konkrétnej žánrovej 
skupiny, lebo v každej jej knihe čitatelia nájdu niečo iné. Nakoľko patrí táto spisovateľka 
medzi mladšie generácie, tak napísala už sedem kníh v slovenskom jazyku a jednu v českom. 
Patria tu tituly ako Amnestia na zradu, Nech prší, keď plačem, Kamasútra našich klamstiev, 
Dáždnik pre Tamaru a ďalšie. Tieto knihy boli zakúpené a sú k dispozícii našim čitateľom na 
pobočke na ul. Obrancov mieru 4, kde sa táto beseda konala v spolupráci s klubom č.1 pod 
vedením p. Hapákovej. Súčasťou stretnutia boli aj aktivity na podporu a aktivizáciu mozgu. 
 
Pozri sa, mamička..., pob. na ZŠ Školská 2 
Druhá májová nedeľa je už tu, čo je Dep matiek, kedy majú sviatok všetky mamičky. Oslavuje  
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sa na počesť všetkých matiek v snahe vyjadriť vďačnosť a lásku za energiu a úsilie, ktoré 
vynakladajú pri výchove detí. Aj v našej knižnici  mali deti možnosť pripraviť si pre svoje 
mamky knižnú záložku v tvare srdiečka. Námety sme čerpali s knihy Veľká kniha malého 
školáka. Táto kniha nám poslúžila aj na čítanie básničiek venovaných mamičkám.  
 
Netradičná hodina angličtiny v knižnici, pob. na ZŠ Krymská 5 
Týmto veršíkom si žiaci šiestych ročníkov vyzdobili záložky pre svoje mamky ku Dpu matiek. 
Niekoľko odvážlivcov prednieslo básničku podľa vlastného výberu pre svoju mamku. Ich 
snaha a aktivita bola ocenená aj dobrou známkou. Žiaci sa dozvedeli aj niečo nové o tomto 
sviatku, kde, ako a kedy sa oslavuje aj v iných krajinách.  
 
Tuláčik a Klára, pob. na ZŠ Školská 2 
Druháci s pani učiteľkou Mgr. Adamovou na V. ZŠ oboznámili s knihou slovenského autora 
E.J.Grocha Tuláčik a Klára. Ide o sedem príbehov, sedem exemplárov, ktorých podmanivé 
čaro nás vtiahne do krehkého sveta ľudskosti, lásky a spolupatričnosti. Kniha je pretkaná 
niťou kamarátstva, nežnosti a detského humoru. Hlavnou predstaviteľkou je malé dievčatko 
Klára a psík Tuláčik, s ktorým sa deti zoznámili. Na tomto prvom stretnutí sme si prečítali 
prvú kapitolu Domov. Deti mali možnosť vyjadriť sa, ako si oni predstavujú bezpečný domov. 
Spolu s knihou a Tuláčikom putovalo po triede aj ryšavé klbko, pomocou ktorého sme si 
utkali sieť priateľstva. S pani učiteľkou si deti prečítajú ďalšie kapitoly a poslednú si opäť 
prečítame spolu s ďalšími pripravovanými aktivitami.  
 
Pozitívne správanie 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci so Zariadením pre 
seniorov na Hollého ulici 9, pripravila besedu pre seniorov s autorom knihy Pozitívne 
správanie, pánom Otakarom Krásenským. Podľa autora nestačí iba pozitívne myslieť, ale 
treba tak i konať. Autor považuje humor, hudbu a lásku za rozhodujúce atribúty pozitívneho 
správania. Spestrením tohto stretnutia boli piesne rôznych hudobných žánrov v podaní pána 
Krásenského. 
 
Čítajme si...2016, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
Najpočetnejší detský čitateľský maratón  
2.6.2016 od 9:00 do 15:00  
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.  
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. Žiaci čítali knihu Päť minút pred večerou, autorkou tejto knihy je Iva 
Procházková. Do čitateľského maratónu sa na tejto škole zapojilo 200 žiakov prvého i 
druhého stuppa ZŠ.  
 
Celé Slovensko číta deťom 
31. mája 2016 sme sa zapojili do celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom pod 
záštitou prezidenta SR pána Andreja Kisku. Cieľom podujatia bolo prinavrátiť v dnešnej  
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uponáhľanej a pretechnizovanej dobe deti ku knihám, k ich kráse, nežnosti, farebným 
fantáziám, k návratu k sebe samým, k spoločne prežitým chvíľam.  Heslom podujatia bolo 
Čítajte deťom aspop 20 minút denne! V knižnici sa stretli osobnosti kultúrneho života, aby 
podporili čitateľskú gramotnosť deti. Hosťami programu boli Mgr. Jela Timková , spisovateľka 
Elena Eleková, etnograf Mgr. Jozef Hrabovský a dlhoročná pracovníčka detského oddelenia 
knižnice Mária Hovancová.  Kultúrny program pripravili žiaci Súkromnej umeleckej školy 
Talent-UM. Podujatia sa zúčastnilo 57 deti zo  ZŠ T.J. Mousssona Michalovce a klienti DSS 
Anima Michalovce. 
 
Tuláčik a Klára, príbeh Margita, na pob. ZŠ Školská 2 
Žiaci druhého ročníka s pani učiteľkou Mgr. Adamovou na V.ZŠ strávili zaujímavé dopoludnie 
pri výrobe koláže, ktorá bola výstupným produktom z prečítanej knihy Tuláčik a Klára od 
slovenského autora Erika Jakuba Grocha. Na tomto stretnutí sme si prečítali posledný príbeh 
pod názvom Margita. Koláž v tvare srdiečka bola ich spoločným dielom - symbolom lásky, 
porozumenia, istoty a domova. Nechýbala ani dramatizácia textu, kde žiaci hrali a hádali o 
aký príbeh z knihy ide. Zažili kopec zábavy a srandy. Takýmito tvorivými dielpami si žiaci 
umocpujú obsahový aj citový zážitok z prečítaných kníh.  
 
Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Školská  
Dpa 29.6.2016 bol ukončený druhý ročník čitateľského projektu pre žiakov piateho ročníka 
pod názvom Roald Dahl a jeho autorská dielpa. V knižnici sa stretli žiaci 5.A a 5.B triedy, kde 
sme si spoločne prerozprávali obsahy všetkých pätnástich kníh od Roalda Dahla,ktoré boli k 
dispozícii v knižnici pre našich čitateľov. Na vyhodnotení projektu sa zúčastnilo 34 žiakov, 
pričom spoločne prečítali 57 titulov od tohto autora. Medzi najčítanejšie knihy patriliknihy 
Matilda, Čarodejnice a Charlie a továrep na čokoládu, ktoré získali po 10 nálepiek. Žiaci 
využili pri tomto projekte možnosť samostatného výberu knihy a individuálneho hodnotenia 
pomocou nálepiek, čo uprednostnili pred klasickým  mimočítankovým čítaním vopred 
určenej knihy učiteľom. Najlepším čitateľom sa stal Horvát Oliver. Všetci žiaci boli odmenení 
sladkosťou za zapojenie sa do spoločného čítania. 
 
Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Krymská  
Dpa 21.6.2016 bol ukončený druhý ročník čitateľského projektu pre žiakov piateho ročníka 
pod názvom Roald Dahl a jeho autorská dielpa. V knižnici sa stretli žiaci 5.A a 5.B triedy, kde 
sme si spoločne prerozprávali obsahy všetkých pätnástich kníh od Roalda Dahla, ktoré boli k 
dispozícii v knižnici pre našich čitateľov. Na vyhodnotení projektu sa zúčastnilo 37 žiakov, 
pričom spoločne prečítali 65 titulov od tohto autora. Najčítanejšou knihou bola kniha 
Matilda. Žiaci využili pri tomto projekte možnosť samostatného výberu knihy a 
individuálneho hodnotenia pomocou nálepiek, čo uprednostnili pred klasickým 
mimočítankovým čítaním. Najlepšou čitateľkou sa stala Popovičová Miriam. Všetci žiaci boli 
odmenení sladkosťou za zapojenie sa do spoločného čítania. 
 
Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ 
T.J.Moussona  
Dpa 23.6.2016 bol ukončený druhý ročník čitateľského projektu pre žiakov piateho ročníka 
pod názvom Roald Dahl a jeho autorská dielpa. V knižnici sa stretli žiaci 5.A a 5.B triedy, kde  
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sme si spoločne prerozprávali obsahy všetkých pätnástich kníh od Roalda Dahla, ktoré boli k 
dispozícii v knižnici pre našich čitateľov. Na vyhodnotení projektu sa zúčastnilo 42 žiakov, 
pričom spoločne prečítali 115 titulov od tohto autora. Naj knihou sa stala kniha Charlie a 
továrep na čokoládu. Žiaci využili pri tomto projekte možnosť samostatného výberu knihy a 
individuálneho hodnotenia pomocou nálepiek. Najlepšou čitateľkou sa stala Plešková Ema, 
ktorá prečítala všetky knihy určené na čítanie v tomto projekte. Všetci žiaci boli odmenení 
sladkosťou za zapojenie sa do spoločného čítania. 
 
O Bezvláske, pobočka na ZŠ T.J.Moussona  
Úprimný príbeh o princeznej, ktorá nie je tradičnou hrdinkou s veľkou hrivou.  
Chorým deťom dodáva sebavedomnie a zdravé učí tolerancii.  
Tak toto je krátka charakteristika knihy pod názvom O Bezvláske, s ktorou sa oboznámili žiaci 
5.A triedy a ktorú sme si začali spoločne čítať v našej školskej knižnici. Žiaci sa oboznámili aj s 
ďalšmi knihami autorky Gabriely Futovej. Súčasťou hodiny literatúry v knižnici bola aj 
informačná príprava, kde sa žiaci dozvedeli niečo nové o skladbe a vzniku knihy.  
 
Očko špehúň, pobočka na ZŠ T.J.Moussona  
Pre spisovateľku Gabiku Futovú je príznačné, že do svojich príbehov vkladá veľa humoru, čo 
môžeme vidieť aj v jej knihe Očko špehúp, ktorú sme si čítali na hodine literatúry v knižnici so 
žiakmi 5.B triedy. Žiaci sa oboznámili aj s ďalšmi knihami tejto známej slovenskej autorky. 
Kniha je štedro ilustrovaná, autorom ilustrácií je Miroslav Regitko, ktorý s Gabrielou Futovou 
spolupracoval už v minulosti na viacerých jej knihách. Súčasťou hodiny literatúry v knižnici 
bola aj informačná príprava.  
 

Výstavka - Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame, pob. na ZŠ T.J.Moussona  
Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame 
Cieľ česko-slovenského projektu 
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými 
gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria 
záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu 
Čítam, čítaš, čítame, a vymenia si ju s partnerskou školou z Českej republiky. Výmenu 
záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života 
žiakov v Českej republike a zárovep aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho 
programu alebo ako súčasť školského projektu. 
Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci I.ZŠ. Dpa 20.10.2016 sa konala výstavka žiakmi 
vyrobených záložiek, ktoré poputujú žiakom z partnerskej školy v Ludaniciach.  
 
Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame, pobočka na ZŠ Školská 2 
Do 7. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka 
do knihy spája školy sa zapojila aj V. ZŠ. Dpa 19.10.2016 sa spojili žiaci 3.A a 3.B triedy s pani 
učiteľkami Mgr. Adamovou a Mgr. Karšpakovou a strávili hodinku pri tvorivej práci, kde si 
vyrábali knižné záložky pre žiakov z partnerskej školy taktiež zapojenej do tohto projektu. 
Predlohou našej tvorivej práce bola téma Čítam, čítaš, čítame a rozprávkové knihy z fondu 
knižnice.  
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Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame, pobočka na ZŠ Krymská 5 
Do 7. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka 
do knihy spája školy sa zapojila aj VII. ZŠ. Dpa 11.10.2016 sa v školskej knižnici stretli žiaci 2.B 
triedy s pani učiteľkou Mgr. Čičákovou na tvorivej dielni, kde sme vyrábali knižné záložky pre 
žiakov z partnerskej školy taktiež zapojenej do tohto projektu. Predlohou našej tvorivej práce 
bola téma Čítam, čítaš, čítame a knihy z fondu školskej knižnice. 
 
Výstavka - Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame, pob. na ZŠ Krymská 5 
Cieľ česko-slovenského projektu 
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými 
gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria 
záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu 
Čítam, čítaš, čítame, a vymenia si ju s partnerskou školou z Českej republiky. Výmenu 
záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života 
žiakov v Českej republike a zárovep aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho 
programu alebo ako súčasť školského projektu. 
Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci VII.ZŠ. Dpa 24. a 25.10.2016 sa konala výstavka žiakmi 
vyrobených záložiek, ktoré poputujú žiakom z partnerskej školy v Plavnici. Výstavka sa konala 
24. a 25.10.2016 v spolupráci so školskou knižnicou.  
 
Strašidelné bábky, pob. na ZŠ Školská 2 
Dpa 26.10.2016sa v knižnici na V.ZŠ stretli  verní čitatelia, ktorí si spestrili dopoludnie 
tvorivými dielpami v knižnici na halloweenskú tematiku. Výstupným produktom bolo 
bojazlivé strašidielko. Inšpiráciu sme čerpali z Najväčšej knihy nápadov. Tvorivosť a fantázia 
sa prejavila aj pri tvorbe halloweenských veršíkov, ktoré zábavnou formou spestrili a 
obohatili stretnutie. Prečítali sme si pár príbehov a rozprávok z kníh: Zubami – nechtami, 
Kniha zloduchov a Rozprávky o bosorkách, čarodejniciach a ježibabách.  
 
Aby pamäť lepšie pracovala  
Stretnutia seniorov na aktivizáciu krátkodobej a dlhodobej pamäti. 
Poľský gerontológ Wojciech Pedich (2014) uvádza myšlienku:  
„Problémom 19. storočia bolo dožiť sa staroby.  
Problémom 20. storočia bolo starobu zabezpečiť.  
Problémom 21. storočia bude naplniť ju obsahom.“  
A preto sme pre našich seniorov pripravili už tretí ročník preventívneho a aktivizačného 
programu pre  kognitívne funkcie mozgu. Stretnutia sú zamerané na rôzne cvičenia, ktoré 
priamo pôsobia na pamäť, pozornosť, myslenie, orientáciu a reč. Celkovo ide o osem 
stretnutí, pričom prvé stretnutie sa konalo 21.10.2016. Ďalšie stretnutia budú každý piatok o 
9.00 hod. a posledné stretnutie je naplánované na 9.12.2016. V tomto treťom ročníku 
chceme zaradiť do aktivít aj úlohy na PC. Prvého stretnutia tréningu pamäti sa zúčastnilo 15 
senioriek a preto pre väčší  záujem budú dve pracovné skupiny. 
 
Európsky deň jazykov - Európske pexeso 
26. september je deň,  keď v roku: 1212-  bola podpísaná Zlatá Bula Sicílska potvrdzujúca 
povýšenie českého kniežatstva na dedičné kráľovstvo a dedičný kráľovský titul českých  
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panovníkov z rodu Ptemyslovcov 
1687 - Benátske vojsko zaútočilo na Akropolu v Aténach, v snahe vytlačiť odtiaľ Turkov,   
pričom zničili i Panthenon  
1733 - Francúzsko, Španielsko a Sardínia podpísali protinemecké spojenectvo 
1786 - Británia a Francúzsko podpísali vzájomnú obchodnú dohodu 
1876 - Francúz Luis Sebastien Lenormand zoskočil pomocou padáku pevnej dáždnikovej 
konštrukcie z budovy observatória Montpellier a pristál bez nehody. 
1887 - Emil Berliner patentoval Gramofón 
1893 – v Chicagu založili americkí Slováci Maticu slovenskú v USA 
1918 - odohrala sa záverečná bitka I. svetovej vojny, bitka o Argonne 
2001 - Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa 45 zúčastnených krajín zapojilo po prvý krát 
            do programu „Európsky dep jazykov“. 
 26.septembera sa  47 krajín zapája do projektu Európskeho dpa jazykov. Len v samotnej 
Európe sa používa 225 pôvodných jazykov čo je približne 3% z celkového počtu svetových 
jazykov. Počas tohto dpa v zúčastnených krajinách prebiehajú aktivity podporujúce jazykové 
vzdelávanie, jazykové a kultúrne rozmanitosti či už na študijné účely, odborné potreby, 
prípadne za účelom mobility, zábavy alebo vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností. 
Jednou z ústredných tém Európskeho dpa jazykov je posilnenie vnímania jazykového 
vzdelávania ako celoživotného procesu, pričom  zvládnutie cudzieho jazyka znamená viac než 
získanie ďalšej užitočnej zručnosti – je odrazom postoja, rešpektu a úcty k identite a kultúre 
iných národov a tolerancie rozmanitosti. 
V tento dep sa  žiaci  1. a  2.stuppa ZŠ na Moskovskej ulici v Michalovciach v dopoludpajších 
hodinách zúčastnilo poznávacieho výletu po krajinách Európskej Únie. Prostredníctvom cyklu 
krátkych animovaných filmov známych ako Európske pexeso, prítomní žiaci navštívili krajiny 
Európskej únie. Takto zaujímavo a zábavne si zopakovali už prebraté učivo a zistili, čo o 
navštívenej krajine ešte nevedeli.  
Dôležitou súčasťou  dopoludnia boli úryvky hovoreného slova v jazyku navštívenej krajiny. 
Zárovep mali možnosť zábavnou formou porovnať význam navonok podobných  a podobne 
znejúcich slov v rôznych jazykoch.  
 

Mikuláš, Mikuláš, čo pre nás máš? pobočka na ZŠ Školská 2 
V stredu, 7.decembra sme sa stretli so žiakmi školského klubu - s malými prvákmi pri 
Mikulášskom čítaní. Spoločne sme si prečítali Rozprávku o obdarovanom Mikulášovi. Deti sa 
niečo nové dozvedeli aj o živote Mikuláša. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava, 
prevedená zábavnou formou a zápis prváčikov do knižnice. Na záver, ako sa na Mikulášske 
stretnutie patrí, boli deti obdarované aj malou sladkosťou. Nechýbala ani zábava, tanec,spev 
a hry.  
 
Moja milá jedlička, pob. na ZŠ T.J.Moussona 
Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách,  
tie máme ukryté len v našich srdiečkach. 
V ten večer vianočný skúsme si ich priať, 
možno ich prinesie ten, kto má nás rád. 
Deti 15.12.2016 čakalo zaujímavé dopoludnie v knižnici. Išlo o spojenie čítania a tvorivej 
dielne. Veľmi dôležité je spojenie viacerých činností, ktoré obohatia dieťa nielen po  
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vedomostnej stránke, ale  zanechajú v pom krásne spomienky a zážitky, ktoré ho nenásilným 
spôsobom budú privádzať k čítaniu a opäť do knižnice. 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... . A nakoniec sme si malý vianočný stromček vyrobili z 
papiera,ktorým si žiaci vyzdobia svoju triedu. Súčasťou podujatia bola aj výstavka nových 
kníh, ktoré rozšíria knižný fond na tejto školskej pobočke. 
 
Rozprávka o obdarovanom Mikulášovi, pob. na ZŠ T.J.Moussona  
8.decembra prišli žiaci druhého ročníka do školskej knižnice na Mikulášske čítanie. Spoločne 
sme si prečítali Rozprávku o obdarovanom Mikulášovi z knihy Moja najkrajšia vianočná 
kniha. Súčasťou tohto stretnutia bolo charakterizovať sviatok Mikuláša v minulosti a dnes 
formou rozhovoru. Niečo sme si spoločne prečítali a povedali aj o živote Mikuláša. Deti mali 
možnosť pracovať s knihami s vianočnou tematikou. Nechýbali ani hry, hádanky a koledy, 
ktoré deti zvládli veľmi dobre. Na záver, ako sa na Mikulášske stretnutie patrí, boli deti 
obdarované aj malou sladkou odmenou.  
 
Vianočná pohľadnica, tvorivé dielne, pobočka na ZŠ Krymská  
Merry Christmas, smile at face, many sunny days and everything the best! 
Dpa 6.12.2015 na VII.ZŠ čakala žiakov, v rámci hodiny anglického jazyka, hodina tvorivých 
aktivít, kde si žiaci zhotovili vianočné pohľadnice pre svojich blízkych. Pohľadnice boli 
obohatené vianočným prianím v anglickom jazyku.  
 
Rozprávka – Vianočné mačiatko, pob. na ZŠ T.J.Moussona  
Dpa 15.12.2016 čakali na deti v školskej knižnici rôzne aktivity spojené s príchodom Vianoc. 
Hneď zrána to bola výstavka nových kníh a čítanie vianočnej rozprávky Vianočné mačiatko z 
knihy Vianočné rozprávky. Na ďalšej hodine sa žiaci presunuli do triedy, kde si vlastnoručne 
vyrobili vianočné ozdoby na svoj stromček v triede. Pri tvorivej práci počúvali vianočné 
koledy a piesne, ktoré navodili tu správnu vianočnú atmosféru.  
Šťastie, lásku, radosť, nehu, nech prinesie Vám vianočný sen. 
Pozdrav Vám posielame po vločke snehu, chyťte ju do dlane v ten krásny dep.  
 
Aby pamäť lepšie pracovala, ukončenie projektu Tréning pamäti pre seniorov 
9.decembra sa konalo posledné, ôsme stretnutie seniorov v Zemplínskej knižnici Gorazda 
Zvonického v rámci tréningu pamäti pod názvom Aby pamäť lepšie pracovala. Seniori sa 
stretávali každý piatok, kde riešili rôzne úlohy a cvičenia, ktoré boli zamerané na aktivizáciu 
krátkodobej a dlhodobej pamäti. Tréning pamäti učí seniorov používať rôzne pamäťové 
pomôcky a pomocou zábavných cvičení si môžu zlepšiť koncentráciu, tvorivosť a rýchlosť 
vybavovania informácií. Cvičenia podľa tematických celkov boli rozvrhnuté na individuálnu 
prácu, ale aj prácu v skupinách. Súčasťou tréningu boli aj pohybové aktivity. V tomto treťom 
ročníku sme zaradili do aktivít aj úlohy na PC. Prvého stretnutia tréningu pamäti sa zúčastnilo 
15 seniorov. A preto pre väčší  záujem štvrtý ročník TP sa začína už 20.1.2017 pre seniorov z 
klubu č.5 pod vedením pani Barnovej. Účastníci TP mali aj tento krát možnosť bezplatného 
zápisu do knižnice. Tretieho ročníka preventívneho a aktivizačného programu sa zúčastnilo 
osem seniorov, ktorí získali aj osvedčenie o absolvovaní TP. 
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Besedy so spisovateľmi (10) 
 

Jozef Banáš 
V rámci TSK 2016 zavítal do nášho okresu novinár, politik, diplomat a spisovateľ Jozef Banáš. 
Zúčastnil sa otvorenia zrekonštruovanej knižnice v priestoroch  ZŠ s MŠ v Rakovci nad 
Ondavou. Po prestrihnutí pásky a krátkom kultúrnom programe nasledovala beseda so 
samotným spisovateľom, na ktorej sa zúčastnili obyvatelia obce a okolitých dedín. Pán Banáš 
predstavil svoju doterajšiu tvorbu, porozprával o svojich plánoch do budúcna a podujatie 
ukončil autogramiádou.  
Vo večerných hodinách zavítal do Zemplínskej knižnice G.  Zvonického, kde ho už čakala plná 
miestnosť jeho fanúšikov. Na besede prestavil svoju novú knihu DEMENTI. 
Jozef Banáš podáva v knihe Dementi prehľad o stave Slovenskej republiky. Pod svoj 
nekompromisný skalpel si zobral všetky oblasti nášho verejného života. Svojským štýlom a 
ostrým vtipom rozpitváva  typické vlastnosti Slovákov, ich problémy, komplexy, každodenný 
život aj politické kauzy v našej malebnej krajine. Text dopĺpajú nemenej vtipné a trefné 
fotografie. Dementi je určené všetkým ľuďom, ktorí sa dokážu na seba a svoje okolie pozrieť 
kriticky, ale zárovep s nadhľadom, pretože je viac než pravdepodobné,  že sa v knihe nájdu 
tiež.  Táto kniha trhá rekordy – vyšla v októbri a za prvé štyri mesiace (údaje do januára) sa z 
nej predalo vyše 20.000 kusov, čo sa stáva zriedkavo. 
 
Hrady a kaštiele Zemplína na historických fotografiách a pohľadniciach 
V apríli  uskutočnila  knižnica  besedu o knihe Hrady a kaštiele Zemplína na historických 
fotografiách a pohľadniciach.  O novej publikácii  prišiel porozprávať jej autor Dr. Martin 
Molnár, ktorý priblížil zúčastneným  regionálne  hrady, kaštiele a kúrie na historických 
fotografiách a pohľadniciach do roku 1945. Spoluautor knihy MUDr. Ján Dobrovoľský  hovoril 
o zbieraní fotografií a pohľadníc , ktoré sú súčasťou knihy.   
Záver podujatia patril autogramiáde a predaju knihy.  
 
Hana Sekulová - Darujme si zdravie z vlastnej záhrady 
V marci  pripravilo náučné oddelenie ZKGZ v Michalovciach besedu so spisovateľkou Hankou 
Sekulovou o knihe Darujme si zdravie z vlastnej záhrady, v ktorej autorka predstavila 
jedinečný prístup k záhrade, ktorá je založená na prírodných princípoch. Kniha je inšpiráciou 
aj zrozumiteľným návodom pre všetkých, ktorí si chcú podobnú záhradu vytvoriť. Beseda 
zaujala návštevníkov,  o čom svedčila aj aktívna diskusia.  
 
Sendvičová žena 
Dpa 9.6.2016 sa uskutočnilo stretnutie  čitateľov knižnice so spisovateľkou a vydavateľkou 
Tinou Van Der Holland. Spisovateľka na pom predstavila svoju doterajšiu tvorbu a najnovší 
román Kronika Sendvičovej ženy, ktorý je voľným pokračovaním titulu Shalom. Vládla tu 
srdečná atmosféra a dobrá nálada.  Bezprostredné rekcie našich čitateliek pokračovali 
individuálne pri autogramiáde. Dámy odchádzali z knižnice so zakúpenými autorkinými 
románmi. 
 
Stretnutie so spisovateľmi Ľubošom Juríkom a Ľubom Olachom 
Dpa 28. 06.2016  sa v ZKGZ Michalovce  uskutočnilo stretnutie so spisovateľmi Ľubošom  
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Juríkom a Ľubom Olachom. Na stretnutí prezentovali svoju doterajšiu tvorbu a najnovšie  
romány.  Kniha Ľuboša Juríka Rok dlhší ako storočie je  biografický román o najznámejšom 
Slovákovi Alexandrovi Dubčekovi od jeho narodenia až po tragickú smrť a mapuje aj 
spoločenskú a politickú atmosféru v Československu šesťdesiatych rokov. Ľubo Olach  
predstavil svoj posledný román Politik. Je o oligarchovi, ktorý platí parlamentným stranám 
volebné kampane a politici sú jeho služobníkmi.  
 
Prednáška a prezentácia knihy Jána Zbojeka Šlabikár zdravia 
Zúčastnili sa na nej žiaci 8. ZŠ P. Horova a klienti Integry, o.z .. Ján Zbojek rozprával o vhodnej 
životospráve, o tom ako si vytvoriť vlastný systém stravovania, o príčinách chorôb a 
možnostiach ako sa uzdraviť, ako spoznať samého seba a  prebrať zodpovednosť za svoje 
zdravie. Prednáška bola spojená s osobnými príkladmi a vlastnými príbehmi,  ako sa 
uzdravovať bez liekov. 
 
Stretnutie s Romanom Bratom 
Spisovateľ Roman Brat je autorom kníh pre deti aj dospelých. Jeho texty sú plné humoru a 
zaujímavých situácií z dnešného moderného sveta deti.  Vo svojej tvorbe rieši však aj 
problematiku akou je šikanovanie, prvé lásky, zložité situácie teenegerov v triede a na 
sociálnych sieťach.  Neopakovateľná atmosféra príbehov vyhápa nudu zo života a zaručí 
deťom skvelý čitateľský zážitok. Srdcovou záležitosťou autora sú aj rozprávky pre najmenšie 
deti.  
S Romanom Bratom sme sa zoznámili v priestoroch ZUŠ Michalovce   3. novembra 2016   , 
kde detské knihovníčky pripravili zaujímavé    stretnutie s týmto autorom.  Prvé stretnutie 
pod názvom Môj anjel sa vie biť   bolo určené pre   deti I. stuppa základných škôl   v 
Michalovciach a druhé stretnutie Zlo nemá na kúzlo  pre   teenegerov II. stuppa základných 
škôl.  V programe boli premietnuté aj rozprávky z večerničkového  seriálu Tvrdohlavý baran a 
hraného filmu Aj kone sa hrajú.  
 
Zemplínska šírava - premena zemplínskeho vidieka (50 rokov turizmu na Zemplínskej 
šírave) 
Dpa 27. 10. 2016 od prezentoval v Zemplínskej knižnici Garazda Zvonického v Michalovciach 
Dr. Martin Molnár knihu Zemplínska šírava  -  premena zemplínskeho vidieka (50 rokov 
turizmu na Zemplínskej šírave). V knihe podáva ucelený obraz od jej vzniku až po súčasnosť. 
Nazrel do počiatkov turizmu a jeho rozvoja, do knihy vybral aj významné historické pamiatky 
v okolí Zemplínske šíravy. Prezentácie sa zúčastnili študenti Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb – odbor cestovný ruch. Knihu veľmi ocenili , pretože  ju môžu využiť aj vo svojom 
štúdiu. 
Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
 
Taras Prochasko 
Naša knižnica sa stala partnerom projektu Ukrajina v pohybe, ktorý je realizovaný 
Univerzitou Komenského, Katedrou  Rusistiky a Východoeurópskych štúdií v Bratislave s 
podporou veľvyslanectva USA.  
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Cieľom tohto projektu je:  
ukázať Ukrajinu z prvej ruky, 
povedať viac ako sa zmestí do večerných správ, 
aby Slovensko lepšie rozumelo svojim susedom. 
Dpa 14.11.2016 sme u nás privítali v rámci vyššie spomínaného projektu ukrajinského 
spisovateľa a publicistu Tarasa Prochaska a troch študentov UK, ktorí nás oboznámili so 
samotným projektom a viedli debatu s pozvaným spisovateľom o literárnej Ukrajine, jeho 
tvorbe so zameraním na slovenský preklad jeho prózy „Z toho sa dá spraviť niekoľko 
poviedok“. Celé podujatie bolo vedené v ruskom jazyku a zúčastnili sa ho študenti s ruským 
vyučovacím jazykom Gymnázia P. Horova v Michalovciach. 
 
Krst knihy Dariny Hamarovej Slzy Anjela 
sa uskutočnil v ZKGZ dpa 15.decembra 2016. Po prezentácii tvorby, krste a besede 
nasledovala autogramiáda a predaj kníh. Nebol to len krst, bol to slovami autorky, podvečer 
úsmevov, objatí a krásnych slov. V publiku sa zišli milovníci kníh nielen z Michaloviec, ale aj z 
rôznych kútov Slovenska - z Bardejova, Zemplínskych Hámrov, Rožpavy, Starej Turej. 
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici, z verejných zdrojov ho 
podporil Fond na podporu umenia.        
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Výstavy (12) 
 

Najkrajšie kalendáre Slovenska 2015 
V priestoroch  ZKGZ  bola verejnosti sprístupnená putovná výstava  pod názvom Najkrajšie 
kalendáre Slovenska 2015. Výstava vznikla z iniciatívy predsedu novinárskeho Klubu 
fotopublicistov a jej spoluorganizátorom je Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. 
Premiéra 1. ročníka sa konala 15.12.1992. Od tohto roku sa každoročne koná súťaž a výstava 
slovenskej kalendárovej tvorby. Nominované kalendáre hodnotí porota zložená z 
výtvarníkov, grafikov, fotografov, polygrafov a iných odborníkov. Vyhlásenie výsledkov sa 
koná pri otvorení výstavy v marci v Banskej Bystrici. Aj v tomto roku sme ponúkli priestor 
verejnosti, aby sa prišli pozrieť a zalistovať si v rôznych druhoch kalendárov, ktoré možno v 
bežnom predaji nepostrehli. 
 
Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach 
V priestoroch  ZKGZ  v dpoch od 2.2.2016 – do 29.2.2016 bola verejnosti sprístupnená 
výstava  pod názvom  Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Výstava bola 
zapožičaná z historického fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a bola usporiadaná   pri 
príležitostí prezentácie vydania XI.A zväzku celoslovenskej edície Generálny katalóg tlačí 16. 
storočia  zachovaných na území Slovenka. Autorom predstavovaného zväzku je bibliograf 
oddelenia historických  fondov ŠVK v Košiciach Mgr. Andrej Szeghy .  
 
Najkrajšie slovenské a zahraničné šlabikáre 
„ Šlabikár je prvá kniha v živote , ktorá  pre dieťa otvorí bránu do sveta vedomostí a 
informácií . Odkrýva tajomstvo písmen, slov, viet.“ 
Od 4.3. - 31.3.2016  bola ZKGZ v Michalovciach sprístupnená výstava  najkrajších a 
zahraničných kalendárov snáď z celého sveta, ktorej sa zúčastnilo 570 návštevníkov. 
Viac ako 500 vystavovaných šlabikárov zo 141 štátov sveta tvorí úctyhodnú zbierku 
súkromného zberateľa Štefana Peteju z Bardejova. K najzaujímavejším a najvzácnejším 
originálom patria Slabikát Cžeský z roku 1547, Obrázkový šlabikár a prvá čítanka pre školy 
evanjelické z roku 1896, Fonomimický šlabikár a prvá čítanka z roku 1924, Slniečko – šlabikár 
a prvá písanka pre ľudové školy – vydaná v Matici slovenskej v roku 1934. Návštevníkov 
zaujali Rytmický šlabikár z roku 1955, Prvé čítanky z rokov 1954 a 1956 či šlabikáre s 
príznačnými názvami Hviezdička, Zornička, Záhradkár zostavené Máriou Rázusovou-
Martákovou (1940, 1941, 1946), aj fotokópia šlabikára v šarištine z roku 1922 vydaná v 
Prešove. Najviac sú zastúpené slovenské šlabikáre. 
Návštevníkov iste upútali aj šlabikáre z čierneho kontinentu, juhozápadnej Ázie čítajúce sa 
odzadu, rómske šlabikáre, historické tabuľky, kalamáre, griflíky, pravítka, drevené peračníky 
a iné. Svojej zberateľskej vášni sa dôchodca Štefan Peteja venuje od roku 1988 ešte počas 
pôsobenia na Mestskom úrade v Bardejove, kde okrem predsedu a tajomníka robil azda 
všetko. Prvým šlabikárom Štefana Peteju je dar známej z USA a z tejto veľmoci v zbierke 
figuruje aj šlabikár z roku 1881. Nevšednej záľube či koníčku sa aktívne venuje aj po odchode 
na dôchodok (1994). Telefonuje, píše listy, oslovuje prezidentov, ministrov zahraničných 
vecí, veľvyslancov, ale i známych či neznámych zberateľov, a to s jedinou prosbou. Získať 50 
chýbajúcich šlabikárov. V súčasnosti má Štefan Peteja najpokrytejšiu Európu, chýba iba 
jediný šlabikár z Monaka. 
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Súčasťou jeho bohatej zbierky sú aj šlabikáre pre nevidiacich prváčikov, slovenské, rumunské 
a ruské vydania. 
Výstava je obohatená o predmety zo zbierkového fondu Múzea špeciálneho školstva v 
Levoči, ako vzácne české originály slepeckých šlabikárov z rokov 1912 a 1961, prvý slovenský 
šlabikár. 
 
Kresťanské symboly vo fotoobrazoch Mikuláša Jacečka 
V priestoroch ZKGZ  v dpoch od 01.04.2016 do 25.04.2016  bola verejnosti sprístupnená 
putovná výstava  pod názvom  Kresťanské symboly vo fotoobrazoch Mikuláša Jacečka. Autor 
Mikuláš Jacečko – pôvodne stavebný inžinier a muzeológ, žije a tvorí vo Vinnom. 
Fotografovaniu sa systematicky začal venovať v seniorskom veku. Vytvoril niekoľko cyklov 
fotoobrazov, ako Zemplínske meditácie, Kresťanské symboly, Tatry – môj druhý domov, 
Zrkadlenia, Spomienky, Ľudia a kvety. Od roku 2000 sú jeho fotoobrazy kresťanských 
symbolov stálou výzdobou Pápežského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Okrem Slovenska 
vystavoval samostatne v Taliansku, Poľsku, Maďarsku a Kanade. Unikátna výstava ma 
náboženskú tematiku a odkrýva kresťanské symboly vo fotoobrazoch .  
 
Nový východ Slniečka 
Detský časopis Slniečko  založený v roku 1927 sa dočkal nového vizuálu. Predstavili ho na 
druhom ročníku celoslovenskej ilustrátorskej konferencie pod názvom PIKTO 13. Vydávanie 
tohto obľúbeného časopisu nebolo nikdy jednoduché a aj teraz musí bojovať o svoju 
existenciu. Nový dizajn mu má pomôcť prežiť. 
Výstava zobrazuje súťažné návrhy na nový grafický layout, hlavičku a logo časopisu Slniečko. 
Najstarší slovenský mesačník pre deti, ktorý vychádza od roku 1927, je určený žiakom 1. - 5. 
ročníka základných škôl a svojím obsahom sa zameriava na prezentáciu kvalitnej literárnej 
produkcie a umeleckej ilustrácie pre deti. Súťaž výtvarných návrhov zorganizovalo Literárne 
informačné centrum v spolupráci s Asociáciou ilustrátorov a Vysokou školou výtvarných 
umení v Bratislave  s cieľom dať Slniečku novú vizuálnu podobu. Víťazným návrhom sa stal 
logotyp Slniečka od Andreja Čaneckého a dizajn, layout Slniečka od Jakuba Dušičku.  
 
Záhada čarovného vajíčka 
Výstava ilustrácii Aleny Wagnerovej ku knihe spisovateľky Marty Šurinovej. 
Detské oddelenie knižnice pripravilo od   17.5.2016  do   17.6.2016  výstavu ilustrácií 
výtvarníčky  Aleny Wagnerovej.  
Alena Wagnerová je slovenská výtvarníčka, ilustrátorka, narodená v Hurbanove. Študovala 
na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, odbor grafika. Pôsobí v Senci. Už viac 
ako 15 rokov svojím osobitým výtvarným jazykom obohacuje detské časopisy a dlhý rad 
knižných publikácií. Svoju ilustračnú činnosť rozvíja voľnou maliarskou tvorbou a tvorivými 
dielpami pre deti a ženy. Vo vlastnej tvorbe sa venuje  olejomaľbe, suchému pastelu a 
najnovšie diela vytvára farebnými voskami – enkaustikou. Maľuje na drevo i kamep. V 
poslednom období pracuje akvarelovou technikou. Je to technika energickejšia a prináša 
zážitok nepredvídateľného výsledku spájaním zámeru a náhody. 
Ako ilustrátorka detských kníh a časopisov si v sebe uchováva detský svet a s rešpektom 
pristupuje hlavne k detskej fantázii. Je pre pu prirodzené tento svet chrániť práve v dnešnej 
dobe, kedy je devastovaný. Deti sú vystavené nepriaznivému vplyvu počítačových hier,  
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filmov, ktoré preferujú násilie a podsúvajú im nevhodné modely správania. Toto všetko si 
žiada svoju dap – chudobný vnútorný život dieťaťa, takmer žiadnu možnosť rozvoja jeho 
fantázie a estetického cítenia. Zamýšľaním sa nad touto témou hlása myšlienku, že 
prostredníctvom výtvarného prejavu dieťa reaguje na svet a vie pochopiť samo seba v pom.  
Záhada čarovného vajíčka je dobrodružný príbeh spisovateľky Marty Šurinovej, ktorý 
odhaľuje záhadu sliepočky Liliputky, zoznamuje nás s kocúrom Salinatúrom, myškami Želkou 
a Elkou a cezpoľnými obyvateľmi zberného dvora. Dobrý pocit pri čítaní tejto knihy umocpujú 
pestrofarebné ilustrácie pani Aleny Wagnerovej. 
 
Farebný pohľad na svet 
Výstavu výtvarných prác žiakov SZUŠ Talent-Um si čitatelia a návštevníci knižnice mohli 
pozrieť v dpoch 20. 6. – 15. 8. 2016. Deti na svojich prácach prejavili rôznymi výtvarnými 
technikami svoje nadanie, predstavy na ľubovoľné témy. Výstavu v danom termíne navštívilo 
162 čitateľov a návštevníkov. 
 
Kostičkoviny... 
je názov výstavy fotografií Márie Kostovčíkovej.  
S tvorbou úspešnej amatérskej fotografky sa záujemcovia mohli oboznámiť od 17.augusta - 
do 30.septembra 2016. Výstavu si pozrelo 210 návštevníkov. 
 
Literáti z naši čtvrti 
V priestoroch ZKGZ  v dpoch od 5.10- do30.10.2016 bola verejnosti sprístupnená putovná 
výstava  pod názvom „Literáti z naši čtvrti“.  Výstava sa skladá z 13 panelov, pričom dvanásť z 
nich rozpráva osobný príbeh jednotlivých českých spisovateľov v časovom rozpätí niekoľkých 
storočí. Kľúčom ich vzájomného pôsobenia sa stali adresy ich trvalého pobytu v danom 
meste. Cieľom výstavy je predstavenie slávnych rodákov, ale aj neskorších obyvateľov, ktorí v 
sa v priebehu svojho života stali významnými osobnosťami literárnej scény. 
 
140. výročie dobrovoľného hasičského zboru v Michalovciach 
Dobrovoľný hasičský zbor v Michalovciach v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda 
Zvonického v Michalovciach pripravili  výstavu v rámci osláv 140. výročia vzniku. Výstava o 
minulosti a súčasnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Michalovciach trvala v Zemplínskej 
knižnici Gorazda Zvonického od 11. do 24. novembra 2016 a prezrelo si ju spolu 200 
návštevníkov. 
 
Slniečko a Slniečka  
Slniečko je najstarší mesačník, ktorý vychádza pre deti. Prvé číslo časopisu vyšlo v roku 1927 
v Matici slovenskej v Martine. Od obnovenia v roku 1969  Slniečko  vychádza dodnes. Časopis 
je určený žiakom 1-5. ročníka  základných škôl . Obsahová náplp časopisu je zameraná na 
prezentáciu kvalitnej literárnej produkcie a umeleckej ilustrácie pre deti. Svoje tradičné 
zastúpenie v časopise má autorská a ľudová rozprávka, povesť, kreslený seriál (komiks), 
literárne doplpovačky a čítanie pre najmenších.  
Od 7.12.2016 – 31.1.2017 v priestoroch knižnice je umiestená experimentálna výstava 
ilustračných návrhov pre časopis Slniečko z dielne študentov Oddelenia grafiky a knižnej 
ilustrácie VŠVU v Bratislave pod vedením pedagóga a ilustrátora Ľuboslava Paľa pod názvom 
Slniečko a Slniečka. 
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Ilustrátorský Olymp  
Ilustrácia -  je výtvarné stvárnenie myšlienky diela . Podporuje stotožnenie predstáv autora a 
čitateľa. Je neoddeliteľnou súčasťou detskej knihy.  
V termíne 6.12.2016 – 31.1.2017 je v priestoroch knižnice sprístupnená výstava nositeľov 
najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava v polstoročnej retrospektíve  Ilustrátorský 
Olymp. Hlavným organizátorom podujatia je Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti.  
V decembri si výstavu pozrelo  251 čitateľov.  
Výstava predstavuje diela laureátov najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava – Grand 
Prix a Zlaté jablko BIB v 50. ročnej retrospektíve medzinárodného podujatia. Zalistovať si 
môžete v kolekcii takmer 150 bohato ilustrovaných kníh pre deti a mládež z 36 krajín sveta. 
Knižnú zbierku sprevádza aj súbor ocenených knižných ilustrácií. Medzi ocenenými 
ilustráciami sa nachádzajú aj diela známych slovenských a československých ilustrátorov 
(Albín Brunovský, Dušan Kállay, Kiselová-Siteková). Táto unikátna zbierka z fondov Knižnice 
Bibiany ponúka porovnanie rôznorodých ilustračných, grafických a vydavateľských prístupov 
i tradícií v tvorbe detskej knihy vo svete. Kolekcia je zaujímavá aj lingvisticky – okrem 
svetových jazykov sú v nej zastúpené aj knihy vydávané v estónčine, japončine, thajčine, 
perzštine, flámčine. Výstava je putovná, postupne navštívi vyše 26 knižníc , galérii a ďalších 
kultúrnych inštitúcií na Slovensku a v blízkom zahraničí.  
Súčasťou výstavy je aj súbor  filmov Animačný expres BAB – výberová kolekcia ocenených 
filmov slovenských tvorcov z fesivalov Bienále animácie Bratislava. 
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Náučné oddelenie   
 

Přemyslovci – český panovnícky rod, časť I. 
Miestny klub Michalovce Českého spolku Košice pripravil pre svojich členov a priaznivcov  
prednášku spojenú s besedou Ptemyslovci – český panovnícky rod, časť I.(od bájneho 
Ptemysla oráča po kráľa Vratislava II.) Podujatie sa konalo  v priestoroch ZKGZ Michalovciach. 
Prednášajúcim bol JUDr. Miroslav Schýbal. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou 
Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2016.  
 
Obchodovanie s ľuďmi 
Náučné oddelenie ZKGZ v Michalovciach v spolupráci s Mestskou políciou pripravilo pre deti 
z Detského domova v Michalovciach a žiakov II. ZŠ prednášku Obchodovanie s ľuďmi. 
Prednášajúci m bol inšpektor  Stanislav  Bamburák, špeciálne vyškolený na túto 
problematiku. Informoval mladých ľudí o nástrahách a formách obchodovania s ľuďmi. 
Odporučil, aby pred vycestovaním do zahraničia navštívili Miesto prvého kontaktu, kde budú 
poučení a informovaní o nástrahách a rizikách spojených z vycestovaním. Prednáška bola 
doplnená premietnutím filmov s touto problematikou.  
 

Přemyslovci – český panovnícky rod, časť II. 
Miestny klub Michalovce Českého spolku Košice pripravil pre svojich členov a priaznivcov 
druhú časť prednášky spojenú s besedou Ptemyslovci – český panovnícky rod, časť II.(Od 
Btetislava po Václava III.) Podujatie sa konalo v priestoroch ZKGZ Michalovciach. 
Prednášajúcim bol JUDr. Miroslav Schýbal. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou 
Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2016.  
 
Jonáš Záborský –  podujatie venované 140. výročiu jeho smrti 
Prozaik, dramatik a básnik, ktorý sa narodil 03.03.1812 v Záborí, zomrel 23.01.1876 v 
Župčanoch. Jeho tvorba bola zacielená na satiru a jej príbuzné postupy. Vyštudoval teológiu 
na evanjelickej akadémii v Prešove. V rokoch 1834- 1839 bol kaplánom v Pozdišovciach, 
odkiaľ si išiel doplniť vzdelanie na univerzitu do nemeckého mesta Halle. V roku 1840 sa stal 
farárom v Rankovciach a v rokoch 1843 – 1850 dostal miesto kaplána na nemeckej fare v 
Košiciach. Dpa 15.03.2016 sa v priestoroch spoločenskej sály Zlatého býka uskutočnila 
prednáška spojená s  besedou Jonáš Záborský. Podujatia sa zúčastnili študenti Gymnázia P. 
Horova,  Ľ. Štúra a verejnosť. Podujatie pripravili DMS v Michalovciach, Zemplínska knižnica 
G. Zvonického a MsKS. Prednášajúcim bol tajomník MS v Martina Mgr. Peter Cabadaj. 
 
700 rokov od narodenia českého kráľa a rímskeho cisára Karola IV. 
Prednášku JUDr. Miroslava Schýbala 700 rokov od narodenia českého kráľa a rímskeho cisára 
Karola IV.  si  prišli do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach vypočuť  
členovia  Miestneho klubu Michalovce Českého spolku Košice. Podujatie bolo realizované s 
finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2016. 
 
Obchodovanie s ľuďmi, III.ZŠ 
V poradí druhú prednášku pripravilo náučné oddelenie ZKGZ v Michalovciach v spolupráci s 
Mestskou políciou  pre žiakov Základnej školy na Moskovskej ulici. Prednášajúci m bol 
inšpektor  Stanislav  Bamburák, špeciálne vyškolený na túto problematiku. Informoval  
 

- 50 - 



mladých ľudí o nástrahách a formách obchodovania s ľuďmi. Odporučil, aby pred 
vycestovaním do zahraničia navštívili Miesto prvého kontaktu, kde budú poučení a 
informovaní o nástrahách a rizikách spojených z vycestovaním. Prednáška bola doplnená 
premietnutím filmov s touto problematikou. 
 
Národnostná politika Rakúsko-Uhorska a jej vplyv na vznik a existenciu I.ČSR 
V máji  sa stretli členovia Miestneho klubu Michalovce Českého spolku Košice v Zemplínskej 
knižnici G.Zvonického na prednáške JUDr. Miroslava Schýbala Národnostná politika Rakúsko 
– Uhorska a jej vplyv na vznik a existenciu I.ČSR. Podujatie bolo realizované s finančnou 
podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2016. 

 

Odkaz Jozefa Cígera Hronského 
pod týmto názvom sa dpa 10.mája 2016 konala v spoločenskej sále  Základnej umeleckej 
školy v Michalovciach  prednáška spojená s besedou pre študentov Gymnázia Ľ. Štúra pri 
príležitosti 120. výročia narodenia J.C. Hronského. Súčasťou podujatia bolo  premietnutie 
filmu, ktorý vznikol k storočnici jeho životného jubilea. Hlavnými organizátormi podujatia 
boli:  Zemplínska knižnica G. Zvonického,  Dom MS  a Základná umelecká škola v 
Michalovciach.  
Prednášajúcim bol:  Mgr. Peter Cabadaj, vedecký  tajomník Matice slovenskej, literárny 
historik a spisovateľ. 
J.C. Hronský bol všestrannou osobnosťou a patril  k ústredným postavám slovenského 
kultúrneho života 20. storočia. Bol spisovateľom, publicistom, výtvarníkom, pedagógom, 
významným predstaviteľom a manažérom  Matice slovenskej . Pod jeho vedením sa Matica 
slovenská stala skutočným a reprezentačným stánkom slovenskej vedy a kultúry. Založil novú 
tlačiarep Neografiu, ktorá bola v tom čase najvýkonnejšou a najmodernejšou tlačiarpou na 
Slovensku, čím sa zaslúžil o rozvoj vydavateľskej činnosti. 
V roku 1945  z obavy o seba a svoju rodinu bol nútený opustiť Slovensko a po vyše 
dvojročnom pobyte v Taliansku sa nakoniec usadil v  Argentíne. Tu sa aktívne zapájal do 
slovenského emigrantského kultúrneho života. Pracoval v Slovenskom kultúrnom spolku, stal 
sa čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov v zahraničí a predsedom Slovenskej 
národnej rady v zahraničí. V exile sa venoval tiež výtvarnej tvorbe, najmä krajinomaľbe a 
maľbám s náboženskou tematikou. Pracoval ako výtvarný návrhár a projektant. Navrhoval 
súkromné a verejné budovy a stavebné objekty. 
Zomrel v Lujáne, v Argentíne  13. júla 1960. Na jeho pohrebe príhovorom sa s nim rozlúčil  aj 
náš rodák Gorazd Zvonický. 
 
Michalovce, srdce Zemplína ... ostatných 100 rokov, SOŠ obchodu a služieb, SOŠ technická 
O históriu rodného mesta prejavili záujem aj študenti SOŠ obchodu a služieb a SOŠ technická 
ktorí si prišli pozrieť dokumentárny film Michalovce, srdce Zemplína...ostatných 100 rokov. 
Podujatie sa konalo  v Zemplínskej knižnici G. Zvonického. Cieľom podujatia bolo ukázať 
mladým ľuďom, že aj malé mesto zasiahli veľké udalosti  a prebudiť v nich lásku k svojmu 
regiónu. 
 
Karel Hynek Mácha 
Miestny klub Michalovce Český spolok Košice pripravil pre svojich členov a priaznivcov 
prednášku z českej literatúry XIX. storočia Karel Hynek Mácha Máj a výber z jeho tvorby.  
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Podujatie sa konalo v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach a zúčastnilo 
sa ho 15 členov. Prednášajúci: Mgr. Vlasta Vojníková. Podujatie bolo realizované s podporou 
Úradu vlády SR v programe – Kultúra národnostných menšín. 
 
Karel Hynek Mácha, SOŠ technická - Kapušianska 6 
V Zemplínska knižnica G. Z. v Michalovciach sa uskutočnila prednáška na tému Karel Hynek 
Mácha  a výber z jeho tvorby pre študentov Strednej technickej školy na kapušianskej ulici v 
Michalovciach. Prednášajúca Mgr. Vlasta Vojníkova zdôraznila prínos poézie a prózy K. H. 
Mácha ako jedného z najvýznamnejších českých romantických spisovateľov a jeho básni Máj, 
ktorá je jednou z najkrajších básni českej literatúry. Podujatie umocnil aj prednes poézie  z 
diel autora Mgr. Vlastou  Vojníkovou.  
 
Život na stoličke alebo urobte pre seba niečo 
Život na stoličke, alebo urobte pre seba niečo bolo podujatie, ktoré odprezentovala  Liba 
Chiara Hladeková, trénerka pamäti, trénerka jogy smiechu a lektorka jogy. Pracovníčkam 
knižnice a čitateľkám predviedla praktické ukážky ako eliminovať následky dlhého  sedenia a 
čo všetko robiť preto, aby sme si zlepšili kvalitu života.  
 
Romance o Karlu IV. 
MK Michalovce Český spolok v Košiciach pripravil pre svojich členov ďalšiu prednášku z cyklu 
českej kultúry XIX. storočia Jan Neruda Romance o Karlu IV.  Prednášajúcou bola Mgr. Vlasta 
Vojníková.  Podujatie sa konalo 5. 9. 2016 v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v 
Michalovciach.  Podujatie bolo realizované s podporou Úradu vlády SR v programe-Kultúra 
národnostných menšín 2016. 
 
Jaroslav Vrchlický 
Cyklus prednášok z českej literatúry XIX. storočia pokračoval prednáškou  Jaroslav Vrchlický  
Noc na Karlštejně. Pre členov MK Michalovce Českého spolku Košice ju od prednášala Mgr. 
Vlasta Vojníková. Stretnutie sa konalo 3. 10. 2016 v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického 
v Michalovciach. Podujatie bolo realizované s podporou Úradu vlády SR v programe – Kultúra 
národnostných menšín 2016. 
 
Asertívne správanie a riešenie konfliktných situácií v práci knihovníka a motivačné stimuly 
Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia sa v ZKGZ v Michalovciach uskutočnil 
dpa 6.10.2016 seminár pre pracovníkov knižnice pod názvom Asertívne správanie a riešenie 
konfliktných situácií v práci knihovníka a motivačné stimuly.  V rámci seminára sme si 
rozobrali čo je to porozumenie,  aký je súvis medzi afinitou, realitou a komunikáciou. Aké sú 
najčastejšie motivačné stimuly, ktoré na zamestnancov platia , veľa sme sa dozvedeli o 
emóciách o tých dobrých aj zlých a hlavne na akých by sme sa mali nachádzať keď jednáme s 
čitateľmi a návštevníkmi knižnice. Seminár sa niesol v uvoľnenej atmosfére a v jeho závere 
sme dostali od prednášajúceho Ing. M. Vasiľa radu ako správne komunikovať, ktorú zhrnul 
do 4 krokov:    -    rozumne sa pýtaj, 
                          -    pozorne počúvaj, 
                          -    rozvážne odpovedaj, 
                          -    a keď nemáš čo povedať, tak mlč... 
                  

- 52 - 



Svetozár Hurban Vajanský 
Rok 2016 bol vyhlásený za Rok  Svetozára Hurbana Vajanského,  pri príležitosti stého výročia 
jeho úmrtia. 
     Dpa 25.októbra 2016  sa konal v spoločenskej sále  Základnej umeleckej školy v 
Michalovciach  seminár pre učiteľov  slovenského jazyka pri  príležitosti stého výročia jeho 
úmrtia pod názvom Vajanského odkaz dnešku. Podujatie bolo  obohatené premietnutím 
elektronickej verzie brožúry o Vajanskom, ktorú vydala Matica slovenská v Martine. 
Hlavnými organizátormi podujatia boli:  Zemplínska knižnica G. Zvonického,  Dom MS  a 
Základná umelecká škola v Michalovciach.  
Prednášajúcim bol:  Mgr. Peter Cabadaj, vedecký  tajomník Matice slovenskej, literárny 
historik a spisovateľ. Jeho prednášku umeleckým slovom dopĺpala Mgr. Jelka Timková. 
Svetozár Hurban Vajanský sa narodil 16. januára 1847 v Hlbokom a zomrel 17. augusta 1916 
v Martine. 
O Vajanskom vieme, že bol najstarším synom Jozefa Miloslava Hurbana, teda synom jedného 
z prvých troch vodcov revolučného hnutia Slovákov v rokoch Slovenského povstania 1848-
1849. Narodil sa v Hlbokom, cesta za ukončením stredoškolských štúdií ho viedla cez Modru, 
Oberschűtzen, Těšín, Stendal až do Banskej Bystrice. Potom sa zapísal na právnickú 
akadémiu v Bratislave. Advokátsku prax vykonával v Skalici, Námestove a v Liptovskom 
Mikuláši. Po vojenskej službe v rakúsko-uhorskej armáde prišiel roku 1878 do Martina za 
redaktora Národných novín. V Martine potom zostal až do smrti. 
O Vajanského básnickej tvorbe vieme, že posunula vývin slovenskej poézie dopredu. Už vo 
svojom vynikajúcom debute Tatry a more (1879) sa dokázal vymaniť z romantickej štúrovskej 
predstavy poézie. Jeho  prozaická  tvorba  bola mnohostranná. Písal rozprávky, novely, črty i 
romány zo všetkých spoločenských vrstiev vtedajšieho slovenského života. Zážitky z ciest po 
Európe spracoval v pútavých cestopisoch. 
Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
 

Zemplínska šírava - premena zemplínskeho vidieka (50 rokov turizmu na Zemplínskej 
šírave) 
Dpa 27. 10. 2016 od prezentoval v Zemplínskej knižnici Garazda Zvonického v Michalovciach 
Dr. Martin Molnár knihu Zemplínska šírava  -  premena zemplínskeho vidieka (50 rokov 
turizmu na Zemplínskej šírave). V knihe podáva ucelený obraz od jej vzniku až po súčasnosť. 
Nazrel do počiatkov turizmu a jeho rozvoja, do knihy vybral aj významné historické pamiatky 
v okolí Zemplínske šíravy. Prezentácie sa zúčastnili študenti Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb – odbor cestovný ruch. Knihu veľmi ocenili , pretože  ju môžu využiť aj vo svojom 
štúdiu. 
Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
 

Vznik Československej republiky 
Členovia Miestneho klubu Michalovce Český spolok Košice sa zišli 28. 10. 2016 na 
spomienkovej slávnosti  v Zemplínskej knižnici Gorazda  Zvonického v Michalovciach pri 
príležitosti Vzniku Československej republiky. Pamätný dep našej histórie rozobrala vo svojej  
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prednáške Mgr. Vlasta Vojníková. Podujatie bolo realizované s podporou Úradu vlády SR v 
programe – Kultúra národnostných menšín 2016. 
 
Hrady a kaštiele Zemplína na historických fotografiách a pohľadniciach 
Vo štvrtok 3. novembra 2016 sa zišli študenti  SOŠT z ulice Partizánskej v Michalovciach na 
prezentácii knihy Dr. Martina Molnára Hrady a kaštiele Zemplína na historických fotografiách 
a pohľadniciach. Podujatie sa konalo  v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického .Cieľom 
podujatia bolo vyzdvihnúť krásu nášho regiónu a priblížiť študentom regionálnu históriu. 
Skvelé sa to podarilo regionálnemu historikovi Martinovi Molnárovi, ktorý prebudil v 
študentoch záujem o históriu vo svojom okolí, o čom svedčí aj bohatá diskusia a záverečný 
potlesk.   
 
Karel Jaromír Erbe - Kytice 
Cyklus prednášok z českej literatúry XIX. storočia pokračoval 7. 11. 2016 prednáškou Karel 
Jaromír Erben Kytice. Členovia Miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach sa 
zišli aby si pripomenuli tohto svojho rodáka a peknými veršami si na neho zaspomínali. 
Prednášajúcou bola Mgr. Vlasta Vojníková. Podujatie bolo realizované s podporou úradu 
vlády SR v programe – Kultúra národnostných menšín 2016. 
 
Literáti naši čtvrti – prezentácia výstavy 
Záujem o výstavu prejavili študenti Obchodnej akadémie v Michalovciach, preto dpa 12. 11. 
a 13. 11. 2016 navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach, kde im 
bola od prezentovaná výstava Literáti naši čtvrti. Pozornosť bola sústredená najmä na 
spisovateľov, ktorí sú predmetom štúdia na stredných školách – Jaroslav Hašek, Stanislav 
Kostka Neuman a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Jaroslav Seifert.  
 
140. výročie dobrovoľného hasičského zboru v Michalovciach 
Dobrovoľný hasičský zbor v Michalovciach v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda 
Zvonického v Michalovciach pripravili dpa 11. 11. 2016 v rámci osláv 140. výročia vzniku 
dobrovoľného hasičského zboru v meste besedu spojenú s prezentáciou o činnosti za účasti 
mladých hasičov a ich vedúcich z II., V., VI., a VIII. ZŠ. Podujatie otvorila a hostí privítala 
riaditeľka knižnice Alena Vasiľová. Predseda dobrovoľného hasičského zboru Imrich Pollák 
oboznámil prítomných so stručnou históriou dobrovoľných hasičov a zdôraznil, že táto 
organizácia je jednou z najstarších v meste, vyzdvihol súčasné aktivity, najmä prácu s 
mládežou. Pozvanie prijal aj primátor mesta Viliam Záhorčák, ktorý ocenil a poďakoval za 
prácu dobrovoľných hasičov. Medzi hosťami boli aj Jozef Bloščičak – predseda územného 
výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany, Martin Tejgi – riaditeľ hasičského a záchranného 
zboru v Michalovciach a riaditelia ZŠ. Dnes je to hlavne o prevencii, práci s mládežou a 
súťažení povedal Ladislav Chvostaľ, inšpektor dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorý je 
vášnivým zberateľom vecí, ktoré súvisia s hasičstvom (historické hasičské prístroje a nástroje, 
miniatúrne hasičské auta, dobové listiny a fotografie, obuv a i.) Túto svoju zbierku zapožičal 
na výstavu.  Výstava o minulosti a súčasnosti Dobrovoľného hasičského zboru v 
Michalovciach trvala v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického od 11. do 24. novembra 
2016 a prezrelo si ju spolu 200 návštevníkov. 
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Karel IV. - pragmatický státník s vizí do budoucna 
Český spolok v Košiciach a České centrum v Bratislave v spolupráci zo Zemplínskou knižnicou 
Gorazda Zvonického v Michalovciach pripravili 22. 11. 2016 v rámci Dni českej kultúry 2016 
prednášku Karel IV. -pragmatický státník s vizí do budoucna. Prednášajúcim bol historik Mgr. 
Zdeněk Žalud PhD. Vo svojej prednáške spojenej s prezentáciou vyzdvihol osobnosť českého 
kráľa a rímskeho cisára Karola IV., ktorý bol najvýznamnejším európskym panovníkom 
neskorého stredoveku. Jeho nástupom na český trón sa začali písať najsvetlejšie dejiny 
Českého kráľovstva. Obdobie vlády Karola IV. povznieslo český štát na vrchol politického, 
sociálneho a kultúrneho života. V oblasti kultúry predstavuje jeho trvalý odkaz Karlova 
univerzita v Prahe, monumentálna architektúra a ďalšie umelecké hodnoty.  
 
Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov 
Hodinu dejepisu venovalo  žiaci ZŠ T. J. Moussona so svojou učiteľkou regionálnej histórii. Do 
Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického si prišli 16 12. 2016 pozrieť dokumentárny film 
Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov. Cieľom podujatia bolo spoznať históriu a 
súčasnosť nášho mesta a vytvoriť u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku 
krásam svojho mesta a spoznávanie dedičstva našich predkov. 
 
 

Oddelenie študovne v uplynulom období pripravilo pre žiakov základných a stredných 

škôl a seniorov  niekoľko zaujímavých podujatí : 
 

To všetko z lásky... 
Stratia slobodu, sebaúctu, neraz i zdravie. Napriek tomu nevedia nájsť odvahu opustiť 
domáceho tyrana. Ospravedlpujú ho, dokonca ochrapujú. Keď sa rozhodnú opustiť ho, 
situácia už býva vyhrotená. Násilie sa odohráva v súkromí a bez svedkov. Aj takto vyzerá 
násilie páchané na ženách v partnerskom vzťahu. Mali sme možnosť sa presvedčiť, že nie v 
každom partnerskom vzťahu vládne pokoj harmónia. 
V ZKGZ v Michalovciach sa v spolupráci s OZ Pomoc rodine  uskutočnila prednáška pod 
názvom To všetko z lásky, venovaná násiliu páchanom na ženách v partnerskom vzťahu. 
 
Chránené vtáčie územia Dolného Zemplína 
Mesiac apríl je prepojený na prírodu. Lesy pokrývajú skoro polovicu nášho Slovenska. Máme 
ich veľa, ale aj tak by sme ich mali chrániť, strať sa o nich. A aj preto je apríl mesiacom lesov. 
Lesov, ktoré sú domovom nielen pre stromy, ale i mnohé rastliny a samozrejme veľké 
množstvo menších či väčších živočíchov. Pre ochrancov prírody je 1.apríl dpom vtáctva najmä 
preto, že práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov. V apríli  do ZKGZ v 
Michalovciach zavítal ornitológ Matej Repel, ktorý žiakom VII.ZŠ v Michalovciach a verejnosti  
veľmi pútavo rozprával a zárovep premietol film o Chránených vtáčích územiach Dolného 
Zemplína a oboznámil o činnosti Slovenskej ornitologickej spoločnosti /Brid Life  v 
Michalovciach. 
 
Literárne dni seniorov mesta Michalovce 
V priestoroch ZKGZ  v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Michalovciach sa konal V. ročník  
Literárnych dní seniorov. Podujatie svojou účasťou poctili primátor  Mgr. Viliam Záhorčák a   
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prednostka okresného úradu PhDr. Jana Cibereová. Literárne dni seniorov nie je súťažným 
podujatím, ale prehliadkou, ktorá predstavuje tvorbu známych autorov, ale aj poéziu či prózu 
z pera samotných recitátorov. Sprievodným podujatím Literárnych dní  je aj výstava výšiviek 
a tkaných ručných prác starých mam pod názvom “ Na slávu života – Zlaté ruky našich 
predkov.“ Pri príležitosti  literárnych dní sa uskutočnil krst dielka „Všetko má svoj čas a svoju 
chvíľu každé úsilie pod nebom“, ktorého autorkou je p. Anna Garbinská. Je  to skutočný 
príbeh. Touto vlastnou tvorbou sa autorka zapojila do Celoslovenskej súťaže duchovnej 
tvorby  Jurinova jesep 2015. Krstnou mamou bola pracovníčka knižnice Jana Mrázová. 
Atmosféru na podujatí spríjemnili svojim spevom a hudbou  Zemplínski heligonkári. 
 
Valalski človek – pripovedki 
Dpa 20.6.2016 sa v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda  Zvonického v Michalovciach  
konala prezentácia knihy Gabora Kostelnika -Valalský Človek. 
Ako sa hovorí “Vtáka poznáš po perí a človeka po reči.“  Valalski Človek nás dovedie k 
úprimnému záujmu o našich vojvodinských krajanov a ich nárečí. Knihu svojim čítaním 
predstavili členovia Kladzanského ľudového divadla a predseda  Východoslovenského 
združenia VALAL Maroš Volovár.  
 
Stretnutie s regionálnou redaktorkou a reportérkou televízie Joj Andreou Točenou 
V Zemplínskej knižnici G.Zvonického v Michalovciach sa 21.9.2016 na besede s regionálnou 
redaktorkou, reportérkou televízie Joj Andreou Točenou a kameramanom Marekom 
Čičákom stretli študenti, členovia redakčných rad školských časopisov a tvorcovia školských 
rozhlasových relácii michalovských stredných škôl. Týmto stretnutím sme si pripomenuli 
retro sviatok Dep tlače, rozhlasu a televízie, ktorý kedysi pripadal práve na tento dep. 
V družnej besede sa študenti dozvedeli v čom spočíva práca redaktora, reportéra, ako vyzerá 
ich pracovný dep, príprava reportáži – postup a pod.  
 
Priatelia s prírodou 
Občianske združenie Zelený kamep združuje milovníkov prírody vihorlatských vrchov a jeho 
okolia. V rámci možnosti sa už viac ako 7 rokov venuje reálnej ochrane lesov, drevín a 
životného prostredia.  
O praktických skúsenostiach a výsledkoch organizácie Zelený kamep čitateľom ZKGZ v 
Michalovciach  porozprával zakladateľ združenia Viliam Bartuš. 
Prednáška presvedčila návštevníkov v tom, že je potrebné chrániť našu prírodu a každý z nás 
môže prispieť aspop malým kúskom k zlepšeniu životného prostredia. 
 
Mesiac úcty k starším 
V rámci Mesiaca úcty k starším sme 20. októbra 2016 v knižnici privítali naše bývalé 
kolegyne, ktoré si zaslúžene užívajú jesep života. Iskričky v očiach, úsmevy a rozžiarené tváre 
svedčia o to, že sa tešia zo stretnutia opäť po roku.  
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Hodnotenie činnosti LK Čriepky za rok 2016 
Pri Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach pracuje Literárny klub Čriepky, 
ktorého členovia sú mladí začínajúci autori a stretávajú sa poslednú stredu v mesiaci.  
Najaktívnejšími členmi sú Katarína Varechová (Elena Eleková) a Dávid Petrík.  
Ako odborný garant na týchto stretnutiach je prekladateľka a spisovateľka Vladimíra 
Komorovská a spisovateľ Dalimír Stano.  
Pani Komorovská sa na adresu K. Varechovej vyjadrila, že má veľmi vycibrený text a jej 
poviedku pre deti Socka,  poslala do literárnej súťaže o pôvodnú poviedku určenú deťom, 
ktorú vypísalo vydavateľstvo Perfekt spoločne s detským časopisom FIFÍK, detským 
Združením korytnačky a s podporou Domu umenia pre deti BIBIANA a MK SR.  
Pani Varechovej v minulom roku vyšla1. detská  kniha Môj brat nemá brata, ktorú vydalo 
vydavateľstvo Q111. Táto kniha sa umiestnil na treťom mieste v autorskej súťaži v kategórii 
literatúra súčasných detí. 
Dávid Petrík sa zapojil do súťaže Wolkrova Polianka, ktorú vyhlasuje Asociácia organizácií 
spisovateľov Slovenska. Súťaže sa môžu zúčastniť autorky a autori do 30 rokov. 
 Porota  mu  udelila 1. prémiu za poéziu.  
Členovia nášho klubu sa zapojili aj do literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Ruže mojej duše, 
ktorú organizuje MO MS v Sečovciach a Spolok slovenských spisovateľov. 
Podujatie sa koná pri príležitosti pripomenutia si Dpa boja za slobodu a demokraciu. 
Porota udelila členom LK Čriepky pri ZKGZ v Michalovciach 1. miesto Šimonovi Čižmárovi v  
III. kategórii – poézia a 1. miesto Dávidovi Jackovi v III. kategórii – próza. 
Šimon Čižmár sa zapojil aj do súťaže Báseň 2016. 

Cieľom týchto stretnutí je podchytiť a odborne usmerniť mladých ľudí nášho regiónu, ktorí sa 
venujú literárnej tvorbe. Veríme, že počas stretnutí v literárnom klube  členovia získajú rady, 
ktoré sú im prínosom a pomôžu napredovať v ich tvorbe. 
 
Literárny klub Čriepky - seniori 
Nezaháľajú ani naši seniori: 
8.6.2016 v sa v Zemplínskej knižnici G.Zvonického v Michalovciach uskutočnilo prvé 
stretnutie seniorov, milovníkov poézie a prózy. 
Klub navštevuje pravidelne 7 seniorov. V minulom roku sa zišli 4-krát. 
Seniori sa zúčastnili 9. ročníka  súťaže vo vlastnej básnickej tvorbe s náboženskou 
tematikou Poetický Trebišov. Súťažné práce, okrem verejnosti, hodnotila aj 3-členná 
odborná porota, ktorá udelila 2. miesto p. Terézii Pavlíkovej z LK Čriepky – senior 
Michalovce.  
 
 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, DSS ANIMA a 
Domovom dôchodcov na ul. J. Hollého a Obrancov mieru. 
V roku 2016 bolo aktívnych 37 používateľov so zdravotným postihnutím vypožičaných bolo 
240 titulov zvukových kníh.  
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    II. Regionálne oddelenie 

1. Bibliografická činnosť : 
V roku 2016 sme excerpovali periodickú tlač :  Noviny Zemplína v elektronickej podobe, 
Korzár – denník košického kraja, Zemplínske noviny- týždenník pre : okresy Michalovce, 
Sobrance a Trebišov, Naše novinky Michalovce v elektronickej podobe, Naše mesto Strážske, 
Pramep,  Misionár, Don Bosco dnes, Slovenka – 11 novín a časopisov a regionálnu tlač : 
Michalovčan, Budkovčan,  Pozdišovské čriepky, Hlas Hatalova, Lastomírske noviny, Jovšanski 
novipki,  Copus – noviny Veľké Kapušany, Slovenský východ – regionálne noviny  Zemplína. 
V roku 2016 bolo vyexcerpovaných  a vložených do databázy 1301 záznamov ( z toho 
Slovenka 30 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 16 článkov o Zemplínskej knižnici G. Zvonického Michalovce. 
Do fondu regionálneho oddelenia pribudlo 19 kníh. 
 
V roku 2016 regionálne oddelenie pripravilo :  
Záložka k 65. Výročiu narodenia, doc. Jozefa Puškáša, ArtD. regionálneho spisovateľa, 
esejistu, filmového kritika a scenáristu. 
 
V mesiaci marci a v Týždni slovenských knižníc, od 7.3. do 14.3.2016 prebiehala v priestoroch 
Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach akcia pod názvom Kúp knihu pre 
knižnicu. Čitatelia a návštevníci knižnice mali možnosť zakúpiť nové knihy z ponuky 
kníhkupectva Panta Rhei a takto obnoviť knižničný fond. Počas celej akcie sa vyzbieralo 
206,28 eur. Nové knihy boli zaradené do fondu knižnice. 
 
Medailón PhDr. Márii Stojákovej k nedožitým 80-tinám, našej krstnej mami knižnice. 
 
K 95. výročiu úmrtia Pavla Országa Hviezdoslava – výstavka diel autora. 
 
Knižnica v srdci Zemplína – vydanie publikácie k 90. výročiu vzniku našej knižnice. 
 
Dopoludnie s Otakarom Krásenským 
Dpa 23.8. 2016 v Zariadení senior centrum Šírava, sa uskutočnil koncert Otakara 
Krasenského, kde príjemné chvíle pri hudbe strávili klienti centra.  Zaspomínali si na ľudové 
pesničky a oživili si svoje spomienky, koncert ukončili potleskom. 
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2. Metodická činnosť: 
Na základe štatistických pokynov pre vykonávanie Ročných štatistických výkazov naša 
knižnica absolvovala  84 metodických návštev formou telefonických dohovorov, nakoľko 
spracovanie vyhodnotení činnosti obecných knižníc v okrese Michalovce a Sobrance  
v Košickom samosprávnom kraji v tomto roku došlo k zásadnej zmene zberu štatistických  
údajov v štátnej štatistike a prístupu k získaným údajom. 
 
Knižnica G. Zvonického zvolala poradu k vyplneniu štatistického ročného výkazu za rok 2015, 
ktorá sa uskutočnila dpa 10.3.2016, v priestoroch knižnice v Michalovce. Porady sa zúčastnili 
pracovníci obecných knižníc okresu Michalovce a Sobrance. 
Prostredníctvom elektronického systému, zber sa uskutočnil od 14.3. do 10.4.2016 v počte 
41 knižničných výkazov, nasledovne : 
 
Región                                    Košický samosprávny kraj 
 
Okres  Michalovce  a Sobrance :  Regionálna knižnica                                  1 
                                                           Mestské knižnice                                       2 
                                                           Obecné profesionálne knižnice               1 
                                                           Obecné neprofesionálne knižnice        21 
                                                           Stagnujúce knižnice                                15 
                                                           Zrušené knižnice                                        1 
                                                                                                         
                                                                                                                             41 knižníc 
 

3. Spolupráca s inými zariadeniami a inštitúciami 

Pri príprave kultúrnych a vzdelávacích podujatí a spoločných projektov spolupracuje knižnica so 

vzdelávacími a kultúrnymi zariadeniami a rôznymi inštitúciami na území mesta a regióne – ide 
o kultúrne inštitúcie akými sú Zemplínske osvetové stredisko, Zemplínske múzeum, 
Hvezdárep,  Anima, Integra, Klub priateľov Sofie, Sub-terén, OZ Medias res  Slovenský zväz 
sluchovo postihnutých, Slovenský zväz telesne postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, České centrum na Slovensku, miestna pobočka Českého spolku, Matica slovenská, 
Pedagogicko-psychologická poradpa, materské, základné a stredné školy, pobočky vysokých 
škôl na území mesta, verejné knižnice v regióne (obecné, mestské).  
 
4. 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. 
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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,  
 Orgány štátnej a územnej správy, 
 Tvorcovia verejnej mienky, médiá, 
 Partneri, sprostredkovatelia, 
 Vzdelávacie inštitúcie – materské, základné, stredné školy, pobočky vysokých škôl. 

O svojej činnosti -  kultúrnych podujatiach, projektoch, poskytovaných 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, 

http://www.tasr.sk/, http://www.radiokosice.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. 
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       III. Projekty 2016 

Kultúrne poukazy 
Program  9. Kultúrne poukazy 
Podprogram : 9.2 
Gestor programu : Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 
Celkový rozpočet :  
Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 0 
Projekt bol schválený. K 31.12.2016 sme získali 4 074 kultúrnych poukazov.  
 
Čítajme a tvorme v knižnici 
Program 6 Pamäťové a fondové inštitúcie  
Podprogram : 6.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity 
Gestor programu : Fond na podporu umenia 
Celkový rozpočet : 2 930,- € 
Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 160,- € 
Projekt bol schválený. Získali sme 1 500- €. 
 
Čítame všetci 
Program 6 Pamäťové a fondové inštitúcie 
Podprogram : 6.1.3 Akvizícia knižníc 
Gestor programu : Fond na podporu umenia 
Celkový rozpočet : 15 000,- € 
Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 800,- € 
Projekt bol schválený . Získali sme 7100.-€ 
 
Obnova a doplnenie knižných  regálov 
Program 6 Pamäťové a fondové inštitúcie 
Podprogram : 6.1.1Knižničná činnosť 
Gestor programu : Fond na podporu umenia 
Celkový rozpočet : 15 000,- € 
Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 800,- € 
Projekt bol schválený . Získali sme 7500.-€ 
 
Nové knihy pre čitateľov 
Celkové náklady na projekt : 1 200,-€ 
Vlastné zdroje spolufinancovania : 300,-€ 
Projekt bol schválený vo výške 300,- € 

Projekty podávané OZ ENTRÉE pri ZKGZ Michalovce 

KARPATSKÁ NADÁCIA - Výzva 2016 Grantového programu Getrag pre región 
Termín podania: 21.12.2015 
Projekt: Čítajme a tvorme v knižnici 
Rozpočet: 2000 €  
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Žiadané: 1800 €  
Finančný vklad z iných zdrojov: 200 € 
Projekt nebol schválený 
 
TESCO NADÁCIA – Vy rozhodujete, my pomáhame / grantová výzva/ 
Termín podania: 31.03. 2016 
Projekt: Hrajme a vzdelávajme sa v knižnici  
Rozpočet: 1300 €  
Žiadané: 1300 €  
Finančný vklad z iných zdrojov: 0 € 
Projekt nebol schválený 
 
Nadácia Gesto pre Mesto – Raiffeisen banka 
Termín podania: 
Projekt: Čítajme a tvorme v knižnici 
Rozpočet: 1000€ 
Žiadané: 1000€ 
Finančný vklad z iných zdrojov: 0 € 
Projekt nebol schválený 
 
 

       IV. Štandardizácia ZKGZ Michalovce v roku 2016 
 
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 štandardizácia 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. 
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Vyhodnotenie výkonov knižnice za rok 2016 podľa schválených štandardov : 
 

Ukazovateľ/indikátor 
výkonu knižnice 
 

Slovenský 
štandard 

Benchmarking 
po zohľadnení 
špecifík 
jednotlivých 
knižníc KSK 
 

Skutočnosť r. 
2016 
(prepočítané 
podľa 
metodiky 
z roku 2015) 

Skutočnosť r. 
2015 
 

1 Počet knižničných 
jednotiek 
získaných kúpou 
ročná obnova KF ako 
celku 
 

3 – 5 % 
obnova KF 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 

2 % Obnova KF  
1458 zväzkov= 
1,63 % 

1 891 zväzkov 
= 2,09 % 

2 Suma finančných 
prostriedkov na 
nákup 
knižničných fondov 

10 eur na 
knihu 

10 eur na knihu Nákup KF 
8.77.-€ 
 

8,39.- € 

3 Počet titulov 
periodík 

100 – 150 
titulov 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 

50 – 80 63 63 

4 Počet PC s 
internetom pre 
verejnosť 
 

7 – 10 ks PC 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 

1/200 - 600 6 ks 
 
 

 6 ks  
1 /1311 

5 Týždenný počet  
prevádzkových hodín 
 

45 -52 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 

Min. 50 hodín, 
s 
rešpektovaním 
posunu 
záverečných 
hodín 
pre verejnosť 

54 hodín 54 hodín  
 

 

 

 

 

 

 

 



6 Počet študijných 
miest 
(miesta v študovni, 
čitárni 
a verejne prístupové 
body 
na internet) 
 

45 -55 miest 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 
 

40 – 55 40 40 

7 Výpožičky na 1 
zamestnanca 
vykonávajúceho 
knihovnícke činnosti 

 

15 000 
výpožičiek 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 
 

60 – 70 % 
slov. štandardu 
(9000 – 10 500 
výpožičiek) 
dosiahnuť 
v horizonte 
3 rokov, 
 

9086,6 – 60,6% 7 761 – 52% 

8 Výpožičky na 1 
čitateľa 
 
 
Výpožičky na 
obyvateľa 

30 za rok 
 
 
 
7 – 9 
výpožičiek na 
obyvateľa   
 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 
 

Min. 20 za rok 
 
 
 
 

23,06 na 1 
čitateľa 
 
 
3,43  na 
obyvateľa 

23,23 na 1 
čitateľa 
 
 
3,32  na 
obyvateľa 

 

 

 

 

 

 

 

9 Percento čitateľov z 
počtu 
obyvateľov  

15 % 
(kategória 20 
000 – 
40 000 
obyvateľov) 
 

Rozpätie  
10 – 15 %, 
 

14,88%  14,29 % 



Počet platených 
akcií, služieb 
a podujatí 
platených 
knižnicou 

Nesleduje sa 
- štandart nie je 
stanovený 

4 ročne 4 (podujatia+ 
služby) 

4 podujatia 

11 Počet AVD v 
knižničnom 
fonde 
 

Štandard nie je 
stanovený 

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

Organizačná štruktúra ZKGZ v Michalovciach k 01. 05. 2015 
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Riaditeľka

Útvar 
metodiky, koordinácie 

a automatizácie

Knihovník 1 (koordinácia 
podujatí)

Knihovník 1 (akvizícia KF)

Knihovník 1 (bibliograf)

Knihovník 1 (Public relation)

Knihovník 1 (projektová 
činnosť)

Útvar ekonomicko-
technických činností

Ved. útvaru ekonómka

Vodič 1

Upratovačky 2 

Útvar knižnično-
informačných služieb

Knihovník (výpož. služby 
12)



Riadiaca činnosť 

Pracovné porady všetkých útvarov  - počet 11 
 

Zoznam platných interných smerníc a predpisov 

 

1. Registratúrny poriadok 
2. Organizačný poriadok 
3. Pracovný poriadok 
4. Spôsob vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov 
5. Smernica na zabezpečenie finančnej kontroly 
6. Prevádzkový poriadok autodopravy 
7. Inventarizácia majetku a záväzkov 
8. Manipulácia s pepažnou hotovosťou 
9. Vnútorný platový predpis 
10.  Smernica o zákaze používania alkoholických nápojov, omamných 
       a psychotropných látok na pracovisku 

11. Plán dovoleniek 

12. Vnútorná smernica o pracovnom čase 

13. Knižničný a výpožičný poriadok 

14. Prijímanie, evidovanie a vybavovanie sťažností 

15. Etický kódex knihovníka 

16. Tvorba a použitie sociálneho fondu 

17. Smernica na ochranu osobných údajov 

 

Ochrana objektu 

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. 

 

Členenie výpožičných priestorov: 

I. podlažie:  

 - centrálna evidencia čitateľov a výpožičiek 
 - oddelenie pre deti a mládež 
-  oddelenie internetu 
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II. podlažie: 
-    oddelenie dospelých čitateľov 

 
-    čitárep, študovpa 
-    regionálne oddelenie 
 
III. podlažie: 

- miestnosť na kultúrne a vzdelávacie podujatia 
- kancelárske priestory 
Okrem toho knižnica poskytuje služby na 5-tich pobočkách 

Ochrana objektu je zabezpečená zabezpečovacím systémom, ktorý je  pripojený na centrálny 
pult ochrany na polícii.  

 

Bezpečnosť práce 

Organizácia rieši otázky BOZP prostredníctvom firmy JODO - Miroslav Marunič . 

Zamestnancom sú poskytované OOPP podľa regulatívu zodpovedajúce ich pracovnému 

zaradeniu. Zamestnanci sú preškoľovaní z predpisov BOZP v pravidelných intervaloch. 

Problematiku požiarnej ochrany zabezpečuje externá firma Mária Čarná. Všetci zamestnanci 

sú preškolení v oblasti Civilnej ochrany, ktorú pre organizáciu zabezpečuje PhDr. Alica 

Kozelová. 
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I. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti  

 

Stav pracovníkov za rok 2016 -  porovnanie s predchádzajúcimi rokmi 

Položka r. 2016 r. 2015 r. 2014 

Evidenčný stav 
zamestnancov k 31.12. 

22 22 23 

Priemerný evidenčný 
stav zamestnancov: 

   

- prepočítaný 
stav 

20,2 21 21,6 

- vo fyzických 
osobách 

21,3 22 22,6 

Z toho : muži 
               ženy  

2 
20 

2 
20 

2 
21 

Z toho :  
Zamestnanci na ZPS 
Zam. na dobu určitú 

 
2 
1 

 
1 
1 

 
1 
3 

Mimo evid. stav 
Materská dovolenka... 

0 1 1 
 

 

Schválený rozpočet na rok 2016: 

Zdroj 41    258 605,00 €       

Zdroj 41 (činnosť)              3 882,00 € 

Zdroj 46                              15 500,00 €        

Spolu:                 277 987,00 €              

 

 

 

 

 

 

 

 

- 69 - 

 



Úpravy rozpočtu v roku 2016: 

Zdroj 41                        4 492,00 € 

Zdroj 41 (výdavky na činnosť)        1 288,00 € 

Zdroj 46                    - 1 000,00 € 

Zdroj 11H (grant z mesta Michalovce)          300,00 € 

Zdroj 45 (projekty - FnaPU)                       16 100,00 € 

Zdroj 111 (kultúrne poukazy - MK-SR)       4 074,00 € 

Spolu úprava:                              25 254,00 € 

 

Rozpočet po úprave:                             303 241,00 € 

 

Časť finančných prostriedkov, ktoré boli získané na základe zmlúv  uzatvorených s Fondom 
na podporu umenia sa budú čerpať v roku 2017.  Výška týchto prostriedkov je 2 121,65 €. 

 

Počet najazdených kilometrov za rok 2016: 5 241,00 km. 

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

V roku 2016 boli uzatvorené tri  dohody na vykonávanie aktivačnej činnosti formou 

dobrovoľníckej služby  na obdobie  2/2016 - 7/2016 (3 uchádzači o zamestnanie), 8/2016 -

1/2017 (2 uchádzači),  11/2016 - 4/2017 (3 uchádzači). 

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

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

organizácie, povinnosť zverejpovať zmluvy, objednávky a faktúry na Internete. V súlade 

s týmto zákonom ZKGZ zverejpuje objednávky, faktúry a zmluvy vo formáte PDF na 

webovom sídle knižnice http://www.zkgz.sk. 
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D/ Prílohy ( nestránkované ) 

 

I. Publikačná činnosť za rok 2016 

III. Knižničné ukazovatele – prehľad podľa knižničnej metodiky  

IV. Tabuľkové prehľady aktivít kultúrnych a výchovných podujatí 

V. Tabuľková časť ekonomických ukazovateľov 

 Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 

 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFO V2-01 

 Prehľad o príjmoch a výdajoch 

VI. Kópia štatistického výkazu KULT za rok 2016 

VII. Fotografická príloha aktivít 2016 
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I. Publicita  za rok 2016 

Šaliansky Maťko J.C. Hronského 
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/8124809/deti-sutazili-vprednese-povesti.html 
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=816 
 
Najkrajší kalendár Slovenska 
https://www.ajdnes.sk/najkrajsi-kalendar-slovenska-2015/michalovce/54515 
http://michalovce.dnes24.sk/specialny-prehlad-na-marec-pre-michalovcanov-8-lakadiel-
ktore-by-ste-pocas-mesiaca-nemali-vynechat-230313 
 
Ptemyslovci – český panovnícky rod. 
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/8124833/zemplinsky-infoservis-od-26-januara-do-1-
februara.html 
 
Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach 
http://www.dolnyzemplin.sk/activity.html?a=689 
 
Jozef Banáš 
http://michalovce.dnes24.sk/pozvanka-na-nevsednu-besedu-s-autorom-dementi-lamu-
rekordy-230225 
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=823 
 
Kráľ detských čitateľov 2016 
http://www.slovenskyvychod.sk/sk/index.php/spravodajstvo/2666-v-michalovciach-sutazili-
deti-o-krala-citatelov-2016 
http://www.news.sk/rss/clanok/2016/05/1137280/michalovce-novou-kralovnou-detskych-
citatelov-je-dominika-pehanicova/ 
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=863 
http://www.michalovskespravy.sk/clanok/1931-michalovce--novou-kralovnou-detskych-
citatelov-je-dominika-pehanicova 
 
Jonáš Záborský 
http://www.dolnyzemplin.sk/activity.html?a=703 
 
Darujme si zdravie z vlastnej záhrady 
http://www.dolnyzemplin.sk/activity.html?a=705 
700 rokov od narodenia českého kráľa a rímskeho cisára Karola IV 
http://michalovce.dnes24.sk/nudit-sa-v-novom-tyzdni-rozhodne-nebudeme-vyber-akcii-
ktore-v-michalovciach-stoja-za-pozornost-233788 
 
Noc s Andersenom 2016 
http://michalovce.dnes24.sk/noc-s-andersenom-v-michalovciach-netradicne-bacha-na-
hordu-deti-v-uliciach-233502 
http://www.hlavnespravy.sk/michalovce-dobrodruznu-noc-s-andersenom-stravili-v-kniznici-
desiatky-skolakov/86983 
 

http://michalovce.korzar.sme.sk/c/8124809/deti-sutazili-vprednese-povesti.html
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=816
https://www.ajdnes.sk/najkrajsi-kalendar-slovenska-2015/michalovce/54515
http://michalovce.dnes24.sk/specialny-prehlad-na-marec-pre-michalovcanov-8-lakadiel-ktore-by-ste-pocas-mesiaca-nemali-vynechat-230313
http://michalovce.dnes24.sk/specialny-prehlad-na-marec-pre-michalovcanov-8-lakadiel-ktore-by-ste-pocas-mesiaca-nemali-vynechat-230313
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/8124833/zemplinsky-infoservis-od-26-januara-do-1-februara.html
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/8124833/zemplinsky-infoservis-od-26-januara-do-1-februara.html
http://www.dolnyzemplin.sk/activity.html?a=689
http://michalovce.dnes24.sk/pozvanka-na-nevsednu-besedu-s-autorom-dementi-lamu-rekordy-230225
http://michalovce.dnes24.sk/pozvanka-na-nevsednu-besedu-s-autorom-dementi-lamu-rekordy-230225
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=823
http://www.slovenskyvychod.sk/sk/index.php/spravodajstvo/2666-v-michalovciach-sutazili-deti-o-krala-citatelov-2016
http://www.slovenskyvychod.sk/sk/index.php/spravodajstvo/2666-v-michalovciach-sutazili-deti-o-krala-citatelov-2016
http://www.news.sk/rss/clanok/2016/05/1137280/michalovce-novou-kralovnou-detskych-citatelov-je-dominika-pehanicova/
http://www.news.sk/rss/clanok/2016/05/1137280/michalovce-novou-kralovnou-detskych-citatelov-je-dominika-pehanicova/
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=863
http://www.michalovskespravy.sk/clanok/1931-michalovce--novou-kralovnou-detskych-citatelov-je-dominika-pehanicova
http://www.michalovskespravy.sk/clanok/1931-michalovce--novou-kralovnou-detskych-citatelov-je-dominika-pehanicova
http://www.dolnyzemplin.sk/activity.html?a=703
http://www.dolnyzemplin.sk/activity.html?a=705
http://www.zkgz.sk/page.html?m=952593e054ddbd7ec86d49c33f82d06e&p=58d4f26e9b6d9c8a238801e7035c4f5d
http://michalovce.dnes24.sk/nudit-sa-v-novom-tyzdni-rozhodne-nebudeme-vyber-akcii-ktore-v-michalovciach-stoja-za-pozornost-233788
http://michalovce.dnes24.sk/nudit-sa-v-novom-tyzdni-rozhodne-nebudeme-vyber-akcii-ktore-v-michalovciach-stoja-za-pozornost-233788
http://michalovce.dnes24.sk/noc-s-andersenom-v-michalovciach-netradicne-bacha-na-hordu-deti-v-uliciach-233502
http://michalovce.dnes24.sk/noc-s-andersenom-v-michalovciach-netradicne-bacha-na-hordu-deti-v-uliciach-233502
http://www.hlavnespravy.sk/michalovce-dobrodruznu-noc-s-andersenom-stravili-v-kniznici-desiatky-skolakov/86983
http://www.hlavnespravy.sk/michalovce-dobrodruznu-noc-s-andersenom-stravili-v-kniznici-desiatky-skolakov/86983


Chránené vtáčie územia Dolného Zemplína 
http://www.dolnyzemplin.sk/activity.html?a=734 
 
Najkrajšie slovenské a zahraničné šlabikáre 
https://spravy.cohladas.sk/najkraj%C5%A1ie_kni%C5%BEnice 
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=814 
 
Odkaz Jozefa Cígera Hronského 
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/8183626/zemplinsky-infoservis-od-10-do-16-maja.html 
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=883 
 
Národnostná politika Rakúsko-Uhorska a jej vplyv na vznik a existenciu I.ČSR 
http://www.dolnyzemplin.sk/activity.html?a=741 
 
Nový východ Slniečka 
http://michalovce.dnes24.sk/ako-stravit-posledny-aprilovy-tyzden-program-ako-vysity-pre-
michalovcanov-235965 
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/8176504/michalovsky-infoservis-26-aprila-2-maja.html 
Hrady a kaštiele Zemplína na historických fotografiách a pohľadniciach 
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/8176504/michalovsky-infoservis-26-aprila-2-maja.html 
 
Kresťanské symboly vo fotoobrazoch Mikuláša Jacečka 
http://michalovce.dnes24.sk/vystava-fotografii-co-nutia-k-zamysleniu-jaceckove-diela-su-aj-
v-rimskom-papezskom-ustave-234962 
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=883 
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=850 
 
Literárne dni seniorov mesta Michalovce 
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=879 
 
Prázdniny v knižnici 
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=856 
http://michalovce.dnes24.sk/co-ponukne-jun-v-michalovciach-10-podujati-ktore-by-nemali-
ujst-vasej-pozornosti-239438 
 
TV Mistrál, 2. 6 .2016 
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=892 
 
Ponuka aprílových podujatí 
http://michalovce.dnes24.sk/ako-stravit-posledny-aprilovy-tyzden-program-ako-vysity-pre-
michalovcanov-235965 
 
Literárny večer s Ingrid Lukáčovou a Robertom Hakalom 
 ttp://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/literarny-vecer-s-ingrid-lukacovou-a-
robertom-hakalom/ 
 
 

http://www.dolnyzemplin.sk/activity.html?a=734
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http://michalovce.dnes24.sk/ako-stravit-posledny-aprilovy-tyzden-program-ako-vysity-pre-michalovcanov-235965
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Celé Slovensko číta deťom 
http://www.celeslovenskocitadetom.sk/michalovce-zemplinska-kniznica-gorazda-
zvonickeho-31-5-2016.phtml?id3=114961 
 
Zvonického literárne dni 
http://new.tvmistral.sk/video/2033/Zvonickeho-literarne-dni-YouTube 
 
Sendvičová žena 
http://michalovce.dnes24.sk/co-ponukne-jun-v-michalovciach-10-podujati-ktore-by-nemali-
ujst-vasej-pozornosti-239438 
 
Valalski človek – pripovedki 
http://michalovce.dnes24.sk/co-ponukne-jun-v-michalovciach-10-podujati-ktore-by-nemali-
ujst-vasej-pozornosti-239438 
 
Kniholand – letný tábor pre deti 
http://www.tvmistral.sk/video/2170/V-krajine-knih-YouTube 
 
Aby pamäť lepšie pracovala 
http://www.tvmistral.sk/video/2359/Kam-za-kulturou-YouTube 
 
Karel IV. –pragmatický státnik s vizí do budoucna 
http://www.tvmistral.sk/video/2357/Prednaska-o-Karolovi-IV-YouTube 
 
140  rokov DHZ v Michalovciach 
http://www.tvmistral.sk/video/2339/40-rokov-zboru-YouTube 
 
Kráľ detských čitateľov 
http://www.tvmistral.sk/video/2293/O-Krala-detskych-citatelov-YouTube 
 
Autor:                     Ondová, Eva 
Názov:                    Aby pamäť lepšie pracovala / Eva Ondová 
Zdroj:                      Michalovčan. - Roč. XXVII, č. 1(2016), s.4 
Popis:                      Fotogr. 
 
Autor:                      Majvitorová, Iveta 
Názov:                     Čítanie je "in" / Iveta Majvitorová 
Zdroj:                      Michalovčan. - Roč. XXVII, č. 12(2016),s.2 
Popis:                      Fotogr. 
 
Autor:                      Ročepová, Zuzana 
Názov:                     Deti súťažili v prednese slovenských  
                                 povestí /Zuzana Ročepová 
Zdroj:                      Zemplínske noviny Korzár: týždenník. - Roč. II, č. 3 ( 26.1.2016 ), s. 5 
Popis:                      Fotogr. 
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http://www.tvmistral.sk/video/2293/O-Krala-detskych-citatelov-YouTube


Autor:                      Majvitorová, Iveta 
Názov:                      Detskí čitatelia súťažili v knižnici/                                                                       
     Iveta Majvitorová 
Zdroj:                      Zemplínske noviny Korzár: týždenník. - Roč. II, č. 11 ( 2016 ), s.18 
Popis:                      Fotogr. 
 
Autor:                      Ondová, Eva 
Názov:                      Michalovskí seniori trénovali svoju pamäť                                                              
     v knižnici / Eva Ondová 
 
Zdroj:                      Zemplínske noviny Korzár: týždenník - Roč. II, č.2  ( 2016 ), s.14 
Popis:                      Fotogr. 
 
Názov:                      Noc s Andersenom 2016 / *ZŠ T.J.Moussona+ 
Zdroj:                      Michalovčan. - Roč. XXVII, č.8 15.4.20162016), s. 5 
 
Autor:                      Vasiľová, Alena 
Názov:                     Poďakovanie mestskej polícii/Alena Vasiľová 
Zdroj:                      Michalovčan. - Roč.XXVII, č.10(2016), s. 3 
 
Autor:                      Vasiľová, Alena 
Názov:                     Šaliansky Maťko 2016 / Alena Vasiľová 
Zdroj:                      Michalovčan. - Roč.XXVII, č.3 (2016), s.4 
 
Autor:                      Vasiľová, Alena 
Názov:                     Týždep knižníc / Alena Vasiľová 
Zdroj:                      Michalovčan. - Roč. XXVII, č.4 (2016), s.4 
 
Autor:                      Majvitorová, Iveta 
Názov:                     Kniholand – detský letný tábor pre deti/ 
Zdroj:                      Michalovčan. - Roč. XXVII, č.17 (2016), s.3 
 
Autor:                      Majvitorová, Iveta 
Názov:                     Festival kultúry 
Zdroj:                      Michalovčan. - Roč. XXVII, č.21 (2016), s.4 
 
Pozvánky a plagáty na podujatia, ktoré pripravila knižnica. 
 
Záložka k 65. Výročiu narodenia, doc. Jozefa Puškáša, ArtD. regionálneho spisovateľa, 
esejistu, filmového kritika a scenáristu. 
 
Medailón PhDr. Márii Stojákovej k nedožitým 80-tinám, našej krstnej mami knižnice. 
 
Knižnica v srdci Zemplína – vydanie publikácie k 90. výročiu vzniku našej knižnice. 
 

 
 



II. Základné knižničné ukazovatele podľa knižničnej metodiky   
 
Doplňovanie a spracovanie knižničných fondov 

Doplňovanie knižničného fondu podľa typu literatúry – porovnanie rokov 2012 – 2016    

Typ literatúry/rok 2012 
 

2013 2014 2015 2016 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 759 
 

493 630 458 1897 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 492 
 

496 572 717 839 

Náučná literatúra pre deti 105 
 

105 127 186   232 

Krásna literatúra pre deti 346 
 

318 364 530 545 

Spolu 1702 
 

1412 1693 1 891   3513 

 

 

Nákup knižničného fondu v roku 2016 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 1540 0 0 0 1540 

darom 108 185 58 99 450 

domácou kúpou 160 363 97 139 759 

z grantu 89 291 54 265 699 

náhradou 0 0 23 42 65 

Spolu 1897 839 232 545 3513 
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Doplňovanie KF – knihy a periodická tlač v € porovnanie 2012 – 2016 

Rok Nákup kníh v € Nákup periodickej tlače v € 

2012 11 689,93 2 117,38 

2013 8 852,87 2 119,55 

2014 12 209,00 1 985,46 

2015 13 599,67 2 268,37 

2016 12 792,43 2 164,89 

  

 

 

 

Vyradené knihy v roku 2016 : 

       

Typ literatúry           Počet vyradených zväzkov 
Náučná literatúra pre dospelých čitateľov   773 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov   386 

Náučná literatúra pre deti     49 

Krásna literatúra pre deti    209 

Spolu 1 417 
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Služby 

ČITATELIA  ROK  2016 

Evidovaní čitatelia podľa kategórie – porovnanie rokov 2012 – 2016 

Kategória 2012 2013 2014 2015 2016 

Dospelí čitatelia 3995 3689 3 469 3 710 3 806 

Deti do 15 rokov 1896 1834 1 880 1 968 2 105 

Spolu 5891 5523 5349 5 678 5 911 
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VÝPOŽIČKY  ROK  2016 

Výpožičky podľa formy – porovnanie rokov 2012 – 2016 

Forma 2012 2013 2014 2015 2016 

Absenčné výpožičky 111 675 102 178 100 742 103 056 103 126 

Prezenčné výpožičky 47 499 65 273 64 121 28 882 33174 

Spolu 159 174 167 451 164 863 131 938 136 300 

 

 

 

 

 

Výpožičky podľa druhu literatúry – rok 2016 

Náučná lit.pre dospelých 35 238 

Krásna lit.pre dospelých 47 557 

Náučná lit.pre deti 7 550 

Krásna lit.pre deti 24 529 

Výpožičky periodík 21 426 

Spolu 136 300 
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Čísla a fakty – knižnica v roku 2016 

Počet  kultúrno-výchovných podujatí : 186, počet účastníkov na týchto podujatiach:  8 840 

Počet informačných príprav pre deti MŠ, žiakov ZŠ, študentov stredných škôl a učilíšť : 72 

Počet účastníkov na informačných prípravách : 1 514 

Počet účastníkov využívajúcich služby internetu: 4 232 

Počet návštevníkov využívajúcich služby študovne: 2 737 

Počet vypracovaných rešerší : 48 

Počet MVS poskytnutých knižniciam: 19 

Počet MVS poskytnutých našim čitateľom : 136 

V roku 2016 zaregistrovala knižnica  v centrálnej budove a na pobočkách 1 283 nových 
čitateľov 

Počet aktívnych čitateľov s platným čitateľským preukazom k 30.6.2016:  5 911 

Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2016 použili výpožičné služby: 36 124 

Webovú stránku knižnice www.zkgz.sk navštívilo  jedinečných návštevníkov:  8 502 

Počet návštev na webovej stránke knižnice: 20 301 

Počet zobrazení stránky : 82 040 

Katalóg našej knižnice využilo:  64 909  čitateľov 

35 238

47 557

7 550

24 592

21 426

Výpožičky podľa druhu literatúry 2016

Náučná lit.pre dospelých

Krásna lit.pre dospelých

Náučná lit.pre deti

Krásna lit.pre deti

Výpožičky periodík

http://www.zkgz.sk/


Celková návštevnosť knižnice v prvom polroku 2016 : 53 447 návštevníkov (aj s návštevníkmi 

podujatí, IP a internet) 

 

TOP 10 najžiadanejších titulov v knižnici za rok 2016 

          
Kronika sendvičovej ženy 

Tina Van der 

Holland 

  Kožené srdce Dán, Dominik 

Krv nie je voda Dán, Dominik 

Šesť rokov Coben, Harlan 

Jeden musí z kola von Arlidge, M. J. 

Polnočné slnko Nesbø, Jo 

Michalovce Jáger, Mikuláš 

Nemiluješ, zomrieš Bazalová, Bea 

Básnik Dán, Dominik 

Na podpätkoch Dán, Dominik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodická činnosť 2016 

Stav obecných knižníc v okrese v roku 2016 

Stav obecných knižníc v okresoch Michalovce a Sobrance bude podrobne spracovaný 

v komentári k štatistickým výkazom o činnosti knižníc za rok 2016. 

K dátumu spracovania Rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2016 neboli zo strany 

jednotlivých  knižníc odoslané štatistiky, nakoľko  ich dátum zaslania bol stanovený do 

6.03.2017. Z tohto dôvodu nebolo možné zosumarizovať činnosť obecných a mestských 

knižníc.   

Pripájame iba kópiu štatistického výkazu KULT 10-01 za ZKGZ Michalovce. 

 

 

 

V Michalovciach 20.  2. 2017 
        PhDr. Alena Vasiľová 
           riaditeľka ZKGZ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Tabuľkové prehľady aktivít 2016 
Výstavy usporiadané v roku 2016  (celková návštevnosť na výstavách –  2 861 návštevníkov) 

Termín Názov výstavy Spoluorganizátori Cieľová skupina Počet návštevníkov 

18.1.-
31.1.2016 

Najkrajšie kalendáre Slovenska 2015 
 

Klub fotopublicistov, ŠVK B. 
Bystrica verejnosť 63 

2.2.-
29.2.2016 Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach ŠVK Košice verejnosť 137 

4.3.-
31.3.2016 Najkrajšie slovenské a zahraničné šlabikáre 

 
verejnosť 570 

1.4.-
25.4.2016 Kresťanské symboly vo fotoobrazoch Mikuláša Jacečka Dom MS Michalovce verejnosť 137 

5.4.-
30.4.2016 Nový východ Slniečka Časopis Slniečko verejnosť 277 

17.5.-
17.6.2016 Záhada čarovného vajíčka 

 
verejnosť 520 

20.6.-
15.8.2016 Farebný pohľad na svet SZUS Talent-Um verejnosť 162 

17.8.-
30.9.2016 Kostičkoviny... 

 
verejnosť 210 

5.10.-
30.10.2016 Literáti z naši čtvrti Český spolok Bratislava verejnosť 83 

11.11.-
24.11.2016 

140. výročie dobrovoľného hasičského zboru v 
Michalovciach 

 
verejnosť 200 

6.12.2016-
31.1.2017 Ilustrátorský Olymp  

Bibiana- medzinár. dom 
umenia pre deti verejnosť 251 (do 31.12.2016 

7.12.2016-
31.1.2017 Slniečko a Slniečka  Časopis Slniečko verejnosť 251 (do 31.12.2016) 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

21.1.2016 
Šaliansky Maťko J.C. 

Hronského recitačná súťaž 
prednes slovenských povestí 

žiakov ZŠ 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce DMS Michalovce žiaci ZŠ  55     

27.1.2016 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 5     

18.1.-
31.1.2016 

Najkrajšie kalendáre Slovenska 
2015 putovná výstava 

putovná výstava  pod 
názvom Najkrajšie kalendáre 

Slovenska 2015 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

Klub 
fotopublicistov 

Slovenského 
syndikátu 
novinárov verejnosť 63     

1.2.2016 
Ptemyslovci – český 

panovnícky rod, časť I. prednáška+beseda 
od bájneho Ptemysla oráča 

po kráľa Vratislava II 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Český spolok 
Michalovce verejnosť 13     

4.2.2016 
O psíčkovi a mačičke, ako si 

umývali dlážku dramatizácia textu 

Stretnutie spestrila 
dramatizácia textu, kde si 
viacerí vyskúšali presný 
postup umývania dlážky I.ZŠ Michalovce ZKGZ Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 20     

10.2.2016 
Čítanie z knihy Láskavé 

rozprávky čítanie s porozumením 

poobedpajšie posedenie pri 
knihe spojené s tvorivou 

dielpou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   ZŠ J. Švermu 22     

11.2.2016 
Ako si psíček s mačičkou piekli 

tortu zážitkové čítanie 

deti si hravou formou 
priblížili postup pri pečení 

torty I.ZŠ Michalovce ZKGZ Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 21     

11.2.2016 Valentínska tvorivá dielpa 
valentínska tvorivá 

dieľpa 

Vyrábali sme vopavé, 
farebné mydielka v tvare 

srdiečka 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ZŠ na 

Okružnej ul. 9     

11.2.2016 Hádaj ako Ťa mám rád 
čítanie s 

porozum.+tvor.dielpa 

oboznámili sa s históriou 
sviatku sv. Valentína a v 
Tvorivej dielni  vytvorili 

“valentínky“ 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   VI. ZŠ Mi 20     

12.2.2016 Pretože Ťa ľúbim 
valentínska tvorivá 

dieľpa 

Deti vyrábali srdiečka, na 
ktoré potom písali svoje 

vyznania. 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   ZŠ J. Švermu 25     

15.2.-
19.2.2016 Jarné prázdniny v knižnici denný tábor podpora čítania 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci I. stuppa 
ZŠ 41     

23.2.2016 Pluto. Čo nové na Plute? prednáška+beseda 

prednáška o vesmírnej 
problematike, konkrétne o 

planéte Pluto 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   žiaci I.ZŠ Mi 31     



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

23.2.2016 
Roald Dahl a jeho autorská 

dielpa na ZŠ Krymská 5 čitateľský projekt 

poskytnúť žiakom ucelený 
obraz o jednom autorovi, 

Roaldovi Dahlovi, jeho živote 
a autorskej dielni. V.ZŠ Michalovce ZKGZ Michalovce žiaci V. ZŠ Mi 40 1,20 €   

24.2.2016 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 3     

25.2.2016 
Roald Dahl a jeho autorská 
dielpa na ZŠ T.J.Moussona 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 Mi 43     

2.2.-
29.2.2016 

Tlače 16. storočia v Štátnej 
vedeckej knižnici v Košiciach výstava 

prezentácie vydania XI.A 
zväzku celoslovenskej edície 

Generálny katalóg tlačí 
16.storočia  zachovaných na 

území Slovenka 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

Štátna 
ved.knižnica 

Košice verejnosť 137     

29.2.2016 Obchodovanie s ľuďmi prednáška+beseda 
o nástrahách a rizikách 

spojených z vycestovaním 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Mestská polícia 

Michalovce 
deti DD v Mi a 
žiaci II. ZŠ Mi 50     

1.3.2016 Zvedavá ovečka Molly zážitkové čítanie 
zážitkové čítanie spojené so 
zápisom prvákov do knižnice ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Krymská V. 34     

1.3.2016 Jozef Banáš beseda beseda o knihe Dementi 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   verejnosť 73 45,37 €   

2.3.2016 
Roald Dahl a jeho autorská 
dielpa, pob. na ZŠ Školská 2 čitateľský projekt 

čitateľský projekt pre žiakov 
piateho ročníka pod názvom 
Roald Dahl a jeho autorská 

dielpa ZŠ Školská 2 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Školská 2, Mi 45     

2.3.2016 Prvýkrát v knižnici prednáška+tvorivádielpa 

1.návšteva knižnice spojená  
s tvorivou dielpou - výroba 
záložky do 1. vzpožičanej 

knihy 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ZŠ sv. 
Michala Mi 31     

3.3.2016 Máša a medveď zážitkové čítanie 

metódy tvorivej dramatiky, 
ktoré umožpujú detskému 
čitateľovi byť aktívnejším a 

tvorivejším vo vzťahu k 
literatúre I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 22     

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

3.3.2016 Ako išlo vajce na vandrovku dramatizácia textu 

Deti sa pokúsili s 
postavičkami z rozprávky 

zahrať divadielko 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
deti CMŠ 

Hopku, Mi 22     

4.3.2016 Kráľ detských čitateľov 2016 súťaž vedomostná súťaž 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   žiaci ZŠ 12 73,36 €   

7.3.2016 
Ptemyslovci – český 

panovnícky rod, časť II. prednáška+beseda 

český panovnícky rod, časť 
II.(Od Btetislava po Václava 

III.) 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Český spolok 
Michalovce verejnosť 12     

7.3.2016 Mimi and Líza zážitkové čítanie 

Deti sa pokúšali vidieť svet 
ušami, rukami, vymýšľali ako 
môže chutiť modrá farba a 

ako vopať ružová 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   ZŠ J. Švermu 21     

8.3.2016 Dejepis v knižnici prednáška+film 

históriu okresného mesta 
Michalovce v r. 1918-1989 až 

po  súčasnosť 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
II. stupep, ZŠ 

Jovsa 33     

8.3.2016 
Ako psíček a mačička umývali 

dlážku zážitkové čítanie 

deti umývali a utierali dlážku, 
ako sa navzájom prali a sušili 

vyvolávali smiech 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
I. stupep, ZŠ 

Jovsa 23     

8.3.2016 

Školský čitateľský maratón – Z 
bájky do bájky, pob. na ZŠ 

Krymská 5 maratón v čítaní podpora čítania ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Krymská V. 59     

9.3.2016 
Škriatok Nototo, pob. na ZŠ 

Školská 2 hlasné čítanie 
oboznámenie sa s tvorbou G. 

Futovej ZŠ Školská 2 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Školská 2, Mi 14     

9.3.2016 Kvak a Čľup, MŠ Žbince dramatizácia textu 

dramatizovanou formou sme 
deti vtiahli do príbehu dvoch 

kamarátov žabiakov, ktorí 
stále všetko robia spolu 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

deti MŠ 
Žbince 15     

10.3.2016 Veľkonočný pozdrav tvorivá dielpa 

Klienti si vlastnoručne 
vyrobili pozdrav k VEĽKEJ 

NOCI s maľovaným vajíčkom 
a vinšom 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

ANIMA DSS 
Michalovce 

klienti DSS 
ANIMA 14     

10.3.2016 Kvak a Čľup, MŠ Strážske dramatizácia textu 

dramatizovanou formou sme 
deti vtiahli do príbehu dvoch 

kamarátov žabiakov, ktorí 
stále všetko robia spolu 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

deti MŠ 
Strážske 30     

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

10.3.2016 
O veľkej repke, pob. na ZŠ 

T.J.Moussona dramatizácia textu 
deti zažili kopec zábavy pri 

ťahaní repky I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 19     

10.3.2016 
Veľká noc - Výroba symbolov 

Veľkej noci 
čítanie s 

porozum.+tvorivá diel. 

Deti sa zoznámili s krásnou 
obrázkovou knižkou: Veselá 

Veľká noc, ktorá  je 
zameraná na výrobu rôznych 

veľkonočných zvieratiek 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
deti MŠ 
Strážske 30 9,92 €   

14.3.2016 Pluto. Čo nové na Plute? prednáška 

prednáška o vesmírnej 
problematike, konkrétne o 

planéte Pluto 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Hvezdárep 
Michalovce 

žiaci ZŠ 
Komenského 

1, Mi 34     

14.3.2016 Domovácky recitátor 2016 recitačná súťaž recitačná súťaž detí z DD 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   deti DD 39     

15.3.2016 
Orlie Pierko, pob. na ZŠ 

Krymská 5 čítanie s porozumením 

žiaci prečítali ako Indiáni 
skutočne šili mokasíny alebo 

ako lovili ryby. ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Krymská V. 30     

15.3.2016 Prvýkrát v knižnici prednáška+tvorivádielpa 

Ako správne zaobchádzať s 
knihou a ako získame 

čitateľský preukaz 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ZŠ J.A. 

Komenského 26     

15.3.2016 
Jonáš Záborský – venované 

140. výročiu jeho smrti prednáška+beseda 

v priestoroch spoločenskej 
sály Zlatého býka uskutočnila 

prednáška spojená s  
besedou Jonáš Záborský 

Zlatý býk-
spoločenská sála 

Mi 
DMS Michalovce, 
MsKS Michalovce 

študenti 
Gymnázia 

Ľ.Štúra a P. 
Horova 121     

15.3.2016 
Marta Šurinová: Záhada 

čarovného vajíčka zážitkové čítanie 

Sebadôvera je veľmi dôležitá 
pri plnení životných cieľov už 

od útleho detstva 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci VI. ZŠ 
Michalovce 23     

15.3.2016 To všetko z lásky... prednáška 
násilie páchané na ženách v 

partnerskom vzťahu 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce OZ Pomoc rodine 

študenti 
Obchodnej 

akadémie Mi 53     

15.3.2016 To všetko z lásky... prednáška 
násilie páchané na ženách v 

partnerskom vzťahu 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce OZ Pomoc rodine verejnosť 11     

 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

16.3.2016 Dep ľudovej rozprávky tvorivé čítanie 
tvorivé čítanie ľudových 

rozprávok 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   deti XIII. MŠ 23     

17.3.2016 
Koza rohatá a jež, pob. na ZŠ 

T.J.Moussona 
čítanie s 

porozumením 

riešili úlohy k tejto rozprávke 
z pracovnej knihy Tajomstvo 

rozprávok I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 20     

17.3.2016 Mimi & Líza zážitkové čítanie 

Deti sa pokúšali vidieť svet 
ušami, rukami, vymýšľali ako 
môže chutiť modrá farba a 

ako vopať ružová 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   žiaci ZŠ Žbince 21     

18.3.2016 
Výroba symbolov Veľkej noci, 

MŠ Sobrance tvorivá dielpa 
Deti si vyzdobili svoje vlastné 

papierové vajíčka 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   MŠ Sobrance 29     

18.3.2016 Ako išlo vajce na vandrovku interaktívne čítanie 

Táto ľudová rozprávka s 
interaktívnymi prvkami 

obohatila ich svet fantázie 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
deti MŠ 

Sobrance 29     

18.3.2016 Žabiak a cudzinec 
dramatizované 

čítanie 

Podujatie bolo zamerané na 
knižné ilustrácie, 

dramatizovanie textu a 
dotýkalo sa problematiky 

inakosti 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   ZŠ J. Švermu 24     

22.3.2016 
Vznik knihy, pob. na ZŠ 

Krymská 5 beseda 

niečo nové o vzniku knihy a 
jej prvopočiatkoch ako boli 

hlinené tabuľky, papyrusový 
alebo pergamenový zvitok ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Krymská V. 19     

30.3.2016 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 4     

4.3.-
31.3.2016 

Najkrajšie slovenské a 
zahraničné šlabikáre výstava 

500 vystavovaných 
šlabikárov zo 141 štátov 

sveta  
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   verejnosť 570 50,00 €   

31.3.2016 
Darujme si zdravie z vlastnej 

záhrady beseda 

besedu so spisovateľkou 
Hankou Sekulovou o knihe 

Darujme si zdravie z vlastnej 
záhrady 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 30 3,70 €   

1.4.2016 Noc s Andersenom 2016 
medzinárodné 

podujatie noc v knižnici 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ZŠ - I. 

stupep 44 125,00 €   

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

4.4.2016 

700 rokov od narodenia 
českého kráľa a rímskeho 

cisára Karola IV. prednáška život Karola IV. 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Český spolok 
Michalovce verejnosť 15     

4.4.2016 
Ako psíček a mačička umývali 

dlážku čítanie s porozumením 

Okrem čítania textu sa deti 
aktívne zapájali do umývania 

a sušenia dlážky, ako aj do 
prania a sušenia bielizne 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci I. stuppa, 
ZŠ Zemplínska 

Široká 20     

6.4.2016 Veselá záložka do knihy prednáška+tvorivádielpa 

Ako správne zaobchádzať s 
knihou a ako získať 
čitateľský preukaz 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci I.stuppa 
ZŠ Malčice 22     

7.4.2016 Hádaj ako Ťa mám rád! zážitkové čítanie 

Táto knižka plná lásky ukáže 
každému drobcovi, že 

vyjadriť svoje pocity nie je 
ľahká vec 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

XIII. MŠ 
Michalovce 18     

7.4.2016 Dejepis v knižnici prednáška+film 

históriu okresného mesta 
Michalovce v r. 1918-1989 

až po  súčasnosť 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   žiaci ZŠ Vinné 23     

8.4.2016 
Ako psíček a mačička umývali 

dlážku čítanie s porozumením 

Okrem čítania textu sa deti 
aktívne zapájali do umývania 

a sušenia dlážky, ako aj do 
prania a sušenia bielizne 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci ZŠ I. 
stuppa 

Lastomír 15     

11.4.2016 Jarné prebúdzanie kvíz+tvorivá dielpa 

prírodovedný kvíz spojený s 
vyhotovovaním kvetinových 

pozdravov 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ŠZŠ 

Michalovce 20     

11.4.2016 Stretnutie seniorov pri knihe beseda 

seniori pri knihách 
slovenskej autorky Andrey 

Rimovej 

pobočka 
Obrancov mieru 

Mi   seniori 24     

12.4.2016 Prvýkrát v knižnici prednáška+tvorivádielpa 

každý vyrobil svoju záložku 
do svojej prvej požičanej 

knihy z knižnice 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci VI. ZŠ 
Michalovce 16     

12.4.2016 Obchodovanie s ľuďmi prednáška +film 
o nástrahách a formách 
obchodovania s ľuďmi 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci II. 
stuppa, III. ZŠ 
Michalovce 39     

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

13.4.2016 
Žabiak a cudzinec, Špeciálna 

základná škola dramatizované čítanie 

Podujatie bolo zamerané na 
knižné ilustrácie, 

dramatizovanie textu a 
dotýkalo sa problematiky 

inakosti 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ŠZŠ 

Michalovce 30     

13.4.2016 
Chránené vtáčie územia 

Dolného Zemplína prednáška+ beseda 

beseda s ornitológom 
Matejom Repelom o prírode 

a vtáctve nášho regiónu 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   verejnosť 29     

14.4.2016 Mimi and Líza, IV.ZŠ zážitkové čítanie 

Deti sa pokúšali vidieť svet 
ušami, rukami, vymýšľali ako 
môže chutiť modrá farba a 

ako vopať ružová 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci I.stuppa 

IV. 35     

14.4.2016 
Dobrodružstvo v mori kníh, 

pob. na ZŠ T.J.Moussona čítanie s porozumením 

Spoločne sme si prečítali 
kratučkú, ale zato poučnú 

knižku Dobrodružstvo v I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce žiaci I.ZŠ Mi 10     

15.4.2016 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 Petrovce 

nad Laborcom 17     

20.4.2016 
Ako psíček a mačička umývali 

dlážku zážitkové čítanie 

deti umývali a utierali 
dlážku, ako sa navzájom 
prali a sušili vyvolávali 

smiech 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci I.stuppa 
ZŠ P. Horova 
Michalovce 15     

21.4.2016 Mimi and Líza, ZŠ Bracovce zážitkové čítanie 

Deti sa pokúšali vidieť svet 
ušami, rukami, vymýšľali ako 
môže chutiť modrá farba a 

ako vopať ružová 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci II. stuppa 

ZŠ Bracovce 48     

22.4.2016 
Ako išlo vajce na vandrovku, 

XIII.MŠ interaktívne čítanie 

Táto ľudová rozprávka s 
interaktívnymi prvkami 

obohatila ich svet fantázie 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
XIII. MŠ 

Michalovce 22     

21.4.2016 
Jarné prekvapenie, ZŠ 

Bracovce tvorivá dielpa 

deti tvorili jarnú ozdobu - 
inšpirovali sa knihou Jarné a 

veľkonočné ozdoby a 
Tvoríme z hedvábného 

papíru 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci II. stuppa 

ZŠ Bracovce 48     

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

25.4.2016 Život kozmonauta prednáška+beseda 
Témou prednášky bol život 

kozmonauta vo vesmíre 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Hvezdárep 
Michalovce 

žiaci I.stuppa 
6. ZŠ 

Michalovce 31     

1.4.-
25.4.2016 

Kresťanské symboly vo 
fotoobrazoch Mikuláša 

Jacečka výstava 

Unikátna výstava ma 
náboženskú tematiku a 

odkrýva kresťanské symboly 
vo fotoobrazoch 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 137     

28.4.2016 

Hrady a kaštiele Zemplína na 
historických fotografiách a 

pohľadniciach beseda 

O knihe rozprával  autor 
knihy Dr. Martin Molnár, 

ktorý priblížil zúčastneným  
regionálne  hrady, kaštiele a 

kúrie 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   verejnosť 29 13,69 €   

27.4.2016 
Literárne dni seniorov mesta 

Michalovce recitačná prehliadka 

recitácia členov Jednoty 
dôchodcov Slovenska poézie 

a vlastnej tvorby 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

Jednota 
dôchodcov 

Slovenska MO 
Mi verejnosť 56     

27.4.2016 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 3     

27.4.-
13.5.2016 

Na slávu života - Zlaté ruky 
našich predkov výstava 

výstava výšiviek a tkaných 
ručných prác starých mam 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

Jednota 
dôchodcov 

Slovenska MO 
Mi verejnosť 147     

29.4.2016 
Michalovce, srdce Zemplína 

...ostatných 100 rokov prednáška+film 

mladí speváci zoznámili aj s 
históriou nášho mesta, ktorú 

im priblížil historik Mgr. 
Matej Stariak 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 42     

5.4.-
30.4.2016 Nový východ Slniečka výstava 

Výstava zobrazuje súťažné 
návrhy na nový grafický 
layout, hlavičku a logo 

časopisu Slniečko 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   verejnosť 277     

2.5.2016 

Národnostná politika Rakúsko-
Uhorska a jej vplyv na vznik a 

existenciu I.ČSR prednáška 

prednáške JUDr. Miroslava 
Schýbala Národnostná 

politika Rakúsko – Uhorska 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Český spolok 
Michalovce verejnosť 11     

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

3.5.2016 
Netradičná hodina angličtiny v 
knižnici, pob. na ZŠ Krymská 5 tvorivá dielpa 

Žiaci sa dozvedeli aj niečo 
nové o tomto sviatku, kde, 
ako a kedy sa oslavuje aj v 

iných krajinách ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Krymská V. 31     

4.5.2016 Ako išlo vajce na vandrovku interaktívne čítanie 

Táto ľudová rozprávka s 
interaktívnymi prvkami 

obohatila ich svet fantázie 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   deti XIII. MŠ 21     

4.5.2016 
Pozri sa, mamička..., pob. na 

ZŠ Školská 2 tvorivá dielpa 

deti možnosť pripraviť si pre 
svoje mamky knižnú záložku 

v tvare srdiečka ZŠ Školská 2 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Školská 2, Mi 20     

10.5.2016 
Odkaz Jozefa Cígera 

Hronského prednáška +film 

prednáška+ beseda v podaní 
P. Cabadaja vedeckého 

pracovníka MS v Martine pri 
príležitosti 120. výročia 

narodenia J.C. H. 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce DMS Michalovce 

študenti 
Gymnázia Ľ. 

Štúra 
Michalovce 105     

11.5.2016 
Tuláčik a Klára, pob. na ZŠ 

Školská 2 zážitkové čítanie 

Hlavnou predstaviteľkou je 
malé dievčatko Klára a psík 

Tuláčik, s ktorým sa deti 
zoznámili ZŠ Školská 2 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Školská 2, Mi 13     

11.5.2016 Dep matiek tvorivá dielpa 
realizácia darčekov pre 

mamky k sviatku matiek 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci 1.stuppa 
II. ZŠ 

Michalovce 18     

12.5.2016 Dep rodiny 
prednáška+tvorivá 

dielpa 

V rodine sa odovzdávajú 
základne životné skúsenosti, 
v rodine je budúcnosť našich 

generácií 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
deti MŠ sv. 

Terezky 12     

18.5.2016 Mimi and Líza, VIII.ZŠ zážitkové čítanie 

Mimi and Líza im dáva dosť 
priestoru na fantazírovanie, 

ale aj rozvoj empatie voči 
handicapovaným ľuďom 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci 1.stuppa 
VIII. ZŠ 

Michalovce 23     

23.5.2016 Pozitívne správanie prednáška+beseda 

besedu pre seniorov s 
autorom knihy Pozitívne 

správanie, pánom Otakarom 
Krásenským 

Zariadenie pre 
seniorov Hollého 

9,Mi 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

seniori zo 
Zariadenia na 
Hollého ulici, 

Mi 15     

25.5.2016 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 3     



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

27.5.2016 Zvonického literárne dni recitačná súťaž 
recitačná súťaž v prednese 

poézie a prózy 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce I.ZŠ Michalovce verejnosť 62     

30.5.2016 
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 
obchudu a 

služieb 30     

31.5.2016 Celé Slovensko číta deťom verejné čítanie 

Cieľom podujatí bolo 
prinavrátiť  v dnešnej 

uponáhľanej, 
pretechnizovanej dobe  deti 

ku knihám 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ZŠ 

Michalovce 57     

1.-2.6.2016 
3krát 

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 
technická 

Michalovce 106     

1.6.2016 
O Bezvláske – MDD s 

netradičnou knižnou hrdinkou čítanie s porozumením 

Príbeh dodáva chorým 
deťom sebavedomie a 
zdravé učí tolerancii 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci 1.stuppa 
ZŠ Okružná, 
Michalovce 33     

2.6.2016 
Čítajme si...2016, pob. na ZŠ 

T.J.Moussona maratón v čítaní podpora čítania I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci 1. ZŠ T.J. 

Moussona 200     

2.6.2016 

Čítajme si 2016 – 
najpočetnejší detský čitateľský 

maratón maratón v čítaní podpora čítania 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ZŠ 

Michalovce 564     

3.6.2016 Hurá leto tvorivé dielne 
Deti vyrobili z Pet fliaš 

farebné kvety 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci 1. ZŠ T.J. 

Moussona 18     

6.6.2016 Karel Hynek Mácha prednáška 
Karel Hynek Mácha Máj 

a výber z jeho tvorby 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Český spolok 
Michalovce verejnosť 15     

8.6.2016 
Stretnutie členov LK Čriepky–

senior čítačka 

Mária Domanyová a p. Milan 
Krajpák sa navzájom 

predstavili, porozprávali o 
svojich začiatkoch v písaní 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

členovia LK 
Čriepky 
seniori 3     

8.6.2016 
Tuláčik a Klára, príbeh 

Margita, na pob. ZŠ Školská 2 zážitkové čítanie 

zaujímavé dopoludnie pri 
výrobe koláže, ktorá bola 
výstupným produktom z 
prečítanej knihy Tuláčik a 

Klára ZŠ Školská 2 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Školská 2, Mi 13     



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

8.6.2016 Košík plný kvetov čítanie s porozumením 

rozprávali o svojom košíčku, 
ktorý vytvorili, o kvetoch a o 

farbách, ktoré použili pri 
práci 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci 1.stuppa 
VIII. ZŠ 

Michalovce 20     

8.6.2016 Žabiak a cudzinec dramatizované čítanie 

Podujatie bolo zamerané na 
knižné ilustrácie, 

dramatizovanie textu a 
dotýkalo sa problematiky 

inakosti 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci 1.stuppa 
ZŠ P. Horova 
Michalovce 23     

9.6.2016 Sendvičová žena beseda 

stretnutie  čitateľov knižnice 
so spisovateľkou a 

vydavateľkou Tinou Van Der 
Holland 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 16 30,00 €   

13.6.2016 
Život na stoličke alebo urobte 

pre seba niečo prednáška 

praktické ukážky ako 
eliminovať následky dlhého  

sedenia a čo všetko robiť 
preto, aby sme si zlepšili 

kvalitu života 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
pracovníčky 

knižnice 15     

14.6.2016 Karel Hynek Mácha prednáška+beseda 
Karel Hynek Mácha Máj 

a výber z jeho tvorby 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Český spolok 
Michalovce 

študenti SOŠ 
technická 

Michalovce 20     

17.5.-
17.6.2016 Záhada čarovného vajíčka výstava 

výstavu ilustrácií 
výtvarníčky  Aleny 

Wagnerovej 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   verejnosť 520 25,80 €   

20.6.2016 Valalski človek – pripovedki verejné čítanie 

Knihu svojim čítaním 
predstavili členovia 

Kladzanského ľudového 
divadla 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

študenti 
G.P.Horova 
michalovce 18     

21.6.2016 

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 37 2,58 €   

23.6.2016 

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 1. ZŠ T.J. 

Moussona 42 2,58 €   

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

29.6.2016 

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 Školská 2 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce ZŠ Školská 2 34 2,58 €   

28.6.2016 

Stretnutie so spisovateľmi 
Ľubošom Juríkom a Ľubom 

Olachom beseda 

stretnutie so spisovateľmi 
Ľubošom Juríkom a Ľubom 

Olachom 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   verejnosť 12     

29.6.2016 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 5     

11.7.-
15.7.2016 

denný letný tábor KNIHOLAND 
2016 letný čitateľský tábor 

 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   žiaci ZŠ 33 

1 947,11 
€ 

2 
310,00 

€ 

8.8.-
12.8.2016 

denný letný tábor KNIHOLAND 
2016 letný čitateľský tábor   

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

OZ ENTREĚ pri 
ZKGZ Michalovce žiaci ZŠ 25     

8.8.2016 Lentilka pre dedka Edka tvorivá dielpa 

lentilka pre dedka/babku, 
ktorej poslaním bolo 

výtvarne zobraziť rozvíjanie 
a budovanie 

medzigeneračných vzťahov 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

Občianske 
združenie 
KORÁLKY 

žiaci letného 
tábora pri ZŠ 

P. Horova 18 7,98 €   

20.6-
15.8.2016 Farebný pohľad na svet výstava 

výstava výtvarných prác 
žiakov SZUŠ Talent-UM 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 162     

23.8.2016 
Dopoludnie s Otakarom 

Krásenským beseda+koncert 

beseda o  knihe Pozitívne 
správanie spojená s 
koncertom Otakara 

Krasenského 
Senior centrum 

Zemplínska šírava 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
klienti senior 

centra 22     

5.9.2016 Romance o Karlu IV. prednáška+beseda 

prednášku z cyklu českej 
kultúry XIX. storočia Jan 

Neruda Romance o Karlu IV.  
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Český spolok 
Michalovce verejnosť 12     

21.9.2016 

Stretnutie s regionálnou 
redaktorkou a reportérkou 

televízie Joj Andreou Točenou beseda 

V družnej besede sa študenti 
dozvedeli v čom spočíva 

práca redaktora, reportéra, 
ako vyzerá ich pracovný dep 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

študenti SŠ 
Michalovce 42 50,00 €   

26.9.2016 
Európsky dep jazykov - 

Európske pexeso animovaný cyklus spoznávanie krajín EÚ ZŠ Moskovská 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I.a II. 
stuppa ZŠ 

Moskovská 103     

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

28.9.2016 
Stretnutie členov LK Čriepky–

senior čítačka 
na stretnutí sme si vypočuli 

tvorbu v zemplínskom nárečí 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

členovia LK 
Čriepky 
seniori 8     

29.9.2016 Hurá škola tvorivá dielpa 

kreatívnym spôsobom 
recyklovali plechovky a starý 

farebný papier, z ktorých 
vytvorili stojan na písacie 

potreby 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci 1. ZŠ T.J. 

Moussona 14 28,36 €   

17.8.-
30.9.2016 Kostičkoviny... výstava 

výstava amatérskej 
fotografky Márie 

Kostovčíkovej 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   verejnosť 210     

3.10.2016 Jaroslav Vrchlický prednáška+beseda 

Cyklus prednášok z českej 
literatúry XIX. storočia 

pokračoval prednáškou  
Jaroslav Vrchlický  Noc na 

Karlštejně 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Český spolok 
Michalovce verejnosť 14     

4.10.2016 Jesenný úsmev tvorivá dielpa 

v rámci tvorivej dielni 
vyrábali optimistické 

jesenné úsmevy 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci ZŠ a MŠ 
Fugu Vinné 11 30,51 €   

6.10.2016 

Asertívne správanie a riešenie 
konfliktných situácií v práci 

knihovníka a motivačné 
stimuly seminár 

seminár pre pracovníkov 
knižnice 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

pracovníci 
knižnice 18 50,00 €   

11.10.2016 

Záložka do knihy spája školy: 
Čítam, čítaš, čítame, pob. na 

ZŠ Krymská 5 tvorivá dielpa 
vyrábali knižné záložky pre 
žiakov z partnerskej školy ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce ZŠ Krymská 5 18     

11.10.2016 Priatelia s prírodou beseda 

každý z nás môže prispieť 
aspop malým kúskom k 

zlepšeniu životného 
prostredia 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

Občianske 
združenie Zelený 

kamep verejnosť 16     

13.10.2016 
O Bezvláske, pob. na ZŠ 

T.J.Moussona 4 čítanie s porozumením 

Príbeh dodáva chorým 
deťom sebavedomie a 
zdravé učí tolerancii I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci 1. ZŠ T.J. 

Moussona 23     

13.10.2016 
Očko špehúp, pob. na ZŠ 

T.J.Moussona 4 čítanie s porozumením 

Pre spisovateľku Gabiku 
Futovú je príznačné, že do 

svojich príbehov vkladá veľa 
humoru I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci 1. ZŠ T.J. 

Moussona 25     



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

19.10.2016 

Záložka do knihy spája školy: 
Čítam, čítaš, čítame, 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 30     

20.10.2016 

Výstavka - Záložka do knihy 
spája školy: Čítam, čítaš, 

čítame, pob. na ZŠ 
T.J.Moussona 4 výstavka 

podpora čítania 
prostredníctvom výmeny 

záložiek do kníh I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci 1. ZŠ T.J. 

Moussona 165     

20.10.2016 Mesiac úcty k starším stretnutie 

stretnutie s bývalými 
pracovníčkami knižnice v 

rámci mesiaca úcta k starším 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

pracovníčky 
knižnice na 
dôchodku 17 33,16 €   

21.10.2016 Aby pamäť lepšie pracovala pamäťové cvičenia 

stretnutie seniorov na 
aktivizáciu krátkodobej a 

dlhodobej pamäti  
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   seniori 15     

24.10.2016 Halloween tvorivá dielpa 

Žiaci si vyrobili a vyzdobili 
halloweenské tašky na 

sladkosti 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
žiaci VI. ZŠ 
Michalovce 15 30,51 €   

24.10.-
25.10.2016 

Výstavka - Záložka do knihy 
spája školy: Čítam, čítaš, 

čítame, pob. na ZŠ Krymská 5 výstavka 

podpora čítania 
prostredníctvom výmeny 

záložiek do kníh ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Krymská V. 145     

25.10.2016 Svetozár Hurban Vajanský seminár 

seminár pre učiteľov  
slovenského jazyka pri  

príležitosti stého výročia 
jeho úmrtia ZUŠ Michaolovce DMS Michalovce 

učitelia ZŠ a 
SŠ 66 113,72 €   

26.10.2016 
Prednáška a prezentácia knihy 
Jána Zbojeka Šlabikár zdravia beseda 

ako sa uzdraviť, ako spoznať 
samého seba a  prebrať 
zodpovednosť za svoje 

zdravie 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci 8.ZŠ a 
klienti Integry, 

o.z. 36     

26.10.2016 
Strašidelné bábky, pob. na ZŠ 

Školská 2 tvorivá dielpa 
Výstupným produktom bolo 

bojazlivé strašidielko ZŠ Školská 2 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce ZŠ Školská 2 12     

26.10.2016 
Listovanie 2016 - Manolito 

Brejloun divadlo 

cieľom je predstaviť 
nezvyčajnou formou  
„scénického  čítania“ 

zaujímavé detské knihy 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Český 

spol.Košice 
žiaci ZŠ 

Michalovce 87     

26.10.2016 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 5     



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

26.10.2016 Literárny klub Čriepky - senior čítačka 

stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 4     

27.10.2016 
Zemplínska šírava - premena 

zemplínskeho vidieka prednáška+beseda 
50 rokov turizmu na 
Zemplínskej šírave 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce ZM Michalovce 

študenti SOŠ 
obchudu a 

služieb 55 70,00 €   

27.10.2016 

Miss Ježibaba (Ježidedo) alebo 
Neboj sa! a iné 

HORORozprávky v knižnici Halloween párty 

zatraktívnenie čítania 
slovenských rozprávok Pavla 

Dobšinského 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
OZ Priatelia 

múzy 

žiaci ZŠ 
P.Horova a ZŠ 

Jovsa 41     

28.10.2016 
Vznik Československej 

republiky prednáška 

spomienkové posedenie pri 
príležitosti vzniku 

Československej republiky 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Český spolok 
Michalovce verejnosť 7     

5.10.-
30.10.2016 Literáti z naši čtvrti výstava 

predstavenie osobností 
českej literárnej scény 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

Český 
spol.Košice verejnosť 83     

3.11.2016 Stretnutie s Romanom Bratom beseda 

beseda so spisovateľom 
Romanom Bratom o jeho 

tvorbe 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
I.stupep ZŠ 
Michalovce 129 45,00 €   

3.11.2016 Stretnutie s Romanom Bratom beseda 

beseda so spisovateľom 
Romanom Bratom o jeho 

tvorbe 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
II. stupep ZŠ 
Michalovce 110 45,00 €   

3.11.2016 

Hrady a kaštiele Zemplína na 
historických fotografiách a 

pohľadniciach beseda 
priblížiť študentom 
regionálnu históriu 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce ZM Michalovce 

SOŠT z ulice 
Partizánskej 34     

7.11.2016 Karel Jaromír Erbe - Kytice prednáška 
Cyklus prednášok z českej 

literatúry XIX. storočia 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
Český spolok 
Michalovce verejnosť 11     

9.11.2016 
Kvak a Čľup – zážitkové čítanie 

pre deti MŠ zážitkové čítanie 

Podujatie prebieha čítaním 
príbehu a zárovep jeho 
hraním, pričom do deja 
zapájame aj deti formou 

otázok, hádaniek 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   XIII. MŠ 20     

11.11.2016 

140. výročie dobrovoľného 
hasičského zboru v 

Michalovciach beseda+prezentácia 

v rámci osláv 140. výročia 
vzniku dobrovoľného 

hasičského zboru v meste 
besedu spojenú s 

prezentáciou o činnosti 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

mladí hasiči 
Mi ZŠ škôl, 
verejnosť 53     

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

11.11.2016 Gevenducha tvorivá dielpa 

Cieľom podujatia bolo 
podporiť vzťah detí ku 

knihám, čitateľskej 
gramotnosti a prehĺbenie 

spolupráce školy a knižnice 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
II. ZŠ 

Michalovce 25     

11.11.2016 
Kvak a Čľup – zážitkové čítanie 

pre deti MŠ zážitkové čítanie 

Podujatie prebieha čítaním 
príbehu a zárovep jeho 
hraním, pričom do deja 
zapájame aj deti formou 

otázok, hádaniek 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   IX MŠ 23     

14.11.2016 
Kvak a Čľup – zážitkové čítanie 

pre deti MŠ zážitkové čítanie 

Podujatie prebieha čítaním 
príbehu a zárovep jeho 
hraním, pričom do deja 
zapájame aj deti formou 

otázok, hádaniek 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
CMŠ sv. 
Terezky 20     

14.11.2016 Taras Prochasko beseda 

beseda s ukrajinským 
spisovateľom apublicistom 

Tarasom Prochaskom 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
študenti GPH 
Michalovce 68     

16.11.2016 
Ako psíček a mačička umývali 

dlážku zážitkové čítanie 

zážitkové čítanie z knihy 
Josefa Čapka  Rozprávky o 

psíčkovi a mačičke 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

III. ZŠ 
Moskovská 

ulica 19     

11.11.-
24.11.2016 

Výstava o minulosti a 
súčasnosti Dobrovoľného 

hasičského zboru v 
Michalovciach výstava 

historické hasičské prístroje 
a nástroje, miniatúrne 

hasičské auta, dobové listiny 
a fotografie, obuv a i. 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   verejnosť 200     

22.11.2016 
Karel IV. - pragmatický státník 

s vizí do budoucna prednáška+beseda 

v rámci Dni českej kultúry 
2016 prednášku Karel IV. -

pragmatický státník s vizí do 
budoucna 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

Český 
spol.Košice verejnosť 20     

22.11.2016 Žabiak a cudzinec dramatizované čítanie 

dramatizované čítanie, ktoré 
odbúrava predsudky z knihy  

Maxa Velthuijsa Žabiak a 
cudzinec 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   deti XIII. MŠ 17     

23.11.2016 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 6     

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

23.11.2016 LK Čriepky – senior čítačka 

stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 7     

23.11.2016 O malej jedličke dramatizované čítanie 

dramatizované čítanie z 
knihy H.Ch. Andersena  „O 

malej jedličke“ a tvorivú 
dielpu s názvom Vianočný 

stromček 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
ANIMA DSS 
Michalovce 

klienti DSS 
ANIMA 25     

25.11.2016 Mimi a Líza čítanie s porozumením 

Deti sa pokúšali vidieť svet 
ušami, rukami, vymýšľali ako 
môže chutiť modrá farba a 

ako vopať ružová 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

deti I.stuppa 
III. ZŠ 

Michalovce 23     

29.11.2016 Mikulášska tvorivá dielpa tvorivá dielpa 

Čítali sme si príbeh o Svätom 
Mikulášovi a vyrábali, zdobili 

mikulášske kornúty na 
sladkosti 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci I.stuppa 
2.ZŠ 

Michalovce 17 30,51 €   

6.12.2016 
Vianočná pohľadnica, tvorivé 
dielne, pob. na ZŠ Krymská 5 tvorivá dielpa 

Pohľadnice boli obohatené 
vianočným prianím v 

anglickom jazyku. ZŠ Krymská 5 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci ZŠ 

Krymská V. 24     

7.12.2016 
Mikuláš, Mikuláš, čo pre nás 

máš? pob. na ZŠ Školská 2 čítanie s porozumením 
Deti sa niečo nové dozvedeli 

aj o živote Mikuláša ZŠ Školská 2 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce ZŠ Školská 2 32 2,58 €   

8.122016 

Rozprávka o obdarovanom 
Mikulášovi, pob. na ZŠ 

T.J.Moussona 4 čítanie s porozumením 

Súčasťou tohto stretnutia 
bolo charakterizovať sviatok 
Mikuláša v minulosti a dnes I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci 1. ZŠ T.J. 

Moussona 24     

9.12.2016 

Aby pamäť lepšie pracovala, 
ukončenie projektu Tréning 

pamäti pre seniorov pamäťové cvičenia 

stretnutie seniorov na 
aktivizáciu krátkodobej a 

dlhodobej pamäti  
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   seniori 8 3,77 €   

12.12.2016 
Studpa lásky (Vianočná 

rozprávka) divadielko 

príbeh o statočnom a 
pracovitom Omarovi a jeho 

láske Fatime 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
ANIMA DSS 
Michalovce 

klienti DSS 
ANIMA 21     

12.12.2016 Vianočný stromček tvorivá dielpa 

deti si vyrobili svoj vianočný 
stromček, inpirovali sa 

knihou Jany Bullovej, Detské 
vianoce 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

žiaci I.stuppa 
ZŠ sv. Michala 15 30,51 €   

13.12.2016 Domovácky recitátor recitácie a koledy 
prednes detí z DD z 

vianočnou temetikou 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce DD Michalovce deti DD 42 3,54 €   



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

13.12.2016 O malej jedličke 
dramat.čítanie+tvorivá 

dielpa 

Deti vyrábali vianočný 
stromček, ktorý sa snažili 

podľa vlastnej kreativity aj 
ozdobiť 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce   

CMŠ sv. 
Terezky 29     

14.12.2016 
Tradičný kalendár starých 

Slovanov prednáška 
prednášku na tému Tradičný 

kalendár starých Slovanov 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 
OZ ENTREĚ pri 

ZKGZ Michalovce verejnosť 15     

14.12.2016 
O malej jedličke – výtvarná 

výchova v knižnici tvorivá dielpa 
vybrali tematiku Vianoc a 

vianočnej výzdoby 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
II. ZŠ 

Michalovce 26     

15.12.2016 
Moja milá jedlička, pob. na ZŠ 

T.J.Moussona4 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 17     

15.12.2016 

Rozprávka – Vianočné 
mačiatko, pob. na ZŠ 

T.J.Moussona 4 čítanie+tvorivá dieloa 

deti si vyrábali vianočné 
ozdoby na svoj stromček v 

triede + čítanie z knihy 
Vianočné mačiatko I.ZŠ Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 
žiaci 1. ZŠ T.J. 

Moussona 18     

15.12.2016 
Krst knihy Dariny Hamarovej 

Slzy Anjela beseda 

beseda o tvorbe D. 
Hamarovej spojená s krstom 

jej novej knihy Slzy Anjela 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   verejnosť 32 101,65 €   

16.12.2016 
Michalovce, srdce Zemplína... 

ostatných 100 rokov prednáška+film 

Cieľom podujatia bolo 
spoznať históriu a súčasnosť 

nášho mesta 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   

žiaci II.stuppa 
ZŠ T.J. 

Moussona 
Michalovce 27     

16.12.2016 Čaro Vianoc prednes 
prehliadka recitácie poézie a 

prózy deti MŠ Michalovce 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
deti MŠ 

Michalovce 41 6,95 €   

21.12.2016 Stretnutie členov LK Čriepky čítačka 

Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju tvorbu za 

účasti Dalimíra Stana 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   
členovia LK 

Čriepky 3     

7.12.-
31.12.2017 Ilustrátorský Olymp putovná výstava 

diela svetových ilustrátorov 
detskej literatúry, 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

Bienále ilustrácií 
Bratislava - BIB verejnosť 251     

7.12.-
31.12.2017 Slniečko a Slniečka výstava 

experimentálna výstava 
ilustračných návrhov pre 

časopis Slniečko 
ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce   verejnosť 251     

  SPOLU           8840 
3 016,64 

€ 

2 
310,00 

€ 

 



 

VI.   Fotografická príloha aktivít 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

    

 

 

 

 


