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IDENTIFIKAČNÁ KARTA  ZA  ROK 2021 
 
 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Názov: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 

Sídlo - adresa: Štefánikova 20, 071 01 Michalovce 

Právna forma:  príspevková organizácia KSK Košice 

Štatutár:  PhDr. Alena Vasiľová 

Telefón:  056/6426198, 0948 354554 

Fax:   

E-mail:  riaditelka@zkgz.sk 

Web stránka:  www.zkgz.sk 

Celkový počet 

zamestnancov                              

k 31.12.2021 21 

fyzický stav  21 

prepočítaný stav 20 

z toho:   

odborní zamestnanci 16 

ostatní zamestnanci 5 

Počet spravovaných 

objektov 1 
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1. Všeobecná charakteristika organizácie 

 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach už viac ako 90 rokov otvára svoje 

brány všetkým, ktorí milujú literatúru a túžia po poznaní. Zo skromných začiatkov sa 

vypracovala na modernú, profesionálne vybavenú, informačnú a kultúrnu inštitúciu 

komunitného charakteru, ktorá poskytuje svoje služby širokému spektru návštevníkov a 

organizuje početné kultúrno-vzdelávacie podujatia regionálneho i celoslovenského významu. 

Svoje dvere otvára dokorán pre všetkých... A predsa privilegované postavenie tu majú detskí 

návštevníci. Aby mohla mať činnosť knižnice zmysel aj v budúcich časoch, deťom tu je 

venovaná už niekoľko rokov primárna pozornosť. 

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

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

dvoch okresov - Michalovce a Sobrance. Zároveň supluje vysokoškolské knižnice pre dve 

pobočky vysokých škôl: Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave, pobočka 

v Michalovciach a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

raz mesačne pracovníci knižnice navštevujú dva kluby dôchodcov.  

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

informačnou inštitúciou, ktorá zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje dokumenty   a 

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

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 

 

Rok 2021 bol pre Zemplínsku knižnicu G. Zvonického v Michalovciach pomerne náročný. 

Pandémia šíriaca sa v spoločnosti opakovane komplikovala jej odborné činnosti, aktivity 

a podujatia, ktoré  sa podľa aktuálnej situácie prenášali z knižnice  do on-line priestoru, teda 

na našu internetovú stránku a sociálne siete. Samozrejme, ovplyvnila aj  prácu s knižničným 

fondom. Obmedzenie možnosti voľného výberu kníh v priestoroch knižnice sme riešili  

spustením objednávania kníh formou vopred nachystaných balíčkov. Ďalej sme našim 

čitateľom umožnili  od 21. 10. 2021 využívať novú službu vrátenia požičaných kníh aj mimo 

otváracích hodín knižnice,  prostredníctvom BIBLIOBOXU.  Na jeho zakúpenie sme získali 

finančné prostriedky od nášho zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja, vo výške            

4 693,00 eur. Čitatelia tak neboli obmedzovaní otváracími hodinami v  prípade, že im 

pracovné, zdravotné alebo iné povinnosti neumožnili vrátiť vypožičané knihy. Pandémia 

nezasiahla len naše životy, ale aj knižnično-informačné služby, kde bol zaznamenaný pokles 

takmer  v každej oblasti. Prehodnotiť sme museli aj projekty, na ktoré sme získali financie z 

Fondu na podporu umenia. Keďže mnohé sa zameriavali na komunitu a interaktívne 

podujatia, museli sme niektoré znich zrušiť a poskytnuté financie vrátiť, lebo  ich realizácia 

v on-line priestore nebola možná.  Knižnica sa naďalej snažila pracovať naplno, vymýšľala 

nové aktivity v on-line priestore (výstavy, kvízy, hádanky, prezentácie, videorozprávky, 

videonávody...). Knižnica sa neustále snažila zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb 

rozširovaním knižného fondu, získavaním nových inšpirácií, využívaním nových foriem 

realizovaných podujatí a neustálym vzdelávaním svojich zamestnancov, ktorí sa v priebehu 

roka 2021 prihlásili na 19 rôznych on-line vzdelávaní vo forme školení, seminárov 

a konferencií. 

Najčastejšími aktivitami v roku 2021 boli:  

výstavy (18), tvorivé dielne, on-line kvízy, prednášky, informačné prípravy žiakov materských, 

základných a stredných škôl. Celkovo bolo usporiadaných 132 podujatí,  ktoré navštívilo      

27 152 návštevníkov,  uskutočnili sme 32  informačných príprav, ktorých sa zúčastnil 567  

žiakov a študentov. To sa nám podarilo uskutočniť aj  vďaka  získanej finančnej dotácii z  

Fondu na podporu umenia vo výške 4 500,00 € na projekt Čítajme a tvorme v knižnici. Žiaľ 

z tohto projektu sa nám podarilo zrealizovať iba 12 z  naplánovaných 22 podujatí. FnPU sme 

vrátili 1 958,26 €.   
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Aby  knižnica  uspokojila informačné potreby svojich čitateľov a návštevníkov, musí v prvom 

rade  budovať  svoj knižničný fond. Vedenie knižnice tejto úlohe venovalo  náležitú 

pozornosť. V doplňovaní knižničného fondu hľadalo aj iné zdroje na ich kúpu. Takýmito 

zdrojmi  boli  grantový systém Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry  

Slovenskej republiky v rámci projektu Kniha pre každého a dotácia z rozpočtu mesta 

Michalovce na rok 2021  cez projekt  Knihy pre našich čitateľov. Spolu sme získali 15 266,89 

€. Z finančných zdrojov od zriaďovateľa  KSK sme nakúpili knihy a časopisy v celkovej sume 

24 533,33 €.  Všetky takto získané finančné prostriedky sme použili na rozšírenie a  

zatraktívnenie knižničného  fondu.  Celkovo sme do fondu zaevidovali 3 864 nových 

knižničných jednotiek.   

V rámci on-line a telefonickej metodickej pomoci sme poskytli informácie a usmernenie 15  

obecným a 2 mestským knižniciam pri vypĺňaní Ročného výkazu o knižnici za rok 2021.  

Aj v roku 2021 sme pokračovali  v  modernizácii interiérového vybavenia našich priestorov. 

Uskutočnila sa výmena podlahových krytín v kuchynkách na prízemí a prvom poschodí. 

Uskutočnil sa nákup a montáž  3 ks vstavaných skríň a 2 ks regálov, ktoré slúžia na 

spropagovanie novozakúpených knižničných titulov na náučnom oddelení. Došlo k úpravám 

a vymaľovaniu stien na náučnom oddelení. 

Vďaka výzve KSK „Tradície inšpirujú inovácie“, v ktorej sme uspeli s projektom „Mobilizácia 

kreatívneho potenciálu v regióne Zemplína“ sa nám podarilo zrekonštruovať spoločenskú 

miestnosť na 2. poschodí knižnice. Hlavným cieľom projektu bola inovácia kultúrnej ponuky 

na trhu a vytvorenie kultúrnych služieb odrážajúcich špecifiká regiónu Zemplína. Súčasťou 

projektu bol aj stoličkový výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup pre znevýhodnených 

čitateľov a návštevníkov knižnice. K jej slávnostnému otvoreniu došlo s oneskorením              

v auguste 2021 (z dôvodu pandémie) za prítomnosti predsedu KSK. V roku 2021 sa v rámci 

tohto projektu podarilo uskutočniť 5 podujatí v spolupráci s klientmi DSS Anima, Združenia 

pre duševné zdravie – INTEGRA, o.z. , so žiakmi Súkromnej ZŠ pre deti  s autizmom 

v Klokočove a s deťmi z Centra pre deti a rodiny Michalovce. 

Pri čítaní vyhodnotenia odborných činností a zároveň celej výročnej správy je  dôležité brať 

výsledky Zemplínskej knižnice G. Zvonického  v kontexte situácie, na ktorú spoločnosť nebola 

pripravená. 
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Pozitívne faktory: 
 
- kvalitný knižničný fond určený pre všetky vekové kategórie 

- celková bezbariérovosť knižnice nainštalovaním stoličkového výťahu 

 - budovanie fondu regionálnych autorov 

- spolupráca s materskými, základnými a strednými školami 

 - spolupráca s DSS  a OZ 

- stabilní a aktívni čitatelia   

- profesionálni a zanietení zamestnanci   

- úspešné zabehnuté podujatia 

 - aktivity a možnosti komunitnej práce 

 - zapájanie sa do celoslovenských akcií 

 - aktívne sociálne siete Facebook a Instagram 

-  k 31. 12. 2021 boli schválené tri zo štyroch podaných projektov, z ktorých sme získali             

14 100,00 €. 

Negatívne faktory:  

- nedostatočné  parkovacie miesta pri knižnici 

 - nedostatočné  skladové priestory  

- absencia práva povinného výtlačku regionálnych neperiodických publikácií  

- absencia moderných technológií a služieb (potreba nového výpožičného systému) 

- knižnica bola často zatvorená v niekoľkých vlnách z dôvodu COVID 19: 

 od 19. 12. 2020 do 1. 2. 2021,  

od 1. 2. 2021 sme otvorili a pracovali v obmedzenom režime, 

od 8. 2. 2021 sme boli opäť zatvorení do 14. 2. 2021, 
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od 15. 2. 2021 sme otvorili a pracovali v obmedzenom režime do 30. 4. 2021, 

od 3. 5. 2021 sme už umožnili našim čitateľom vstup na jednotlivé oddelenie knižnice a mohli 
si knihy vyberať osobne za určitých hygienických opatrení, 
 
od 27. 8. 2021 knižnica sa opäť vrátila do obvyklého režimu  (pre všetkých čitateľov – základ), 

od 26. 11. 2021 bola knižnica opäť zatvorená do 17.12.2021. 

Tieto časté obmedzenia poskytovania knižnično-informačných služieb kvôli pandémii 

koronavírusu  sa podpísali na poklese všetkých ukazovateľov v oblasti knižničných služieb 

poskytovaných používateľom. 

 

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 

 

Kvalita verejných služieb, orientácia 

na návštevníka  2020 2021  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice 

spolu 

5 828 4 638 KULT – 4.Modul, 

r.1 

počet výpožičiek spolu 136 863 116 846 KULT – 3.Modul 

r.1 

z toho absenčných 105 363 89 909 KULT – 3.Modul 

r.2 

z toho prezenčných 31 500 26 937 KULT – 3.Modul 

r.3 

knižničný fond  - stav/počet 78 413   81 642 KULT – 2.Modul, 

r.1 

Počet návštevníkov knižnice spolu 49 627 44 508 KULT –4.Modul , r. 

19 

platená návštevnosť 5 828 4 638 vypĺňať ako 

v predchádzajúcic
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h rokoch 

neplatená návštevnosť 49 627 44 508 vypĺňať ako 

v predchádzajúcic

h rokoch 

Počet podujatí organizovaných 

knižnicou spolu (celkový počet aktivít) 

126 123  KULT – 4.Modul 

r.3 

Finančná oblasť 2020 2021 

 

    

cieľ:  

znižovať náklady a zvyšovať mieru 

samofinancovania 

Náklady spolu       

náklady na činnosť knižnice spolu     

395 649 382 410 

KULT – 5. Modul, 

r. 18 

mzdové náklady celkom (vrátane 

odvodov)  287 137 271 296 

KULT – 5. Modul, 

r. 21+r.25+r.26 

Prevádzkové náklady 

49 935 59 564 

KULT -  5. Modul, 

r. 28 

Kapitálové výdavky  

30 132 4 693 

KULT -  5. Modul, 

r. 33 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 

360 767 306 511 

k 31.12., účtovné 

výkazy 

výdavky na činnosť 

34 467 51 630 

k 31.12., účtovné 

výkazy 

Príjmy spolu 

402 646 370 341 

KULT – 5. Modul, 

r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky 

363 537 328 488 

 k 31.12., účtovné 

výkazy 

na kapitálové výdavky 30 132 4 693  k 31.12., účtovné 



 

11 
 

výkazy 

spolu 393 669 333 181 

 KULT – 5.Modul, 

r. 4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu 
300 

 

KULT – 5.Modul, r. 

17 

 

 

 

z vlastnej  činnosti 

 

 

7 837 

 

 

 

7 631 

 

 

KULT – 5.Modul, r. 

15+16 -vstupné, 

vložné, poplatky,  

dary a sponzorské 
0 0 

 KULT – 5.Modul, 

r. 12 

spolu 
8 170 7 873 

 Popis v poznámke 

dole 

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy 6 309 0  získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest 
0 0 

KULT – 5.Modul, r. 

5 

domáce projekty: tuzemské granty 

spolu 
30 109 14 100 

KULT – 5.Modul, r. 

8 

zahraničné projekty: zahraničné 

granty spolu 
0 0 

 KULT – 5.Modul, 

r. 10 

počet podaných projektov 5 4 projekt: tuzemský 

aj zahraničný, FPU, 

MK SR, ÚV SR, 

zahraničné granty, 

granty zo 

súkromných 

nadácií,  projekty 

(transfery) z obcí - 

okrem kultúrnych 

počet schválených projektov 5 3 

výška získaných financií z externých 

grantov a projektov spolu  

23 800 14 100 
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poukazov 

 Vnútorné procesy, inovácie,  

marketing 
2020 2021 

  

cieľ:  cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v 

spolupráci s inými KZ v KSK 1 
5 

 

 Popis v poznámke 

dole (komentár) 

počet nových partnerstiev 0 0 
  

počet nových kľúčových aktivít 

5 2 

Rok 2021 
Vracanie kníh 
prostredníctvombi
blioboxu, 
On-line 
aktivityvideo-
návod 
Popis v komentári 

počet kľúčových mediálnych výstupov   

6 

 
7 

články v tlači, TV, 

rozhlase, sociálne 

médiá (odhad 

počtu kľúčových 

výstupov) 

Strategický rozvoj 2020 2021   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

definovaná stratégia rozvoja   áno áno, nie 

vlastný ukazovateľ rozvoja    
Ostať s našimi 
čitateľmi 
v kontakte aj 
v čase karantény 
COVID 19.  

Cieľ: zapojiť našich 

čitateľov 

a návštevníkov 

knižnice  všetkých  

vekových skupín 

do on-line 

podujatí, ktoré ich 

udržia v kontakte s 

knižnicou. 

Popis podujatí v 

komentári 
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plnenie prioritných cieľov v roku 2021 Udržanie a zvyšovanie  počtu 

detských čitateľov so 

zameraním na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti.  

Tento cieľ chceme 

dosiahnuť 

zatraktívnením 

čitateľského 

prostredia, foriem 

práce s detským 

čitateľom – 

interaktívna 

tabuľa, nové 

knižničné regály. 

Vytvorenie 

detského kútika so 

zameraním na 

mamičky na 

materských 

dovolenkách. 

Nové formy práce: 

biblioterapia a pre 

starších žiakov 

dramatizované 

čítania, literárne 

dielne, interaktívn

e formy práce 

a v tomto roku 

pribudli on-line 

podujatia 

s detským 

čitateľom. 

 

Komentár: 

On-line aktivity 

Video-návody: 

Papierový anjelik , Papierová vianočná guľa, Papierová hviezda v mesiaci december 2021 sa 
čitatelia Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach mohli v on-line priestore 
inšpirovať návodom na výrobu vianočných ozdôb z papiera. Na tvorbu sme použili stránky zo 
starých a poškodených kníh určených na vyradenie. Papier sme tak aspoň čiastočne opäť 
využili, vďaka nemu totiž vznikol náš knihovnícky anjelik, vianočná guľa a papierová hviezda 
ktorých si v pohodlí domova mohli vytvoriť naši detskí aj dospelí čitatelia. 
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Komentár: 

Ďalšie príjmy: 

Celková suma 7 872,73 € obsahuje okrem knižničných poplatkov,  aj úroky (3,71 €, príjmy 

z dobropisov (238,12 €).  

 

Počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v KSK : 

V spolupráci so zariadením INTEGRA Združenie pre duševné zdravie sme realizovali tieto 
podujatia:  
Pozdišovská keramika - prezentácia zobrazujúca históriu vzniku hrnčiarskeho remesla, 
postup výroby a zdobenia keramiky. Súčasťou podujatia bola aj tvorivá dielňa, ktorú sme 
spracovali vo forme video návodu. Tvorivá dielňa bola pripravená regionálnou maliarkou 
Mgr. Luciou Chocholáčkovou.                                Termín: 23. 2. 2021 
Teodor Jozef Mousson–podujatie pozostávalo z prednášky a tvorivej dielne. 
V rámci prednášky sme klientov oboznámili so životom a tvorbou Teodora Jozefa Moussona, 
prednáška bola doplnená prezentáciou fotografií.        Termín: 12. 8. 2021 
Rámček na fotografiu - tvorivá dielňa decoupage fotorámčeka pod vedením lektorky Mgr. 
Lucie Chocholáčkovej.          Termín: 12. 10. 2021 
 
V spolupráci so Zemplínskou knižnicou v Trebišove sme realizovali: 
Zo života rieky Bodrog - výstava  predstavuje biodiverzitu projektovej oblasti, kultúrne a 
historické dedičstvo, čo je zaujímavým a zmysluplným lákadlom pre profesionálov, bežných 
turistov i školákov. Výstavný materiál je rozdelený na 50 obrázkov, z ktorých jedna polovica 
putuje po Maďarsku a druhá po Slovensku – školy a kultúrne organizácie. 
Bola prezentovaná aj v online priestore od 1. 4. 2021  – 30. 4. 2021. 
 
V spolupráci s Hvezdárňou Michalovce sme realizovali tieto -podujatia:  
Astronomická videobásnička – prezentácia o prechádzke vesmírnou cestou 
                                                                                                Termín: 1. 4. - 30. 4. 2021    
Pohyby oblohy - videoprezentácia na tému Pohyby oblohy, pohyby planét, aspekty planét 
(vzájomné polohy Slnka, Zeme a planét).                   Termín: 01. 05. - 31. 05. 2021    
 
V spolupráci s DSS Anima Michalovce sme realizovali:  
Slniečkové planéty -  zážitkové podujatie, spojené s výstavou.  Slniečko nie je len časopis, je 
to naša najväčšia hviezda okolo ktorej obiehajú planéty. Klienti DSS sa interaktívnou formou 
zoznámili aj s planétami našej slnečnej sústavy.  Zároveň si pozreli výstavu časopisu Slniečko. 
                                                                                                Termín: 12. 8. 2021 
 
V spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach sme realizovali: 
777. výročie prvej písomnej zmienky o Michalovciach. Záhady Michaloviec. 
Historik PhDr. Martin Molnár predstavil vo svojej prednáške, spojenej s prezentáciou, 
Michalovce ako mesto plné príbehov,  od stredoveku až po 20. storočie.  
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 Termín: 16. 9. 2021 
 

2.3. Plnenie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030) 

 

 

1. Program: Regionálna kultúrna identita 
 

Na čo ste sa zamerali v roku 2021 

Pri budovaní  pozitívneho vzťahu k regiónu, jej kultúrnym zvyklostiam tradíciám a krajine  
sme sa vo svojej práci snažili zamerať hlavne na mladšiu vekovú kategóriu, ale nezabúdali 
sme ani na našich seniorov.Pandemická situácia nám veľmi neumožnila  priamy kontakt 
s našimi čitateľmi a návštevníkmi knižnice, preto niektoré naše podujatia pokiaľ to bolo 
možné sme sa rozhodli realizovať v on-line priestore. 
 
Plnenie indikátorov: 

• vytvorený unikátny zoznam regionálnych špecifík nerelevantné 

• nové kultúrne produkty a služby založené na regionálnych špecifikách (min. 10) 

nerelevantné 

• vytvorená a prezentovaná ponuka pre stredné školy (min. 1x za rok)  

Ponukový list pre študentov stredných škôl máme vypracovaný a je uverejnený na stránke 

knižnice. Tento ponukový list zvykneme obmieňať podľa záujmu zo strany študentov 

a učiteľov SŠ. 

https://www.zkgz.sk/page.html?p=484807530218989c081ec1fa77f07587 

https://www.zkgz.sk/page.html?p=18315cf3f8b516d4dced652e6a08dbec 

• inovatívne expozície využívajúce interaktívne prvky  

v rámci výzvy KSK „Tradície inšpirujú inovácie“ bol nám schválený projekt s názvom 
„Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Zemplína“ vo výške 29 972,87 eur. Hlavným 
cieľom projektu bola inovácia kultúrnej ponuky na trhu a vytvorenie kultúrnych služieb 
odrážajúcich špecifiká regiónu Zemplína. Prostredníctvom vytvorenej multifunkčnej   
miestnosti s interaktívnou tabuľou a s bezbariérovým prístupom, sme od februára do 
októbra 2021 zrealizovali 5 nasledovných podujatí, ktorých obsahom boli moderné tvorivé  
 
 

https://www.zkgz.sk/page.html?p=484807530218989c081ec1fa77f07587
https://www.zkgz.sk/page.html?p=18315cf3f8b516d4dced652e6a08dbec
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dielne zamerané na zachovanie a rozvoj regionálnych tradícií Zemplína: Pozdišovská 
keramika, Jarné zvyky našich predkov na Zemplíne, Tradícia pozdišovskej keramiky, T.J. 
Mousson, Tkanie pokrovcov.  
 
Všetky spomenuté podujatia sme zrealizovali v spolupráci so znevýhodnenými skupinami 
ľudí – klienti DSS Anima Michalovce, klienti OZ Integra, žiaci Súkromnej ZŠ pre deti 
s autizmom v Klokočove  a deti z Centra pre deti  a rodiny Michalovce. 
 
 

• funkčný informačný nástroj o kultúrnom programe v regióne nerelevantné 

• počet návštevníkov na kultúrnych aktivitách (medziročný nárast min. o 5 %), 

u mladšej generácie o 7 %  

Do roku 2019 neustále narastal záujem o naše podujatia a činnosť zo strany verejnosti. Žiaľ      

príchodom pandémie došlo k prudkému poklesu týchto čísel. 

• popularizačné aktivity vedy a výskumu (min 2) nerelevantné 

• nový grantový systém nerelevantné 

•odborná platforma pre kultúrnu politiku v regióne 

Na pôde mestského úradu sa každoročne zúčastňujeme na Školskej a Kultúrnej komisii, kde 
predkladáme správu o činnosti knižnice, jej aktivitách pre školy a verejnosť. Na týchto 
komisiách sa zvyčajne stretávame so zástupcami viacerých kultúrnych zariadení v meste, 
neziskoviek, OZ. Vzhľadom na pandemické opatrenia sa v roku 2021 nekonala žiadna 
komisia. 
 

Opatrenia a aktivity – výber:   

1.2. vytvárať podmienky na podporu talentov a rozvíjať ľudský potenciál v kultúre  

Pri ZKGZ už niekoľko rokov (2016) pracuje literárny klub Čriepky - senior, ktorému sa podarilo 
v roku 2020 vydať svoj prvý Zborník pod názvom :  Súznenie  Na vlnách času. Prezentuje 
v ňom tvorbu osem členov tohto klubu. Vo svojej tvorbe sa zameriavajú na príbehy zo života, 
krásy, zvyky, históriu nášho regiónu, Slovenska. Niektorí z nich píšu svoje práce 
aj zemplínskom nárečí. Ich tvorba je určená deťom i dospelým. Žiaľ v roku 2021 sa konalo iba 
jedno stretnutie. 
 
Autorská výstava Samuela Dankanina bola sprístupnená v on-line priestore  /Facebook, You 
tube/ od 11. 05. 2021 – 11. 06. 2021. Samuel Dankanin je mladý umelec, pochádzajúci  z 
Petroviec nad Laborcom. Svoje výtvarné cítenie rozvíjal na Škole umeleckého priemyslu v 
Košiciach, ktorú absolvoval v roku 2020. Samuel Dankanin o sebe hovorí: ,,som síce 
absolventom umeleckej školy, ale v každom prípade praxou začiatočník.  Nemal som ešte 
možnosť sa zviditeľniť, keďže v dnešnej dobe je to dosť ťažké. Preto to skúšam aj touto 
cestou. 
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Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC vyhlásilo od septembra 2020 do 
marca 2021 18. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 
do 15 rokov na tému "MÁME KRÍDLA,LETÍME" 
Do 18. ročníka sme zaslali 9 výtvarných prác odžiakov zo Základnej umeleckej školy v 
Michalovciach. Tento ročník bol úspešný  pre talentovanú žiačku Nelu Chytilovú, ktorá 
svojou prácou  „DO TEPLÝCH KRAJÍN“ získala ocenenie. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
súťaže a otvorenie výstavy najlepších prác sa  konalo 1. októbra 2021 v Hlohovci. 
 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach vyhlásila súťaž Kniha Zemplína 
2014 – 2020 s cieľom propagácie knižnej kultúry spätej so Zemplínom tematicky alebo 
osobou autora. V prvom ročníku bolo do súťaže prihlásených 31 knižných titulov.   Titul Kniha 
Zemplína 2014 – 2020 s najvyšším počtom hlasov získala kniha Kamienok. Hlasovalo za ňu 
457 ľudí. Autorkou knižky bola mladá, začínajúca spisovateľka z Michaloviec Slávka Jalčová, 
ktorá bola tiež vyhlásená za absolútnu víťazku štvrtého ročníka literárnej súťaže SLOVO. 
 
1.3. iniciovať moderné vzdelávacie i popularizačné aktivity o kultúre a umení so 

zameraním na mladú generáciu, sprístupňovať kultúru pre všetky vekové generácie, 

 
Deň ľudovej rozprávky  
Pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (16. marca 1828), známeho zberateľa 
slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov a klasikov svetovej 
literatúry a folkloristu sa koná 16. marca Deň ľudovej rozprávky. Každý rok je pre našich 
detských čitateľov pripravená nová súťaž, na ktorej sa zúčastňujú deti ich rodičia a 
knihovníci. V roku 2021 sme pre nich pripravili rozprávkový kvíz, ktorý mal 911 interakcií. 
 
Vedomostná hra pre zvedavé detičky  
 Detské knihy pre predškolákov a encyklopédie pre malých čitateľov sú na našom  detskom 
náučnom oddelení vyhľadávané, preto sme  vytvorili pre mladšiu vekovú kategóriu (do 11 
rokov)vedomostno-zábavnú hru pre zvedavé detičky. Hru v on-line priestore si zahralo 78 
detí. 
 
Jarné zvyky našich predkov na Zemplíne 
K obdobiu nástupu jari sa viaže mnoho prastarých magických i novších pragmatických 
zvyklostí, ktoré boli podrobnejšie rozobraté vo videoprezentácii, ktorú pripravilo detské odd. 
knižnice. Po jej vzhliadnutí si klienti DSS Anima,  v rámci zvolenej témy vytvorili v tvorivej 
dielni obrázky s motívmi jari. 
Podujatie bolo zrealizované v rámci výzvy Košického samosprávneho kraja Tradície inšpirujú 
inovácie a projektu ZKGZ Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Zemplína.  
 
Rozprávkový svet H.CH. Andersena - literárna súťaž online pre knihomoľov 
Mesiac apríl sa niesol v znamení narodenia významného svetového rozprávkara Hansa 
Christiana Andersena.  Pri tejto príležitosti sme pre detských čitateľov pripravili on-line 
literárnu súťaž Rozprávkový svet H. CH. Andersena. Prezentácia pozostávala z 12 otázok na 
ktoré bolo potrebné odpovedať prostredníctvom e-mailu. 
 Súťaž prebiehala od 1. apríla do 12. mája 2021. 
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Zapojilo sa do nej 22 knihomoľov, z toho sme uznali 11 správnych odpovedí. Z nich sme 
vyžrebovali troch našich čitateľov, ktorí získali knihy. 
1.    Dominika Pehaničová 
2.    Jakub Hredzák 
3.    Nelly Ivančová 
 
 
Michalovské deti ďakujú zdravotníkom 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci s Nemocnicou Svet 
zdravia Michalovce zorganizovala originálnu výstavu Michalovské deti ďakujú zdravotníkom. 
Žiaci siedmych michalovských základných škôl, spolu so žiakmi ZUŠ Michalovce, Súkromnej 
základnej umeleckej školy TALENT-UM a Súkromnej spojenej školy Klokočov 90 vzdali poctu 
zdravotníkom v čase pandémie. 155 detí vo svojich dielkach vykreslilo postavy a prácu 
lekárov, zdravotných sestier a sanitárov svojimi očami. Výstava bola sprístupnená v 
priestoroch nemocnice a v on-line priestore od 01. 07. – 31. 07. 2021.   
 
 
1.4. nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu so strednými školami, ponúknuť inovatívne 
programy v oblasti neformálneho vzdelávania pre študentov o regionálnej kultúre, 
 
Máme  pripravenú prezentáciu v powerpointe „Informatická príprava“, ktorou oslovujeme  
žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ.  V roku 2021 sme touto prezentáciou oslovili študentov 
Gymnázia Ľ. Štúra, GPH a SZŠ  on-line formou.  
 
 
1.7. realizovať aktivity na intenzívnejšiu participáciu obyvateľstva – napríklad online 
hlasovania o kultúrnych unikátoch v danom v subregióne, súťaže o autentické porekadlá v 
nárečí, prehodnotenie cenovej politiky, zaviesť návštevnícke karty a pod.) 
 
Kniha Zemplína 2014 - 2020 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach vyhlásila súťaž Kniha Zemplína 
2014 – 2020 s cieľom propagácie knižnej kultúry spätej so Zemplínom tematicky alebo 
osobou autora. V prvom ročníku bolo do súťaže prihlásených 31 knižných titulov z celého 
Zemplína. O poradí kníh v súťaži rozhodovalo 1 773 platných hlasov. Dňa 09.06.2021 sa 
uskutočnilo odovzdávanie cien. 
     Titul Kniha Zemplína 2014 – 2020 s najvyšším počtom hlasov získala kniha Kamienok. 
Hlasovalo za ňu 457 ľudí. Autorkou knižky je Slávka Jalčová, absolútna víťazka štvrtého 
ročníka literárnej súťaže SLOVO, ktorú každoročne vyhlasuje vydavateľstvo 
OrbisPisctusIstropolitana. Peňažnú výhru v sume 100 € od neziskovej organizácie Priatelia 
Zemplína prevzala v zastúpení mama Ing. Iveta Jalčová. 
     Na druhom mieste s počtom hlasov 337 sa umiestnila kniha Mousson, Svet farieb a svetla. 
Zostavovateľom publikácie je Vladimír Sekela a jej autormi Martin Molnár, historik, ktorý 
napísal kapitolu o živote maliara a historička umenia Dana Barnová, ktorá sa venovala tvorbe 
Moussona. Peňažnú výhru v sume 75 € odovzdal Mgr. Matej Staják, PhD. predseda 
občianskeho združenia Zemplínska spoločnosť Michalovce, za autorov výhru prevzala v 
zastúpení Kristína Molnárová. 
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Tretie miesto s počtom hlasov 139 patrí publikácií 35 rokov zvykov a tradícií, FS Moravančan. 
Zostavovatelia a autori publikácie sú Monika Lašíková, Kvetoslava Bačová a Maroš Lašík. 
Peňažnú výhru v sume 50 € odovzdala predsedníčka občianskeho združenia Entrée pri ZKGZ 
v Michalovciach Mgr. Iveta Majvitorová. Výhru si prevzali Monika Lašíkova a Kvetoslava 
Bačová spolu s poslancom obecného zastupiteľstva obce Moravany, Bc. Jánom Žofčákom. 
 
 
1.9. podporovať zachovanie a rozvoj miestnej kultúry a kultúry národnostných menšín 

Už niekoľko rokov sa na pôde knižnice stretávajú členovia Miestneho klubu Českého spolku 
v Michalovciach. V roku 2021 vďaka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  
odznelo niekoľko zaujímavých prednášok  z cyklu Zlomové udalosti českých dejín . Tieto 
prednášky boli určené nielen  členom Českého spolku v Michalovciach, ale i širokú verejnosť. 
 
1.15. modernými formami vrátane sociálnych médií propagovať nielen ponuku nových 
kultúrnych služieb, ale aj aktivity regionálnej samosprávy v tejto oblasti 
Propagácia a poskytovanie informácii o aktuálnych kultúrnych a spoločenských podujatiach 

na pôde knižnice prebieha rôznymi formami. Mediálne výstupy a pozvania odprezentované 

v regionálnej televízii Mistrál, regionálnom rádiu Šírava a Regína, na stránkach mesta 

Michalovce a občianskeho združenia Priatela  Zemplína. Priamou propagáciou oslovením 

čitateľa knižnice emailom alebo telefonicky. Online cez sociálne siete  Facebook, Instagram, 

YouTube a web stránkach knižnice. Tlačou informačných plagátov a pozvánok na jednotlivé 

kultúrne podujatia. 

 
1.17. do foriem a spôsobov poskytovania kultúrnych služieb vnášať inovácie, moderné 
informačné technológie 
Z dôvodu ochorenia COVID-19 bola knižnica pre verejnosť zatvorená v niekoľkých fázach aj 
v roku 2021. Aby sme boli v kontakte s našimi čitateľmi presunuli sme sa  do on-line 
priestoru. Na webe knižnice sme  zverejnili on-line  kvízy  z oblasti literatúry (Hádankovo I. 
Zima, Hádankovo II.- Na gazdovskom dvore uja Fera, Knihomoľňa – Svetom bájky, Deň 
ľudovej rozprávky,...) videonávodyna vianočné ozdoby(papierová guľa, papierový anjelik, 
hviezda) Vianočný zábavný hlavolam. Najväčší záujem bol o  on-line súťaž Kniha Zemplína 20 
14 – 2020 s cieľom propagácie knižnej kultúry spätej so Zemplínom tematicky alebo osobou 
autora. Do súťaže bolo prihlásených 31 knižných titulov z celého Zemplína. O poradí kníh v 
súťaži rozhodovalo 1 773 platných hlasov. 
 Záujem bol aj o on-line výstavy, ktorých sme uskutočnili 12. 
 

2. Program: Kreatívny priemysel 
 

V roku 2021 sme sa zamerali na prehĺbenie spolupráce s 2 základnými umeleckými školami 
v meste a pokračujeme v spolupráci OZ ENTRÉE, ktoré vzniklo pri ZKGZ v roku 2011. Žiakov 
a učiteľov týchto umeleckých škôl zapájame do rôznych aktivít, ktoré knižnica organizuje. 
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Plnenie indikátorov:    

 vytvorený akčný plán pre konkrétny program pre odvetvie, napr. ľudovo-umelecké 
remeslá,  (min. 2)nerelevantné 

 inovatívne programy a produkty v kultúre (min. 3) nerelevantné 

 spolupráca s umeleckými školami, súkromným sektorom (min. 2 partnerstvá) 
 

Knižnica dlhodobo spolupracuje so Základnou umeleckou školou v Michalovciach a 
Súkromnou základnou umeleckou školou TALENT-UM. Žiaci a učitelia týchto škôl sa aktívne 
zapájajú do podujatí organizovaných knižnicou (výtvarné súťaže, výstavy žiackych prác). 
 
Pri knižnici od roku  2011 funguje Občianske združenie ENTRÉE, ktorého členmi sú nielen 
zamestnanci knižnice. Občianske združenie vytvára platformu na ktorej  sa stretávajú tí 
občania, ktorí popri svojom zamestnaní sú ochotní a pripravení pomôcť knižnici v jej činnosti. 
 

 samostatné programy napr. koncept „film friendlyregion“) (min.2) nerelevantné 
 

Opatrenia a aktivity: 

3.4. aktívna spolupráca s umeleckými školami v regióne 

Od 1. 1. - 31. 1. 2021 prebiehala v on-line priestore výstava žiakov  Základnej umeleckej 
školy v Michalovciach pod názvom Farebný svet detí. Na výstave boli prezentované práce, 
ktoré  žiaci vytvárali  rôznymi výtvarnými technikami. (261 on-line návštevníkov) 
 
Michalovské deti ďakujú zdravotníkom 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci s Nemocnicou Svet 
zdravia Michalovce zorganizovala originálnu výstavu Michalovské deti ďakujú zdravotníkom. 
Žiaci siedmych michalovských základných škôl, spolu so žiakmi ZUŠ Michalovce, Súkromnej 
základnej umeleckej školy TALENT-UM a Súkromnej spojenej školy Klokočov 90 vzdali poctu 
zdravotníkom v čase pandémie. 155 detí vo svojich dielkach vykreslilo postavy a prácu 
lekárov, zdravotných sestier a sanitárov svojimi očami. Výstava bola sprístupnená v 
priestoroch nemocnice a v on-line priestore od 01. 07. – 31. 07. 2021.   
 
Kto je mojím ochrancom? 
Vyhlasovateľom súťaže bol Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Michalovce prostredníctvom 
Odboru sociálnych veci a rodiny. Organizátorom súťaže bola Zemplínska knižnica Gorazda 
Zvonického v Michalovciach a OZ Entrée pri ZKGZ  v Michalovciach. Svoje práce vystavovali 
žiaci ZŠ , ZUŠ a Súkromnej základnej umeleckej školy TALENT-UM. Cieľom bolo zvyšovanie 
vedomia a  povedomia u detí a mládeže o problematike podpory ochrany deti pred násilím a 
následne ich vlastné prezentovanie vnímania a chápania uvedenej problematiky kreatívnym 
vyobrazením pomocou kresby a maľby a umeleckým podaním v literárnych žánroch poézie a 
prózy. 
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Vzhľadom k situácii Covid 19  výstavu si mohli pozrieť záujemcovia lenv on-line priestore 261 
v čase od 1.1. do 31.1.2021. 
 
 

3. Proces optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych zariadení   
 

Opatrenia a aktivity – výber: 
 
4.4. intenzívne spolupracovať so zahraničnými partnermi 
4.4.2019  sa nám podarilo nadviazať kontakt so Špecializovanou všeobecnovzdelávacou 
školou I. – III. stupňa č.4 s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, ktorá je 
jedinou školou svojho druhu na území Ukrajiny, kde sa slovenský jazyk učí ako povinný 
predmet.  Na rok 2020 sme si naplánovali dve aktivity: Záložka do knihy spája školy 
a Vianočná pohľadnica.  Podarilo sa nám zrealizovať z dôvodu pandémie iba prvú aktivitu: 
Záložka do knihy spája školy (on-line) 1. ročník výstavy sa konal v dňoch 02.03. – 31. 05. 
2020.  Svoje práce  v knižnici vystavovali žiaci zo Špeciálnej školy č. 4 s prehĺbeným 
vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode. Žiaci VI. ZŠ Okružná 17 Michalovce recipročne 
vystavovali svoje práce v Užhorode. Inšpiráciou boli rozprávkové príbehy z kníh.  Výstavu v 
čase od 02. 03.2020 – 09.03.2020  si pozrelo 200 žiakov, študentov, pedagógov a 
návštevníkov. Od 22.04.2020-31.05.2020 bolo výstavu možné pozrieť na internetovej stránke 
knižnice a sociálnych sieťach. Túto možnosť využilo 282 on-line návštevníkov.  
Naša knižnica svojimi aktivitami chce prispieť k vytváraniu podmienok pri rozvoji slovenskej 
komunity na Ukrajine v oblasti vzdelávania a kultúry. V začatej spolupráci plánujeme 
pokračovať po ukončení pandémie. 
 
Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní 
Detskí čitatelia z  pobočky knižnice na ZŠ T.J. Moussona sa zapojili do 12. ročníka česko-
slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, 
rozprávok a básní, ktorý je určený slovenským a českým žiakom zo základných škôl a 
osemročných gymnázií. Slovenská pedagogická knižnica ho organizuje v spolupráci s 
Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. 
Cieľom oboch projektov je opätovne pomôcť slovenským a českým pedagógom a školským 
knihovníkom vytvárať v triedach takú atmosféru, ktorá bude podnecovať a dokáže nadchnúť 
celý kolektív žiakov pre čítanie kníh, pre diskusiu o prečítaných príbehoch a pre výtvarné 
stvárnenie literárneho motívu z prečítaného textu. 
 Žiaci  v rámci tvorivej dielne vyrábali záložky, ktoré poputovali žiakom z partnerskej školy 
v ČR. Záložky vyrobené čitateľmi na I.ZŠ putovali do partnerskej školy ZŠ Pchery, okres 
Kladno. 
 
4.5. Strategický rozvoj  
 
• vypracovať/aktualizovať pre každé kultúrne zariadenie vlastnú rozvojovú koncepciu 
Orientácia na návštevníka a kvalitné kultúrne služby: 
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ZKGZ v Michalovciach má od januára 2020 vypracovanú vlastnú Koncepciu rozvoja kultúry na 
roky 2020-2025 (2030). Túto koncepciu sme sa snažili napĺňať aj počas roka 2021, aj napriek 
nepriaznivej pandemickej situácii počas ktorej bola naša knižnica začiatkom roka zatvorená.  
 
• nová cenová politika „šťastné hodinky, rodinné lístky, vernostné karty, nové formy 
prezentácie KSK a podobne 
Zľavnený členský poplatok knižnica poskytuje: 

 zľavnené rodinné zápisné 

 invalidný dôchodca  /dospelý/       

 invalidný dôchodca  /dieťa/           

 držitelia preukazu ZŤP neplatia členský poplatok 

 držiteľom Senior karty pre rok  2022 zľavu na zápisnom do knižnice, ktorá je pre 

dôchodcu – držiteľa Senior karty  stanovená na 1.00- €. 

Držiteľom Zlatej a Diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Janského  a držiteľom Medaily prof. 
MUDr. Jána Kňazovického  s účinnosťou od 01. 01. 2020  poskytujeme: 
  - bezplatné ročné zápisné bez ohľadu na miesto trvalého alebo prechodného pobytu v 
rámci KSK 
  - bezplatný prístup na internet v zmysle platného prevádzkového poriadku 
  - bibliografické informácie a rešeršné služby pre preukázateľnú osobnú potrebu. 
 
• inovácie v produktoch a marketingu - zlepšiť propagáciu (vrátane sociálnych médií) a 
zaviesť profesionálny marketingový manažment organizácií 
Vzhľadom na pandémiu aj knižnica zaznamenala pochopiteľný pokles všetkých aktivít, ktoré 
vyžadujú osobnú návštevu. Situácia však znamenala zároveň aj posilnenie prítomnosti 
knižnice v online priestore. Záujem vyvolala  online forma prezentácie: literárne kvízy, 
videoprezentácie a tvorivé dielne. 
 
4.6. realizovať prioritné sektorové zámery podľa typov kultúrnych zariadení:  
 
 • zabezpečiť výraznejšie spolupodieľanie sa na činnosti a prevádzke zo strany miestnej 
samosprávy, kde majú knižnice sídlo 
Mesto Michalovce nás  v roku 2021 podporilo cez projekt ,,Nové 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. Z finančnej dotácie vo výške 600 € - boli zakúpené nové knihy do knižnice z 
krásnej a náučnej literatúry pre deti, mládež a dospelých v počte 82. Projekt bol realizovaný 
v mesiacoch júl – september 2021. 
 
 • realizovať prierezové programy celoživotného vzdelávania, osobitne rozvoja čitateľskej 
gramotnosti a aktivity komunitného charakteru 
Slniečkové planéty, ZŠ Švermu, ZŠ P. Horova, DSS Anima, ZŠ Moskovská (4x)  
Oddelenie pre deti a mládež pripravilo 7.6.2021, 9.6.2021, 17.6.2021 pre deti ZŠ  Michalovce 
sprievodné zážitkové podujatie, spojené s výstavou.  Slniečko nie je len časopis, je to naša 
najväčšia hviezda okolo ktorej obiehajú planéty. Deti sa interaktívnou formou zoznámili aj  
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s planétami našej slnečnej sústavy.  Zároveň si pozreli výstavu časopisu Slniečko s jeho 
planétami – jednotlivými rubrikami v časopise (Čítanie na pokračovanie, Deti v zelenom, 
Komix, Etika, Jožko Mrkvička, Naše divy, Pekné čítanie, Slniečko v peknej knihe, Galéria 
Slniečka) 
Detský čitateľ - formotvorné prostredie 
 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického – detské oddelenie pre deti a mládež  v spolupráci 
s Fondom na podporu umenia 22.10.2021 zrealizovalo pre detských knihovníkov a učiteľov 
základných škôl odborný seminár na tému: Detský čitateľ – formotvorné prostredie. 
 Cieľ podujatia:   Zvyšovanie čitateľskej gramotností detí, zlepšenie čítavosti u žiakov 
základných škôl a detských čitateľov knižnice.  
 PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD  z Katedry knižničnej a  informačnej vedy UK Bratislava  si 
pripravila  prezentáciu  pod názvom Strategické opory čitateľskej kompetencie počiatočných 
čitateľov a možnosti ich rozvoja: interaktívna prednáška s video ukážkami z výskumu 
čitateľských zručností (doplnená o metodiku, diskusiu a skúsenosti)   
 Mgr. Tibor Hujdič  - aktívny propagátor čítania na Slovensku  si pripravil tému  „Rozdiel 
medzi testovaním a rozvojom čitateľskej gramotnosti." ukážka z práce s metódou:  Hlasného 
modelovania čitateľských stratégií učiteľom 
Podujatia  sa zúčastnilo 25 učiteľov a knihovníkov. 
Indiánske leto pre deti v knižnici - LT T.J. Moussona, CVČ Sobrance, Letný tábor 
FunHolidays 
Dňa 8.7.2021, 16.7.2021, 20.7.2021 v rámci Indiánskeho leta pre deti v knižnici sa v 
Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického stretli deti z letných táborov  na zážitkovom čítaní z 
knihy Orlie Pierko od spisovateľa Wolfganga Venohra. Spoločne sme si prečítali príbeh Ako sa 
učil Orlíček ryby lapať. Žiaci mali možnosť spoznať malého knižného hrdinu Orlie Pierko aj cez 
večerníčkový seriál ,či pripravené videá. 
Detské oddelenie ZKGZ Michalovce sa  počas prázdnin zapojilo do projektu Prečítané leto 
2021 určené detským čitateľom knižnice. Hlavným partnerom podujatia bolo vydavateľstvo 
Martinus a partnerom Slovenská asociácia knižníc. 
Prečítané leto – ponuka knižných letných zážitkov počas prázdnin( júl, august)  formou 
čítania, hrania, zážitkov a tvorivých dielní. Každý týždeň sme prinášali deťom vo veku 2 – 6 
rokov a ich rodičom nové  tipy odporúčaných kníh na vopred určené témy.  
Detské oddelenie pripravilo pre deti niekoľko zážitkových čítaní, dramatizovaných čítaní v 
priestoroch knižnice aj on-line priestore. 
 
 
 • aktívne využívať regionálne bohatstvo v knižniciach 
Regionálne oddelenie knižnice napĺňa databázu Literárne osobnosti nášho regiónu. V tejto 
databáze je momentálne cca 30 známych osobnosti. Naši čitatelia majú k dispozícii cca  1 225 
kníh s regionálnou tematikou, ktoré využívajú študenti pri písaní bakalárskych,  diplomových  
prác. Je o ne veľký záujem pri realizácii výskumov na rôzne témy, pri písaní ročeniek, kníh 
zameraných na náš región. 
 
 • pokračovať v procese digitalizácie nerelevantné 
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 • zapojiť regionálne knižnice do benchmarkingu 
ZKGZ v Michalovciach je už niekoľko rokov zapojená do benchmarkingu knižníc, čo nám 
umožňuje porovnávať naše knižnične ukazovatele s výkonmi iných knižníc na Slovensku 
a motivuje nás to k ďalšiemu napredovaniu. 
 
• zjednotiť informačné systémy 
ZKGZ plánuje začať pracovať v novom knižničnom programe DAWINCI, Záujem o tento 
program prejavili Zemplínska knižnica v Trebišove a Knižnica P. Dobšinského v Rožňave. 
Ide o program, ktorého výhodou  je, že je viac prispôsobený slovenským knižniciam  
prepojeniu medzi nimi a slovenskému používateľovi, zároveň je veľmi podobný doterajšiemu 
systému VIRTUA. 
 • modernizovať interiérové vybavenie knižníc 
Modernizovať interiér knižnice sa snažíme už niekoľko rokov po sebe. Vymenili sme 
knižničné regáli a nábytok  na všetkých oddeleniach, v rámci modernizácie   sme  vymenili 
stropné svietidlá na 1. a 2.  poschodí, upravili a vymaľovali stropy a jednotlivé oddelenia, 
opravili sme  strešnú krytinu , uskutočnila sa  montáž niekoľkých  klimatizačných jednotiek 
na regionálnom, náučnom, ekonomickom oddelení, oddelení beletrie pre dospelých, 
riaditeľni vymenili nefunkčné radiátory,  vymenili pracovné stoly , zmodernizovali sme  
kuchynky pre našich zamestnancov zakúpením kuchynskej linky, stola a stoličiek, šatníkových 
skríň a uskutočnili  výmenu podlahovej krytiny. V priestoroch celej budovy knižnice je už  
voľne dostupná Wi-Fi sieť, prostredníctvom ktorej sa naši návštevníci môžu vlastnými 
zariadeniami (notebook, smartphone) pripojiť na internet. Webová stránka knižnice má od 
začiatku  roka 2018 nový dizajn. V  roku 2020 sa nám podarilo vďaka projektu „Mobilizácia 
kreatívneho potenciálu v regióne Zemplína“ zabezpečiť pre knižnicu bezbariérový prístup a 
vytvorenia multifunkčnej   miestnosti s interaktívnou tabuľou, v ktorej sa v roku 2021 
uskutočnili 3 podujatia. 
 

 

Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2021 

 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na 

rok 2021 

Komentár 

Súťaž:  Kniha Zemplína 2014 – 2020 
Termín: marec – jún 2021 

ZKGZ v Michalovciach vyhlásila súťaž 
Kniha Zemplína 2014 – 2020 s 
cieľom propagácie knižnej kultúry 
spätej so Zemplínom tematicky 
alebo osobou autora. V prvom 
ročníku bolo do súťaže prihlásených 
31 knižných titulov. O poradí kníh v 
súťaži rozhodovalo 1 773 platných 
hlasov. Dňa 9. 6. 2021 sa uskutočnilo 
odovzdávanie cien. 
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T itul Kniha Zemplína 2014 – 2020 s 
najvyšším počtom hlasov získala 
kniha Kamienok. Hlasovalo za ňu 457 
ľudí. Autorkou knižky bola Slávka 
Jalčová mladá začinajúca regionálna 
spisovateľka. 

Výstava: Michalovské deti ďakujú 
zdravotníkom 
Termín: 1. 7. – 31. 7. 2021 

ZKGZv Michalovciach v spolupráci s 
Nemocnicou Svet zdravia 
Michalovce zorganizovala originálnu 
výstavu Michalovské deti ďakujú 
zdravotníkom. Žiaci siedmych 
michalovských základných škôl,  
vzdali poctu zdravotníkom v čase 
pandémie. 155 detí vo svojich 
dielkach vykreslilo postavy a prácu 
lekárov, zdravotných sestier a 
sanitárov svojimi očami. 

Teodor Jozef Mousson - Maľba detailu 

Slávnostné otvorenie multifunkčnej 
miestnosti pri príležitosti ukončenia 
projektu Mobilizácia kreatívneho 
potenciálu v regióne Zemplína 
Termín: 12. 8. 2021 
Projekt: Tradície inšpirujú inovácie 

V spolupráci so zariadením 
Združenie pre duševné zdravie – 
INTEGRA, o.z. sme pripravili 
podujatie TEODOR JOZEF MOUSSON 
– MAĽBA DETAILU, ktoré 
pozostávalo z prednášky a tvorivej 
dielne. Klienti maľovali ľubovoľnú 
časť z obrazu T. J. Moussona - Dcéra 
v záhrade pod vedením lektorky  
regionálnej maliarky Mgr. Lucie 
Chocholáčkovej. Súčasťou podujatia 
bolo taktiež slávnostné otvorenie 
multifunkčnej miestnosti pri 
príležitosti ukončenia projektu 
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v 
regióne Zemplína pod záštitou 
predsedu Košického samosprávneho 
kraja Rastislava Trnku. 

777. výročie  prvej  písomnej zmienky o 
Michalovciach                                                                                               
Termín: 16. 9. 2021 
FnPU      

Historik Zemplínskeho múzea v 
Michalovciach PhDr. Martin Molnár 
predstavil vo svojej prednáške, 
spojenej s prezentáciou, Michalovce 
ako mesto plné príbehov,  od 
stredoveku až po 20. Storočie. 
Podujatie sa uskutočnilo 
v spolupráci so Zemplínskym 
múzeom a bolo zamerané na šírenie 
vedomostí o regionálnej histórii. 
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Môj Anjel sa vie biť – beseda so 
psychologičkou pre 3. a 5. roč. ZŠ 
Termín: 27. 9. a 25. 10. 2021 

Beseda so psychologičkou PhDr. 
Henrietou Boruchovou - Sochovou o 
nebezpečnom sociálno - 
patologickom jave šikanovania 
medzi deťmi. Zámerom stretnutia 
bolo veku primeraným spôsobom a 
zážitkovými aktivitami naučiť deti 
vnímať jedinečnosť každej bytosti a 
že inakosť nie je dôvod na výsmech. 
Beseda  bola spojená s príbehom 
Môj anjel sa vie biť z knihy od 
Romana Brat. 

KTO JE MOJÍM OCHRANCOM? 
Termín: september -november 2021 

III.  ročník výtvarno-literárnej súťaže 
pre žiakov ZŠ a ZUŠ v okrese 
Michalovce                                              
Cieľom výtvarno-literárnej súťaže je 
zvyšovanie vedomia a povedomia u 
detí a mládeže o problematike 
podpory ochrany detí pred násilím a 
následne ich vlastné prezentovanie 
vnímania a chápania uvedenej 
problematiky kreatívnym 
vyobrazením pomocou kresby a 
maľby  a umeleckým podaním 
v literárnych žánroch poézia a próza. 
Súťaž je realizovaná v súlade s 
implementáciou Národného 
projektu Podpora ochrany detí pred 
násilím (kód ITMS 2014 + : 
312041M679) a plnením cieľov 
Národnej stratégie na ochranu detí 
pred násilím. 

Detský čitateľ – seminár 
Termín: 22. 10. 2021 
FnPU 

 

Seminár pre detských knihovníkov, 
učiteľov MŠ a ZŠ. Detský čitateľ – 
formotvorné prostredie IV. 
Cieľ podujatia:   Zvyšovanie 
čitateľskej gramotností detí, 
zlepšenie čítavosti u žiakov 
základných škôl a detských čitateľov 
knižnice. 
Prednášajúci: PhDr. Ľudmila 
Hrdináková, PhD  z Katedry 
knižničnej a  informačnej vedy UK 
Bratislava, 
Mgr. Tibor Hujdič  - aktívny 
propagátor čítania na Slovensku 
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3.1 Plnenie štandardov 

Uznesením Vlády SR č. 943/2008 bola schválená Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 
na roky 2008 - 2014, korešpondujúca so zámermi Stratégie informatizácie spoločnosti. Vláda 
odporučila predsedom samosprávnych krajov, aby vo svojej územnej pôsobnosti zabezpečili 
činnosť verejných knižníc a rozvoj knižnično-informačných služieb. OKaCR zapracoval ciele a 
úlohy Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do Stratégie rozvoja kultúry KSK na roky 
2008 – 2014, ktorú Zastupiteľstvo KSK schválilo uznesením číslo 484/2008.  
 
Zámerom štandardizácie knižníc KSK je : 
 
vytvorenie jednotného systému noriem pre tvorbu a zabezpečenie podmienok 
rozvojačinnosti knižníc v záujme vybudovania otvoreného informačno-knižničného systému, 
schopného integrovať sa do informačno-knižničného systému SR, využitie benchmarkingu, 
ako efektívneho nástroja riadenia, ktorý prostredníctvom merania výkonov a procesov 
organizácie a ich systematickým porovnávaním s výkonom ostatných hľadá najlepšie 
riešenie, odbúranie mechanických úkonov v službách a presun ľudských zdrojov do živého 
kontaktu s užívateľmi a kultúrnou verejnosťou. 
 

Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2021 

Počet knižných jednotiek 
získaných kúpou 

2 % z 
knižného 
fondu 

Fond 81 642 zväzkov 3 864 zväzkov= 4,73% 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov 

10 eur  
na knihu 

39 800,22 : 3 864=10,30 € Nákup KF 10,30 € 

Počet titulov periodík 
 

35 - 50 
50 – 80 
100 – 150 

Podľa počtu obyvateľstva 
v danom meste 
5 000 – 20 000 
obyvateľov 
20 000 – 40 000 
obyvateľov 
nad 100 000 obyvateľov 

52 

Počet 
prevádzkových hodín 

min. 50 
hodín / 
týždeň  

 54 

Počet výpožičiek na 1 
zamestnanca 
vykonávajúceho 
knihovnícke 
činnosti 
 

60 – 80 % 
zo 
slovenského 
štandardu  
9 000 – 
12 000 
výpožičiek  

Výpožičky na 1 
zamestnanca (pracovníka 
služieb) vykonávajúceho 
knihovnícke činnosti, 
v prípade kumulácie 
pracovných činností 
vykazovať prepočítaný 
stav. 

778,97 – 59,92% 
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Počet výpožičiek na 1 
čitateľa 
 

min. 20 / 
rok 

Sledovať zo štatistického 
výkazu – výpožičky 
celkom 

11 6846:4 638=25.19 

Počet platených akcií, 
služieb a podujatí 
organizovaných knižnicou 

4 ročne  4 

Počet marketingových 
aktivít so zameraním na 
propagáciu knižnice 

4 

 

7 
- Kto je mojim 
ochrancom?                   
- Kniha Zemplína 2014 
– 2020                                  
- Ex Libris Ad 
Personam Hlohovec                          
- Michalovské deti 
ďakujú zdravotníkom      
- Czech Innovation 
Expo                                         
- 777. výročie prvej 
písomnej zmienky o 
Michalovciach. 
Záhady Michaloviec     
- Transsibírska 
magistrála - Vlakom z 
Moskvy do Pekingu 
 
 

Počet odbornej činnosti, 
regionalistika 
a digitalizácia  

4 Vydané bibliografie, 
metodické materiály, 
publikačná činnosť 
z regionálnych fondov, 
vystúpenie na 
konferenciách a 
seminároch, spracovanie 
pomôcok pre účely 
bádania v regionálnych 
zbierkach (katalógy, 
retrospektíva...); 
digitalizácia – prevod 
knižničného dokumentu 
do elektronickej formy   
za účelom ochrany 
a sprístupnenia – 
digitalizácia vzácnych 
dokumentov, periodík, 
knižných lístkov, 
pohľadníc, AVD...) 

Odborný seminár: pre 
knihovníkov školských 
knižníc v okrese 
Michalovce. 
Vzdelávanie 
knihovníkov – 
metodické pokyny 
preknihovníkov 
obecných knižníc pre 
okres Michalovce 
a Sobrance,  pri 
vyplňovaní kultúrnych 
výkazov 
Pravidlá RDA v 
katalogizačnej praxi -  
metodické pokyny pre 
knihovníkov obecných 
knižníc 
Literárne osobnosti 
nášho regiónu – 
aktualizácia web 
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stránky 

Počet podujatí  
literárneho charakteru + 
výstavy 

8  44 podujatí a 18 
výstav 

Počet podujatí zamerané 
na celoživotné 
vzdelávanie 

2  
 

18 (rozpísane 
v komentári) 

 

Komentár k štandardizácií :  
Počet marketingových aktivít so zameraním na propagáciu knižnice (komentár) 

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

knižnica cieľové skupiny prostredníctvom : 

- internetu na webových stránkach  

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

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

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

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

- regionálnej tlače – Michalovčan (dvojtýždenník) 

- vysielania regionálnej televízie – Mistrál, TV Zemplín 

- vysielanie rádia Regina 

- informačných plagátov a pozvánok na kultúrne podujatia – Informačné stredisko  

  Michalovce, 

- emailovej komunikácie s používateľmi knižnice, 

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

nášho regiónu  

http://www.zkgz.sk/page.html?m=79df95b8249faac6507e3a890ccc6da5&p=4793d2b3d1f32

da05d8849a88199fb5f&s=0 

 

Počet podujatí zamerané na celoživotné vzdelávanie: 

Hádankovo - Zima (hádanky pre deti) 
 15.1.2021 sme pripravili pre našich malých knihomoľov a čitateľov  on-line kvíz  Hádankovo 
– Zima.  
 
 

http://www.novinyzemplina.sk/
http://www.michalovce.sk/
http://www.facebook.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.podujatia.sk/
http://www.zkgz.sk/
http://www.korzar.sk/
http://www.dolnyzemplin.sk/
http://www.michalovskenoviny.sk/
http://www.mistral.sk/
http://www.global24.sk/
http://www.kosiceonline.sk/
http://www.youtube.com/
http://www.michalovskespravy.sk/
http://www.zkgz.sk/page.html?m=79df95b8249faac6507e3a890ccc6da5&p=4793d2b3d1f32da05d8849a88199fb5f&s=0
http://www.zkgz.sk/page.html?m=79df95b8249faac6507e3a890ccc6da5&p=4793d2b3d1f32da05d8849a88199fb5f&s=0


 

30 
 

 
Vedomostná hra pre zvedavé detičky  
Detské knihy pre predškolákov a encyklopédie pre malých čitateľov sú na našom  detskom 
náučnom oddelení vyhľadávané, preto sme  vytvorili pre mladšiu vekovú kategóriu 
vedomostno-zábavnú hru pre zvedavé detičky. 
Poznáš Slovensko? 
V mesiaci február a marec 2021,  v čase obmedzeného prístupu do priestorov našej knižnice, 
sme vytvorili  v on-line priestore vedomostný kvíz o Slovensku. Pri jeho vypĺňaní sa  
dozvedeli veľa zaujímavých informácií o našom krásnom Slovensku. 
Knihomoľňa I. a II. 
Detské oddelenie knižnice pripravilo od marca do apríla 2021 on-line literárne kvízy 
Knihomoľňa I. a II. V tomto kvíze ste si mohli preveriť svoje znalosti z literatúry, ale aj 
orientáciu v knižničnom fonde, názov našej  knižnice, jej históriu a profilizáciu detského 
oddelenia. 
Zábavný hlavolam č.1 a č.2 
Pri príležitosti mesiaca knihy oddelenie beletrie pripravilo pre čitateľov knižnice obrázkový 
hlavolam pod názvom „Zábavný hlavolam č.1 a č.2“. Cieľom online podujatia bolo zábavnou 
formou prezentovať známe knižné tituly z fondu ZKGZ. Úlohou čitateľov bolo uhádnuť 
autorov a názvy kníh, ktoré sme zašifrovali pomocou grafických symbolov. Hlavolam bol 
zverejnený na internetovej a FB stránke knižnice a bol určený pre mládež 15+ a dospelých 
čitateľov. 
Rozprávkový svet H.CH. Andersena - literárna súťaž online pre knihomoľov 
Mesiac apríl sa niesol v znamení narodenia významného svetového rozprávkara Hansa 
Christiana Andersena.  Pri tejto príležitosti sme pre detských čitateľov pripravili online 
literárnu súťaž Rozprávkový svet H. CH. Andersena. Prezentácia pozostávala z 12 otázok na 
ktoré bolo potrebné odpovedať prostredníctvom e-mailu. 
Súťaž prebiehala od 1. apríla do 12. mája 2021. 
 Máj - Zvyky a tradície 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, pripravila prostredníctvom video-
prezentácie  Májové zvyky a tradície. V máji sa prebúdza príroda a rozvoniavajú  kvitnúce 
kvety. S týmito dňami sa však spája aj niekoľko zvykov a tradícií, ktoré boli v minulosti 
zaužívané, avšak len niektoré z nich sa udržiavajú dodnes. Jednou z najstarších ľudových 
tradícií je stavanie mája. Ďalším zvykom je bozk pod rozkvitnutou čerešňou. Prostredníctvom 
video-prezentácie si naši čitatelia a verejnosť mohli tieto zvyky a tradície pripomenúť. 
termín podujatia: 1. 5.-31.5.2021    
https://www.youtube.com/watch?v=fjOcVmotDwU 
 
České hrdinky : Významné ženy české historie a současnosti 
Výstavu „České hrdinky : Významné ženy české historie a současnosti“ sprístupnila 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, v spolupráci s Českým spolkom v 
Bratislave v dňoch od 3. do 31. mája 2021. Putovný výstavný projekt bol inšpirovaný 100. 
výročím ratifikácie volebného práva žien v Československu a 200. výročím narodenia 
vynikajúcej českej spisovateľky Boženy Němcovej. Výstava bola spropagovaná v relácii 
Národnostné správy na STV2 a sprístupnená aj na Youtube kanáli Zemplínskej knižnice 
Gorazda Zvonického. 
Cieľ: Predstaviť portréty 23 významných ženských osobností, videných očami súčasnej 
mladej vlny ilustrátorov, študentov Fakulty dizajnu a umenia Ladislava Sutnara Západočeskej  

https://www.youtube.com/watch?v=fjOcVmotDwU
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univerzity v Plzni. 
Videopozvánka k výstave:https://www.youtube.com/watch?v=gUWNelL4-pw 
 Zlomové udalosti českých dejín. I. diel - Husitská revolúcia 
Cyklus prednášok z Českej histórie Miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach 
sa začal  prednáškou spojenou s besedou pod názvom Zlomové udalosti českých dejín I. diel 
Husitská revolúcia. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín SR 2021. 
Dátum  1. 6. 2021 
Zlomové udalosti českých dejín. II. diel - Bitka na Bielej hore 1620 
Zlomové udalosti českých dejín pokračovali druhou prednáškou pod názvom Bitka na Bielej 
hore 1620. Od prezentoval ju JUDr. Miroslav Schýbal pre členov Miestneho klubu Michalovce 
Českého spolku v Košiciach,  bola z  cyklu prednášok z Českej histórie. Objasnil v nej 
hospodársku situáciu v Európe, porozprával o vojnách katolíkov proti protestantom, o 
sporoch, ktoré vyústili až do bitky na Bielej hore. Podujatie bolo realizované s finančnou 
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR 2021. 
Dátum  14. 6. 2021 
Zlomové udalosti českých dejín. III. diel - Revolučné povstanie 1848 
Tretia prednáška z cyklu  Zlomové udalosti českých dejín mala názov Revolučné povstanie 
1848. V roku 1848 zachvátila Európu vlna revolúcií, ktoré boli  rýchlo potlačené.  Výbušná sila 
revolúcie v Rakúsku výrazne prispela k zosilneniu národného hnutia v Čechách, Uhorsku, 
Rumunsku, Chorvátsku ale aj v Taliansku. Revolučný ideál prijali v Čechách s nadšením. Dňa 
2. Júna 1848 zvolali do Prahy Slovanský zjazd. Na jeho záver, 12. júna, vypuklo ozbrojené 
povstanie.  Tieto udalosti, ale aj mnoho iných boli obsahom prednášky JUDr. Miroslava 
Schýbala. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín SR 2021. 
Dátum  28. 6. 2021 
Tri " Podvihorlatské memorandá" a situácia na strednom Zemplíne v roku 1919 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach,  pripravila 25. 6. 2021 pre svojich 
priaznivcov a čitateľov stretnutie s autorom knihy  Tri „Podvihorlatské memorandá“  a 
situácia na strednom Zemplíne v roku 1919 – Václavom Ihnátom. Podujatie sme mohli 
uskutočniť vďaka  prostriedkom z Fondu. Dokumenty prvé „Zalužické memorandum“ a 
situácia v prvých mesiacoch roka1919 ,  „Vinianske memorandum“(rezolúcia), 
prostredníctvom týchto memoránd spísaných v Zalužiciach a vo Vinnom, vyjadrili obyvatelia 
svoju vôľu začleniť sa do novovznikajúcej ČSR.  
Zlomové udalosti českých dejín. IV. diel - Vznik I.ČSR 
Miestny klub Michalovce Českého spolku v Košiciach zakončil Cyklus prednášok z českej 
histórie IV. dielom pod názvom Vznik I. ČSR. Podujatie sa konalo 12.7.2021. Záverečnú  
prednášku spojenú s besedou viedol JUDr. Miroslav Schýbal. Rozobral v nej situáciu pred 
vznikom I. ČSR, dotkol sa udalostí ako bola I. svetová vojna, situácia v Rakúsko-Uhorsku atď. 
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín SR 2021. 
Kde, Ako, Prečo? 
Deti z denného letného tábora si dńa 20. 07. 2021 zmerali svoje sily vo vedomostnom kvíze 
,,Kde, Ako, Prečo?“. Zábavne popoludnie preverilo nielen ich všeobecné znalosti ale poskytlo 
priestor dozvedieť sa niečo nové. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gUWNelL4-pw
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CzechInnovation Expo 
V dňoch od 13.6.2021 do 31.8.2021 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v spolupráci s 
Českým centrom v Bratislave v priestoroch internetového oddelenia  sprístupnila verejnosti 
interaktívnu výstavu CZECH INNOVATION EXPO. 
Výstava prezentovala storočnú históriu Česka v oblastiach vedy, výskumu, bohatú tradíciu 
svetovo uznávaných priemyselných značiek ako Škoda, Jawa, Zetor, Tatra, Koh-i-noor, 
Preciosa alebo Baťa, ale taktiež novú generáciu predstaviteľov vedeckého, inovatívneho a 
podnikateľského prostredia. Špecifikum výstavy bolo v tom, že prepojila interaktívne a 
audiovizuálne umenie, dizajn a nové inovačné trendy spoločnosti. 
Výstava CzechInnovation Expo bola pôvodne pripravená pri príležitosti 100. výročia 
československej štátnosti (1918-2018). 
777. výročie prvej písomnej zmienky o Michalovciach. Záhady Michaloviec 
Historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach PhDr. Martin Molnár predstavil vo svojej 
prednáške, spojenej s prezentáciou, Michalovce ako mesto plné príbehov,  od stredoveku až 
po 20. storočie. Podujatie z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia, ktorý je 
hlavným partnerom projektu. 
Dátum:  16. 9. 2021 
Transsibírska magistrála - Vlakom z Moskvy do Pekingu  
 Dr. Frederik Orenčák, zubný lekár, cestovateľ, rodák z Michaloviec sa prišiel podeliť so 
svojimi zážitkami z ciest s čitateľmi našej knižnice. Vo svojej prednáške spojenej s 
prezentáciou nám predstavil Transsibírsku magistrálu pretínajúcu Rusko z Moskvy až do 
Vladivostoku. Napájajú sa na ňu ďalšie významné trate, napríklad Transmongolská 
magistrála, ktorá spája ruské, burjatské mesto Ulan-Ude neďaleko Bajkalského jazera s 
Čínou. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
Dátum: 8.10.2021 
Detský čitateľ - formotvorné prostredie 
Seminár pre detských knihovníkov, učiteľov MŠ a ZŠ. Cieľ podujatia:   Zvyšovanie čitateľskej 
gramotností detí, zlepšenie čítavosti u žiakov základných škôl a detských čitateľov knižnice. 
Prednášajúci: PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD  z Katedry knižničnej a  informačnej vedy UK 
Bratislava a Mgr. Tibor Hujdič  - aktívny propagátor čítania na Slovensku. 
 
 

3.2  Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 

Hlavná činnosť 

1. Knižničný fond 

2. Služby  

2.1 Používatelia – čitatelia 

2.2 Výpožičky, informačná činnosť 

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

Prírastky KF                3 864 

Úbytky KF                   635 

Celkový stav              8 1642 

 

Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF (plán nebol stanovený) 

Knihy 24 533,33             

Periodiká 2 763,20              

Celkový stav 27 296,53              

 

Čerpanie sponzorských  príspevkov a grantov na nákup kníh  

Mesto Michalovce  600,00             

Fond na podporu umenia 14 666,89              

Spolu 15 266,89 

 

Čerpanie financií na nákup knižničných fondov spolu 

Knihy 39 800,22             

Periodiká 2 763,20              

Spolu 42 563,42 

 

Prírastky KF spolu  3 864 zväzkov      

Beletria  1 641 

Náučná literatúra pre dospelých    610 

Beletria pre deti 1 178 

Náučná literatúra pre deti    435 

Spolu              3 864 

        

 

Nákup knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia : 

Spôsob 

nadobudnutia 

Náučná 

literatúra 

Krásna 

literatúra 

Náučná 

literatúra 

Krásna 

literatúra Spolu 

Trieda exemplára pre dospelých pre dospelých pre deti pre deti   
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darom 92 174 18 130 414 

domácou kúpou 350 752 178 625 1 905 

z grantu 167 715 237 420 1 539 

náhradou 1 0 2 3 6 

Spolu 610 1 641 435 1 178 3 864 

 

V  roku 2021 bolo vyradených a do zoznamu úbytkov zaevidovaných  635 knižničných 

jednotiek. Dôvodom vyradenia bola opotrebovanosť dokumentov alebo strata.   

KF bol doplňovaný priebežne kúpou z vlastného rozpočtu a z grantov, darom. Knihy boli 

nakúpené od rôznych dodávateľov, ktorí nám poskytli zľavy. 

V roku 2021 bolo zaevidovaných 3 864 knižničných jednotiek (vrátane darov a náhrad) 

v celkovej hodnote 47 991,64 €.  

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

(program FPU - Akvizícia knižníc) vypracovali projekt s názvom Kniha pre každého. Náš 

projekt bol úspešný a získali sme finančné prostriedky na nákup nových kníh. Časť 

prostriedkov sme využili už v roku 2021, projekt sa realizuje do júna 2022. 

Mesto Michalovce schválilo na rok 2021 dotáciu vo výške 600,00 € na nákup detskej  

literatúry v rámci projektu Nové knihy pre čitateľov. Dotácia bola vyčerpaná  a projekt bol 

vyhodnotený k 30. 9. 2021. 

Periodická tlač 

V roku 2021 sme nakúpili periodickú tlač – noviny a časopisy – 52 titulov v tlačenej podobe 

a 1 titul on-line, z toho 6 zahraničných titulov, spolu 54 exemplárov v hodnote2 763,20€. 

Celková suma na doplnenie knižničného fondu (knihy a periodická tlač)  v roku 2021  je 

50 754,84 € vrátane domácej kúpy, grantu, darom a náhradou. 

 

Doplňovanie knižničného fondu podľa typu literatúry – porovnanie rokov 2017 – 2021 

Typ literatúry/rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Náučná literatúra pre dospelých 

čitateľov 331 370 451 567    610 
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Krásna literatúra pre dospelých 

čitateľov 979 985 1 239 1 273 1 641 

Náučná literatúra pre deti 199 189 265 388    435 

Krásna literatúra pre deti 514 437 782 872 1 178 

Spolu 2 023 1 981 2 737 3 100 3 864 

 

 

 

 

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, besedy so spisovateľmi a spoločenské podujatia.                                                                                                                                                                        

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

k dispozícii 14 miest, kde majú malí čitatelia možnosť pracovať s detskou literatúrou.  

Súčasťou oddelenia je i detský kútik, kde sa konajú kultúrno-výchovné podujatia pre 

najmladšiu vekovú kategóriu – MŠ a I. stupeň ZŠ.    
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Doplňovanie knižničného fondu podľa typu literatúry 
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Oddelenie pre dospelých čitateľov a študovňa 

Plochou najrozsiahlejšie sú výpožičné priestory pre dospelých čitateľov, ktoré sa nachádza na 

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

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

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

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

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

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

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

2-týždennou výpožičnou dobou. K lepšej orientácii po oddelení slúži tabuľa medzinárodného 

desatinného triedenia. V rámci náučného oddelenia je vyčlenená literatúra darovaná 

Vysokou školou ekonomickou, ktorá má svoju pobočku v Michalovciach a prednostné právo 

na jej požičiavania majú študenti tejto školy.                                                                                                                       

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

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

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

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

primárnych a sekundárnych zdrojov. 

Oddelenie internetu 

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

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

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

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

MP3 alebo magnetofónové kazety.  

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 

 Plánované Skutočnosť k 31. 12. 2021 

Dospelí čitatelia 3 500 3 037 

Detskí čitatelia 2 500 1 601 

Spolu 6 000 4 638 
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Počet aktívnych čitateľov k 31.12.2021.  

Čitatelia, ktorí mali v roku 2021 zaevidovanú aspoň jednu transakciu – vrátenie, požičanie 

alebo platbu za členstvo. 

 

Umiestnenie Deti do    

15 r. 

Dospelí  Org. 

MVS 

Študenti Zamestnanci Rodinní 

prísl. 

Spolu 

Centrálna budova 1 018 2 605 67 0 31 61 3 782 

VŠ sv. Alžbety 0 0 0 74 0 0      74 

Pobočka na I.ZŠ 312 0 0 0 0 0 312 

Pobočka na V.ZŠ 129 0 0 0 0 0 129 

Pobočka na VII. ZŠ 142 0 0 0 0 0 142 

Pobočka na Obr. 

mieru 

0 199 0 0 0 0 199 

Spolu 1 601 2 804 67 74 31 61 4 638 

 

Návštevnosť knižnice čitateľmi k 31. 12. 2021 22 842 čitateľov. 

K 31. 12. 2021 sme v knižnici zapísali 728 nových čitateľov. 

 

ČITATELIA  ROK  2021 

V roku 2021 bolo zapísaných 728 nových čitateľov, čo oproti roku 2020 znamená pokles o 

264. Takýto úbytok počtu čitateľov súvisí s obmedzením poskytovania knižnično-

informačných služieb kvôli pandémii koronavírusu, ktorá sa podpísala na poklese všetkých 

ukazovateľov v oblasti knižničných služieb poskytovaných používateľom. 

Evidovaní čitatelia podľa kategórie – porovnanie rokov 2017 – 2021 

Kategória 2017 2018 2019 2020 2021 

Dospelí čitatelia 3 636              3 521 3 567 3 591 3 037 

Deti do 15 rokov 2 254               2 308 2 451 2 237 1 601 
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Spolu 5 890 5 829 6 018 5 828 4 638 

 

 

 
 
2.2   Výpožičky, informačná činnosť 

Počet absenčných výpožičiek v roku 2021 bol  89 909 

Plánovaných bolo 120 000 

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

Náučná 16 984 0 0 0 9 1 292 18 285 

Beletria 36 039 0 0 0 2 667 0 38 706 

Detská náučná 7 000 249 215 188 0 0   7 652 

Detská beletria 10 810 1 011 583 627 0 0 13 031 

Elektronické 

dokumenty 3 0 0 0 0 0 3 

Periodiká 11616 0 0 0 0 410 12 026 

Študovňa 206 0 0 0 0 0 206 

Spolu 82 658 1 260   798   815 2 676 1 702 89 909 

 

 

3 636 3 521 3 567 3 591

3 037

2 254 2 308 2 451
2 237

1 601

2017 2018 2019 2020 2021

Evidovaní čitatelia podľa kategórie 

Dospelí čitatelia Deti do 15 rokov
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Poznámka:  
V čase pandemickej situácie bola študovňa  knižnice dočasne zatvorená a čítanie periodík 
zakázané. Z tohto dôvodu si čitatelia požičiavali viac periodík a dennej tlače a jej spätných 
vydaní absenčne. Tieto výpožičky tvoria najmä periodiká a tlač ako Slovenka, Plus 7 dní, Život 
, Nový čas pre ženy , a denníky ako sú Pravda, Nový čas, Sme, Korzár, Hospodárske Noviny,  
Šport denník ... Išlo predovšetkým o seniorov, ktorí v čase pandémie chceli vyplniť svoj voľný 
čas a týmto spôsobom sa dostať k informáciám v ich domácom a bezpečnom prostredí. 
 

Počet prezenčných výpožičiek v roku 2021  bol 26 937 

Plánovaných bolo 35 000 

 

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

Náučná 1 880 0 0 0 0 896  2 776 

Beletria 2 271 0 0 0 0 0  2 271 

Detská náučná 2 257 294 319 300 0 0  3 170 

Detská beletria 4 465 866 760 783 0 0  6 874 

Periodiká 10 672 0 0 0 0 630 11 302 

Študovňa 544 0 0 0 0 0      544 

Spolu 22 089 1 160 1 079 1 083 0 1 526 26 937 

 

Spolu plánovaných: 110 000 + 35 000 = 145 000  absenčné výpožičky + prezenčné 

Skutočnosť spolu za rok 2021 je 116 846. 

Výpožičky podľa formy – porovnanie rokov 2017 – 2021 

Forma 2017 2018 2019 2020 2021 

Absenčné výpožičky 111 860 112346 121 996 105 363 89 909 

Prezenčné výpožičky 29 405 33 560   45 354   31 500 26 937 

Spolu 141 265 136 300 167 350 136 863 116 846 
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Výpožičky podľa druhu literatúry 2021 

Náučná lit. pre dospelých 21 814 

Krásna lit. pre dospelých 40 977 

Náučná lit. pre deti 10 822 

Krásna lit. pre deti 19 905 

Výpožičky periodík 23 328 

Spolu 116 846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 860 112346
121 996

105 363
89 909

29 405 33 560
45 354

31 500 26 937

2017 2018 2019 2020 2021

Výpožičky podľa formy 

Absenčné výpožičky Prezenčné výpožičky

21 814

40 977
10 822

19 905

23 328

Výpožičky podľa druhu literatúry 2021

Náučná lit.pre dospelých Krásna lit.pre dospelých Náučná lit.pre deti

Krásna lit.pre deti Výpožičky periodík
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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  roku 2021   bolo usporiadaných 132 podujatí,  
ktoré navštívilo  27 152návštevníkov a  uskutočnilo sa 32 informatických príprav, ktorých sa 
zúčastnilo 567 žiakov a študentov. Zhoršenie štatistických ukazovateľov v tejto oblasti má na 
svedomí pandemická situácia v krajine. Môžeme konštatovať, že bezproblémové podmienky 
na realizáciu akýchkoľvek podujatí pre čitateľov a návštevníkov boli hlavne počas niektorých 
mesiacov v roku(hlavne išlo o jarné a letné mesiace). V nepriaznivej situácii v posledných 
mesiacoch roka silnela tendencia presunu aktivít do online prostredia, nielen v našej knižnici. 
Aj z tohto dôvodu uvádzame počet on-line podujatí spolu s vykazovaním sledovanosti v 
zmysle metodiky SNK. 
Knižnica spolupracuje s materskými, základnými aj strednými školami v meste Michalovce, 
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:  

Hádankovo II. - Na gazdovskom dvore uja Fera (online kvíz pre deti) 
Kto by nemal rád dobrú hádanku?  Sú veľmi obľúbené, pobavia nás a zároveň rozvíjajú našu 
predstavivosť, logické myslenie a sú vhodným podnetom na premýšľanie. 
V nasledujúcich hádankách sme sa  skúsili  pozrieť na gazdovský dvor uja Fera, kde žije 
množstvo zvieratiek. Pri hádankách bolo potrebné  napísať správnu odpoveď. 
 
 
Hádankovo - Zima (on-line podujatie) 
Hádanky – rozvíjali našu logiku a cibrili intelekt. Témou našich hádaniek bola zima. 
Zima to je kúzelníčka, dievčatám maľuje líčka. Chlapcom zase mrznú uši, ej, či im to takto 
sluší. Mrázik jej je pomocník, dokáže to, čo veru nik. Nemá štetec, nemá farby, predsa krásne 
okná sfarbí. 15.1.2021 sme pripravili pre našich malých knihomoľov a čitateľov  online kvíz  
Hádankovo – Zima.  
 
Vedomostná hra pre zvedavé detičky (on-line podujatie) 
Aj v čase obmedzených podmienok počas pandémie, v mesiaci február a marec, chcela byť 
ZKGZ v Michalovciach v neustálom kontakte so svojimi detskými čitateľmi a on-line sa im 
prihovoriť a komunikovať.  Detské knihy pre predškolákov a encyklopédie pre malých 
čitateľov sú na našom  detskom náučnom oddelení vyhľadávané, preto sme  vytvorili pre 
mladšiu vekovú kategóriu vedomostno-zábavnú hru pre zvedavé detičky. 
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Poznáš Slovensko?(on-line podujatie) 
Knihy s tematikou Slovenska sú na našom  detskom náučnom oddelení vyhľadávané, preto 
sme si zvolili pre vytvorenie on-line kvízu práve túto tému. Tešíme sa, že sme aj touto 
formou mohli osloviť mladých čitateľov a že sa pri vypĺňaní tohto kvízu dozvedeli veľa 
zaujímavých informácií o našom krásnom Slovensku. 
 
Deň ľudovej rozprávky  
Pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (16. marca 1828), známeho zberateľa 
slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov a klasikov svetovej 
literatúry a folkloristu sa koná 16. marca Deň ľudovej rozprávky. Milí knihomoli a milovníci 
slovenských ľudových rozprávok pripravili sme pre Vás  16. marca 2021 rozprávkový kvíz. 
Jeden z najhorlivejších a najvytrvalejších zberateľov a upravovateľov ľudových rozprávok bol 
Pavol Emanuel Dobšinský. Venoval sa tejto práci celý svoj tvorivý život. Je to najmä jeho 
zásluha, že sa nám ľudové rozprávky uchovali v takom množstve a v takej veľkoleposti.   
 
Knihomoľňa(on-line podujatie) 
Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, 
kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľom 
bolo podporiť záujem o knihy a čítanie.  V mesiaci marec prebieha aj Týždeň slovenských 
knižníc, vyhlásila ho Slovenská asociácia knižníc v roku 1999. 
Detské oddelenie knižnice pripravilo 4. marca 2021 online literárny kvíz Knihomoľňa.  V 
tomto kvíze ste si mohli preveriť svoje znalosti z literatúry, ale aj orientáciu v knižničnom 
fonde, názov našej  knižnice, jej históriu a profilizáciu detského oddelenia. 
 
Knihomoľňa II. - Svetom bájky (on-line podujatie) 
Bájka je vymyslený literárny útvar. Zvieratá, rastliny alebo predmety konajú alebo hovoria 
ako ľudia. Vždy z nej vyplýva nejaké ponaučenie. Úlohou bájok je humornou formou 
kritizovať správanie (závisť, chamtivosť) ľudí. Prvé bájky prednášal Ezop. Pôsobil v Grécku asi 
v 6. storočí pred Kristom. Ďalšími predstaviteľmi bájok boli Jean de La Fontaine (Francúzsko), 
Ivan Andrejevič Krylov (Rusko), Jonáš Záborský (Slovensko). 
 8. marca 2021 sme pre detských čitateľov  pripravili literárny kvíz Knihomoľňa II – Svetom 
bájky.  
 
Hádanky (nielen) pre deti(on-line podujatie) 
Aj v čase obmedzených podmienok počas pandémie, v mesiaci marec a apríl, chcela byť ZKGZ 
v Michalovciach v neustálom kontakte so svojimi detskými čitateľmi a on-line sa im 
prihovoriť a komunikovať. Pripravili sme teda ďalšiu on-line aktivitu, tentokrát zábavno - 
hádankovú. Hádanky sú u detí veľmi obľúbené. Pobavia ich a zároveň rozvíjajú ich 
predstavivosť, logické myslenie a sú podnetom na premýšľanie. 
 
Astronomická videobásnička(on-line podujatie) 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického 
samosprávneho kraja, Vám prostredníctvom Astronomickej videobásničky v spolupráci s 
Hvezdárňou Michalovce pripravila prechádzku vesmírnou cestou. 
Všetky  informácie a ešte omnoho viac môžete nájsť  v knihách na detskom oddelení v  
Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického. 
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Pipi Dlhá pančucha 
Zážitkové čítanie spojené s kvízom a tvorivou dielňou.                                                                        
Kto by povedal, že Pippi tento rok oslavuje 76  rokov od jej uvedenia do knižného sveta 
AstridLingrenovou. Štvrtok 13. 05. 2021 sme Pippi dlhú pančuchu predstavili deťom z CDR 
Michalovce -  SUS Slniečko, SUS Náruč a SUS Srdiečko. Po prečítaní príbehu mali deti 
možnosť zábavným spôsobom si overiť vedomosti a zábavnou kvízovou formou sa dozvedieť 
ďalšie informácie nielen o hlavnej hrdinke. Veľkej pozornosti sa tešila aj tvorivá dielňa. Deti si 
vlastnoručne vyrobili Pippi dlhú pančuchu podľa svojich predstáv.     
 
Rozprávkový svet H.CH. Andersena - literárna súťaž on-line pre knihomoľov 
Mesiac apríl sa niesol v znamení narodenia významného svetového rozprávkara Hansa 
Christiana Andersena.  Pri tejto príležitosti sme pre detských čitateľov pripravili on-line 
literárnu súťaž Rozprávkový svet H. CH. Andersena. 
 Súťaž prebiehala od 1. apríla do 12. mája 2021.  Zapojilo sa do nej 22 knihomoľov, z toho 
sme uznali 11 správnych odpovedí. 
 
Jarné zvyky našich predkov na Zemplíne 
Podujatie bolo zrealizované v rámci výzvy Košického samosprávneho kraja Tradície inšpirujú 
inovácie a projektu ZKGZ Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Zemplína.  Zúčastnilo 
sa ho  23 klientov DSS Anima, ktorí v rámci zvolenej témy vytvorili v Tvorivej dielni obrázky. 
 
Pohyby oblohy(on-line podujatie) 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického 
samosprávneho kraja, pripravila v mesiaci máj videoprezentáciu na tému Pohyby oblohy, 
pohyby planét, aspekty planét (vzájomné polohy Slnka, Zeme a planét) v spolupráci s 
Hvezdárňou Michalovce. 
 
Pipi Dlhá pančucha, SSŠ Klokočov 
Zážitkové čítanie spojené s kvízom a tvorivou dielňou.                                                                       
Podujatie určené pre žiakov Súkromnej spojenej školy, Klokočov 90 
Piatok 28. 05. 2021 sme Pippi Dlhú pančuchu predstavili žiakom Súkromnej spojenej školy v 
Klokočove. Po prečítaní príbehu mali žiaci možnosť zábavným spôsobom si overiť vedomosti 
a zábavnou kvízovou formou sa dozvedieť ďalšie informácie nielen o hlavnej hrdinke. Veľkej 
pozornosti sa tešila aj tvorivá dielňa. Deti si vlastnoručne vyrobili Pippi Dlhú pančuchu podľa 
svojich predstáv 
 
Ex Libris Ad Personam Hlohovec 
Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC vyhlásilo od septembra 2020 do 
marca 2021 18. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 
do 15 rokov na tému "MÁME KRÍDLA,LETÍME"HAVING WINGS, WE CAN FLY. 
Tento ročník bol úspešný  pre talentovanú žiačku Nelu Chytilovú, ktorá svojou prácou  „DO 
TEPLÝCH KRAJÍN“ získala ocenenie. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a otvorenie 
výstavy najlepších prác sa bude konať 1. októbra 2021 v rámci dvojdňového podujatia v 
Hlohovci s bohatým programom. 
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Tradícia Pozdišovskej keramiky, SSŠ Klokočov 
Tradíciu Pozdišovskej keramiky sme predstavili    žiakom Súkromnej spojenej školy v 
Klokočove. Po zaujímavej prezentácií histórie mali žiaci možnosť sa zahrať na keramikárov a 
zábavným spôsobom vytvoriť podľa svojich predstav motív na tanier. Podujatie bolo 
zrealizované v rámci výzvy Košického samosprávneho kraja Tradície inšpirujú inovácie a 
projektu ZKGZ Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Zemplína.   
 
Slniečkové planéty, ZŠ Švermu, ZŠ P. Horova, DSS Anima, ZŠ Moskovská (4x)  
Oddelenie pre deti a mládež pripravilo 7.6.2021, 9.6.2021, 17.6.2021 pre deti ZŠ  Michalovce 
sprievodné zážitkové podujatie, spojené s výstavou.  Slniečko nie je len časopis, je to naša 
najväčšia hviezda okolo ktorej obiehajú planéty. Deti sa interaktívnou formou zoznámili aj 
s planétami našej slnečnej sústavy.  Zároveň si pozreli výstavu časopisu Slniečko s jeho 
planétami – jednotlivými rubrikami v časopise (Čítanie na pokračovanie, Deti v zelenom, 
Komix, Etika, Jožko Mrkvička, Naše divy, Pekné čítanie, Slniečko v peknej knihe, Galéria 
Slniečka) 
 
O Guľkovi Bombuľkovi 
Autorka detskej literatúry, prekladateľka, redaktorka Mária Ďuričková  sa narodila 29. 
septembra 1919 vo Zvolenskej Slatine. Vyštudovala učiteľstvo, ktorému saj určitý čas aj 
venovala.  Jej tvorba sa zameriavala výlučne na diela pre deti a mládež. Detské oddelenie 
knižnice 15.6.2021  privítalo 24 detí zo ZŠ J. Švermu Michalovce. 
 Cieľom podujatia bola motivácia detských  čitateľov prostredníctvom aktivít tvorivého 
čítania. Interaktívny spôsob práce s literárnym textom je pre detí  na rozdiel od hlasného 
čítania atraktívnejší a podnetnejší. Deti pri ňom zapájajú svoje poznávacie, estetické a 
tvorivé cítenie v rámci pohybovej, výtvarnej a tvorivej dramatiky. 
 
Prečítané leto 2021 (9x) 
Prečítané leto – ponuka knižných letných zážitkov počas prázdnin( júl, august)  formou 
čítania, hrania, zážitkov a tvorivých dielní. Každý týždeň sme prinášali deťom vo veku 2 – 6 
rokov a ich rodičom nové  tipy odporúčaných kníh na vopred určené témy.  
 
Pipi Dlhá pančucha, ZŠ Pavla Horova (2x) 
Štvrtok 24. 06. 2021, 20.8.2021 sme Pippi Dlhú Pančuchu predstavili žiakom  ZŠ Pavla 
Horova. Po prečítaní príbehu mali žiaci možnosť zábavným spôsobom si overiť vedomosti a 
zábavnou kvízovou formou sa dozvedieť ďalšie informácie nielen o hlavnej hrdinke. Veľkej 
pozornosti sa tešila aj tvorivá dielňa. Deti si vlastnoručne vyrobili Pippi Dlhú pančuchu podľa 
svojich predstáv.     
 
Indiánske leto pre deti v knižnici - LT T.J. Moussona, CVČ Sobrance, Letný tábor 
FunHolidays 
Dňa 8.7.2021, 16.7.2021, 20.7.2021 v rámci Indiánskeho leta pre deti v knižnici sa v 
Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického stretli deti z letných táborov  na zážitkovom čítaní z 
knihy Orlie Pierko od spisovateľa Wolfganga Venohra. Spoločne sme si prečítali príbeh Ako sa 
učil Orlíček ryby lapať. Žiaci mali možnosť spoznať malého knižného hrdinu Orlie Pierko aj cez 
večerníčkový seriál ,či pripravené videá. 
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Kde, Ako, Prečo? 
Leto, prázdniny a nič nerobenie patria k sebe. Deti z denného letného tábora zo Základnej 
školy J. Švermu 2 v Michalovciach  20. 07. 2021 zmerali svoje sily vo vedomostnom kvíze 
,,Kde, Ako, Prečo?“. Zábavne popoludnie preverilo nielen všeobecné znalosti ale poskytlo 
priestor dozvedieť sa niečo nové z rôznych oblastí. Proti sebe súťažili družstvá Animátorov a 
Detí. Rozdielom jediného bodu zvíťazilo družstvo Animátorov. V závere podujatia si deti 
vypožičali knihy. 
 
Teodor Jozef Mousson - Maľba detailu 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického 
samosprávneho kraja sa zapojila do projektu v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2020. 
V spolupráci so zariadením Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o.z. sme pripravili 
podujatie TEODOR JOZEF MOUSSON – MAĽBA DETAILU, ktoré pozostávalo z prednášky a 
tvorivej dielne. 
Súčasťou podujatia bolo taktiež slávnostné otvorenie multifunkčnej miestnosti pri príležitosti 
ukončenia projektu Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Zemplína pod záštitou 
predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku. 
 
Tradícia Pozdišovskej keramiky, DK Nezbetkovo 
Tradíciu Pozdišovskej keramiky sme predstavili    deťom z detského denného tábora 
FunHoliday. Po zaujímavej prezentácií histórie mali deti možnosť sa zahrať na keramikárov a 
zábavným spôsobom vytvoriť podľa svojich predstav motív na tanier.    
 
Ilustrácia a ilustrátor (5x) 
 Detské odd. knižnice pripravilo 7.9.,  8.9., 9.9., 16.9., 27.9.2021 sprievodné podujatia  k 
Výstave knižných ilustrácii Petra Uchnára  Ilustrácie a ilustrátor (čítanie spojené s ilustráciou 
rozprávky a prezentáciou ilustrátora)  pre  žiakov michalovských ZŠ. Žiaci sa oboznámili s 
tvorbou Petra Uchnára, prezreli si jeho výstavu ilustrácií, snažili sa vyhľadať ilustrácie v 
jednotlivých knihách a priradiť ich k rozprávkam. Prečítali sme si  rozprávku  Čarovné gajdy z 
knihy Spevavé rozprávky (Mária Štievková), kde sú prekrásne ilustrácie Petra Uchnara.  Deti 
si to vypočuli a za domácu úlohu mali ilustrovať príbeh podľa vlastnej fantázie. 
 
Skutočný kamarát  
Detské oddelenie knižnice pripravilo pre  deti ZŠ  P. Horova  cyklus podujatí s touto 
problematikou. Zážitkové čítanie  Skutočný kamarát od autorky SonjiPregl sa zrealizovalo  
22.9.2021 v priestoroch knižnice. Prečítali sme si príbeh o Oliverovi, ktorý sa túži stať 
superhrdinom. Je to úplne obyčajný chlapec, a predsa je výnimočný. Má dobré srdiečko a 
bohatú fantáziu. V škole je neraz svedkom šikanovania mladších spolužiakov a je rozhodnutý 
s tým niečo urobiť. Na to aby pomohol, nemusí mať superschopnosti, stačí odvaha a 
šikovnosť, aby sa zachoval ako skutočný kamarát. V závere sme si zahrali hru Zrkadloví 
dvojníci.  
 
Môj Anjel sa vie biť 
Beseda so psychologičkou PhDr. Henrieta Boruchová - Sochová o nebezpečnom sociálno - 
patologickom jave šikanovania medzi deťmi sa uskutočnila 27. 09. 2021. Zámerom stretnutia 
bolo veku primeraným spôsobom a zážitkovými aktivitami naučiť deti vnímať jedinečnosť  
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každej bytosti a že inakosť nie je dôvod na výsmech. Henrieta Boruchová - Sochová 
prijateľným spôsobom priblížila žiakom tretieho ročníka ZŠ Pavla Horova V Michalovciach - 
formy šikany a jej dôsledky. Vysvetlila, ako sa správať keď mi niekto ubližuje, ako sa 
vyvarovať šikane, kde vyhľadať pomoc. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a 
tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným 
partnerom projektu. 
 
Jeseň v lese 
O všetkom čo sa deje na jeseň v lese prišla porozprávať lesná pedagogička Berta Stašková 
žiakom 3.ročníka Cirkevnej ZŠ v Michalovciach. Detí strávili nápadité tvorivé dopoludnie 
počúvaním o dobrodružstvách obyvateľov lesa, kreatívnym tvorením  a slimačou 
súťažou.                                                         
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Prvýkrát v knižnici ZŠ J. A. Komenského 1(2x) 
Detské oddelenie knižnice pripravilo 13.10.2021 podujatie Prvýkrát v knižnici pre  prvákov  
(I.A a I.B) zo  ZŠ na  Komenského ulici v Michalovciach.  Cieľom podujatia bolo oboznámiť 
deti, čo všetko môžu v knižnici nájsť, aké sú pravidlá požičiavania kníh, ako môžu získať 
čitateľský preukaz a aké knihy tu na nich čakajú. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia o 
tom, ako vznikajú knihy, putovanie knihy od nápadu spisovateľa, fantázie ilustrátora, úprava 
rukopisu knihy  v redakcii vydavateľstva až po obrovské tlačiarenské stroje, pulty 
kníhkupectiev a pestrofarebné police v knižnici na ktorých hniezdia detské knihy čakajúce na 
prvých knihomoľov.  Každý prváčik sa do knižnice zapísal a odchádzal s knihou. 
 
Tkanie pokrovcov 
Ručné tkanie je najstarším spôsobom výroby tkaniny. Celé stáročia táto technika funguje na 
jednoduchom princípe kríženia dvoch sústav nití osnovných a útkových. Tkanie pokrovcov 
zaujímavým spôsobom priblížila Jozefína Štefančíková, tkáčka z Michaloviec deťom z Centra 
pre deti a rodiny Michalovce – SUS Náruč Michalovce a SUS – Slniečko Pozdišovce. 
Predstavila remeslo, ktoré dýcha závanom minulosti. Deti si mohli vyskúšať techniku tkania. 
Podujatie bolo zrealizované v rámci projektu Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne 
Zemplín. 
 
Môj anjel sa vie biť 
Oddelenie pre deti a mládež pripravilo 20.10.2021 pre   piatakov zo Základnej školy Pavla 
Horova v Michalovciach zážitkové čítanie z knihy Romana Brata Môj anjel sa vie biť. 
Súčasťou podujatia boli tvorivé aktivity na danú tému. Deti rozoberali povahové črty 
agresorov, ale aj obete.  V hre pod názvom Prezývky sa snažili na každého spolužiaka vynájsť 
milú slušnú prezývku, ktorá by neublížila, práve naopak potešila ( kvietok, jahôdka, miláčik, 
bambuľka atď.)  V závere podujatia deti nakreslili anjela Oskariela, ktorý sa veľmi podobal na 
Oskara . 
 
Detský čitateľ - formotvorné prostredie 
 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického – detské oddelenie pre deti a mládež  v spolupráci 
s Fondom na podporu umenia 22.10.2021 zrealizovalo pre detských knihovníkov a učiteľov  
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základných škôl odborný seminár na tému: Detský čitateľ – formotvorné prostredie. 
Cieľ podujatia:   Zvyšovanie čitateľskej gramotností detí, zlepšenie čítavosti u žiakov 
základných škôl a detských čitateľov knižnice.  
PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD  z Katedry knižničnej a  informačnej vedy UK Bratislava  si 
pripravila  prezentáciu  pod názvom Strategické opory čitateľskej kompetencie počiatočných 
čitateľov a možnosti ich rozvoja: interaktívna prednáška s video ukážkami z výskumu 
čitateľských zručností (doplnená o metodiku, diskusiu a skúsenosti)   
Mgr. Tibor Hujdič  - aktívny propagátor čítania na Slovensku  si pripravil tému  „Rozdiel medzi 
testovaním a rozvojom čitateľskej gramotnosti." ukážka z práce s metódou:  Hlasného 
modelovania čitateľských stratégií učiteľom 
Podujatia  sa zúčastnilo 25 učiteľov a knihovníkov. 
 
Môj Anjel sa vie biť  
Beseda so psychologičkou PhDr. Henrieta Boruchová - Sochová o nebezpečnom sociálno - 
patologickom jave šikanovania medzi deťmi sa uskutočnila 25. 10. 2021. Zámerom stretnutia 
bolo veku primeraným spôsobom a zážitkovými aktivitami naučiť deti vnímať jedinečnosť 
každej bytosti a že inakosť nie je dôvod na výsmech. Rozpoznať správanie, ktoré ubližuje – 
nie je to len fyzický útok sila slova ako reagovať, ak ste svedkom takého 
správania.                                                                                               
 Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Kto je mojím ochrancom? 
III. ročník umelecko - tvorivej súťaže pre deti. 
Kreatívna súťaž pre deti ,, Kto je mojím ochrancom“ prebiehala od 21. 09. - 30. 10. 2021. 
Vyhlasovateľom súťaže bolo Ústredie práce, sociálnych veci a rodiny Bratislava (územný 
obvod koordinácie Michalovce) a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a OZ Entrée pri ZKGZ v Michalovciach. 
Priebeh súťaže bol z dôvodu pandemických opatrení predĺžený do 31. 11. 2021. Cieľom bolo 
zvyšovanie vedomia a  povedomia u detí a mládeže o problematike podpory ochrany deti 
pred násilím a následne ich vlastné prezentovanie vnímania chápania uvedenej problematiky 
kreatívnym vyobrazením pomocou kresby a maľby a umeleckým podaním v literárnych 
žánroch poézie a prózy. Súťaž bola realizovaná v súlade s implementáciou Národného 
projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu 
detí pred násilím. Do súťaže sa zapojili žiaci I. a II. stupňa Základných škôl a Základných 
umeleckých škôl v Michalovciach, Súkromná spojená škola, Klokočov 90. Do súťaže sa 
zapojilo spolu 82 žiakov. Súťažné práce hodnotila komisia v zložení: Mgr. Art. Niklasová 
Alena, Mgr. Baloghová Ivana, Mgr. Zubková Silvia,  PhDr. Mgr. Barkasi Rastislav, PhDr. 
Vasiľová Alena. Ocenení boli všetci žiaci v I. a II. vekovej kategórii v zlatom, striebornom a 
bronzovom pásme. Všetkým boli odovzdané diplomy, účastnícke listy a vecné ceny. 
https://www.youtube.com/watch?v=VyOgn6fKJo8 
 
Svätý Mikuláš  
Detské odd. knižnice pripravilo 5.12.2021 online  prezentáciu  na túto tému, kde sprístupnilo 
legendu o sv. Mikulášovi a detské básničky, modlitby venované svätcovi. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VyOgn6fKJo8
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O malej jedličke 
Detské oddelenie knižnice pripravilo online vianočné čítanie pre deti . Vybrali sme si  
prerozprávanú klasickú rozprávku Hansa Christiana Andersena O malej jedličke. Súčasťou 
prezentácie sú aj krásne ilustrácie CarolinyPedlerovej. 
 
 
Besedy so spisovateľmi 

Zuzana Kuglerová a Ondrej Kalamár 
Zuzana Kuglerová:  Veľká kniha staroslovenských povestí: o bohoch, polobohoch a ľuďoch 
Ondrej Kalamár: Pivo u Chárona 
Podujatia sa zúčastnilo deti z detských domovov. Autorka predstavila a oživila príbehy zo 
staroslovanských čias. Priniesla  povesti, mýty a legendy späté so staroslovanskými 
počiatkami našich dejín. Povesti dopĺňajú ilustrácie Ivana Pavliska. 
Ondrej Kalamár predstavil svoju prózu Pivo u Chárona, aforizmy z knihy O.Kmihy, Vypadnuté 
z o.k a film  Voda, čo ma drží nad vodou, kde bol scenáristom a spoluproducentom. 
 
Zakázaná záhrada 
Oddelenie pre deti a mládež pripravilo 4. 6. 2021 autorské stretnutie s  poetkou Z. 
Kuglerovoupre najstarších žiakov Literárno-dramatického odboru ZUŠ Michalovce pod 
názvom Zakázaná záhrada. Poetické slovo bolo doplňované hrou na gitare. Recitovali sa 
básne, znela sprievodná hudba, svoju poéziu predniesol aj básnik Ondrej Kalamár. Podujatie 
bolo finančne podporené Fondom na podporu umenia. 
 
Vojnové romány Michaely EllyHajdukovej 
Dňa 13.10 2021 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnilo 
autorské stretnutie so spisovateľkou Michaelou EllouHajdukovou. Autorka sa špecializuje na 
príbehy, v ktorých sa prepájajú časové roviny a do každej vkladá menší či väčší mystický 
prvok. Úspešná slovenská autorka zdieľala s čitateľmi inšpirácie, ktoré ju viedli k vytvoreniu 
jej diel a taktiež prezradila niečo málo aj o novinkách, ktoré uzrú svetlo sveta už koncom 
októbra 2021.   
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Tabuľkové prehľady aktivít 2021 
Výstavy usporiadané v roku 2021 - 18 výstav (celková návštevnosť na výstavách 8 717 z toho 7 309 online- návštevníkov) 

Termín Názov výstavy Spoluorganizátori Cieľová skupina Počet návštevníkov 

1.1.-
26.1.2021 

Všetky /s/tvory milujú knihy 
 

Knižnica pre deti a mládež 
Košice verejnosť 409 on-line 

1.1.-
31.1.2021 

Kto je mojím ochrancom? 
 

ÚPSaR v Michalovciach 
 verejnosť 269 on-line 

1.1.-
31.1.2021 

Farebný svet detí 
 ZUŠ v Michalovciach verejnosť 261 on-line 

1.4.-
30.4.2021 

Zo života rieky Bodrog 
 Zemplínska knižnica Trebišov verejnosť 207 on-line 

6.4.-
30.4.2021 

Apríl - mesiac lesov 
 

 
verejnosť 223 on-line 

3.5.-
31.5.2021 

České hrdinky : Významné ženy české historie a 
současnosti Český spolok Bratislava verejnosť 241 on-line/55 

11.5.-
11.6.2021 Samuel Dankanin - Výber z tvorby 

 
verejnosť 433 on-line 

1.6.-
30.6.2021 Slniečkové planéty Časopis Slniečko verejnosť 218 

1.7.-
31.7.2021 Michalovské deti ďakujú zdravotníkom Svet zdravia Michalovce verejnosť 1466 on-line 

13.6.-
31.8.2021 Czech Innovation Expo Český spolok Bratislava verejnosť 480 

2.9.-
30.9.2021 Výstava knižných ilustrácií Petra Uchnára 

Mestská knižnica mesta 
Piešťany verejnosť 185 

19.7.-
30.9.2021 Dajte svojím knihám nový šmrnc! 

 
verejnosť 51 

17.9.-
17.10.2021 Mandalkovanie 

 
verejnosť 2537on-line/145 
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Termín Názov výstavy Spoluorganizátori Cieľová skupina Počet návštevníkov 

1.10.-
30.10.2021 Výstava ilustrácií Noemi Ráczovej 

 
verejnosť 194 

3.11.-
30.11.2021 

 
Druhý život Vendulky V.  Český spolok Bratislava verejnosť 467 on-line 

11.11.2021 Výstavka záložiek z partnerskej školy 1.ZŠ Michalovce 
žiaci 1.ZŠ 
Michalovce 80 

2.12.-
31.12.2021 Kto je mojím ochrancom? 

ÚPSVaR  Michalovce, OZ 
Entrée verejnosť 444 on-line 

14.12.-
31.1.2022 Cesta slovenskou Amerikou Dom MS v Michalovciach verejnosť  352 on-line 



 

51 
 

 

Podujatia, ktoré sa konali na pobočkách knižnice v priestoroch michalovských základných 

škôl a kluboch pre seniorov 

 
Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. pob. na 
ZŠ Školská 2 
Kreatívne čitateľské projekty s podporou záložky do knihy 
Slovenská pedagogická knižnica s poznaním, že kreatívne čítanie motivuje žiakov, aby 
rozprávali o knihách so silným príbehom, premýšľali o nich a spätne sa k nim vrátili, vyhlásila 
dva čitateľské projekty pre žiakov základných škôl a stredných škôl zo Slovenskej republiky a 
z Českej republiky. Oba projekty pripravila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného 
mesiaca školských knižníc 2021. 
Prvým projektom je 12. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: 
Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní, ktorý je určený slovenským a českým 
žiakom zo základných škôl a osemročných gymnázií. Druhým projektom je 10. ročník 
celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti 
slovenskej literatúry – Pavol Ország Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-
Timrava (70. výročie úmrtia). Uvedený projekt je určený žiakom zo slovenských stredných 
škôl. 
Cieľom oboch projektov je opätovne pomôcť slovenským a českým pedagógom a školským 
knihovníkom vytvárať v triedach takú atmosféru, ktorá bude podnecovať a dokáže nadchnúť 
celý kolektív žiakov pre čítanie kníh, pre diskusiu o prečítaných príbehoch a pre výtvarné 
stvárnenie literárneho motívu z prečítaného textu. 
    Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci 5.ZŠ. Žiaci druhého ročníka s pani učiteľkou Mgr. 
Šlinskou. Námetom k tvorivej práci bola krásna kniha Červík Ervín od slovenskej autorky A. 
Gregušovej. Kniha nám poslúžila aj ako pomôcka na interaktívne hry.  Žiaci vyrábali záložky, 
ktoré poputujú žiakom z partnerskej školy. 
 
 
Jesenná výzdoba, pob. na ZŠ Školská 2 
Dňa 20.10.2021 sa v ŠKD na V.ZŠ stretli žiaci, ktorí si spestrili popoludnie tvorivými dielňami a 
aktivitami na halloweenskú tematiku. Inšpirácie žiaci čerpali z Najväčšej knihy nápadov z 
fondu školskej knižnice. Tvorivosť a fantázia sa prejavili u žiakov aj pri tvorbe halloweenských 
veršíkov, ktoré zábavnou formou spestrili a obohatili stretnutie. Spoločne s deťmi a pani 
učiteľkou Bc. Štofovou sme si prečítali príbeh O mojej zavraždenej tekvici z knihy Neznášam, 
keď ma hladkajú po hlave od slovenskej autorky Marty Hlušíkovej. Tvorivé dielka z dielne 
školského klubu sú vystavené v spoločných priestoroch školy. 
 
 
Náučné oddelenie 

Deň narcisov(on-line prezentácia) 
11. apríla si pripomíname Deň narcisov – deň boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej 
farbe narcisov a zakúpením tohto žltého kvietka vyjadrujeme spolupatričnosť a podporu 
onkologickým pacientom. 
Dôležitá je však prevencia, vzdelávanie mladých v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu,  
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poskytovanie informácií o rakovine a o prevencii pred ňou celej slovenskej verejnosti. 
O tejto problematike môžete nájsť knihy vo fonde Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického 
v Michalovciach. Sprostredkujú Vám cenné poznatky a informácie. 
 
23. apríl - Svetový deň knihy a autorských práv (on-line prezentácia) 
UNESCO na svojom 28. zasadaní roku 1995 prijalo rezolúciu, ktorou sa 23. apríl stal Svetovým 
dňom knihy a autorských práv. 
Voľba dátumu nebola náhodná. 23. apríl je výnimočným dňom. V tento deň zomreli takí 
velikáni svetovej literatúry, ako MiguelCervanteSavedra, William Shakespeare a 
IncaGarcilaso de la Vega.  Oslava Svetového dňa knihy a autorských práv je prejavom úcty 
tým, čo svojou tvorbou nenahraditeľne prispeli a prispievajú k sociálnemu a kultúrnemu 
vzostupu ľudstva.  
 
Apríl - mesiac lesov(on-line podujatie) 
Mesiac apríl sa pýši nádherným prívlastkom "Mesiac lesov". 
V tomto období zima ustupuje a začína jar, príroda sa prebúdza z dlhého zimného spánku. 
Lesníci starajúci sa o naše lesy majú v tomto období najviac práce, aby v pôde zachytená 
jarná vlaha bola optimálne využitá pre jarnú výsadbu a ujatie sadeníc lesných drevín. 
 Do tohto spoločenstva neodmysliteľne patrí aj vtáctvo.  Apríl je mesiac, kedy na naše územie 
priletí najviac sťahovavých vtákov. Medzinárodný deň vtáctva, ktorý sa každoročne oslavuje 
1. apríla, spadá na obdobie, kedy  migrácia rôznych druhov vtákov vrcholí.  
 
Deň Európy 2021(on-line prezentácia) 
Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19, sme boli nútení 
pozastaviť niektoré aktivity a to najmä organizovanie skupinových  stretnutí a preto sme sa aj 
my preniesli do on-line priestoru. Aj týmto spôsobom sme oslávili Deň Európy 2021. 
 Deň Európy, spolu s vlajkou, hymnou, mottom a jednotnou menou - eurom, je symbolom 
Európskej únie. Dňa 9. mája 1950 Robert Schuman prezentoval svoj návrh na vytvorenie 
organizovanej Európy, Po úspešnej ratifikácii Prístupovej zmluvy sa Slovenská republika stala 
od 1. mája 2004 členom Európskej únie. Slovensko tak urobilo dôležitý krok vo svojom 
historickom vývoji. 
 
Zlomové udalosti českých dejín. I. diel - Husitská revolúcia 
Cyklus prednášok z Českej histórie Miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach 
sa začal prvou prednáškou spojenou s besedou pod názvom Zlomové udalosti českých dejín 
I. diel Husitská revolúcia. Od prezentoval ju JUDr. Miroslav Schýbal. Husitská revolúcia 
vypukla po nepokojnom období prelomu 14. a 15. storočia. Podujatie bolo realizované s 
finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR 2021. 
 
Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov, 2. 6. 2021 
Prvý historický dokumentárny film Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov, si 
prišli  pozrieť študenti Gymnázia P. Horova. Film je obrazom života, udalostí a zmien, ktoré sa 
v Michalovciach udiali za ostatné storočie. Študenti mali možnosť spoznať Michalovce ako 
vyzerali kedysi a dnes. 
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Zlomové udalosti českých dejín. II. diel - Bitka na Bielej hore 1620 
Zlomové udalosti českých dejín pokračovali druhou prednáškou pod názvom Bitka na Bielej 
hore 1620. Od prezentoval ju JUDr. Miroslav Schýbal pre členov Miestneho klubu Michalovce 
Českého spolku v Košiciach,  bola z cyklu prednášok z Českej histórie. Podujatie bolo 
realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR 
2021. 
 
Tri " Podvihorlatské memorandá" a situácia na strednom Zemplíne v roku 1919 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna inštitúcia Košického 
samosprávneho kraja,  pripravila 25. 6. 2021 pre svojich priaznivcov a čitateľov stretnutie s 
autorom knihy  Tri „Podvihorlatské memorandá“  a situácia na strednom Zemplíne v roku 
1919 – Václavom Ihnátom. Podujatie sme mohli uskutočniť vďaka  prostriedkom z Fondu na 
podporu umenia. Hosťom autorského stretnutia bol a stretnutie moderoval Mgr. Matej 
Starják, PhD. predseda občianskeho združenia Zemplínska spoločnosť. 
 
Zlomové udalosti českých dejín. III. diel - Revolučné povstanie 1848 
Tretia prednáška z cyklu  Zlomové udalosti českých dejín mala názov Revolučné povstanie 
1848. Pre členov MK Michalovce Českého spolku v Košiciach ju od prednášal  JUDr. Miroslav 
Schýbal. V roku 1848 zachvátila Európu vlna revolúcií, ktoré boli  rýchlo potlačené.  Tieto 
udalosti, ale aj mnoho iných boli obsahom prednášky JUDr. Miroslava Schýbala. 
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín SR 2021. 
 
Zlomové udalosti českých dejín. IV. diel - Vznik I.ČSR 
Miestny klub Michalovce Českého spolku v Košiciach zakončil Cyklus prednášok z českej 
histórie IV. dielom pod názvom Vznik I. ČSR. Prednášku spojenú s besedou viedol JUDr. 
Miroslav Schýbal. Rozobral v nej situáciu pred vznikom I. ČSR, dotkol sa udalostí ako bola I. 
svetová vojna, situácia v Rakúsko-Uhorsku atď. Toto úsilie vyvrcholilo 28. októbra 1918 kedy 
bola vyhlásená Československá republika. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou 
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR 2021. 
 
777. výročie prvej písomnej zmienky o Michalovciach. Záhady Michaloviec. 
Historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach PhDr. Martin Molnár predstavil vo svojej 
prednáške, spojenej s prezentáciou, Michalovce ako mesto plné príbehov,  od stredoveku až 
po 20. storočie. Podujatie z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia, ktorý je 
hlavným partnerom projektu. 
 
Transsibírska magistrála - Vlakom z Moskvy do Pekingu  
 Vo svojej prednáške spojenej s prezentáciou nám predstavil Transsibírsku magistrálu 
pretínajúcu Rusko z Moskvy až do Vladivostoku. Napájajú sa na ňu ďalšie významné trate, 
napríklad Transmongolská magistrála, ktorá spája ruské, burjatské mesto Ulan-Ude neďaleko 
Bajkalského jazera s Čínou. Svoje rozprávanie začal Moskvou a jej  zaujímavosťami. Podujatie 
sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
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Oddelenie beletrie väčšinu svojich aktivít venuje stredoškolskej mládeži a dospelému 

čitateľovi. 

Zábavný hlavolam č.1(on-line podujatie) 
Pri príležitosti mesiaca knihy oddelenie beletrie pripravilo pre čitateľov knižnice obrázkový 
hlavolam pod názvom „Zábavný hlavolam č.1“. Cieľom on-line podujatia bolo zábavnou 
formou prezentovať známe knižné tituly z fondu ZKGZ. Úlohou čitateľov bolo uhádnuť 
autorov a názvy kníh, ktoré sme zašifrovali pomocou grafických symbolov. Hlavolam bol 
zverejnený na internetovej a FB stránke knižnice a bol určený pre mládež 15+ a dospelých 
čitateľov. 
Zábavný hlavolam č.2(on-line podujatie) 
Obrázkovým hlavolamom pod názvom „Zábavný hlavolam č. 2“ pokračovalo oddelenie 
beletrie v prezentácii knižných titulov pri príležitosti mesiaca knihy. Hlavolam bol náročnejší 
ako predchádzajúci a čitatelia mali uhádnuť názvy 11 kníh a ich autorov, ktoré sme zašifrovali 
pomocou grafických symbolov. Odpovede písali do správ. Po ukončení sme  vyžrebovali 
troch výhercov, ktorých sme odmenili knižným darčekom. 
 
Prozaik JiříZaťovič hovorí (nielen) o svojej tvorbe 
Dňa 29.6.2021 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického uskutočnilo autorské stretnutie 
s československým spisovateľom JiřímZaťovičom. Autor sa venuje pomerne novej disciplíne- 
oral history, ktorá je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. Na svojom konte má zatiaľ 25 diel. 
Rozhovor so spisovateľom viedol Peter Juščák. Stretnutie v úvode a závere hudobne osviežil 
Valér Juščák. Cieľom podujatia bolo poukázať na to, že popri veľkých udalostiach našich dejín 
sú dôležité aj dejiny človeka ako jednotlivca.  
 
Vianočný zábavný hlavolam 
Pri príležitosti nadchádzajúcich sviatkov mesiaca december si oddelenie beletrie pripravilo 
pre čitateľov knižnice obrázkový hlavolam pod názvom „Vianočný zábavný hlavolam“. Cieľom 
online podujatia bolo zábavnou formou prezentovať novšie knižné tituly s vianočnou alebo 
zimnou tematikou z fondu ZKGZ. Úlohou čitateľov bolo uhádnuť autorov a názvy kníh, ktoré 
sme zašifrovali pomocou grafických symbolov. Hlavolam bol zverejnený na internetovej a FB 
stránke knižnice a bol určený pre mládež 15+ a dospelých čitateľov. 
 
Papierový anjelik 
V dňoch od 6.12.2021 do 31.12.2021 sa čitatelia Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v 
Michalovciach mohli v on-line priestore inšpirovať návodom na výrobu vianočnej ozdoby z 
papiera. Prvé zo série troch videí ponúkalo čitateľom návod na výrobu papierového anjelika. 
Na tvorbu sme použili stránky zo starých a poškodených kníh určených na vyradenie. Papier 
sme tak aspoň čiastočne opäť využili, vďaka nemu totiž vznikol náš knihovnícky anjelik, 
ktorého si v pohodlí domova mohli vytvoriť naši detskí aj dospelí čitatelia. 
 
Papierová vianočná guľa 
V dňoch od 10.12.2021 do 31.12.2021 sa čitatelia Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v 
Michalovciach mohli v on-line priestore inšpirovať návodom na výrobu vianočnej ozdoby z 
papiera. Druhé zo série troch videí ponúkalo čitateľom návod na výrobu vianočnej gule.               
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Na tvorbu sme použili stránky zo starých a poškodených kníh určených na vyradenie. Papier 
sme tak aspoň čiastočne opäť využili, vďaka nemu totiž vznikla vianočná guľa, ktorú si v 
pohodlí domova mohli vytvoriť naši detskí aj dospelí čitatelia. 
 
 
Papierová hviezda 
V dňoch od 14.12.2021 do 31.12.2021 sa čitatelia Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v 
Michalovciach mohli v on-line priestore inšpirovať návodom na výrobu vianočnej ozdoby z 
papiera. Tretie zo série troch videí ponúkalo čitateľom návod na výrobu papierovej hviezdy. 
Na jej výrobu sme použili papierové desiatové vrecúška a jednoduché materiály, ktoré 
dokážeme bežne nájsť v domácnosti. 
 

Oddelenie študovne v uplynulom období pripravilo pre žiakov základných a stredných škôl 

niekoľko zaujímavých podujatí : 

Veľká noc - sviatky jari(on-line podujatie) 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického 
samosprávneho kraja, Vám prostredníctvom  video-prezentácie priblížila symboly a zvyky 
Veľkej noci. S Veľkou nocou súvisia obyčaje spojené s príchodom jari. Sú to zvyky súvisiace s 
odchodom zimy a s vítaním jari ako životodarného ročného obdobia. Prostredníctvom video-
prezentácie si naši čitatelia a verejnosť mohli tieto zvyky a tradície jari pripomenúť. 
 
Máj - Zvyky a tradície(on-line podujatie) 
 Jednou z najstarších ľudových tradícií, pochádzajúcich ešte z čias Slovanov, je stavanie mája. 
Ďalším zvykom je bozk pod rozkvitnutou čerešňou, a nesmieme zabudnúť na Deň matiek. Je 
to deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Prostredníctvom video-prezentácie si naši 
čitatelia a verejnosť mohli tieto zvyky a tradície pripomenúť. 
 
Rámček na fotografiu 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa dňa 14.10.2021 konala tvorivá 
dielňa decoupagefotorámčeka pod vedením lektorky Mgr. Lucie Chocholáčkovej. Tvorivej 
dielne sa zúčastnili klienti Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o.z. 
Predmetom tvorivej dielne bolo aplikovanie techniky decoupage na fotorámček. Zdobenie 
sme vykonali na drevený fotorámček, na ktorý sme nalepili servítku použitím špeciálneho 
lepidla na decoupage. Detaily klienti domaľovali akrylovými farbami alebo ozdobili 
nálepkami. 
Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov ho 
podporil Fond na podporu umenia. 
 
 
Hodnotenie činnosti LK Čriepky -  senior za rok 2021 

Seniori nášho mesta žijú  aktívnym  životom, majú svoje záľuby a koníčky. V knižnici  
G. Zvonického v Michalovciach sa stretávajú tí, ktorí sa venujú písaniu - vlastnej tvorby. Tieto 
stretnutia nás utvrdzujú o tom, že nezaháľajú a  voľný čas venujú  písaniu poézii alebo prózy. 
Svoju tvorbu prevažne  zamerajú na udalosti, ktoré sú práve aktuálne. 
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V LK Čriepky – senior je zaevidovaných 7 členov a  stretnutia boli 
 naplánované na  posledný týždeň v mesiaci.  
V minulom roku sa konalo iba jedno stretnutie, vzhľadom na pandemickú situáciu. 
 

V spolupráci so slovenskou knižnicou  Mateja Hrebendu pre nevidiacich a slabozrakých v 
Levoči  
 poskytujeme fond zvukových kníh zrakovo znevýhodneným používateľom knižnice. Putovné 
súbory sú  obmieňané 4 x do roka. Pri propagácii zvukových kníh spolupracujeme s miestnou 
pobočkou Únie nevidiacich a slabozrakých, klubmi dôchodcov,  Domovom dôchodcov na ul. 
J. Hollého,  Obrancov mieru a DSS Anima aj formou spoločných kultúrno-výchovných 
podujatí. Používatelia  prejavujú najväčší záujem o detektívne romány, romány pre ženy, 
dokumenty a romány s náboženskou tematikou. 
V roku 2021 bolo aktívnych 18 používateľov, z toho iné zdravotné postihnutie (okrem 
zrakového): 16  a vypožičaných bolo 24 titulov zvukových kníh.  
 
 

I. Regionálna oddelenie 
 
 

1. Bibliografická činnosť 
2. Regionálne oddelenie 
3. Metodická činnosť 
 
1. Bibliografická činnosť 
 
Na úseku bibliografie pracuje jeden pracovník. Na konci rokaprešla zaškolením ďalšia 
zamestnankyňa nakoľko bibliografka I. Olahová odchádza začiatkom roka 2022 na materskú 
dovolenku.  
 Na úseku bibliografie v roku 2021 sme excerpovali  periodickú tlač :  Noviny Zemplína 
v elektronickej podobe, Korzár – denník košického kraja,  MY Noviny východu, Naše mesto 
Strážske,  Misionár, Don Bosco dnes, Slovenka – 16 novín a časopisov a regionálnu tlač : 
Michalovčan, Budkovčan,  Pozdišovské čriepky, Hlas Hatalova, Lastomírske noviny, 
Jovšanskinoviňki,  Šamudovčan, Novešan, Pavlovčan.  V roku 2021 bolo vyexcerpovaných  
a vložených do databázy 395 záznamov ( z toho  Zemplínsky Korzár 213  záznamov a 
Slovenka  37 záznamov).  
Priebežne boli doplňované výstrižkové albumy o našej knižnici a z periodík okresu 
Michalovce, spracované v klasickej aj elektronickej podobe. Boli doplňované albumy našich 
regionálnych autorov a osobnosti okresu Michaloviec a Sobraniec. 
V regionálnych novinách vyšlo 8  článkov o Zemplínskej knižnici G. Zvonického Michalovce. 
 Knihy s regionálnym obsahom sú uložené v študovni, kde sú sprístupnené používateľom 
k prezenčnému štúdiu.  V roku  2021 bolo  zaevidovaných  26 prírastkov. 
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2. Regionálne oddelenie 
 
V roku 2021: 
 
Pozdišovská keramika 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického 
samosprávneho kraja sa zapojila do projektu v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2020. 
V spolupráci so zariadenímINTEGRA Združenie pre duševné zdravie sme si pre klientov 
zariadenia pripravili prezentáciu zobrazujúcu históriu vzniku hrnčiarskeho remesla, postup 
výroby a zdobenia keramiky a taktiež najznámejšie osobnosti – majstrov hrnčiarstva z 
Pozdišoviec. Súčasťou podujatia bola aj tvorivá dielna, ktorú sme spracovali vo forme video 
návodu. Tvorivá dielňa bola pripravená regionálnou maliarkou Mgr. Luciou Chocholáčkovou. 
 
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien víťazom súťaže Kniha Zemplína 2014 - 2020 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach vyhlásila súťaž Kniha Zemplína 
2014 – 2020 s cieľom propagácie knižnej kultúry spätej so Zemplínom tematicky alebo 
osobou autora. V prvom ročníku bolo do súťaže prihlásených 31 knižných titulov. O poradí 
kníh v súťaži rozhodovalo 1 773 platných hlasov. Dňa 09.06.2021 o 15:00 sa uskutočnilo 
odovzdávanie cien. 
     Titul Kniha Zemplína 2014 – 2020 s najvyšším počtom hlasov získala kniha Kamienok. 
Hlasovalo za ňu 457 ľudí. Autorkou knižky je Slávka Jalčová, absolútna víťazka štvrtého 
ročníka literárnej súťaže SLOVO, ktorú každoročne vyhlasuje vydavateľstvo 
OrbisPisctusIstropolitana. Peňažnú výhru v sume 100 € od neziskovej organizácie Priatelia 
Zemplína prevzala v zastúpení mama Ing. Iveta Jalčová. 
     Na druhom mieste s počtom hlasov 337 sa umiestnila kniha Mousson, Svet farieb a svetla. 
Zostavovateľom publikácie je Vladimír Sekela a jej autormi Martin Molnár, historik, ktorý 
napísal kapitolu o živote maliara a historička umenia Dana Barnová, ktorá sa venovala tvorbe 
Moussona. Peňažnú výhru v sume 75 € odovzdal Mgr. Matej Staják, PhD. predseda 
občianskeho združenia Zemplínska spoločnosť Michalovce, za autorov výhru prevzala v 
zastúpení Kristína Molnárová. 
     Tretie miesto s počtom hlasov 139 patrí publikácií 35 rokov zvykov a tradícií, FS 
Moravančan. Zostavovatelia a autori publikácie sú Monika Lašíková, Kvetoslava Bačová a 
Maroš Lašík. Peňažnú výhru v sume 50 € odovzdala predsedníčka občianskeho združenia 
Entrée pri ZKGZ v Michalovciach Mgr. Iveta Majvitorová. Výhru si prevzali Monika Lašíkova a 
Kvetoslava Bačová spolu s poslancom obecného zastupiteľstva obce Moravany, Bc. Jánom 
Žofčákom. 
 
Pozdišovská keramika 
Pozdišovská keramika kto by ju nepoznal, je známa nie len  v celej krajine ale aj za hranicami 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického 
samosprávneho kraja, Vám prostredníctvom  video-prezentácie priblížila Pozdišovskú 
keramiku.  Hlavným cieľom bolo vzbudiť záujem o remeslo a nezameniteľnú keramiku, ktorá 
je známa takmer po celom svete. 
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Dajte svojím knihám nový šmrnc! 
Od 19.07.2021 do 30.09.2021 prebiehala v Zemplínskej knižnici G. Zvonického výstava šitých 
obalov na knihy. Michalovčanka Katarína Jusková sa popri práci venuje šitiu obalov na knihy. 
Obaly sú ušité z rôzne zdobených látok s rozmanitými motívmi- vianočnými, detskými alebo 
kvetinovými vzormi či doplnkami, stačí si len vybrať.  
 
Vojnové romány Michaely EllyHajdukovej 
Dňa 13.10 2021 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnilo 
autorské stretnutie so spisovateľkou Michaelou EllouHajdukovou. Autorka sa špecializuje na 
príbehy, v ktorých sa prepájajú časové roviny a do každej vkladá menší či väčší mystický 
prvok. Čitatelia prešli počas besedy s autorkou rôznymi líniami vojnových, tajomných aj 
romantických diel. Úspešná slovenská autorka zdieľala s čitateľmi inšpirácie, ktoré ju viedli k 
vytvoreniu jej diel a taktiež prezradila niečo málo aj o novinkách, ktoré uzrú svetlo sveta už 
koncom októbra 2021.   
 
Rámček na fotografiu 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa dňa 14.10.2021 konala tvorivá 
dielňa decoupagefotorámčeka pod vedením lektorky Mgr. Lucie Chocholáčkovej. Tvorivej 
dielne sa zúčastnili klienti Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o.z. 
Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov ho 
podporil Fond na podporu umenia. 
 
 

3.     Metodická činnosť  

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach poskytuje metodickú, poradenskú 
a konzultačnú službu obecným a mestským knižniciam v regióne, zabezpečuje štatistickú 
činnosť. Archivuje komplexnú dokumentáciu o knižniciach v okresov Michalovce a Sobrance. 
Uskutočňuje metodické návštevy do obecných a mestských knižníc. Zaškoľuje začínajúcich 
knihovníkov a dohliada na dodržiavanie zákona o knižniciach a na plnenie knižničných 
noriem a štandardov. Systematicky sleduje nové trendy rozvoja knihovníctva a pomáha pri 
ich zavádzaní do praxe. 
V súvislosti s poradenskou službou pre knižnice nášho regiónu a z dôvodu pandémie šírenia 
vírusu COVID 19 sme v r. 2021 zrealizovali 3 osobné metodické návštevy. Zrealizovali sme 25 
metodických návštev formou  telefonických a mailových konzultácii.  Metodické návštevy 
boli zamerané na riešenie chodu knižníc počas pandémie a pomoc pri vypĺňaní štatistických 
výkazov. 
Metodické oddelenie, na základe príslušných zákonných úprav, zabezpečuje raz ročne zber 
štatistických údajov za obecné knižnice okresov Michalovce a Sobrance, Mestskej knižnice v 
Strážskom a Mestskej knižnice Veľké Kapušany. Jednotlivé obecné knižnice prostredníctvom 
Prehľadu o činnosti knižnice nám posielali svoje údaje prostredníctvom elektronickej pošty. 
Zber údajov za rok 2020 sa uskutočnil v máji 2021 za jednotlivé typy knižníc : 
mestské knižnice  
obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom  
obecné knižnice s neprofesionálnym zamestnancom  
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stagnujúce knižnice. 
Po získaní údajov od knižníc sme výkazy spracovali podľa typu knižnice: 
regionálne knižnice 1 
mestské knižnice 2 
obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom 0 
obecné knižnice s neprofesionálnym zamestnancom 15 
stagnujúce knižnice 9 
Spolu evidujeme 26 knižníc v našej metodickej pôsobnosti. Naša knižnica poskytla metodickú 
pomoc ohľadom štatistík dvom mestským knižniciam v Strážskom a vo Veľkých Kapušanoch. 
Knižnici v Strážskom poskytujeme odbornú pomoc pri katalogizácii a odbornom spracovaní 
kníh v knižnično-informačnom systéme Virtua. 
Nakoľko pracovníčka z Mestskej knižnice v Strážskom odišla v júli 2020 do dôchodku, činnosť 
knižnice bola pozastavená. V roku 2021 nastúpila nová pracovníčka, ktorú sme zaškolili na 
prácu v knižnično-informačnom systéme Virtua. 
 

Čísla a fakty – ZKGZ v roku 2021 
 
Počet  kultúrno-výchovných podujatí  132, počet účastníkov na týchto podujatiach 27 152 

Z toho on-line aktivity 44 počet účastníkov na týchto aktivitách 24 120. 

Počet informačných príprav pre deti MŠ, žiakov ZŠ, študentov stredných škôl a učilíšť  32. 

Počet účastníkov na informačných prípravách 567. 

Počet účastníkov využívajúcich služby internetu 369. 

Počet návštevníkov využívajúcich služby študovne 1231. 

Počet vypracovaných rešerší  14. 

Počet MVS poskytnutých knižniciam  13. 

Počet MVS poskytnutých našim čitateľom 87. 

V roku 2020 zaregistrovala knižnica  v centrálnej budove a na pobočkách 728 nových 

čitateľov. 

Počet aktívnych čitateľov, ktorí od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 uskutočnili aspoň 1 výpožičku, 

vrátenie, predlženie alebo žiadanku  je  4 638. 

Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2021 použili výpožičné služby  22 842. 

Katalóg našej knižnice využilo: 33 448 čitateľov. 

Webovú stránku knižnice www.zkgz.sk navštívilo  jedinečných návštevníkov 11 118. 

 

http://www.zkgz.sk/
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Počet návštev našej webovej stránky  26 090. 

Počet zobrazení stránky 71 071. 

Celková návštevnosť knižnice v roku 2021 :   44508  návštevníkov (aj s návštevníkmi podujatí 

a IP) 

 
TOP 10 najžiadanejších titulov v knižnici za rok 2021 

Názov Autor 

Počet 

výpožičiek 

Právo na lásku 
  

 

Pronská  Jana 58 

V tieni 
  

 

Dán Dominik 53 

Viazaný prísahou 
  

 

Pronská  Jana 48 

Súkromné 
problémy 

  
 

Repová Hana 45 

Chcem tak veľa? 
  

 

Eštoková, Alica 43 

Zimný palác 
  

 

Hajduková Michaela 

Ella 43 

Ako som falšovala 
Picassa 

  
 

Jamborová Vita 41 

Pravá tvár lásky 
  

 

Beňová  Emily D. 40 

Kaviareň v Kodani 
 

 

Caplin, Julie 40 

Pravá tvár šťastia 
 

 

Beňová  Emily D. 40 

 

 

3.3 Cezhraničná a medzinárodná spolupráca  

4. 4. 2019  sa nám podarilo nadviazať kontakt so Špecializovanou všeobecnovzdelávacou 
školou I. – III. stupňa č.4 s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, ktorá je 
jedinou školou svojho druhu na území Ukrajiny, kde sa slovenský jazyk učí ako povinný 
predmet.  Na rok 2020 sme si naplánovali dve aktivity: Záložka do knihy spája školy 
a Vianočná pohľadnica.  Podarilo sa nám zrealizovať z dôvodu pandémie iba prvú aktivitu: 
Záložka do knihy spája školy (on-line) 1. ročník výstavy sa konal v dňoch 2. 3. – 31. 5. 2020.  
Svoje práce  v knižnici vystavovali žiaci zo Špeciálnej školy č. 4 s prehĺbeným vyučovaním  
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slovenského jazyka v Užhorode. Žiaci VI. ZŠ Okružná 17 Michalovce recipročne vystavovali 
svoje práce v Užhorode. Inšpiráciou boli rozprávkové príbehy z kníh.  Výstavu v čase od 2. 3. 
2020 – 9. 3. 2020  si pozrelo 200 žiakov, študentov, pedagógov a návštevníkov. Od 22. 4. 
2020 - 31. 5. 2020 bolo výstavu možné pozrieť na internetovej stránke knižnice a sociálnych 
sieťach.  
Naša knižnica svojimi aktivitami chce prispieť k vytváraniu podmienok pri rozvoji slovenskej 
komunity na Ukrajine v oblasti vzdelávania a kultúry. 
V našich začatých aktivitách plánujeme pokračovať po ukončení pandemických opatrení. 

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 
 

Ukazovateľ   
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

/čerpanie k 31.12 

Bežný transfer 370 092,00 388 191,70 358 141,01 

Kapitálový transfer 0,00 5 500,00 4 693,00 

Spolu 370 092,00 393 691,70 362 834,01 

 

Schválený rozpočet vo výške 356 592,00 € (z toho na činnosť 6 436,00€) bol v priebehu roka 

upravovaný nasledovne:  

prevod dotácie z Fondu na podporu umenia z roku 2020             +  15 187,70 € 

dotácia Mesto Michalovce „Knihy pre našich čitateľov“                           +     600,00 € 

finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia –  2 projekty            +  13 500,00 € 

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

finančné prostriedky na spolufin.  projektov z rozpočtu VÚC            +   1 560,00 €  

úprava rozpočtu na základe novej org. štruktúry                          -  15 748,00 € 

Spolu úprava rozpočtu (bežné výdavky):                                                         + 18 099,70 €  

Finančné prostriedky na Bibliobox (kapitálové výdavky)             +   5 500,00 €  
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Rozpočet sa čerpal podľa rozpočtu a potrieb knižnice. 

Finančné prostriedky z projektov boli použité v súlade so zmluvnými podmienkami. Zostatok 

prostriedkov z Fondu na podporu umenia z roku 2020 vo výške 11 209,55 € na nákup kníh 

bol použitý v plnej výške a čiastka 3 978,15 € na podujatia knižnice bola z dôvodu pandémie 

koronavírusu vrátená FnaPU. Nevyčerpaná dotácia FnaPU z roku 2021 v sume 5 548,66 € na 

nákup kníh z roku 2021 bude použitá v roku 2022 a finančné prostriedky na podujatia bude 

v plnej výške 1 958,26 € vrátená.  

 

Vlastné príjmy:     Rozpočet 2021    13 500,00 €   

        Nesplnenie príjmov                                    -  5 627,27 €                                 

Spolu:                                                                                           7 872,73 €  

         

Zloženie vlastných príjmov: 

Poplatky a platby       7 630,87 €  

Úroky z účtov fin. hospodárenia             3,74 € 

Príjmy z dobropisov          238,12 € 

Spolu:         7 872,73 €   

     

Príjmy z projektov:  Fond na podporu umenia  13 500,00 €   

    Mesto Michalovce        600,00 €  

Spolu:         14 100,00 €   

      

Údaje  k 31.12.2021 z FIN 1-12  

Bežné príjmy a výdavky 

 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

365 647,963 358 141,01 
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Príjmy 

celkom 

Transfer od 

zriaďovateľa 

Granty a 

transfery 

Príjmy z 

prenájmu 

Iné 

nedaňové 

príjmy 

Zostatok 

prostriedkov z 

predch. rokov 

365 647,93 

 328 487,50 14 100,00 0,00 7 872,73 15 187,70 

 

Výdavky 

celkom 

Mzdy, platy a 

OOV Odvody 

Tovary a 

služby 

Bežné 

transfery 

Kurzové 

rozdiely 

358 141,01 

 183 076,08 66 061,09 106 270,71 2 733,13 0,00 

 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

 

358 141,01 306 511,01 51 630,40 

 

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

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

 

4.2 Správa majetku 

Ochrana objektu ZKGZ 

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

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

návštevníkov knižnice má 806,22 m2, sklady pre uloženie duplicitnej literatúry 68,84 m2. 

Členenie výpožičných priestorov: 

I. podlažie:  

 -   centrálna evidencia čitateľov a výpožičiek 

 -   oddelenie pre deti a mládež 
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 -   oddelenie internetu 

II. podlažie: 

-    oddelenie dospelých čitateľov 

-    čitáreň, študovňa 

-    regionálne oddelenie 

 

III. podlažie: 

 -   miestnosť na kultúrne a vzdelávacie podujatia 

 -   kancelárske priestory 

 

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

pult ochrany na polícii.  

 

Budova Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 

 

Opravy a údržba  

Celkový objem financií  Poznámka 

5 125,36 €  

 

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 

Názov akcie Realizované práce 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

Zdroj financovania 

Poznámka 

Pokládka vinylovej 
Pokládka vinylovej 

podlahy v 2 kuchynkách 
1 906,61 €  VÚC  
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Názov akcie Realizované práce 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

Zdroj financovania 

Poznámka 

podlahy  

 

vrátane materiálu, 

dopravy 

 

Výmena odpadov 

WC 

Výmena odpadov WC na 

prízemi vrátane 

materiálu 

 

105,25 €  VÚC 

 

Maliarske práce, 

obkladačské práce 

– prízemie, 1. 

poschodie 

 

Maliarske práce na 

náučnom odd. 1 posch., 

Vysprávky, maliarske 

práce, obklad – kuchynka 

prízemie 

1 943,50 €  VÚC 

 

Výmena a 

zhotovenie dverí 

so zárubňou na 

mieru   

Výmena a zhotovenie 

dverí so zárubňou na 

mieru  prízemie 

1 080,00 €  VÚC 

 

Demontáž  montáž 

ohrievača  

Demontáž  montáž 

ohrievača-kuchynka 

prízemie 

90,00  VÚC 

 

 

Investície: Rekonštrukcie, novostavby 

 

 V roku 2021 sa neuskutočnili žiadne  investície a rekonštrukcie. 
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Názov 

akcie 

Termín 

realizácie 

celej 

investičnej 

akcie 

(začiatok – 

koniec) 

Realizované práce 

v danom roku  

Objem 

finančných 

prostriedkov 

Zdroj 

financovani

a 

Poznámka 

      

      

 

 

Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 

 

V spravovaných priestoroch sa neposkytoval žiaden dlhodobý prenájom. 

Objekt – stručná 

špecifikácia, adresa 

Nájomník 

Trvanie nájomného 

vzťahu od - do 

Výška získaných 

prostriedkov z nájmu 

(vrátane služieb spojených s 

nájmom) za rok 2021 

    

 

Objekt – stručná 

špecifikácia, adresa 

 Prenajímateľ - 

vlastník 

Trvanie 

nájomného vzťahu 

od - do 

Výška výdavkov na nájom 

(vrátane služieb spojených s 

nájmom)  roku  2021 

Pobočka Malometrážne 

byty Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2021 – 

31.12.2021 
0,00 

Pobočka I. ZŠ Ul. 

Moussona Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2021 – 

31.12.2021 
0,00 

Pobočka V. ZŠ Školská ul. 

Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2021 – 

31.12.2021 
0,00 
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Objekt – stručná 

špecifikácia, adresa 

 Prenajímateľ - 

vlastník 

Trvanie 

nájomného vzťahu 

od - do 

Výška výdavkov na nájom 

(vrátane služieb spojených s 

nájmom)  roku  2021 

Pobočka VII. ZŠ Krymská 

ul. Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2021 – 

31.12.2021 
0,00 

Pobočka VŠZaSP sv. 

Alžbety Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2021 – 

31.12.2021 
0,00 

 

 

4.3 Projektová  úspešnosť  za rok 2021 

Čítajme a tvorme v knižnici 

Cieľ projektu: je pripraviť niekoľko zaujímavých stretnutí s autormi kníh, semináre, výstavu 

tvorivé dielne pre deti a tým vyvolať a podporiť  záujem deti, mládeže a dospelých o čítanie. 

Finančný zdroj: Fond na podporu umenia 

Program: 5 Pamäťové a fondové inštitúcie 

Podprogram : 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity 

Získaná dotácia: 4 500,00 € 

Zdroje z KSK: 550,00 € 

Vlastné zdroje: 0,00 € 

Ostatné: 0,00 € 

Spolu: 5 050,00 € 

Termín realizácie: apríl  2021 – december 2021 

Kniha pre každého 

Cieľ projektu: Nákup nových kníh, obnova, rozšírenie a zatraktívnenie  knižničného fondu 

knižnice a jej pobočiek. 

Finančný zdroj: Fond na podporu umenia, 

Program: 5 Pamäťové a fondové inštitúcie 

Podprogram : 5.1.4 Akvizícia knižníc 
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Získaná dotácia:  9 000,00 € 

Zdroje z KSK: 1 010,00 € 

Vlastné zdroje: 0,00 € 

Ostatné: 0,00 € 

Spolu: 10 010,00 € 

Termín realizácie:  júl 2021 - do jún 2022 

Nové knihy pre čitateľov 

Cieľ projektu:  

Nové knihy pre našich čitateľov. Zakúpenie nových kníh  slovenskej i zahraničnej literatúry,  

ktoré prispejú  k rozšíreniu a zatraktívneniu knižného fondu ZKGZ. 

Finančný zdroj: Dotácie z rozpočtu mesta Michalovce 2021 

Program:  

Podprogram:  

Získaná dotácia: 600,00 € 

Zdroje z KSK: 0 € 

Vlastné zdroje: 0,00 € 

Ostatné: 0,00 € 

Spolu: 600,00 € 

Termín realizácie: júl 2021 – september 2021 

 

Komentár 

Fond na podporu umenia 
 Nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a 
kreatívneho priemyslu. Fond podporil projekt ,,Kniha pre každého“ ktorý prebiehal od 1. 
7.2020 – 30. 4. 2021. vo výške 18 000,00 € 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.  
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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 9 000,00 €  s povinným spolufinancovaním 1 010,00€. Projekt prebieha od 1. 7. 
2021-30. 6. 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 
600,00 €. Cieľom projektu bolo zabezpečiť vzdelávacie, informačné a relaxačné potreby 
čitateľov a návštevníkov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. Projekt 
bol schválený. Z finančnej dotácie vo výške 600,00 € - 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 1. 7. 
2021 – 30. 9. 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 4 500,00 €. Vlastné zdroje ZKGZ vynaložené na spolufinancovanie projektu boli v 
hodnote 550,00 €. 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. 
 

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských  

Stav k 31. 12. 2021 

Pracovná pozícia – názov  

(v súlade s organizačnou 

štruktúrou) 

 Úväzok (v 

%) 

Počet ľudí – 

fyzický stav 

Obsadená v roku 

2021 (áno/nie)  

Pozn. 

riaditeľka 100,00 1 áno  
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Pracovná pozícia – názov  

(v súlade s organizačnou 

štruktúrou) 

 Úväzok (v 

%) 

Počet ľudí – 

fyzický stav 

Obsadená v roku 

2021 (áno/nie)  

Pozn. 

knihovník 100,00 16 áno  

ekonómka 100,00 1 áno  

vodič 100,00 1 áno  

upratovačka 50,00 2 Áno  

 

Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 

Počet zamestnancov k 1. 1. (prepočítaný stav) 20  

Počet zamestnancov k 31. 12. (prepočítaný 

stav) 

20  

Počet novoprijatých 1  

Počet tých, čo odišli 1  

 

 

5.1 Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 

V roku  2021 sa odborní zamestnanci kultúry zúčastnili týchto vzdelávacích aktivít vo forme 

školení, seminárov, konferencií: 

 
Názov 

 

 
Forma 

 
Dátum 

Štatistické zisťovanie 
o knižniciach 

On-line seminár 
(SNK) 3.2.2021 

Ako chrániť obecné knižnice 
On-line seminár 

(SNK) 4.3.2021 

Syndróm vyhorenia 
u knihovníka a jeho ďalšia 

motivácia 

 
 

On-line seminár 
(SNK) 

 
 

16.3.2021 
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Spolupráca CVTI SK 
a regionálne knižnice 

On-line seminár 
(CVTI SR) 24.3.2021 

Benchmarkingknihoven 
On-line seminár 

(SNK) 20.4.2021 

 
Negociačné schopnosti 
u knihovníka v službách 

 
On-line seminár 

(SNK) 
 

21.4.2021 

Informačná výchova v knižnici 
On-line seminár 

(Knižnica J. Fándlyho Trnava) 6.5.2021 

 
Spoločenský protokol v 

knižnici 

 
On-line webinár 

(SNK) 
 

11.5.2021 

 
Fenomén literárnej reportáže 

 
On-line webinár 

vydavateľstva ABSYNT 

 
21.5.2021 

 
Asertívna komunikácia 
a odolnosť voči stresu 

 
On-line seminár 

(SNK) 

 
2.6.2021 

Moderná správa registratúry 
 
 

Knižnica ako báza 
neformálneho vzdelávania 

Odborný seminár Asociácie 
správcov registratúry 

 
On-line seminár 

(ŠVK BB) 

8.6.2021 
 
 

8.6. - 9.6.2021 

 
Motivačné aktivity s detským 

čitateľom 

On-line seminár 
(Knižnica pre deti a mládež 

mesta Košice) 16.6. – 17.6.2021 

E-vzdelávanie v prostredí 
knižníc 

On-line webinár 
(SNK) 14.9.2021 

Účelný dizajn interiérov 
knižníc 

On-line odborný seminár 
Mestská knižnica v Bratislave 6.10.2022 

Pracovník v službách – biznis 
etika On-line interaktívny seminár 7.10.2021 

Detský čitateľ – formotvorné 
prostredie 

Odborný seminár pre učiteľov 
a knihovníkov 

ZKGZ Michalovce 22.10.2021 

Knižnice a informačné 
vzdelávanie: Hovorme o 
informačnom vzdelávaní 

Webinár o problematike 
verejných knižníc (SAK) 8.12.2021 

pracovno-právne vzťahy 
v kultúrnych organizáciách 

Vzdelávanie pre štatutárov 
a personalistov (KSK) 14.12.2021 
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1.1 Občianske združenie 

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

ktorého členmi sú nielen zamestnanci knižnice. Občianske združenie vytvára platformu 

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

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

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

verejnosti, poskytuje deťom a mládeži možnosť zmysluplného trávenia voľného času 

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

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

znevýhodnením. 

 

1.2 Bezpečnosť práce 

Organizácia rieši otázky BOZP prostredníctvom firmy JODO - Miroslav Marunič . 

Zamestnancom sú poskytované OOPP podľa regulatívu zodpovedajúce ich pracovnému 

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

Problematiku požiarnej ochrany zabezpečuje externá firma Mária Čarná. Všetci zamestnanci 

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

Kozelová. 

 

Organizačná štruktúra  príl. č.3 

6.  Marketing a propagácia    
 
Webová stránka a sociálne siete verejnej knižnice sú v súčasnosti veľmi dôležitou a 

nevyhnutnou súčasťou knižnično-informačných služieb. Neslúžia len na oboznamovanie 

používateľov s aktivitami a aktuálnymi informáciami o knižnici, ale aj na virtuálne využívanie 

služieb knižnice ako sú: on-line katalóg, predlžovanie výpožičiek, rezervácia kníh, tvorba 

rešerší, aktívna spolupráca používateľov s knižnicou a pod. V čase pandémie boli webová 

stránka a sociálne siete jedným z najdôležitejších nástrojov na uskutočnenie podujatí. 

Knižnica je aktívna na webovej stránke, Facebooku, YouTube a na  Instagrame. V roku 2021 

sme striedali organizovanie podujatí v knižnici, na pobočkách a plynulo sme prechádzali do 

on-line sveta, kde sme venovali zvýšenú pozornosť  vytváraniu on-line aktivít pre čitateľov. 

Naši sledovatelia sa tak mohli zapojiť do rôznych súťaží a knižných výziev. Tieto projekty nám 

pomohli zvýšiť návštevnosť, dosah a aktivitu čitateľov na všetkých sociálnych sieťach. Aj v 

tomto roku sme venovali zvýšenú pozornosť propagácii knižnice a jej podujatí. Väčšinu 

podujatí pre verejnosť sme sa snažili spropagovať na webovej stránke našej knižnice, na  
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sociálnych sieťach, mailovou komunikáciou, telefonickými, osobnými pozvánkami a plagátmi 

na výpožičných miestach knižnice. Pravidelne sme posielali aj tlačové správy a oznamy o 

pripravovaných podujatiach do médií a na webové sídlo zriaďovateľa - Košického 

samosprávneho kraja. Niektoré online aktivity, ktoré prebiehali na Facebooku knižnice boli 

uchované na našom YouTube kanáli. 

 
Knižnica propaguje stále a príležitostné aktivity, poskytuje informácie o všetkých 

pripravovaných podujatiach. Najčastejšou formou propagácie v súčasnosti je webová stránka 

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

( v počte 58 za rok 2018 ), emailová komunikácia s čitateľmi, tlačené výstupy v novinách 

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

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

a Televízia Mistrál. 

 

Publicrelations, styk s verejnosťou 
 
Prácu s verejnosťou uskutočňuje úsek pre propagáciu. Prostredníctvom "Publicrelations" 

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

predstavuje množstvo programov zameraných na propagáciu knižnice, jej činnosti, 

budovanie jej kladného imidžu. 

Oblasti práce s verejnosťou 

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

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

výstavy, sociálnu komunikáciu a sponzoring. 

Cieľové skupiny 

Čitatelia a používatelia knižnice 

Vlastní zamestnanci 

Deti, študenti, dôchodcovia 

Sponzori, donori 

Orgány štátnej a územnej správy 

Tvorcovia verejnej mienky, médiá 

Partneri, sprostredkovatelia 
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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 

 

- regionálnej tlače – Michalovčan (dvojtýždenník) 

- vysielania regionálnej televízie – Mistrál, TV Zemplín 

- informačných plagátov a pozvánok na kultúrne podujatia – Informačné stredisko  

  Michalovce, 

- emailovej komunikácie s používateľmi knižnice. 

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

používanie najrozšírenejšej sociálnej siete – facebook, ktorú využívame na zverejňovanie 

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

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

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

dostávajú na našu web stránku. 

Okrem toho prostredníctvom facebooku sa zintenzívnila aj spolupráca medzi knižnicami, 

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

 
 
 
 

 

 

http://www.novinyzemplina.sk/
http://www.michalovce.sk/
http://www.facebook.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.terraincognita.sk/
http://www.podujatia.sk/
http://www.zkgz.sk/
http://www.korzar.sk/
http://www.tak.dokniznice.sk/
http://www.michalovskenoviny.sk/
http://www.mistral.sk/
http://www.global24.sk/
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Knižnica otvorila novú funkčnú miestnosť, Michalovčan č. 1  / 2021 

Mesiac knihy v michalovskej knižnici, Michalovčan č. 5 / 2021 

Kniha pre každého, Michalovčan č.7 / 2021 

Súťaž o naj knihu Zemplína č.8 / 2021 

Svetová výstava prišla k nám č.15 / 2021 

Novinka v knižnici č.18 / 2021 

Vrátenie kníh do knižnice bude jednoduchšie č. 22 / 2021 

Zemplínska knižnica v Michalovciach vyčlenila hodiny pre seniorov 

 

Zemplínska knižnica v Michalovciach vyčlenila hodiny pre seniorov 

 

Zemplínska knižnica v Michalovciach vyčlenila hodiny pre seniorov 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22588947/zemplinska-kniznica-v-michalovciach-

vyclenila-hodiny-pre-seniorov.html 

Do fondu michalovskej knižnice pribudlo viac ako 1600 kníh                                                            
https://www.teraz.sk/kosicky-kraj/do-fondu-michalovskej-kniznice-pribudlo/539941-
clanok.html 

Knižnica otvorila novú multifunkčnú miestnosť 

https://www.michalovce.sk/sk/aktualita/kniznica-otvorila-novu-multifunkcnu-miestnost 

 

 

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 

Tlačené výstupy 
Noviny Michalovčan 

 

- Knižnica otvorila novú 
funkčnú miestnosť 

- Súťaž o naj knihu 
Zemplína 

- Michalovské deti 
ďakujú zdravotníkom 

Sociálne médiá 

Facebook  
YouTube 

nahrané videá – záznam 
z podujatí na You-Tube za rok 
2021 v počte 17 
  
 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22588947/zemplinska-kniznica-v-michalovciach-vyclenila-hodiny-pre-seniorov.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22588947/zemplinska-kniznica-v-michalovciach-vyclenila-hodiny-pre-seniorov.html
https://www.teraz.sk/kosicky-kraj/do-fondu-michalovskej-kniznice-pribudlo/539941-clanok.html
https://www.teraz.sk/kosicky-kraj/do-fondu-michalovskej-kniznice-pribudlo/539941-clanok.html
https://www.michalovce.sk/sk/aktualita/kniznica-otvorila-novu-multifunkcnu-miestnost


 

76 
 

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 

TV Mistrál 

 

 

-  Vyhlásenie súťaže 
Kniha Zemplína 2014 – 
2020, 

- Prečítané leto 2021, 
- Michalovské deti 

ďakujú zdravotníkom 
- Poďakovanie za 

finančné dotácie KSK 
a Fondu na podporu 
umenia (reportáž) 

- Slávnostné otvorenie 
multifunčnej miestnosti 

Iné  

 

 

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 2022 
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na 

rok 2022 

Komentár 

Neznámy Zemplín 
Termín: február 2022   
    

Cyklus štyroch stretnutí 
s regionálnym historikom Mgr. 
Matejom Starjákom na rôzne 
zaujímavé  témy – prednášky + 
prezentácie. 

Náš jubilujúci autor Juraj 
Pado(20.3.1922– 6.4.2010) 
                                                                                      
Termín: marec 2022 

Vypracovanie personálnej 
bibliografie regionálneho 
spisovateľa, kritika a prekladateľa J. 
Padu pri príležitosti 100. výročia 
nedožitých narodenín. 

Čitateľská úroveň mládeže 
Termín: jún 2022 

Vplyv čitateľskej gramotnosti 
mládeže  na jej komunikačné 
zručnosti. 
Prednášajúci: PaedDr. Ladislav 
Alberty, PhD., pedagóg, psychológ 
angažujúci sa v oblasti sociálneho 
poradenstva. 

Kniholand 2022                                                                                        
Termín: júl 2022 
 

Denný letný tábor pre deti. Cieľom 
tábora bude propagácia knižnice, 
zvyšovanie čitateľskej gramotnosti u  
deti, ale aj tvorivé a zmysluplné 
vyplnenie voľného času a relaxu v 
rámci prázdnin. 
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KTO JE MOJÍM OCHRANCOM? 
Termín: september-október2022 

IV.  ročník výtvarno-literárnej súťaže 
pre žiakov ZŠ a ZUŠ v okrese 
Michalovce                                              
Cieľom výtvarno-literárnej súťaže je 
zvyšovanie vedomia a povedomia u 
detí a mládeže o problematike 
podpory ochrany detí pred násilím a 
následne ich vlastné prezentovanie 
vnímania a chápania uvedenej 
problematiky kreatívnym 
vyobrazením pomocou kresby a 
maľby  a umeleckým podaním 
v literárnych žánroch poézia a próza. 
Súťaž je realizovaná v súlade s 
implementáciou Národného 
projektu Podpora ochrany detí pred 
násilím (kód ITMS 
2014+:312041M679) a plnením 
cieľov Národnej stratégie na ochranu 
detí pred násilím. 

Detský čitateľ – seminár 
Termín: október 2022 
 

 

 

Seminár pre detských knihovníkov, 
učiteľov MŠ  ZŠ. Detský čitateľ – 
formotvorné prostredie IV. 
(knižnica, škola, rodina, motivačné  
čítanie a súčasná detská literatúra 
v kontexte rozvoja detského 
čitateľstva) 

 

 

Perspektívy rozvoja 

Cieľom našej knižnice do budúcna je venovať pozornosť 

-  dostupnosti knižnično-informačných služieb hlavne pre znevýhodnené skupiny občanov 

a prispieť tak k rozvoju knižnice bez bariér. 

- postupnej premeny našej knižnice na tzv. komunitnú knižnicu, ktorá  poskytuje priestor 

nielen na vzdelávanie, ale vytvára podmienky aj pre rozvoj a činnosť rôznych malých komunít 

zameraných na znevýhodnené a menšinové skupiny občanov  (seniori, deti detských 

domovov, Únia slabozrakých a nevidiacich, autisti, klienti DSS Anima, klienti DSS Rakovec nad 

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

knižnicu vyhľadávajú za účelom, 
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- rozvoj činnosti OZ ENTREÉ pri ZKGZZ, 

- podpora podujatí zameraných na prekonávanie a odstránenie čitateľskej negramotnosti, 

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

kultúre (zapájanie našich čitateľov a návštevníkov knižnice  všetkých  vekových skupín do 

podujatí, ktoré budú klásť dôraz na  regionálne dedičstvo a hodnoty a pomôžu posilňovať 

pocit spolupatričnosti), 

V tejto súvislosti  rozširovanie spolupráce s regionálnymi autormi, historikmi. 

- podpora  celoživotného vzdelávania  knihovníkov ZKGZ nadobúdaním praktických 

skúseností v oblasti knižničných a informačných služieb a práce s čitateľmi a návštevníkmi 

knižnice. 

Rozvoj činnosti knižnice mimo regiónu: 

 - nadviazanie spolupráce so Slovenskou školou v Užhorode   a pokračovanie v spolupráci s 

 Filologickou fakultou Užhorodskej národnej univerzity na Ukrajine. 

- pokračovať v spolupráci na  projekte Knihy do rómskych komunít – projekt zastrešuje 

 ParsArtem (združenie internetových autorov). Cieľ: každé dieťa dostane knihu. 

 

Zámery  do budúcna 

 pokračovať v obnove knižničného fondu, 

 postupná obnova výpočtovej techniky, 

 obnova interiéru internetového a detského oddelenia 

 nový knižnično-informačný systém 

 

Partnerské aktivity 

Pri príprave kultúrnych a vzdelávacích podujatí a spoločných projektov spolupracuje knižnica 

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

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

Hvezdáreň,  Anima, Integra, Klub priateľov Sofie,  OZ Mediasres  Slovenský zväz sluchovo 

postihnutých, Slovenský zväz telesne postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých 

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

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

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

verejné knižnice v regióne (obecné, mestské). .. 
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V Michalovciach  25.2.2022 

 

        PhDr. Alena Vasiľová 

           riaditeľka ZKG 
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Organizačná štruktúra ZKGZ v Michalovciach k 01.01.2021 

 (zamestnancov 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľka

Útvar
metodiky, koordinácie 

a automatizácie (5)

Knihovník 1 
(- koordinácia podujatí
+ projektová činnosť)

Knihovník 1 (akvizícia KF)

Knihovník 1 (bibliograf)

Knihovník 1 (Public 
relation)

Knihovník 1

(projektová činnosť)

Útvar ekonomicko-
technických činností

Ved. útvaru ekonómka (1)

Vodič 1

Upratovačky 2

Útvar knižnično-
informačných služieb

Knihovník (výpož. služby 
11)

Knihovník 2

Detské oddelenie

Knihovník 1

odd. internetu

Knihovník 2

odd. študovne

Knihovník 2

odd. beletrie pre 
dospelých

Knihovník 2

odd. náučnej lit.

pre  dospelých

Knihovník 1

pobočky

Knihovník 1

odd. služieb + ekonom. 
agenda



 

 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

1.1.-
31.1.2021 

Farebný svet 
detí 

on-line 
výstava 

výstava žiakov  
Základnej 
umeleckej školy 
v Michalovciach 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ v Michalovciach verejnosť 261       

23.2.2021 Pozdišovská 
keramika 

prezentácia k 
tvorivej dielni 

podujatie v 
rámci výzvy 
Tradície inšpirujú 
inovácie 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

OZ Integra 
Michalovce 

klienti OZ 
Integra 

  21     

15.1.-
31.3.2021 

Hádankovo II. 
- Na 
gazdovskom 
dvore uja 
Fera 

online kvíz 
pre deti 

V nasledujúcich 
hádankách sme 
sa  skúsili  
pozrieť na 
gazdovský dvor 
uja Fera 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti + verejnosť 721       

15.1.-
31.3.2021 

Hádankovo -- 
Zima 

online kvíz 
pre deti 

Témou našich 
hádaniek bola 
zima 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti + verejnosť 670       

16.3.2021 Deň ľudovej 
rozprávky 

online kvíz 
pre deti 

Cieľom 
podujatia bolo 
podporiť vzťah 
detí ku knihám, 
čitateľskej 
gramotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti a mládež 911       

8.3.-
23.3.2021 

Zábavný 
hlavolam č.1 

obrázkový 
hlavolam 

Cieľom online 
podujatia bolo 
zábavnou 
formou 
prezentovať 
známe knižné 
tituly z fondu 
ZKGZ 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  mládež 15 + a 
dospelí 

178       



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

1.2.-
17.3.2021 

Vedomostná 
hra pre 
zvedavé 
detičky 

online hra 
pre deti 

vedomostno-
zábavnú hru pre 
zvedavé detičky 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  predškoláci a 
žiaci do 11 
rokov 

453       

1.2.-
17.3.2021 

Poznáš 
Slovensko? 

online kvíz 
pre mládež 

pri vypĺňaní 
tohto kvízu 
dozvedeli veľa 
zaujímavých 
informácií o 
našom krásnom 
Slovensku 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  mládež od 12 
do 15 rokov 

324       

 4.3.-
4.4.2021 

Knihomoľňa online 
literárny kvíz 

Cieľom bolo 
podporiť záujem 
o knihy a čítanie 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti a mládež 813       

8.3.-
8.4.2021 

Knihomoľňa 
II. - Svetom 
bájky 

online 
literárny kvíz 

Cieľom bolo 
podporiť záujem 
o knihy a čítanie 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti a mládež 721       

23.3.-
8.4.2021 

Zábavný 
hlavolam č.2 

obrázkový 
hlavolam 

Cieľom online 
podujatia bolo 
zábavnou 
formou 
prezentovať 
známe knižné 
tituly z fondu 
ZKGZ 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  mládež 15 + a 
dospelí 

749       

1.9.20-
31.3.2021 

Ex Libris Ad 
Personam 
Hlohovec 

výtvarná 
súťaž 

18. ročník 
medzinárodnej 
výtvarnej súťaže 
v tvorbe knižnej 
značky 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ v Michalovciach žiaci ZUŠ 
Michalovce 

  9     

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

11.4.2021 Deň narcisov prezentácia vzdelávanie 
mladých v 
oblasti zdravia a 
zdravého 
životného štýlu, 
poskytovanie 
informácií 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  mládež + 
dospelí 

469       

1.4.-
30.4.2021 

Veľká noc - 
sviatky jari 

videoprezen
tácia 

symboly a zvyky 
Veľkej noci 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti a mládež 700       

1.3.-
30.4.2021 

Hádanky 
(nielen) pre 
deti 

online 
hádanková 
hra 

Touto zábavnou 
hrou v online 
priestore sme 
dopriali deťom 
veľa zábavy a 
poučenia 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti a mládež 486       

1.4.-
30.4.2021 

Astronomická 
videobásničk
a 

videoprezen
tácia 

prechádzku 
vesmírnou 
cestou 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Hvezdáreň 
Michalovce 

verejnosť 273       

1.4.-
30.4.2021 

Zo života 
rieky Bodrog 

on-line 
výstava 

obrazy 
sprostredkujúce 
krásu živej 
prírody v oblasti 
rieky Bodrog 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZK Trebišov verejnosť 207       

6.4.-
30.4.2021 

Apríl - mesiac 
lesov 

on-line 
výstava 

Čoraz viac ľudí si 
uvedomuje veľký 
prínos vtákov a 
ich význam v 
prírode. 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 223       

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

1.4.-
12.5.2021 

Rozprávkový 
svet H.CH. 
Andersena 

online 
literárna 
súťaž 

literárnu súťaž 
Rozprávkový 
svet H. CH. 
Andersena. 
Prezentácia 
pozostávala z 12 
otázok 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti a mládež 354       

19.4.-
5.5.2021 

Svetový deň 
knihy a 
autorských 
práv 

prezentácia Kniha nám 
ponúka napätie i 
zábavu, 
rozptýlenie či 
vedomosti, 
rozličné návody 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  mládež + 
dospelí 

306       

30.4.-
14.5.2021 

Jarné zvyky 
našich 
predkov na 
Zemplíne 

prezentácia 
k tvorivej 
dielni 

Podujatie bolo 
zrealizované v 
rámci výzvy 
Košického 
samosprávneho 
kraja Tradície 
inšpirujú 
inovácie 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

DSS Anima 
Michalovce 

klienti DSS 
Anima 
Michalovce 

346 23     

1.5.-
31.5.2021 

Pohyby 
oblohy 

videoprezent
ácia 

Pohyby oblohy, 
pohyby planét, 
aspekty planét 
(vzájomné 
polohy Slnka, 
Zeme a planét) 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Hvezdáreň 
Michalovce 

verejnosť 247       

 

 

 

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

1.5.-
31.5.2021 

Máj - Zvyky a 
tradície 

online 
prezentácia 

Jednou z 
najstarších 
ľudových tradícií, 
pochádzajúcich 
ešte z čias 
Slovanov, je 
stavanie mája. 
Ďalším zvykom je 
bozk pod 
rozkvitnutou 
čerešňou 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 370       

3.5.-
31.5.2021 

České hrdinky on-line 
výstava 

Významné ženy 
české historie a 
současnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Český spolok 
Bratislava 

verejnosť 241 55     

7.5.-
31.5.2021 

Deň Európy 
2021 

online 
prezentácia 

Deň Európy je 
tak príležitosťou 
pre zdieľanie 
európskej 
identity a 
oslavou mieru a 
jednoty v 
Európe. 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 301       

13.5.2021 Pipi Dlhá 
pančucha 

zážitkové 
čítanie+tvori
vá diel. 

Deti si 
vlastnoručne 
vyrobili Pippi 
dlhú pančuchu 
podľa svojich 
predstáv 

CDR 
Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

klienti CDR 
Michalovce 

  21     

28.5.2021 Pipi Dlhá 
pančucha 

zážitkové 
čítanie+tvori
vá diel. 

Deti si 
vlastnoručne 
vyrobili Pippi 
dlhú pančuchu 
podľa svojich 
predstáv 

Súkromná 
spojená škola, 
Klokočov 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci SSŠ v 
Klokočove 

90 14 4,00 €   

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

31.5.2021 Pozdišovská 
keramika 

on-line 
prezentácia 

Hlavným cieľom 
bolo vzbudiť 
záujem o 
remeslo a 
nezameniteľnú 
keramiku, ktorá 
je známa takmer 
po celom svete 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 1823       

11.5.-
11.6.2021 

Samuel 
Dankanin 

on-line 
výstava 

výber z tvorby 
začinajúceho 
regionálneho 
výtvarníka 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 433 0     

1.6.2021 Zlomové 
udalosti 
českých dejín. 
I. diel - 
Husitská 
revolúcia 

prednáška Podujatie bolo 
realizované s 
finančnou 
podporou Fondu 
na podporu 
kultúry 
národnostných 
menšín SR 2021. 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

členovia 
českého 
spolku v Mi 

  6     

2.6.2021 Michalovce, 
srdce 
Zemplína... 
ostatných 
100 rokov 

prednáška+f
ilm 

Cieľom 
podujatia bolo 
ukázať mladým 
ľuďom, že aj 
malé mesto 
zasiahli veľké 
udalosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  študenti GPH 
v Mi 

22       

4.6.2021 Zakázaná 
záhrada 

beseda so 
spisovateľkou 

autorské 
stretnutie s 
poetkou Z. 
Kuglerovou 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ v Michalovciach žiaci ZUŠ 
Michalovce 

  14 300,00 €   

 

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

7.6.2021 Slniečkové 
planéty, ZŠ 
Švermu 

interaktívne 
čítanie+výsta
va 

Deti sa 
interaktívnou 
formou 
zoznámili aj 
s planétami 
našej slnečnej 
sústavy.  Zároveň 
si pozreli výstavu 
časopisu 
Slniečko 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZŠ Švermu, 
Michalovce 

žiaci ZŠ 
Švermu 

  24     

9.6.2021 Vyhlásenie 
výsledkov a 
odovzdávanie 
cien víťazom 
súťaže Kniha 
Zemplína 
2014 - 2020 

on-line 
súťaž 

propagácie 
knižnej kultúry 
spätej so 
Zemplínom 
tematicky alebo 
osobou autora 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 1773       

9.6.2021 Slniečkové 
planéty, ZŠ P. 
Horova 

interaktívne 
čítanie+výsta
va 

Deti sa 
interaktívnou 
formou 
zoznámili aj 
s planétami 
našej slnečnej 
sústavy.  Zároveň 
si pozreli výstavu 
časopisu 
Slniečko 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZŠ P. Horova, 
Michalovce 

žiaci I. stupňa, 
ZŠ P. Horova 

  22     

 

 

 

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

9.6.2021 Slniečkové 
planéty, DSS 
Anima 

interaktívne 
čítanie+výsta
va 

Deti sa 
interaktívnou 
formou 
zoznámili aj 
s planétami 
našej slnečnej 
sústavy.  Zároveň 
si pozreli výstavu 
časopisu 
Slniečko 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

DSS Anima 
Michalovce 

klienti DSS 
Anima 
Michalovce 

  10     

14.6.2021 Zlomové 
udalosti 
českých dejín. 
II. diel - Bitka 
na Bielej hore 
1620 

prednáška z  cyklu 
prednášok z 
Českej histórie 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

členovia 
českého 
spolku v Mi 

  11     

15.6.2021 O Guľkovi 
Bombuľkovi 

zážitkové 
čítanie 

Cieľom podujatia 
bola motivácia 
detských  
čitateľov 
prostredníctvom 
aktivít tvorivého 
čítania 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZŠ Švermu, 
Michalovce 

žiaci ZŠ 
Švermu 

 24     

17.6.2021 Tradícia 
Pozdišovskej 
keramiky, SSŠ 
Klokočov 

zážitkové 
čítanie+tvori
vá diel. 

Tradíciu 
Pozdišovskej 
keramiky sme 
predstavili    
žiakom 
Súkromnej 
spojenej školy v 
Klokočove. 

Súkromná 
spojená škola, 
Klokočov 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci SSŠ v 
Klokočove 

  14     

 

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

17.6.2021 Slniečkové 
planéty, ZŠ 
Moskovská 

interaktívne 
čítanie+výsta
va 

interaktívnou 
formou 
zoznámili aj s 
planétami našej 
slnečnej 
sústavy.  Zároveň 
si pozreli výstavu 
časopisu 
Slniečko s jeho 
planétami 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Moskovská 

  17     

24.6.2021 Pipi Dlhá 
pančucha, ZŠ 
Pavla Horova 

tvorivá dielňa Deti si 
vlastnoručne 
vyrobili Pippi 
dlhú pančuchu 
podľa svojich 
predstáv 

ZŠ P. Horova 
Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci ZŠ P. 
Horova, 
Michalovce 

  20 5,20 €   

25.6.2021 Tri " 
Podvihorlatsk
é 
memorandá" 
a situácia na 
strednom 
Zemplíne v 
roku 1919 

prednáška obyvatelia 
prostredníctvom 
týchto 
memoránd 
spísaných v 
Zalužiciach a vo 
Vinnom, vyjadrili 
svoju vôľu 
začleniť sa do 
novovznikajúcej 
ČSR 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť   25 150,00 €   

28.6.2021 Zlomové 
udalosti 
českých dejín. 
III. diel 

prednáška prednáška z 
cyklu  Zlomové 
udalosti českých 
dejín mala názov 
Revolučné 
povstanie 1848 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

členovia 
českého 
spolku v Mi 

  11     

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

1.5.-
30.6.2021 

Vyhladzovaci
e tábory v 
Poľsku po r. 
1940 

videoprezent
ácia 

poučenie z 
histórie pre 
súčastnú mladú 
gemeráciu 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 255       

1.6.- 
30.6.2021 

Slniečkové 
planéty 

výstava výstavu 
venovanú 
časopisu 
Slniečko a 90. 
výročiu jeho 
založenia – 
Slniečkové 
planéty 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť   218     

6.7.-9.7.2021 Prečítané leto 
2021 - O 
batohoch a 
kufríkoch 

prezentácia 
odpor. Kníh 

zapojenie sa do 
celoslovenského 
projektu 
prečítané leto 
2021, podpora 
čitateľskej 
granmotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  detskí 
čitatelia 

  57     

8.7.2021 Indiánske 
leto pre deti 
v knižnici 

zážitkové 
čítanie 

Súčasťou 
zážitkového 
čítania bol aj 
pracovný list, 
kde mali žiaci 
určiť o aké 
zvieracie stopy 
ide 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci I.ZŠ 
Michalovce 

  30     

12.7.- 
16.7.2021 

Prečítané leto 
- O 
dáždnikoch 

prezentácia 
odpor. Kníh 

zapojenie sa do 
celoslovenského 
projektu 
prečítané leto 
2021, podpora 
čitateľskej 
granmotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  detskí 
čitatelia 

  77     

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

12.7.2021 Zlomové 
udalosti 
českých dejín. 
IV. diel 

prednáška Vznik I. ČSR ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

členovia 
českého 
spolku v Mi 

 10     

16.7.2021 Indiánske 
leto pre deti 
v knižnici, 
CVČ Sobrance 

zážitkové 
čítanie 

Súčasťou 
zážitkového 
čítania bol aj 
pracovný list, 
kde mali žiaci 
určiť o aké 
zvieracie stopy 
ide 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti z letného 
tábora 
Sobrance 

  14     

20.7.2021 Indiánske 
leto pre deti 
v knižnici, 
Letný tábor 
Fun Holidays 

zážitkové 
čítanie 

Súčasťou 
zážitkového 
čítania bol aj 
pracovný list, 
kde mali žiaci 
určiť o aké 
zvieracie stopy 
ide 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti z letného 
tábora 
Michalovce 

  24     

20.7.2021 Kde, Ako, 
Prečo? 

vedomostný 
kvíz 

popoludnie 
preverilo nielen 
všeobecné 
znalosti ale 
poskytlo priestor 
dozvedieť sa 
niečo nové 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti z letného 
tábora 
Michalovce 

  23     

19.7.-
23.7.2021 

Prečítané leto 
- O stopách 

prezentácia 
odpor. Kníh 

zapojenie sa do 
celoslovenského 
projektu 
prečítané leto 
2021, podpora 
čitateľskej 
granmotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  detskí 
čitatelia 

  70     



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

26.7.-
30.7.2021 

Prečítané leto 
- O 
zastávkach 

prezentácia 
odpor. Kníh 

zapojenie sa do 
celoslovenského 
projektu 
prečítané leto 
2021, podpora 
čitateľskej 
granmotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  detskí 
čitatelia 

  62     

1.7.-
31.7.2021 

Michalovské 
deti ďakujú 
zdravotníkom 

výstava 155 detí vo 
svojich dielkach 
vykreslilo 
postavy a prácu 
lekárov, 
zdravotných 
sestier a 
sanitárov svojimi 
očami 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Svet zdravia 
Michalovce 

žiaci ZŠ 
Michalovce 

1466       

2.8.-6.8.2021 Prečítané leto 
2021 -- O 
jazerách 

prezentácia 
odpor. Kníh 

zapojenie sa do 
celoslovenského 
projektu 
prečítané leto 
2021, podpora 
čitateľskej 
granmotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  detskí 
čitatelia 

  78     

9.8.-
13.8.2021 

Prečítané leto 
- O jaskyniach 

prezentácia 
odpor. Kníh 

zapojenie sa do 
celoslovenského 
projektu 
prečítané leto 
2021, podpora 
čitateľskej 
granmotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  detskí 
čitatelia 

  92     

 
 
 
 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

12.8.2021 Teodor Jozef 
Mousson - 
Maľba detailu 

tvorivá dielňa podujatie 
TEODOR JOZEF 
MOUSSON – 
MAĽBA DETAILU, 
ktoré 
pozostávalo z 
prednášky a 
tvorivej dielne. 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Združenie pre duševné 
zdravie – INTEGRA, o.z. 

klienti Integry  17 15,98 €   

16.8.-
20.8.2021 

Prečítané leto 
2021 - O 
hradoch 

prezentácia 
odpor. Kníh 

zapojenie sa do 
celoslovenského 
projektu 
prečítané leto 
2021, podpora 
čitateľskej 
granmotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  detskí 
čitatelia 

  101     

20.8.2021 Pipi Dlhá 
pančucha, ZŠ 
Pavla Horova 

tvorivá dielňa Deti si 
vlastnoručne 
vyrobili Pippi 
dlhú pančuchu 
podľa svojich 
predstáv 

ZŠ P. Horova 
Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci ZŠ P. 
Horova, 
Michalovce 

  31 5,20 €   

 23.8.-
27.8.2021 

Prečítané leto 
- O piknikoch 

prezentácia 
odpor. Kníh 

zapojenie sa do 
celoslovenského 
projektu 
prečítané leto 
2021, podpora 
čitateľskej 
granmotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  detskí 
čitatelia 

  91     

 
 
 
 
 
 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

24.8.2021 Tradícia 
Pozdišovskej 
keramiky, DK 
Nezbetkovo 

tvorivá dielňa deti možnosť sa 
zahrať na 
keramikárov a 
zábavným 
spôsobom 
vytvoriť podľa 
svojich predstav 
motív na tanier 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti z letného 
tábora 
Michalovce 

  33     

30.8-
31.8.2021 

Tak a je to tu 
! Posledný 9. 
týždeň 
Prečítaného 
leta, ktorý je 
o vytrvalosti 

prezentácia 
odpor. Kníh 

zapojenie sa do 
celoslovenského 
projektu 
prečítané leto 
2021, podpora 
čitateľskej 
granmotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  detskí 
čitatelia 

  38     

7.9.2021 Ilustrácia a 
ilustrátor 

čítanie 
spojené s 
ilustrovaním 

sprievodné 
podujatie  k 
Výstave 
knižných 
ilustrácii Petra 
Uchnára  

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ v Michalovciach žiaci ZUŠ 
Michalovce 

  15     

8.9.2021 Ilustrácia a 
ilustrátor 

čítanie 
spojené s 
ilustrovaním 

sprievodné 
podujatie  k 
Výstave 
knižných 
ilustrácii Petra 
Uchnára  

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ v Michalovciach žiaci ZUŠ 
Michalovce 

  11     

9.9.2021 Ilustrácia a 
ilustrátor 

čítanie 
spojené s 
ilustrovaním 

sprievodné 
podujatie  k 
Výstave 
knižných 
ilustrácii Petra 
Uchnára  

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ v Michalovciach žiaci ZUŠ 
Michalovce 

  12     



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

24.8.2021 Tradícia 
Pozdišovskej 
keramiky, DK 
Nezbetkovo 

tvorivá dielňa deti možnosť sa 
zahrať na 
keramikárov a 
zábavným 
spôsobom 
vytvoriť podľa 
svojich predstav 
motív na tanier 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti z letného 
tábora 
Michalovce 

  33     

30.8-
31.8.2021 

Tak a je to tu 
! Posledný 9. 
týždeň 
Prečítaného 
leta, ktorý je 
o vytrvalosti 

prezentácia 
odpor. Kníh 

zapojenie sa do 
celoslovenského 
projektu 
prečítané leto 
2021, podpora 
čitateľskej 
granmotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  detskí 
čitatelia 

  38     

7.9.2021 Ilustrácia a 
ilustrátor 

čítanie 
spojené s 
ilustrovaním 

sprievodné 
podujatie  k 
Výstave 
knižných 
ilustrácii Petra 
Uchnára  

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ v Michalovciach žiaci ZUŠ 
Michalovce 

  15     

8.9.2021 Ilustrácia a 
ilustrátor 

čítanie 
spojené s 
ilustrovaním 

sprievodné 
podujatie  k 
Výstave 
knižných 
ilustrácii Petra 
Uchnára  

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ v Michalovciach žiaci ZUŠ 
Michalovce 

  11     

9.9.2021 Ilustrácia a 
ilustrátor 

čítanie 
spojené s 
ilustrovaním 

sprievodné 
podujatie  k 
Výstave 
knižných 
ilustrácii Petra 
Uchnára  

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ v Michalovciach žiaci ZUŠ 
Michalovce 

  12     



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

16.9.2021 Ilustrácia a 
ilustrátor 

čítanie 
spojené s 
ilustrovaním 

sprievodné 
podujatie  k 
Výstave 
knižných 
ilustrácii Petra 
Uchnára  

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ v Michalovciach žiaci ZŠ 
Švermu 6, 
Michalovce 

  13     

16.9.2021 777. výročie 
prvej 
písomnej 
zmienky o 
Michalovciac
h. Záhady 
Michaloviec. 

prednáška Michalovce ako 
mesto plné 
príbehov,  od 
stredoveku až po 
20. storočie 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Zemplínske múzeum 
Michalovce 

verejnosť   26 150,00 €   

22.9.2021 Skutočný 
kamarát 

zážitkové 
čítanie 

čítanie na 
prevenciu 
šikanovania na 
školách 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci ZŠ P. 
Horova, 
Michalovce 

  20     

27.9.2021 Môj Anjel sa 
vie biť 

beseda Beseda so 
psychologičkou 
PhDr. Henrieta 
Boruchová - 
Sochová o 
nebezpečnom 
sociálno - 
patologickom 
jave šikanovania 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci ZŠ P. 
Horova, 
Michalovce 

  18 150,00 €   

27.9.2021 Ilustrácia a 
ilustrátor 

čítanie 
spojené s 
ilustrovaním 

sprievodné 
podujatie  k 
Výstave 
knižných 
ilustrácii Petra 
Uchnára  

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ v Michalovciach žiaci ZUŠ 
Michalovce 

  16     

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

2.9.-
30.9.2021 

Výstava 
knižných 
ilustrácií 
Petra 
Uchnára 

výstava Súčasťou výstavy 
bola nielen 
samotná 
prezentácia 
tvorby, ale aj 
výstavka kníh, 
ktoré  Peter 
Uchnár  
ilustroval 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Mestská knižnica 
mesta Piešťany 

verejnosť   185 150,00 €   

19.7.-
30.9.2021 

Dajte svojím 
knihám nový 
šmrnc! 

výstava výstava šitých 
obalov na 
knihy 
Michalovčanky 
Kataríny 
Juskovej 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť   51     

8.10.2021 Transsibírska 
magistrála - 
Vlakom z 
Moskvy do 
Pekingu 

prednáška + 
prezentácia 

Stretnutie s 
cestovateľom, 
rodákom z 
Michaloviec 
Frederikom 
Orenčákom 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť   25 200,00 €   

12.10.2021 Jeseň v lese prednáška+tv
orivá dielňa 

O všetkom čo sa 
deje na jeseň v 
lese prišla 
porozprávať 
lesná 
pedagogička 
Berta Stašková 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci Cirkevnej 
ZŠ Michalovce 

  19 350,00 €   

 
 
 
 
 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

13.11.2021 Prvýkrát v 
knižnici ZŠ J. 
A. 
Komenského 
1 

čitateľská 
dielňa 

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

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci 1.B ZŠ 
Komenského 
Mi 

  13     

13.10.2021 Prvýkrát v 
knižnici ZŠ J. 
A. 
Komenského 
1 

čitateľská 
dielňa 

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

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci 1.A ZŠ ZŠ 
Komenského 
Mi 

  12     

13.10.2021 Vojnové 
romány 
Michaely Elly 
Hajdukovej 

beseda so 
spisovateľkou 

autorské 
stretnutie so 
spisovateľkou 
Michaelou Ellou 
Hajdukovou 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť   20 150,00 €   

14.10.2021 Rámček na 
fotografiu 

tvorivá dielňa tvorivá dielňa 
decoupage 
fotorámčeka pod 
vedením 
lektorky Mgr. 
Lucie 
Chocholáčkovej 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  klienti Integry   20 205,08 €   

17.9.-
17.10.2021 

Mandalkovan
ie 

výstava Prierez tvorbou 
Mgr. Ivony 
Čičákovej 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 2537 145 80,00 €   

 
 
 
 
 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

20.10.2021 Tkanie 
pokrovcov 

tvorivá dielňa Tkanie 
pokrovcov 
zaujímavým 
spôsobom 
priblížila Jozefína 
Štefančíková, 
tkáčka z 
Michaloviec 
deťom z Centra 
pre deti a rodiny 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti z 
destkých 
domovov Mi 

  16     

20.10.2021 Záložka do 
knihy spája 
školy 

tvorivá 
dielňa 

vyrábali knižné 
záložky pre 
žiakov z 
partnerskej 
školy 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, Štefánikova 20, 
Michalovce 

ZŠ Školská 2   8     

20.10.2021 Môj anjel sa 
vie biť 

zážitkové 
čítanie 

Deti rozoberali 
povahové črty 
agresorov, ale aj 
obete 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci ZŠ P. 
Horova, 
Michalovce 

  22 8.75 E   

20.10.2021 Jesenná 
výzdoba, pob. 
na ZŠ Školská 
2 

tvorivá dielňa žiaci, ktorí si 
spestrili 
popoludnie 
tvorivými 
dielňami a 
aktivitami na 
halloweenskú 
tematiku. 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, Štefánikova 20, 
Michalovce 

ZŠ Školská 2   6     

22.10.2021 Detský čitateľ 
-- 
formotvorné 
prostredie 

seminár seminár pre 
učiteľov  I. 
stupňa ZŠ a 
knihovníkov 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  učitelia ZŠ, 
MŠ a 
knihovníci 
okr. Mi 

  25 754,23 €   

 
 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

25.10.2021 Môj Anjel sa 
vie biť 

beseda Beseda so 
psychologičkou 
PhDr. Henrieta 
Boruchová - 
Sochová o 
nebezpečnom 
sociálno - 
patologickom 
jave šikanovania 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci ZŠ P. 
Horova, 
Michalovce 

  22 150,00 €   

1.10.-
30.10.2021 

Výstava 
ilustrácií 
Noemi 
Ráczovej 

výstava výstava ilustrácií 
a knižiek danej 
ilustrátorky 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť   194     

21.9.-
30.10.2021 

Kto je mojím 
ochrancom? 

súťaž III. ročník 
umelecko - 
tvorivej súťaže 
pre deti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

OZ Entrée, ÚPSVaR 
Michalovce 

žiaci ZŠ a ZUŠ   82     

29.10.-
30.112021 

Božena 
Slančíková-
Timrava  

videoprezent
ácia 

exkurz do života 
a tvorby 
spisovateľky 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 488       

3.11.-
30.11.2021 

Vendulka 
cesta za 
svobodou 

výstava životný príbeh 
židovského 
dievčaťa, 
Vendulky 
Voglovej 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Český spolok Bratislava verejnosť 467       

11.11.2021 Výstavka 
záložiek z 
partnerskej 
školy, pob. na 
ZŠ T.J. 
Moussona 4 

výstava výstavka záložiek 
vyrobených 
žiakmi z 
partnerskej školy 
ZŠ Pchery, okres 
Kladno 

1. ZŠ 
Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 20, 
Michalovce 

žiaci 1.ZŠ 
Michalovce 

  80     

 
 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

5.12.-
31.12.2021 

Svätý Mikuláš on-line 
prezentácia 

detské básničky, 
modlitby 
venované 
svätcovi. 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 653       

6.12.-
31.12.2021 

Papierový 
anjelik 

on-line 
videonávod 

návod na výrobu 
papierového 
anjelika. Na 
tvorbu sme 
použili stránky zo 
starých a 
poškodených 
kníh 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 375       

10.12.-
31.12.2021 

Papierová 
vianočná guľa 

on-line 
videonávod 

návod na výrobu 
vianočnej gule. 
Na tvorbu sme 
použili stránky zo 
starých a 
poškodených 
kníh 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 428       

13.12.-
31.12.2021 

Vianoce vo 
zvykoch 
nášho ľudu 

on-line kvíz zvyky medzi 
Vianocami a 
Novým rokom 
patria k 
najbohatším a 
najzaujímavejším 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 579       

14.12.-
31.12.2021 

Papierová 
hviezda 

on-line 
videonávod 

návod na výrobu 
papierovej 
hviezdy. Na jej 
výrobu sme 
použili papierové 
desiatové 
vrecúška 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 263       

 
 



 

 

Termín Názov Forma Stručný 
popis 

Miesto 
konania –
presná 
adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci Účastníci - 
online 

Náklady  Príjmy 

14.12.-
31.12.2021 

Cesta 
slovenskou 
Amerikou  

výstava + film Výstava 
pripomína 
kultúrnu misiu 
delegácie Matice 
slovenskej po 
slovenských 
krajanských 
centrách v USA 
a Kanade  

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Dom MS v 
Michalovciach 

verejnosť 352       

14.12.-
31.12.2021 

Vianočný 
zábavný 
hlavolam 

zábavný 
hlavolam 

zábavnou 
formou 
prezentovať 
novšie knižné 
tituly s 
vianočnou alebo 
zimnou 
tematikou 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 52       

15.12.-
31.12.2021 

Kto je mojím 
ochrancom? 

výstava zvyšovanie 
vedomia a  
povedomia u 
detí a mládeže o 
problematike 
podpory ochrany 
deti pred násilím 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

OZ Entrée, ÚPSVaR 
Michalovce 

verejnosť 444       

22.12.-
31.12.2021 

O malej 
jedličke 

on-line 
prezentácia 

online vianočné 
čítanie pre deti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 618       

  SPOLU 227 
podujatí 

          9292 2 819,69 € 0,00 € 

 
 
 



 

 

Fotodokumentácia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slánostné otvorenie multifunkčnej miestnosti                                   Michalovské deti ďakujú zdravotníkom 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Vyhodnotenie súťaže Kniha Zemplína 2014- 2020 



 

 

 

 

O Guľkovi Bombuľkovi- zážitkové čítanie                                                 Slniečkové planéty – výstava 

 

 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Pipi Dlhá pančucha - zážitkové čítanie spojené s kvízom a tvorivou dielňou               Súťaž s Andersenom 



 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        Detský čitateľ – formotvorné prostredie - seminár



 

 

 

 



 

 

 


