
Fond na podporu umenia 
 Nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a 
kreatívneho priemyslu. Fond podporil projekt ,,Kniha pre každého“ ktorý prebiehal od 01. 
07.2020 – 30. 04. 2021. vo výške 18 000 € bez nutnosti spolufinancovania. Cieľom projektu 
bolo zabezpečiť vzdelávacie, relaxačné a informačné potreby čitateľov, návštevníkov a 
potencionálnych používateľov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického a jej pobočiek. 
Kúpou kníh sme zatraktívnili knižný fond pre čitateľov a návštevníkov knižnice a jej pobočiek. 
Z vyčlenenej finančnej dotácie na rok 2021 vo výške 11 215,55 € boli zakúpené  knihy v počte 
977. Ďalším podporeným projektom zameraným na nákup kníh je ,,Nová kniha pre každého“ 
vo výške 9 000 €  s povinným spolufinancovaním 1010,00€. Projekt prebieha od 01.07.2021-
30.06.2022. Z vyčlenenej dotácie na rok 2021 sme vyčerpali 3 451,34 €  a zakúpili  nové knihy 
v počte 192.  
 
Mesto Michalovce  
Mesto Michalovce v roku 2021 podporilo projekt ,,Knihy pre našich čitateľov“ vo výške 600 
€. Cieľom projektu bolo zabezpečiť vzdelávacie, informačné a relaxačné potreby čitateľov a 
návštevníkov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. Projekt bol 
schválený. Z finančnej dotácie vo výške 600 € - boli zakúpené nové knihy do knižnice z 
krásnej a náučnej literatúry pre deti, mládež a dospelých v počte 52. Projekt bol prínosom 
pre skvalitnenie služieb knižnice a rozšírenie knižného fondu. Projekt bol realizovaný od 01. 
07.2021 – 30. 09. 2021. 
 
Fond na podporu umenia  
Nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a 
kreatívneho priemyslu podporil projekt ,,Čítajme a tvorme v knižnici“ grantom v celkovej 
hodnote 4 500 €. Vlastné zdroje ZKGZ vynaložené na spolufinancovanie projektu boli v 
hodnote 550 €. Cieľom projektu bolo pripraviť kultúrne podujatia spojené s knihou a tak 
zabezpečiť a podporiť čítanie detí, mládeže, dospelých, ale aj skvalitniť vzdelávacie, 
informačné potreby čitateľov, návštevníkov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v 
Michalovciach. Bolo naplánovaných 22 podujatí. Vzhľadom k epidemiologickej situácií Covid -
19 bolo zorganizovaných iba 12 podujatí. Na základe týchto skutočnosti boli nepoužité 
finančné prostriedky vrátené Fondu na podporu umenia vo výške 1 958,26 € . Projekt bol 
realizovaný od 1.1. 2021 – 31.12.2021. 
 
Projekt v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2021 s názvom ,, Prezentácia kreatívneho 
potenciálu KSK v regióne Zemplína – Ideme Ďalej!“ 
Projekt sa dostal medzi najlepšie projekty a až v užšom výbere nebol schválený. Cieľom 
projektu bolo tvorivo rozšíriť a  pokračovať v pilotne schválenom projekte, ktorým nás v roku 
2020 podporil Košický samosprávny kraj  a vďaka ktorému sme mohli úspešne 
zrekonštruovať a sprístupniť priestory našej knižnice. 
 

 

 


