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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 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického  v Michalovciach bola z dôvodu prevencie 

rozšírenia ochorenia COVID-19  pre verejnosť zatvorená v niekoľkých fázach od 10.3.2020  do 

18.5.2020  a od 19.12.2020 do 1.2.2021. Aby sme boli v kontakte s našimi čitateľmi, na webe 

knižnice sme  zverejnili  kvízy  z oblasti literatúry (Najväščí Slovák, Najsilnejšie dievča na 

svete, Hádanková hra o Smelom Zajkovi...) videoprezentáciu (Ako vzniká kniha) a online 

čítania (Marta Hlušíková - O nesmrteľnej žiarovke, Valentín Šefčík - Bola raz jedna láska, 

Peter Karpinský: Život je boj!...)Najväčší záujem bol o výtvarnú súťaž Môj literárny 

obľúbenec. Všetky práce dostali spolu 5 819 hlasov. Prvých 10 miest bolo 

ocenených  knižnými  cenami a ročným zápisným do knižnice.  Ďalej sme ponúkli  našim 

návštevníkom niekoľko výstav v on-line priestore od 22.04.2020-31.05.2020 Záložka do knihy 

spája školy. Svoje práce  vystavovali žiaci zo Špeciálnej školy č. 4 s prehĺbeným vyučovaním 

slovenského jazyka v Užhorode. Predstavili sme výstavu jedného z najvýraznejších mladých 

výtvarníkov na Slovensku – Matúša Maťátka, Literárna a hudobná inšpirácia, Anjelské leto, 

Život na koľajniciach...  

Okrem toho sa zamestnanci venovali  kompletnej dezinfekcii kníh a knižničných priestorov. V 

rámci starostlivosti o vlastných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov sme šili ochranné 

rúška. 

V mesiacoch apríl a máj sme uskutočnili kompletnú revíziu celého knižničného fondu, ktorý 

má okolo 85 000 knižničných jednotiek. Cieľom revízie knižničného fondu bolo fyzické 

porovnanie skutočného počtu knižničných jednotiek s evidovaným počtom v elektronickom 

systéme, čím sme zaktualizovali súčasný stav. 

V rámci on-line a telefonickej metodickej pomoci sme poskytli informácie a usmernenie 16 

obecným a 2 mestským knižniciam pri vypĺňaní Ročného výkazu o knižnici za rok 2019. 

Knihovníkovi v obci Vinné sme boli nápomocní pri spracovaní projektu do novootvorenej 

výzvy Fondu na podporu umenia 5.1.4 Akvizícia knižníc s 0 % spolufinancovaním na akvizíciu 

knižníc.  

Rozhodnutie o spojení 2. a 3. fázy otvárania ekonomiky potešilo nielen nás, ale hlavne našich 

čitateľov. Otváranie ZKGZ v Michalovciach pre verejnosť  prebiehalo postupne. Od 18. mája 

2020 sme začali opäť s poskytovaním knižnično-informačných služieb.  

V čase Corona krízy detské oddelenie knižnice prešlo do on-line priestoru, aby sprístupnilo 

deťom dramatizované čítanie zaujímavých knižiek našich slovenských autorov. Na 

spoluprácu sme získali súhlas od týchto spisovateľov: Marta Hlušíková, Peter Karpinský, 

Valentín Šefčík , Elena Eleková a Andrea Gregušová. Dramatizované čítanie zrealizovali:   

Mgr. Iveta Majvitorová, Mgr. Anna Leskovská, Daniela Ivančová a Mgr. Svätoslav Holonič. 
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 Najčastejšími aktivitami v roku 2020 boli: 

výstavy (13), tvorivé dielne, on-line čítačky pre deti, on-line kvízy, prednášky, informačné 

prípravy žiakov materských, základných a stredných škôl. Celkovo bolo usporiadaných 126 

podujatí,  ktoré navštívilo 14 942 návštevníkov,  uskutočnili sme 38  informačných príprav, 

ktorých sa zúčastnilo 877 žiakov a študentov. To sa nám podarilo uskutočniť aj  vďaka  

získanej finančnej dotácii z  Fondu na podporu umenia vo výške 5 000,00 € na projekt 

Čítajme a tvorme v knižnici. Žiaľ z tohto projektu sa nám podarilo zrealizovať iba 7 z  

naplánovaných 43 podujatí. FnPU sme vrátili 3 978,15 €.   

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, dotácia z rozpočtu mesta 

Michalovce na rok 2020  cez projekt Nové knihy pre čitateľov, projekt MK SR Kultúrne 

poukazy a dary od našich čitateľov.   Spolu sme získali 19 454,94 €. V minulom roku nás milo 

prekvapil náš zriaďovateľ KSK, ktorý nám na nákup kníh a časopisov prispel sumou 12 131,43 

€.  Všetky takto získané finančné prostriedky sme použili na rozšírenie a  zatraktívnenie 

knižničného  fondu.  Celkovo sme do fondu zaevidovali 3 100 knižničných jednotiek.   

Aj v roku 2020 sme pokračovali  v začatej modernizácii interiérového vybavenia našich 

priestorov. Uskutočnila sa výmena zvyšných starých knižničných regálov  na  detskom  

oddelení beletria. Prebehol nákup a montáž  2 ks klimatizačných  jednotiek   v kancelárii 

riaditeľky a v spoločenskej miestnosti na 2. poschodí knižnice. Na prízemí knižnice sa 

vymenila stará dlažba, vymaľovali kancelárske, chodbové priestory a časti oddelenia beletrie, 

kde sme využili služby Sociálneho podniku, ktorý vznikol pri KSK.   Vymenil sme kancelársky 

nábytok na ekonomickom a regionálnom 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. 

Aj napriek nepriaznivej covidovej situácii sa nám podarilo udržať stav našich výpožičiek na 

úrovni roku 2018, ale zaznamenali sme pokles hlavne detských  čitateľov takmer o 200. 

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

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

dospelých aj seniorov. 
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Pozitívne faktory: 
 

-  k 31.12.2020 bolo schválených 5 projektov,  z ktorých sme získali 60 081,00 €, 

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

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

a návštevníci knižnice mali možnosť zakúpiť nové knihy z ponuky kníhkupectva PantaRhei 

a takto prispeli k obnove knižničného fondu. Počas celej akcie sa vyzbieralo 133,35 €, 

-   uskutočnila sa výmena zvyšných starých knižničných regálov  na  detskom  oddelení 

beletria(v počte 8 ks, 1 560,00 €), prebehol nákup a montáž  2 ks klimatizačnej jednotky 

(2814,00€)  v kancelárii riaditeľky, na prízemí knižnice sa vymenila stará dlažba (1 252,00 

€), vymaľovali sa kancelárske, chodbové priestory a časti oddelenia beletrie, kde sme využili 

služby Sociálneho podniku, ktorý vznikol pri KSK (2 520,00 €) a vymenil sa kancelársky 

nábytok na ekonomickom (1 538,00 €), regionálnom oddelení (1 116,00 €), spoločenskej 

miestnosti (7 653,00 €) zo zdrojov zriaďovateľa KSK, 

- koncom roka 2020 sa uskutočnilo VO na nákup osobného motorového vozidla pre knižnicu, 

vysúťažili sme Kiu CEED v celkovej hodnote 18 300,00€, 

- vyriešili sme celkovú bezbariérovosť knižnice, nainštalovaním stoličkového výťahu 

(11 832,00 €). 

Negatívne faktory: 

- knižnica bola často zatvorená v dvoch vlnách od 10.3. do 18.5.2020, od 24.10. do 

23.11.2020 a  od 19.12.2020 do 1.2.2021 z dôvodu COVID 19, čo sa odrazilo na výpožičkách, 

návštevnosti a poklese počtu čitateľov 

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

pripravujeme. Pripisujeme to  celkovému demografickému vývoju. 

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

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

nezabúdali ani po zvyšok roka. 
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2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 

 

Kvalita verejných služieb, orientácia 

na návštevníka  2019 2020  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice 

spolu 

6 018 5 828 KULT – 4.Modul, 

r.1 

počet výpožičiek spolu 167 350 136 863 KULT – 3.Modul r.1 

z toho absenčných 121 996 105 363 KULT – 3.Modul r.2 

z toho prezenčných 45 354 31 500 KULT – 3.Modul r.3 

knižničný fond  - stav/počet 85 767 

 

78 413 KULT – 2.Modul, 

r.1 

Počet návštevníkov knižnice spolu 61 464 49 627 KULT –4.Modul , r. 

19 

platená návštevnosť 6 018 5 828 vypĺňať ako 

v predchádzajúcich 

rokoch 

neplatená návštevnosť 61 464 49 627 vypĺňať ako 

v predchádzajúcich 

rokoch 

Počet podujatí organizovaných 

knižnicou spolu (celkový počet aktivít) 

376 126  KULT – 4.Modul 

r.3 

Finančná oblasť 2019 2020  

    

cieľ:  

znižovať náklady a zvyšovať mieru 

samofinancovania 

Náklady spolu       
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náklady na činnosť knižnice spolu     

375 333 395 649 

KULT – 5. Modul, r. 

18 

mzdové náklady celkom (vrátane 

odvodov)  275 823 287 137 

KULT – 5. Modul, r. 

21+r.25+r.26 

Prevádzkové náklady 

53 041 49 935 

KULT -  5. Modul, r. 

28 

Kapitálové výdavky  

0 30 132 

KULT -  5. Modul, r. 

33 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 

344 666 360 767 

k 31.12., účtovné 

výkazy 

výdavky na činnosť 

30 667 34 467 

k 31.12., účtovné 

výkazy 

Príjmy spolu 

381 434 402 646 

KULT – 5. Modul, 

r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky 

324 211 363 537 

 k 31.12., účtovné 

výkazy 

na kapitálové výdavky 

0 30 132 

 k 31.12., účtovné 

výkazy 

spolu 324 211 393 669 

 KULT – 5.Modul, r. 

4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu 
300 300 

KULT – 5.Modul, r. 

17 

z vlastnej  činnosti  

13 281 

 

7 837 

KULT – 5.Modul, r. 

15+16 -vstupné, 

vložné, poplatky,  

dary a sponzorské 
0 0 

 KULT – 5.Modul, r. 

12 
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spolu 
14 006 8 170 

 Popis v poznámke 

dole 

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy 2 721 6 309  získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest 
0 0 

KULT – 5.Modul, r. 

5 

domáce projekty: tuzemské granty 

spolu 
28 521 30 109 

KULT – 5.Modul, r. 

8 

zahraničné projekty: zahraničné 

granty spolu 
0 0 

 KULT – 5.Modul, r. 

10 

počet podaných projektov 6 5 projekt: tuzemský 

aj zahraničný, FPU, 

MK SR, ÚV SR, 

zahraničné granty, 

granty zo 

súkromných 

nadácií,  projekty 

(transfery) z obcí - 

okrem kultúrnych 

poukazov 

počet schválených projektov 5 5 

výška získaných financií z externých 

grantov a projektov spolu  

25 800 23 800 

 Vnútorné procesy, inovácie,  

marketing 
2019 2020 

  

cieľ:  cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v 

spolupráci s inými KZ v KSK 
25 1 

 Popis v poznámke 

dole 

 

 

počet nových partnerstiev 
3 0 

 Rok 2019 
Špeciálna základná 
škola Trhovište, 
 
Špeciálna základná 
škola v Pavlovciach 
nad Uhom, 
 
Špecializovaná 
škola  s 
prehĺbeným 
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vyučovaním 
slovenského jazyka 
v Užhorode. 
 

 

 

 

počet nových kľúčových aktivít 

2 5 

Rok 2019 
Hodina dejepisu 
v knižnici (téma 
holokaustu)2x 
 
Tvorivá literárna 
dielňa Gevenducha 
2x 
Rok 2020 
On-line aktivity 
kvízy, súťaže, 
prezentácie, 
dramatizované 
čítania, výstavy 
Popis v komentári 

 

počet kľúčových mediálnych výstupov   
13 6 

články v tlači, TV, 

rozhlase, sociálne 

médiá (odhad 

počtu kľúčových 

výstupov) 

Strategický rozvoj 2019 2020   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

definovaná stratégia rozvoja   áno áno, nie 

vlastný ukazovateľ rozvoja   V roku 2020 si 
Zemplínska 
knižnica Gorazda 
Zvonického 
v Michalovciach 
pripomenie 95. 
výročie svojej 
existencie. Bola 
zriadená 
obecným 
zastupiteľstvom 
obce Michalovce 
1. februára 1925. 
 

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

plnenie prioritných cieľov v roku 2020 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, interaktívne 

formy práce 

a v tomto roku 

pribudli on-line 

podujatia 

s detským 

čitateľom. 

 

Komentár: 

On-line aktivity 

Literárne kvízy: Najväščí Slovák, Najsilnejšie dievča na svete, Hádanková hra o Smelom 
Zajkovi... 
Videoprezentácia: Ako vzniká kniha  
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 on-line čítania: Marta Hlušíková - O nesmrteľnej žiarovke, Valentín Šefčík - Bola raz jedna 
láska, Peter Karpinský: Život je boj!, zapojenie do on-line celoslovenských projektov 
Prečítané leto 2020, Celé Slovensko číta deťom v adventom čase, ...   
on-line výstavy: Matúša Maťátka, Literárna a hudobná inšpirácia, Anjelské leto, Život na 
koľajniciach...  
 
 
Komentár: 

Ďalšie príjmy: 

Celková suma 8 170,03 obsahuje okrem knižničných poplatkov (7 836,55 € ), príjmov 
z prenájmu (300,00 €), aj úroky (2,65 €) a príjmy z dobropisov – teplo 2019 (30,83 €). 
Schválený rozpočet vlastných príjmov bol 14 000,00 €, ten však nebol naplnený z dôvodu 
situácie súvisiacej s koronavírusom. 
 

 

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v KSK : 

 Tvorivé dielničky pre šikovne ručičky - Maľovanie na sklo 
V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach sa dňa 

28.9.2020 uskutočnilo stretnutie na ktorom sa zúčastnili klienti Združenia pre duševné 

zdravie – INTEGRA, o.z. pod vedením lektorky Mgr. Lucii Chocholáčkovej. 

Tvorivé dielne sú zamerané na rozvoj fantázie a kreativity, jemnej motoriky a na 

potešenie z vlastnej tvorby. 

 

 

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 2020 
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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. 
 
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 vytvorenia multifunkčnej   

miestnosti s interaktívnou tabuľou a s bezbariérovým prístupom, chceme realizovať 

moderné tvorivé dielne zamerané na zachovanie a rozvoj regionálnych tradícií Zemplína. 

 

• 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 2020 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. 

 

https://www.zkgz.sk/page.html?p=484807530218989c081ec1fa77f07587
https://www.zkgz.sk/page.html?p=18315cf3f8b516d4dced652e6a08dbec
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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. 
 
Hneď začiatkom roka sme sa podieľali na zorganizovaní už 27. ročníka Okresného kola súťaže 
Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského  v prednese slovenských povestí pre žiakov 
základných škôl. Žiaci pri výbere povesti často  siahajú po tvorbe našich regionálnych autorov 
napr. Vincenta Lapšanského, Júliusa Knapa, Anny Garbinskej. (65 návštevníkov) 
 
1.3. iniciovať moderné vzdelávacie i popularizačné aktivity o kultúre a umení so 

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

Kniha Prázdniny s deduškom, ktorá pochádza z knižnej série ,,Slovensko – krajina plná 
tajomstiev“. Hlavnou hrdinkou náučno-dobrodružnej knihy je Sarah, ktorá žije v Anglicku. 
Cez prázdniny pricestuje na Slovensko a spolu so svojim deduškom spoznáva krajinu. 
Zábavným spôsobom krásy  Slovenska spoznali aj detí z Centra pre deti a rodiny 
Michalovce.   Zážitkovým čítaním a pútavou prezentáciou sa preniesli do rôznych 
slovenských obci a miest. Podujatie bolo spojené s tvorivou dielňou – vyrábali sme záložky 
do knihy. Inšpirovali sme sa  čičmianskymi vzormi. (22 žiakov) 
 
10. 2020 – 31. 10. 2020 bola v knižnici sprístupnená výstava Slovensko krajina plná 
tajomstiev – Život na koľajniciach. Ilustrácie s výpravno-náučným charakterom, pochádzajú 
z knihy s rovnomenným názvom  "Život na koľajniciach", ktorá mapuje kultúrne, historické a 
prírodné bohatstvo Slovenska v dvojjazyčných náučno-dobrodružných knižných príbehoch 
pre deti a mládež. (on-line 918 návštevníkov) 

 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického  -  detské oddelenie  pripravila 15. decembra 2020 
on-line prezentáciu a  tvorivú dielňu  pod názvom Koledy a vianočné zvyky na Zemplíne, 
návod na výrobu vianočnej pohľadnice. 
Zemplín je bohatý na vianočné zvyky a tradície. Iné zvyklosti mali Zemplínčania pred 
desiatkami rokov a iné majú teraz. Prezentácia približuje  tradíciu a zvyklosti prastarých 
rodičov v čase adventu , od Barbory až po Štedrý  večer – „viľiju“. Podľa návodu v prezentácii 
je možné vytvoriť si vianočnú pohľadnicu a potešiť ňou najbližších. Touto prezentáciou sme 
oslovili aj pre  43 žiakov ZŠ Petrovce nad Laborcom. (v on-line priestore si ju pozrelo 398 
návštevníkov) 
 
Zemplínske retronovin(k)y 
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on-line formou sme  priniesli a podelili sa o zaujímavé informácie o udalostiach, ktoré sa 
udiali v regióne dolného Zemplína. Všetky retro články bolo možné sledovať na našej 
facebookovej stránke- Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce. Touto 
formou  sme mohli spoločne nazrieť do histórie , nachvíľu sa opäť vrátiť v čase, či sa 
dozvedieť niečo nové z našich dejín . Oslovených bolo 1220 ľudí v on-line priestore.   
Dátum: 01.06.2020-30.09.2020 
 
1.4. nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu so strednými školami, ponúknuť inovatívne 
programy v oblasti neformálneho vzdelávania pre študentov o regionálnej kultúre, 
 
Máme tiež pripravenú prezentáciu v powerpointe „Informatická príprava“, ktorou 
oslovujeme  žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ.  V septembri sa IP zúčastnili študenti 
Gymnázia P. Horova  v počte 94. 
V decembri 2020 sme touto prezentáciou oslovili študentov Gymnázia Ľ. Štúra on-line 
formou. Umožnila nám to riaditeľka školy v čase dištančnej výučby. On-line prezentácie sa 
zúčastnilo 136 študentov. 
 
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.) 
 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna organizácia KSK a OZ 
Entrée pri ZKGZ v Michalovciach vyhlásili v termíne od 24. 04. 2020 do 15. 05. 2020 tvorivú 
súťaž  Môj literárny obľúbenec. Súťaž sa konala v on-line priestore, bolo prihlásených 50 
prác. Súťažili všetci, vek  nebol prekážkou. Zaslané práce boli vytvárané rôznymi kreatívnymi 
technikami. Súťažiaci mohli použiť pri tvorbe svojich prác všetko,  čo našli doma. Práce 
hodnotila široká verejnosť prostredníctvom hlasovania na internetovej stránke ZKGZ 
Michalovce. Všetky práce dostali spolu 5 819 hlasov. 
 
Milan Rastislav Štefánik bol to významný politik, diplomat, astronóm, fotograf, vojenský letec 
a brigádny generál ozbrojených síl Francúzska. Prostredníctvom nášho kvízu Najväčší Slovák 
si čitatelia mohli pripomenúť jeho život, alebo sa dozvedieť niečo nové o M. R. Štefánikovi. 
Na našich on-line stránkach si  kvízu  pozrelo 272 oslovených ľudí v čase od  03. 09. 2020- 

30.09. 2020 

 
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 2020 vďaka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  
odznelo niekoľko zaujímavých prednášok  z cyklov Osoby a udalosti, Česká medzivojnová 
próza a Česká národná hudba. Tieto prednášky boli určené nielen  členom Českého spolku 
v Michalovciach, ale i širokej verejnosti. 
 
1.15. modernými formami vrátane sociálnych médií propagovať nielen ponuku nových 
kultúrnych služieb, ale aj aktivity regionálnej samosprávy v tejto oblasti 
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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 od 

10.3.2020  do 18.5.2020  a od 19.12.2020 do 1.2.2021. Aby sme boli v kontakte s našimi 

čitateľmi presunuli sme sa 1. krát  do on-line priestoru. Na webe knižnice sme  zverejnili on-

line  kvízy  z oblasti literatúry ( Najväščí Slovák, Najsilnejšie dievča na svete, Hádanková hra o 

Smelom Zajkovi...) videoprezentáciu (Ako vzniká kniha) a online čítania (Marta Hlušíková - O 

nesmrteľnej žiarovke, Valentín Šefčík - Bola raz jedna láska, Peter Karpinský: Život je boj!...)  

Najväčší záujem bol o výtvarnú  on-line súťaž Môj literárny obľúbenec. Všetky práce dostali 

spolu 5 819 hlasov. Záujem bol aj o on-line výstavy, ktorých sme uskutočnili 8. 

 

2. Program: Kreatívny priemysel 

 

V roku 2020 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. 

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: 



 

19 
 

3.4. aktívna spolupráca s umeleckými školami v regióne 

Od 4. 12. - 31. 12. 2020 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. (202 on-line návštevníkov) 
 
 
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. 
Vzhľadom k situácii Covid 19 videlo výstavu 25 návštevníkov knižnice. V on-line priestore 
202. 
 
Detské oddelenie knižnice v spolupráci  s učiteľmi a žiakmi  Základnej umeleckej školy sa v 
adventom čase zapojili do projektu Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom pod 
záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Pripravili sme päť komponovaných adventných 
on-line čítaní v čase sprísnených koronavírusových opatrení. Podarilo sa nám v tomto 
ťažkom období nájsť riešenie, aby  deti o atmosféru adventného čítania neprišli vďaka 
moderným technológiám. (päť čítaní sledovalo 1 611 on-line návštevníkov) 
 

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. 
Ďalšie naplánované podujatie Vianočná pohľadnica spoza hraníc sa nám nepodarilo pre zlú 
pandemickú situáciu zrealizovať. 
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4.5. Strategický rozvoj  
 
• vypracovať/aktualizovať pre každé kultúrne zariadenie vlastnú rozvojovú koncepciu 
Orientácia na návštevníka a kvalitné kultúrne služby: 
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 2020, aj napriek 
nepriaznivej pandemickej situácii počas ktorej bola naša knižnica zatvorená v troch etapách. 
 
• 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 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, čítanie 
pre deti alebo tvorivé dielne. Počas pandémie nebolo možné organizovať Noc s Andersenom, 
Kráľa detských čitateľov, Zvonického literárne dni, letný tábor pre deti Kniholand.       
Propagáciu knižnice a našich služieb  sa snažíme robiť po celý rok tak, aby sme stále zostali 
v čo najlepšom povedomí čitateľov a partnerov s ktorými spolupracujeme. 
 

 
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 2020 podporilo cez projekt ,,Nové knihy pre našich čitateľov“     
vo výške 800 €. Cieľom projektu bolo zabezpečiť vzdelávacie, informačné a relaxačné 
potreby čitateľov a návštevníkov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického                         v 
Michalovciach. Z finančnej dotácie vo výške 800 € - boli zakúpené nové knihy do knižnice z 
krásnej a náučnej literatúry pre deti, mládež a dospelých v počte 82. Projekt bol realizovaný 
od 14. 09. 2020 do 15. 12. 2020. 
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 • realizovať prierezové programy celoživotného vzdelávania, osobitne rozvoja čitateľskej 
gramotnosti a aktivity komunitného charakteru 
Detské oddelenie knižnice v spolupráci s deťmi zo ZŠ P. Horova v Michalovciach sa zapojilo 
do celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom. Tento 16. ročník  bol zameraný na čítajúce 
školy a čítajúce rodiny.  V škole a v knižnici sme riešili súťažné úlohy, zoznámili  sa s knihami, 
hrali  hry, realizovali zážitkové čítania a do konca apríla 2020 sme mali odovzdať  porote 
plody našej práce. Každý čítajúci si domov odniesol pracovný zošit pod názvom Osmijankova 
literárna záhrada. Z naplánovaných 6 podujatí sa zrealizovali iba dve, z dôvodu zatvorenia 
škôl a zle epidemiologickej situácie. 
 
Na pobočkách knižnice I.ZŠ, V. ZŠ, VII.ZŠ sa konal už 6. ročník čitateľského projektu pod 
názvom „RoaldDahl a jeho autorská dielňa“. Tento projekt bol pripravený pre žiakov 5. 
ročníka. Cieľom  čitateľského projektu bolo spojiť školské vyučovanie  s mimoškolskou 
čitateľskou aktivitou. Pripraviť pre našich čitateľov  „netradičnú hodinu“, ktorá by ich 
podnietila k ďalšej literárnej práci a čítaniu.Pri tomto  čitateľskom projekte chceme 
poskytnúť žiakom ucelený obraz o autorovi, jeho živote a autorskej dielni. Žiaci po prečítaní 
diela majú možnosť hodnotenia knihy. Súčasťou aktivít bola aj krátka prezentácia, kde žiaci 
nahliadli do Múzea RoaldaDahla v jeho rodnom meste. Na každej pobočke sa konalo jedno 
stretnutie. 
 
Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou pripravila 9.3.2020  - 11.3.2020  v 
Štôle Vysoké Tatry seminár Čitateľská gramotnosť v základnej škole.  ZKGZ v Michalovciach 
bola pozvaná na tento seminár ako regionálna knižnica, ktorá je kompetentným partnerom 
pri rozvoji čitateľskej gramotnosti detí.  Pre učiteľov ZŠ v regióne sme pripravili prednášku a 
prezentáciu na tému Knižnica a čitateľská gramotnosť detí. 
 
V rámci projektu Knihy pre deti z detských domovov a sociálne slabších skupín k nám 
29.6.2020 zavítali spisovatelia Zuzana Kuglerová a Ondrej Kalamár. Podujatia sa zúčastnilo 20 
deti z detských domovov z okolia Michaloviec. Spisovatelia im darovali knihy na leto a za 
vysvedčenia. Stretnutie bolo spojené s autorským čítaním spisovateľov. 
 
Detské oddelenie ZKGZ Michalovce sa  počas prázdnin zapojilo do projektu Prečítané leto 
2020 určené detským čitateľom knižnice. Hlavným partnerom podujatia bolo vydavateľstvo 
Martinus a partnerom Slovenská asociácia knižníc. 
Pripravili sme si témy na čítanie na každý prázdninový týždeň: O meste, O drakoch, O 
dverách a oknách, O stromoch, O tichu a načúvaní, O kuchyni, O ostrovoch, O topánkach a 
ponožkách, O knihách.K jednotlivým témam sme pripravili tipy na čítanie a každý týždeň sme 
zrealizovali výstavku kníh pre deti, ktorú si mohli v pohode rozoberať. Deti mali záujem o 
knihy a svoje zážitky si zapisovali a kreslili v Prázdninovom denníku Prečítané leto. 
 
Detské oddelenie knižnice v spolupráci  so Základnou umeleckou školou sa v adventom čase 
zapojilo do projektu Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom pod záštitou prezidentky 
SR Zuzany Čaputovej. Pripravili sme päť komponovaných adventných čítaní v čase 
sprísnených koronavírusových opatrení. Podarilo sa nám v tomto ťažkom období nájsť 
riešenie, aby  deti o atmosféru adventného čítania neprišli vďaka moderným technológiám. 
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Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČITA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie 
a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného 
čítania. 
 
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 digitalizácienerelevantné 
 
 • 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 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 jednotiekna regionálnom, 
náučnom, ekonomickom oddelení, oddelení beletrie pre dospelých, riaditeľni vymenili 
nefunkčné radiátory,  vymenili pracovné stoly , zmodernizovali  kuchynku pre našich 
zamestnancov zakúpením kuchynskej linky, stola a stoličiek. V priestoroch celej budovy 
knižnice je už  voľne dostupná Wi-Fi sieť, prostredníctvom ktorej sa naši návštevníci môžu 
vlastnými zariadeniami (notebook, smartphone) pripojiť na internet.Webová stránka 
knižnice má od začiatku  roka 2018 nový dizajn. V tomto 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. 
 
Vytvoriť pre našich čitateľov a návštevníkov knižnice príjemné, estetické prostredie 
a pohodlie je našim hlavným zámerom. 
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Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 

 

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2020 

 Aktivita Popis 

Záložka do knihy spája 
školy, 1. ročník výstavy 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 
dňoch 02.03. – 31. 05. 2020  usporiadala  výstavu Záložka do 
knihy spája školy. Svoje práce  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.  
 

Revízia knižničného fondu, 

V mesiacoch apríl a máj sme uskutočnili kompletnú revíziu 
celého knižničného fondu, ktorý má okolo 85 000 
knižničných jednotiek. Cieľom revízie knižničného fondu 
bolo fyzické porovnanie skutočného počtu knižničných 
jednotiek s evidovaným počtom v elektronickom systéme, 
čím sme zaktualizovali súčasný stav. 
 

Život na koľajniciach  
on-line 

V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v 
Michalovciach bola v dňoch   01. 10. 2020 – 31. 10. 2020 
sprístupnená výstava Slovensko krajina plná tajomstiev – 
Život na koľajniciach. Ilustrácie s výpravno-náučným 
charakterom, pochádzajú z knihy s rovnomenným 
názvom  "Život na koľajniciach". Kniha je piatym dielom 
knižnej série "Slovensko - krajina plná tajomstiev", ktorá 
mapuje kultúrne, historické a prírodné bohatstvo Slovenska 
v dvojjazyčných náučno-dobrodružných knižných príbehoch 
pre deti a mládež. Oboznamuje so zaujímavými povolaniami, 
ktoré môžu byť v súčasnosti na ústupe, ale ktoré zanechali 
výraznú stopu v našej histórii.  Výstavu si prezrelo 43 
návštevníkov knižnice. V on-line priestore výstavu pozrelo 
918 ľudí. 
Výstava Život na koľajniciach bola zrealizovaná  v rámci 
projektu Čítajme a tvorme v knižnici, ktorý z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Kto je mojím ochrancom? II. 

Cieľom tejto umelecko-tvorivej súťaže bolo zvýšiť 
povedomia u detí a mládeže o problematike  ochrany deti 
pred násilím. Súťaž bola realizovaná v súlade 
s implementáciou NP 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 , 
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Súkromnej základnej školy  pre žiakov s autizmom v 
Klokočove, Základná škola a MŠ Š. Ďurovčika  Palín, ZŠ I. 
Dobóa s VJM, Veľké Slemence . Do súťaže sa zapojilo spolu 
41 žiakov.Víťazné práce boli vystavené v priestoroch 
Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického   v Michalovciach. 
Súťaž prebiehala od 14. 09. – 30. 10. 2020.     

 

 

3.1 Plnenie štandardov 

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

Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2020 

Počet knižných jednotiek 

získaných kúpou 

2 % z 

knižného 

fondu 

Fond 78 413zväzkov 3 100zväzkov=3,95% 

Suma finančných  

prostriedkov na nákup 

knižničných fondov 

10 eur  

na knihu 

20 791,11 : 2737=7,59 € Nákup KF 9,24€ 

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 

63 
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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. 

912,42 – 60,82% 

Počet výpožičiek na 1 

čitateľa 

 

min. 20 / 

rok 

Sledovať zo štatistického 

výkazu – výpožičky 

celkom 

136863:5828=23.48 

Počet platených akcií, 

služieb a podujatí 

organizovaných 

knižnicou 

4 ročne  4 

Počet marketingových 

aktivít so zameraním na 

propagáciu knižnice 

4  5 

- Šaliansky Maťko 

J.C. Hronského                                              

- Kúp knihu pre 

knižnicu,                       

- Kto je mojím 

ochrancom,                  

- Můj stát - Putování s 

českým lvem za sedmi 

státními symboly,                       

- Záložka do školy 

spája školy.                                          

Z dôvodu 

pandemickej situácie 

nebolo možne 

uskutočniť ďalšie 

plánované akcie 

a podujatia.  
Počet odbornej činnosti, 

regionalistika 

a digitalizácia  

4 Vydané bibliografie, 

metodické materiály, 

publikačná činnosť 

z regionálnych fondov, 

vystúpenie na 

konferenciách a 

seminároch, spracovanie 

Odborný seminár: pre 

knihovníkov 

školských knižníc 

v okrese Michalovce. 

Vzdelávanie 

knihovníkov – 

metodické pokyny 
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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...) 

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 

stránky 

Počet podujatí  

literárneho charakteru + 

výstavy 

8  57 podujatí a 13 

výstav 

Počet podujatí zamerané 

na celoživotné 

vzdelávanie 

2  

 

13 (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, rádia Šíravan 

- informačných plagátov a pozvánok na kultúrne podujatia – Informačné stredisko  

  Michalovce, 

- emailovej komunikácie s používateľmi knižnice. 

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

nášho regiónu  

https://www.zkgz.sk/page.html?p=4793d2b3d1f32da05d8849a88199fb5f 

 

Počet podujatí zamerané na celoživotné vzdelávanie: 

 Počiatky kresťanstva v Čechách a na Slovensku. Rád Benediktínov. 
Cyklus prednášok z Českej histórie Osoby a udalosti 2020 otvoril prvou prednáškou 
Počiatky kresťanstva v Čechách a na Slovensku JUDr. Miroslav Schýbal porozprával o 
samotných počiatkoch a podstate kresťanstva v dejinách ľudstva. Podujatie bolo 
realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
2020. 

 Čitateľská gramotnosť v základnej škole - seminár Štôla 
Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou pripravila 9.3.2020  - 
11.3.2020  v Štôle Vysoké Tatry seminár Čitateľská gramotnosť v základnej škole.  ZKGZ v 
Michalovciach bola pozvaná na tento seminár ako regionálna knižnica, ktorá je 
kompetentným partnerom pri rozvoji čitateľskej gramotnosti detí.  Pre učiteľov ZŠ v 
regióne sme pripravili prednášku a prezentáciu na tému Knižnica a čitateľská gramotnosť 
detí.  Pripravili sme zábery z našich podujatí, zameraných na danú problematiku, 
premietli sme im film 90. rokov  ZKGZ a priblížili život a dielo básnika Gorazda Zvonického 
(Andreja Šándora) , predstaviteľa katolíckej kej moderny, po ktorom je pomenovaná naša 
knižnica. 

 V rytme Kolumbie 
Cestovateľské kino, rozprávanie o krajine, kde je teplo keď je u nás zima – to bolo prvé 
stretnutie s mladým  cestovateľom, ktorý pochádza z nášho regiónu , študentom 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach odbor zubné lekárstvo  Frederikom Orenčákom. Vo 
svojom rozprávaní, ktoré doplnil prezentáciou, priblížil nám  juhoamerický štát - 
Kolumbiu. V  Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom 
projektu. 

 Česká medzivojnová próza Ivan Olbracht 
Prednášajúca Mgr. Vlasta Vojníková pripravila  prezentáciu o  živote a diele. 
IvanaOlbrachta /1882 – 1952/.Vlastným menom Kamil Zeman bol ľavicovo zameraný 
český spisovateľ, publicista novinár a prekladateľ nemeckej prózy, od r. 1947 národný 
umelec. Najznámejšou knihou tohto autora je však nepochybne Nikola Šohajloupežník.  
Podujatie bolo realizované s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
Slovenskej republiky 2020.  

 Liečebné hladovanie 
V rámci Týždňa slovenských knižníc  pripravila Zemplínska  knižnica Gorazda Zvonického 
pre svojich čitateľov a sympatizantov prednášku na tému Liečivé hladovanie. Od 
prezentoval ju RNDr.JozefValuch, CSc., biochemik, toxikológ na Súdnom lekárstve v 
Bratislave a certifikovaný výživový poradca, zakladateľ  Školy liečebného hladovania a 
regeneračnej diéty na Slovensku. 

https://www.zkgz.sk/page.html?p=4793d2b3d1f32da05d8849a88199fb5f
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Súčasťou prednášky bol premietnutý film Liečba pôstom, ktorý autenticky zachytil 
rozhovory pacientov a lekárov v liečebných sanatóriách v zahraničí. 

 Obdobie rekatolizácie po husitských vojnách a pri potláčaní reformácie. 
Dominikáni, kapucíni, jezuiti 

Prednáška bola  z cyklu Osoby a udalosti 2020. Prednášajúci JUDr. Miroslav Schýbal 
spomenul husitské vojny, reformáciu v cirkvi, Martina Luthera – 
reformátora,  zakladateľa protestantizmu, vysvetlil čo bola  protireformácia alebo 
rekatolizácia  -  cieľavedomá snaha katolíckej cirkvi o zastavenie šírenia reformácie v 16.-
18. storočí. Jej hlavnou úlohou bolo pripútať protestantské krajiny ku katolíckej cirkvi. 
Významnými faktormi, či činiteľmi protireformácie boli: jezuiti, Tridentský koncil, 
inkvizícia. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín 2020. 

 Význam cirkevných rádov pre vývoj spoločnosti. Jezuiti, piaristi, kapucíni, 
františkáni 

Prednášku s týmto názvom od prezentoval JUDr. Miroslav Schýbal pre členov a 
sympatizantov Miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach. Prednáška 
bola  z cyklu Osoby a udalosti 2020. Zameral sa v nej na vznik prvých kresťanských štátov, 
na cirkevné rády, rozvoj kláštorov, ktoré mali veľký kultúrny, hospodársky aj politický 
význam. Spomenul aj známe osobnosti napr. mních Cyprián (liečiteľ), Mikuláš Koperník 
(astronóm), Prokop Diviš (vynálezca bleskozvodu) a i.  Podujatie bolo realizované s 
finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2020. 

 Česká národná hudba – Leoš Janáček 
Leoš Janáček bol významný hudobný skladateľ, hudobný teoretik, pedagóg a 
zbormajster. Spieval v kostolnom zbore, navštevoval kláštornú školu v Brne, kde začal 
získavať prvé hudobné vzdelanie, pokračoval na organovej škole v Prahe. Tam sa 
zoznámil s Antonínom Dvořákom, s ktorým si vybudovali priateľstvo, ktoré pretrvávalo 
dlhé roky. LeošJanáček študoval v Prahe, na konzervatóriu v Lipsku a vo Viedni. Dnes je 
Janáček vo svete najhranejším českým operným skladateľom.  
Podujatie bolo realizované s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
Slovenskej republiky 2020. 

 Vizionári slovenskej slobody - Štefánik a Slováci v prvom zahraničnom česko-
slovenskom odboji 

Milan Rastislav Štefánik bol všestrannou osobnosťou. Národovec, vedec, bádateľ, vojak, 
diplomat. Právom mu patrí aj prvenstvo v ankete Najväčší Slovák. Matica slovenská nám 
dáva do pozornosti film Vizionári slovenskej slobody : Štefánik a Slováci v prvom 
zahraničnom česko-slovenskom odboji. Vznikol pri príležitosti 140. výročia narodenia 
generála M. R. Štefánika, ale aj 100. výročia návratu posledných Slovákov v radoch 
československých légií do vlasti po ukončení legionárskej anabázy na Sibíri v roku 1920.  

 Česká národná hudba - Bohuslav Martinů 
Bohuslav Martinů bol český hudobný skladateľ, najvýznamnejší predstaviteľ českého 
neoklasicizmu.Martinů predstavuje typ všestranného skladateľa - vynikol v symfonickej, 
komornej i v javiskovej tvorbe. 
Zaujímavosti z jeho života a najvýznamnejšie skladby si vypočuli členovia Miestneho 
klubu  Michalovce Českého spolku v Košiciach v rámci Cyklu prednášok z Českej histórie. 
Podujatie bolo realizované finančnou  podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín Slovenskej republiky 2020. 

 Prednáška spojená s besedou - Karel Václav Rais 
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Prednáška s prezentáciou sa uskutočnila pre členov Miestneho klubu  Michalovce 
Českého spolku v Košiciach v rámci Cyklu prednášok z Českej histórie. Podujatie bolo 
realizované finančnou  podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
Slovenskej republiky 2020. Počas stretnutia odzneli básne a úryvky z poviedok a románov 
K.V. Raisa.  
 

 Hádanková hra o Smelom Zajkovion-line 
V online priestore sme pri príležitosti 90. výročia pripravili hádankovú hru o Smelom 
Zajkovi, ktorou sme nielen zabavili mladých čitateľov, ale prevetrali aj ich znalosti 
z tvorby J.C. Hronského. 

 Prednáška spojená s besedou - AloisJirásek 
Prednáška s prezentáciou sa uskutočnila pre členov Miestneho klubu  Michalovce 
Českého spolku v Košiciach v rámci cyklu prednášok z Českej literatúry, Česká 
medzivojnová próza – AloisJirásek 
Podujatie bolo realizované finančnou  podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín Slovenskej republiky 2020. So životom a významom diela A. 
Jiráska oboznámila členov spolku Mgr. Vlasta Vojníková. 

 

 

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)  

Kvantitatívne ukazovatele 

Prírastky KF:                                            3 100                                    Plán:  nebol stanovený 

Úbytky KF:              13 685  

Celkový stav KF:     78 413 

 

Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF 

Knihy :              9 192,59    Plán: nebol stanovený 
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Periodiká:                                         2 938,84 

Spolu:                                         12 131,43  

Čerpanie sponzorských  príspevkov a grantov na nákup kníh  

Knihy:          19 454,94 

Z toho :  

Mesto Michalovce                               800,00    

Fond na podporu umenia            14 461,33 

Dary     133,35 

Kultúrne poukazy   4 060,26  

Čerpanie financií na nákup knižničných fondov spolu 

Knihy :             28 647,53 

Periodiká:                                             2 938,84  

Čerpanie spolu:                 31 586,37  

 

Prírastky KF spolu        3100                 zväzkov             

z toho -  beletria                 1 273   

   -  náučná literatúra  567 

           -  beletria pre deti    872 

           -  náučná pre deti        388   

 

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   

Darom 96 82 48 72 298 

Domácou kúpou 227 538 122 309 1 196 
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Z grantu 244 650 218 490 1 602 

Náhradou     0     3     0     1        4 

Spolu 567 1 273 388 872 3 100 

 

V  roku 2020 bolo vyradených a do zoznamu úbytkov zaevidovaných  13 685 knižničných 

jednotiek. Dôvodom vyradenia bola opotrebovanosť dokumentov alebo strata.   

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

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

V roku 2020 bolo zaevidovaných 3 100 knižničných jednotiek (vrátane darov) v celkovej 

hodnote 35 175,64€.  

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 z FPU na nákup kníh. Časť 

prostriedkov sme využili už v roku 2020, projekt sa realizuje do 31. marca 2021. 

Mesto Michalovce schválilo na rok 2020 dotáciu vo výške 800,00 € na nákup detskej 

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

vyhodnotený k 31.12.2020. 

Periodická tlač 

V roku 2020 sme nakúpili periodickú tlač – noviny a časopisy – 63 titulov v tlačenej podobe 

a 1 titul online, z toho 7 zahraničných titulov,  spolu 65 exemplárov v hodnote 2 938,84 €. 

Celková suma na doplnenie knižničného fondu (knihy a periodická tlač)  v roku 2020  je 

38 114,48 € vrátane domácej kúpy, grantu, bezodplatného prevodu, darom a náhradou. 

Doplňovanie knižničného fondu podľa typu literatúry – porovnanie rokov 2016 – 2020 

Typ literatúry/rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Náučná literatúra pre dospelých 

čitateľov 1897 331 370 451 567 

Krásna literatúra pre dospelých 

čitateľov 839 979 985 1 239 1 273 

Náučná literatúra pre deti 232 199 189 265 388 

Krásna literatúra pre deti 545 514 437 782 872 
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Spolu 3513 2 023 1981 2 737 3 100 

 

 

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. a II. ročník ZŠ.    

 

Oddelenie pre dospelých čitateľov a študovňa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desatinného triedenia. V rámci náučného oddelenia je vyčlenená literatúra darovaná 
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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 

Skutočnosť k 31.12.2020   –   5 828Plánované spolu           6 400 

Dospelí čitatelia  3 591    3 600  

Detskí čitatelia                      2 237   2 800 

 

Počet aktívnych čitateľov k 31.12.2020.  

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

požičanie alebo platbu za členstvo. 

 

Umiestnenie 

Deti do 15 

r. Dospelí  

Org. 

MVS Študenti Zamestnanci Rodinníprísl. Spolu 

Centrálna budova 1 580 3 108 73 0 31 67 4 859 
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Pobočka na VŠZaSP 0 0 0 113 0 0 113 

Pobočka na I.ZŠ 348 0 0 0 0 0 348 

Pobočka na V.ZŠ 153 0 0 0 0 0 153 

Pobočka na VII. ZŠ 156 0 0 0 0 0 156 

Pobočka na Obr. 

mieru 0 199 0 0 0 0 199 

Spolu 2 237 3 307 73 113 31 67 5 828 

 

Návštevnosť knižnice čitateľmi k 31.12. 202031523 čitateľov. 

K 31. 12.2020 sme v knižnici zapísali 992 nových čitateľov. 

 

ČITATELIA  ROK  2020 

Evidovaní čitatelia podľa kategórie – porovnanie rokov 2016 – 2020 

Kategória 2016 2017 2018 2019 2020 

Dospelí čitatelia 3 806 3 636              3 521 3 567 3 591 

Deti do 15 rokov 2 105 2 254               2 308 2 451 2 237 

Spolu 5 911 5890 5 829 6 018 5 828 
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2.2   Výpožičky, informačná činnosť 

Počet absenčných výpožičiek v roku 2020 bol105 363 

Plánovaných bolo 133 000 

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

Náučná 24 767 0 0 0 11 1 142 25 920 

Beletria 45 928 0 0 0 4 041 0 49 969 

Detská náučná   6 002    304 297 285 0 0   6 888 

Detská beletria 14 749 1 087 950 877 0 0 17 663 

Elektronické 

dokumenty           7 0 0 0 0 0 7 

Periodiká   4 629 0 0 0 0 109   4 738 

Študovňa      178 0 0 0 0 0 178 

Spolu 96260 1 391 1 247 1 162 4 052 1 251 105 363 

 

Počet prezenčných výpožičiek v roku 2020  bol31 500 

Plánovaných bolo 46 000 

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

Náučná 2 288 0 0 0 0 218  2 506 

Beletria 2 081 0 0 0 0 0  2 081 

Detská náučná 2 180 292 403 421 0 0  3 296 

Detská beletria 4 980 767 843 817 0 0  7 407 

Elektronické 

dokumenty          1 0 0 0 0 0          1 

Periodiká 15 881 0 0 0 0 115 15 996 

Študovňa 213 0 0 0 0 0      213 
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Spolu 27 624 1 059 1 246 1 238 0 333 31 500 

 

Spolu plánovaných: 133 000 + 46 000 = 179 000  absenčné výpožičky + prezenčné 

Skutočnosť spolu za rok 2020 je 136863. 

 

 

Výpožičky podľa formy – porovnanie rokov 2016 – 2020 

Forma 2016 2017 2018 2019 2020 

Absenčné výpožičky 103 126 111 860 112346 121 996 105 363 

Prezenčné výpožičky 33 174 29 405 33 560   45 354 31 500 

Spolu 136 300 141 265 136 300 167 350 136 863 

 

 

 

 

Výpožičky podľa druhu literatúry 2020 

Náučná lit.pre dospelých 28 825 

Krásna lit.pre dospelých 52 050 

Náučná lit.pre deti 10 184 

Krásna lit.pre deti 25 070 

Výpožičky periodík 20 734 

Spolu 136 863 
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2.3.    Vzdelávacie a kultúrne podujatia 
 
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia v knižnici sú doplnkovou, ale aj napriek tomu 
neoddeliteľnou súčasťou knižničnej práce. V tejto oblasti dosahuje naša knižnica celkom 
kvalitné výsledky. V  roku 2020 bolo usporiadaných 126 podujatí,  ktoré 
navštívilo14 942návštevníkov a  uskutočnilo sa38 informatických príprav, ktorých sa 
zúčastnilo 877 žiakov a študentov. Vďaka tomu sa nám podarilo získať určitú časť novej 
čitateľskej základne.  
Knižnica spolupracuje s materskými, základnými aj strednými školami v meste a okolí a svoje 
podujatia prispôsobuje dopytu týchto inštitúcii. 
Najväčšia časť podujatí sa pripravuje pre detských čitateľov. Cieľom činnosti detského 
oddelenia bolo prostredníctvom netradičných a interaktívnych podujatí  sprístupniť  fond 
detskej literatúry, zapojiť poznávacie, estetické a tvorivé cítenie detí v rámci pohybovej, 
výtvarnej a tvorivej dramatiky.  Pri motivácii čítavosti  detí bola dôležitá aj spolupráca so 
základnými školami a predškolskými zariadeniami.  Ďalšou úlohou bude orientácia na 
rodičov, pretože v rodine sa tvoria základy prístupu k čítaniu a získavaniu informácii 
a poznatkov o živote. 
Na detskom oddelení sa uskutočnili nasledovne podujatia:  

O pokazenom gramofóne - Osmijankova literárna záhrada  
Detské oddelenie knižnice v spolupráci s deťmi zo ZŠ P. Horova v Michalovciach sa zapojilo 
do celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom. Tento 16. ročník  je zameraný na čítajúce 
školy a čítajúce rodiny.  V škole a v knižnici riešime súťažné úlohy, zoznamujeme sa s 
knihami, hráme hry  a do konca apríla 2020 odovzdáme porote plody našej práce. Každý 
čítajúci si domov odnáša pracovný zošit pod názvom Osmijankova literárna záhrada 
Prvé stretnutie s Osmijankom v jeho literárnej záhrade sa zrealizovalo 23.1.2020 . Zúčastnilo 
sa ho 23 zberačov literárnych semienok. V prezentácii sme si predstavili pravidlá súťaže a 
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rozdali pracovné zošity.   
Prvé semienko: Deti majú za úlohu zahrať sa na pátračov a zistiť čo v ich veku čítali rodičia, 
starí rodičia. 
Druhé semienko: Zistiť a napísať príbeh svojich rodičov, starých rodičov spojený s čítaním 
vysnívanej knižky. 
Predstavili sme si spisovateľku Kristu Bendovú a jej tvorbu. Súčasťou podujatia bola aj 
výstavka kníh najznámejšej detskej autorky. 
 Zrealizovali sme zážitkové čítanie : O pokazenom gramofóne.  Zahrali sme si  hru  Rodina– 
pantomímu , kde deti vyjadrovali, čo je v rodine najdôležitejšie. V prostredí rodiny sa delíme 
so svojimi radosťami, starosťami, bolesťami, čerpáme sily a preto sme všetci poslali 
najdôležitejšiemu človeku v rodine imaginárnu sms. Rodinu si predstavuje ako strom, ktorý 
má  pevné korene. Jednotlivé konáre sú členovia rodiny. Ak má strom pevné korene žiadna 
búrka ho nedokáže zdolať až k zemi. Deti vo výtvarnej aktivite kreslili stromy svojej rodiny. 
 
Šaliansky Maťko 2020 
 27. ročníka Okresného kola súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského  v prednese 
slovenských povestí pre žiakov základných škôl sa v ZKGZ v Michalovciach, dňa 28.01.2020 
zišlo 35 súťažiacich v doprovode svojich učiteľov, rodičov a starých rodičov. Aj v tomto roku 
organizátormi súťaže boli - Dom Matice slovenskej v Michalovciach a ZKGZ v Michalovciach. 
Súťažilo sa  v troch vekových kategóriách (I. – roč. 2. – 3., II. – 4. – 5., III. – 6. – 7.). Najlepší z 
okresných kôl sa stretnú na krajských kolách vo februári  a z nich najlepší v marci  na 
celoslovenskom kole v Šali. Na krajské kolo postupujú recitátori z prvých miest jednotlivých 
kategórií. 
 Z michalovského okresného kola si všetci interpreti odniesli diplom za účasť. Ceny v podobe 
knižiek  a diplomov dostali recitátori na prvých troch miestach. Do krajského kola postúpili:  z 
I. kategórie – Nela Sikorai, ZŠ Lastomír, z II. kategórie Filip Novák, ZŠ Moskovská Michalovce, 
z III. kategórie - Sunitra Daniel, ZŠ P.O. Hviezdoslava Veľké Kapušany. 
 
Môj ocko je sardinka 
Odd. pre deti a mládež pripravilo 5.2.2020 zážitkové čítanie Môj ocko je sardinka pre  deti 
XIII. MŠ .   
Renomovaná súčasná francúzska autorka pre deti CélineClaire brilantne rozobrala hlbokú 
tému. V knihe vytvorila emočne silný a poetický príbeh o ceste dieťaťa pri hľadaní svojho 
otca, bez drámy alebo pátosu. Príbeh o dôležitosti úplnej rodiny a plnosti domova. Farebné 
pastelové ilustrácie ViolaineCoste dávajú tomuto príbehu milý a hrejivý tón. Pre knihu Môj 
ocko je sardinka si vybrala mladú talentovanú ilustrátorku ViolaineCoste, ktorej práca 
ukazuje jedinečnú poéziu a silnú osobnosť. 
Súčasťou podujatia bola aj prezentácia Moja rodina, kde deti rozoberali vzťahy v rodine, 
dokázali pomenovať kto všetko sa v rodine nachádza, čo je to rodina a ako sa volajú 
jednotliví  členovia rodiny. Zahrali sme si interaktívnu hra - Ja a moja rodina, uhádni kto 
som? Ja a moja rodina, mama, otec, dievča, chlapec. Pomenovať a určiť členov rodiny 
(mama, otec, dievča, chlapec), čo robia a priradiť im správnu odpoveď. 
V interaktívnej hre Pre koho sa hodí toto meno? ( Dunčo, Jozef, Kristínka, Mica , Diana, 
Peťko, Pejko atď.) deti priraďovali mená jednotlivým členom domácnosti, ale aj domácim 
miláčikom.  V hre Mama, ocko, babka, dedko nechýbala pohybová aktivita zameraná na 
pamäť.   
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Deti si zaspievali  interaktívne  pesničky o  rodinke prštekov, keď si šťastný tlieskaj ... a v 
závere podujatia si pozreli rozprávku Teo a rodina. 
 

Na zmrzline so žirafou 
Detské odd. knižnice pripravilo  10.2.2020   pre  žiakov Literárno-dramatického 
odboru    ZUŠ   v Michalovciach hodinu dramatiky (básničkovania) v knižnici. Čítali sme 
básničky od Daniela Heviera, Františka Rojčeka, Valentína Šefčíka a  Marty Hlušíkovej. 
Pozorne ich počúvala“ žirafka,“ ktorá si hovela v kresle. 
Deti to s radosťou a nadšením absolvovali, dokázali rozlúštiť poprehadzované názvy kníh v 
knihomoľni, dopĺňať názvy miest a krajín , využívať pri tom aj vlastnú fantáziu na tvorbu 
rýmov.     
V závere podujatia tvorili básničku, v ktorej nesmeli chýbať slovíčka: knižnica, polica, deti, 
knihy. 
Z ich tvorby: 
Anka, Goran, Karin : Knižka tutová 
Deti chceli knihu, 
doma nemali ju. 
Vymetali police, 
išli aj do knižnice. 
Prehľadali celú budovu 
našli knižku tutovú. 
Sadli si a čítali 
príbeh pútavý . 
Kniha bola o vesmíre, 
o tom aký prekrásny je. 
Páčilo sa všetkým trom – cestovanie vesmírom. 
 

O snehuliakovi s horúcim srdcom 
Dňa 11.2.2020  do Zemplínskej knižnice G. Zvonického v Michalovciach zavítali  deti zo 
Základnej školy J. Švermu 6 na zážitkové čítanie z útlej knihy Ady Strakovej o Snehuliakovi s 
horúcim srdcom. 
V zime nesmú chýbať ani snehuliaci, ktorý v sebe síce nemajú život, no častokrát sú mnohým 
deťom priateľmi. Aj my sme sa spoločne zoznámili so snehuliakom, ktorý má dobré srdiečko. 
Také dobré, že vie robiť iba dobré skutky a pomáhať svojim kamarátom. Snehuliak daruje 
veveričke metlu na odmetanie snehu, zajačikovi mrkvu, aby jeho rodina nezahynula od hladu 
a krtkovi uhlíky z kabáta aby mal čím kúriť. A keď na začiatku jari nemajú cibuľky snežienok 
dosť vlahy, srdce snehuliaka sa rozbúši a roztopí sa pre ne, aby mohli vykuknúť spod snehu. V 
tomto príbehu je skryté posolstvo, ktoré je tak nevyhnutné v dnešnej dobe šíriť a rozvíjať, 
obohatiť emocionálny svet detí .Snehuliak stelesňuje ideálny model rozprávkového dobra, 
aby sa učili chápať medziľudské vzťahy, keď iným pomáhaš, majú ťa radi. 
Dôležité je vedieť, že to, čo je krásne, sa skrýva vo vnútri, v srdci človeka 
 

Svet plný prekvapení 
Dňa 19.2.2020 sa na pôde našej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnilo 
zaujímavé a inšpiratívne stretnutie na tému autizmu so skúsenou  logopédkou PaedDr. 
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Adrianou Chomovou. Spoločne sme nazreli do sveta plného prekvapení – do sveta týchto 
výnimočne obdarovaných detí. Toto stretnutie bolo určené všetkým rodičom, učiteľom, 
špeciálnym pedagógom,  rodinným príslušníkom ale aj širokej verejnosti. 
PaedDr.  Chomová  priblížila vo svojej odbornej prednáške  oblasť autizmu z pohľadu 
logopéda  a ochotne sa s nami podelila o svoje skúsenosti aj z práce s autistickou komunitou, 
poradila, čo funguje, čo nie a čoho sa treba vyvarovať… 
Súčasťou tohto podujatia bola aj tvorivá dielnička pre tieto deti, ktoré prišli v sprievode 
svojich rodičov či pedagógov. Dielnička prebiehala v priestoroch spoločenskej miestnosti na 
2. poschodí knižnice, kde boli pripravené rôzne tvorivé „stanovištia“ – kreslenie, skladanie 
puzzle, modelovanie, hranie vedomostných hier, čítanie vedomostné hry a deti strávili 
príjemné a kreatívne dopoludnie v našej knižnici. 
Toto podujatie prijali rodičia, pedagógovia a deti s veľkým nadšením a veríme, že aj 
prostredníctvom takýchto podujatí sa dostane téma autizmu viac do povedomia verejnosti. 
 

S tebou ma baví Slovensko, ZŠ Budkovce 
Detské odd. pre deti a mládež 26.2.2020 pripravilo pre  žiakov 7. a 8. ročníka zo ZŠ Budkovce 
zemepis v knižnici. Najprv sme ich oboznámili s históriou našej knižnice, knižničným fondom , 
literatúrou, ktorú si  môžu vypožičať na danú tematiku. Previedli sme ich jednotlivými 
oddeleniami pre deti, ale aj dospelých. 
Slovensko je nádherná krajina a spoznať ju atraktívnym a pútavým spôsobom, to sa podarilo 
tvorcom dokumentárneho filmu S tebou ma baví Slovensko.  Film  rozpráva o tom, ako to 
dopadne, keď sa Tom, írsky študent a Gabika,  slovenská herečka a vášnivá športovkyňa, 
rozhodnú spoločne precestovať Slovensko. 
Režisérmi filmovej novinky, ktorá ukáže, čo by na Slovensku mali vidieť a zažiť cudzinci, a čo 
by sme nemali obísť ani my, jeho obyvatelia, sú Róbert Šveda a oceňovaný dokumentarista 
Pavol Barabáš.  V dokumente, ktorý mapuje cestu zo západu na východ Slovenska, nechýba 
množstvo humorných situácií a stretnutí. 
 
Skutočný kamarát, ZŠ J. Švermu 
„Šikanovanie je problém, s ktorým a stretávajú deti na celom svete. Správanie, ktoré 
spôsobuje fyzickú či psychickú ujmu komukoľvek, nie je prípustné     
Detské oddelenie knižnice pripravilo pre  deti ZŠ J. Švermu cyklus podujatí s touto 
problematikou. 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. 
    Vysvetlili sme si čo si deti predstavujú pod pojmom superhrdina a podľa akých znakov 
spoznáme skutočného priateľa. Nakoniec sme sa zahrali. Deti na papier obkreslili obrysy 
Šimona (obeť) a neznámeho zlého chlapca (agresor),  pokúsili sa priradiť im vlastnosti. 
Jarné slniečko v knižnici 
Všetci máme radi dovolenku, prázdniny. Je to čas, kedy deti môžu zabudnúť na pravidlá, 
školské povinnosti a voľný čas využiť podľa svojich predstáv. V jedno prázdninové dopoludnie 
zavítali do knižnice deti  z Centra pre deti a rodiny Michalovce.  Pracovníčky detského 
náučného oddelenia pre ne pripravili kreatívne dielne pod názvom  Jarné  slniečko v knižnici. 
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Deti  vyrábali usmievavé slniečka na špajli. K výrobe využili farebný papier, farbičky, lepidlo, 
špajľu a veľa tvorivosti. Inšpiráciu sme čerpali z kníh detského náučného oddelenia.  
 
Prázdniny s deduškom 
Kniha Prázdniny s deduškom pochádza z knižnej série ,,Slovensko – krajina plná tajomstiev“. 
Hlavnou hrdinkou náučno-dobrodružnej knihy je Sarah, ktorá žije v Anglicku. Cez prázdniny 
pricestuje na Slovensko a spolu so svojim deduškom a veselou kopou kamarátov spoznáva 
krajinu. Zábavným spôsobom krásy  Slovenska spoznali aj detí z Centra pre deti a rodiny 
Michalovce.   Zážitkovým čítaním a pútavou prezentáciou sa preniesli do rôznych 
slovenských obci a miest. Podujatie bolo spojené s tvorivou dielňou – vyrábali sme záložky 
do knihy. Inšpirovali sme sa  čičmianskymi vzormi.  V závere podujatia si žiaci prezreli 
knižnicu a vypožičali knihy z detského oddelenia. 
 
Jarné prázdniny v knižnici 
Jarné prázdniny  sú pre deti vhodným relaxom, časom  na  turistiku, návštevu pamiatok 
alebo lyžovačku. A čo tak prežiť voľný čas s knihou v ruke? 
Detské oddelenie knižnice už tradične pre prázdninujúcich detských čitateľov  michalovského 
okresu pripravilo alternatívne ponuky zmysluplného strávenia voľného času. Vítaní boli 
nielen detskí čitatelia, ale aj deti, ktoré ešte čitateľský preukaz nemajú a rodičia. Okrem 
zaujímavých dobrodružných, náučných a rozprávkových kníh sme pripravili aj priestor na 
hranie a relax. Deti si mohli vo vyhradenom priestore ilustrovať rozprávkové príbehy, 
porovnávať prečítané rozprávky s animovanými príbehmi a filmami. Zaujímavosťou bola aj 
oddychová zóna na klebetenie, hranie pexesa a pre najmenších milovníkov kníh Detský kútik 
s hračkami a leporelami. V kráľovstve kníh od 2.marca – 6. marca 2020  si priebežne 
oddýchlo 54 detských čitateľov. 
 
Čitateľská gramotnosť v základnej škole - seminár Štôla 
Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou pripravila 9.3.2020  - 11.3.2020  v 
Štôle Vysoké Tatry seminár Čitateľská gramotnosť v základnej škole.  ZKGZ v Michalovciach 
bola pozvaná na tento seminár ako regionálna knižnica, ktorá je kompetentným partnerom 
pri rozvoji čitateľskej gramotnosti detí.  Pre učiteľov ZŠ v regióne sme pripravili prednášku a 
prezentáciu na tému Knižnica a čitateľská gramotnosť detí.  Pripravili sme zábery z našich 
podujatí, zameraných na danú problematiku, premietli sme im film 90. rokov  ZKGZ a priblížili 
život a dielo básnika Gorazda Zvonického (Andreja Šándora) , predstaviteľa katolíckej kej 
moderny, po ktorom je pomenovaná naša knižnica. 
 
Môj literárny obľúbenec on-line 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna organizácia KSK a OZ 
Entrée pri ZKGZ v Michalovciach vyhlásili v termíne od 24. 04. 2020 do 15. 05. 2020 tvorivú 
súťaž  Môj literárny obľúbenec. Súťaž sa konala v on-line priestore, bolo prihlásených 50 
prác. Súťažili všetci, vek  nebol prekážkou. Zaslané práce boli vytvárané rôznymi kreatívnymi 
technikami. Súťažiaci mohli použiť pri tvorbe svojich prác všetko,  čo našli doma. 
Práce  hodnotila široká verejnosť prostredníctvom hlasovania na internetovej stránke ZKGZ 
Michalovce. Na základe spracovania údajov správcu on-line hlasovania sú výsledky 
nasledovné 
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Knihy na leto pre deti z detských domovov  
V rámci projektu Knihy pre deti z detských domovov a sociálne slabších skupín k nám 
29.6.2020 zavítali spisovatelia Zuzana Kuglerová a Ondrej Kalamár. Podujatia sa zúčastnilo 20 
deti z detských domovov z okolia Michaloviec. Spisovatelia im darovali knihy na leto a za 
vysvedčenia. 
 
Marta Hlušíková - O nesmrteľnej žiarovke on-line 
V čase Corona krízy detské oddelenie knižnice prešlo do onl-ine priestoru, aby sprístupnilo 
deťom dramatizované čítanie zaujímavých knižiek našich slovenských autorov pre deti a 
mládež. Na spoluprácu sme získali súhlas od týchto spisovateľov: Marta Hlušíková, Peter 
Karpinský, Valentín Šefčík , Elena Eleková a Andrea Gregušová. Dramatizované čítanie 
zrealizovali: Mgr. Iveta Majvitorová, Mgr. Anna Leskovská, Daniela Ivančová a Mgr. Svätoslav 
Holonič. 
Marta Hlušíková je veľmi uznávanou spisovateľkou pre deti. Jej knihy získali množstvo 
ocenení . Vybrali sme si úryvok z knihy Čo baby nedokážu. Kniha bola ocenená sekciou IBBY 
ako najkrajšia kniha jesene 2011. 
 Zdramatizovaný úryvok O nesmrteľnej žiarovke , ktorý bol zverejnený 18.6.2020  na youtube 
a fb knižnice získal 130 interakcií. 
 
Kde, Ako, Prečo? (2X) 
Leto, prázdniny  a nič nerobenie  patria k sebe.  Deti z denného letného tábora zo Základnej 
školy J. Švermu 2 v Michalovciach 06. 07. 2020 si prišli spríjemniť  chvíle prvého dňa v tábore. 
Vedomostný kvíz „ Kde, ako, prečo?“  im poskytol  nielen zábavu ale preveril aj všeobecné 
vedomosti  a poskytol priestor  dozvedieť sa niečo nové z rôznych oblastí. Proti sebe súťažili 
družstvá  Turbo Team  s kapitánkou  Hankou a družstvo JoinSina s kapitánkou 
Larou.  Víťazstvo  si odnieslo družstvo Turbo  Team. V závere podujatia si deti vypožičali 
knihy. 
 
Valentín Šefčík - Bola raz jedna láska on-line 
V čase Corona krízy detské oddelenie knižnice prešlo do onl-ine priestoru, aby sprístupnilo 
deťom dramatizované čítanie zaujímavých knižiek našich slovenských autorov pre deti a 
mládež. Pre prezentáciu jeho tvorby sme vybrali dielo Bola raz jedna láska . Krásna knižka, 
ktorá chytí za srdce zaľúbených a dodá nádej tým, ktorí na lásku ešte čakajú. 
 Básne z tejto zbierky zdramatizovali žiaci Literárno-dramatického odboru Základnej 
umeleckej školy v Michalovciach pod vedením učiteľky Anky Kornajovej. 
Zbierka básni , ktorá bola zverejnená 6.7.2020  na youtube a fb knižnice získala 284 interakcií 
v online- priestore. 
 
Peter Karpinský: Život je boj!on-line 
 V čase Corona krízy detské oddelenie knižnice prešlo do onl-ine priestoru, aby sprístupnilo 
deťom dramatizované čítanie zaujímavých knižiek našich slovenských autorov pre deti a 
mládež. Dňa 20.7.2020 sme odprezentovali v online-priestore úryvok Život je boj! z knihy, 
ktorá získala ocenenie IBBY najlepšia rozprávková kniha jesene 2016  Adela, ani to neskúšaj! 
Zdramatizovaný úryvok získal na youtube a fb knižnice 95 interakcií. 
 
Elena Eleková: Prekladatelia on-line 
V čase Corona krízy detské oddelenie knižnice prešlo do onl-ine priestoru, aby sprístupnilo 
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deťom dramatizované čítanie zaujímavých knižiek našich slovenských autorov pre deti a 
mládež.  
 Elena Eleková ( Katarína Varechová) je našou regionálnou spisovateľkou, pracuje ako 
všeobecná lekárka pre dospelých. Venuje sa tvorbe pre dospelých, ale aj pre deti. Na 
zdramatizovanie textu sme vybrali úryvok Prekladatelia z knihy Môj brat nemá brata, ktorú 
sme uviedli do života v našej knižnici. Online čítanie prebehlo  počas letných prázdnin 
11.8.2020. Zdramatizovaný úryvok získal na yotube a fb knižnice 103 interakcií. 
 
Rastlinopis, DT FunHoliday 
Podivuhodné pravdy a výmysly zo zeleného sveta. 
Vedomostný kvíz vytvorený z rôznorodých otázok spestril program deťom z detského 
denného tábora FunHoliday. Zábavnou formou si preverili svoje vedomosti zo sveta rastlín a 
zeleného sveta. S množstvom z nich sa počas školskej dochádzky ani nestretli, ale vedeli na 
ne odpovedať. Proti sebe súťažili: družstvo ,,Zelený svet“ pod vedením kapitána Simonka a 
družstvo ,,Duby“ s kapitánom Šimonkom. Po vyrovnanom vedomostnom boji si víťazstvo 
odnieslo družstvo ,,Zelený svet“. V závere podujatia si deti prezreli knižnicu a vypožičali 
knihu. 
 
Prázdniny s deduškom, DT FunHoliday 
Zážitkové čítanie spojené s prezentáciou 
Kniha Prázdniny s deduškom pochádza z knižnej série ,,Slovensko – krajina plná tajomstiev“. 
Hlavnou hrdinkou náučno-dobrodružnej knihy je Sárah, ktorá žije v Anglicku. Cez prázdniny 
pricestuje na Slovensko a spolu so svojim deduškom a veselou kopou kamarátov spoznáva 
krajinu. Aj deti z detského denného tábora FunHoliday zábavným spôsobom spoznávali 
prírodné a kultúrne krásy našej krajiny.  V závere podujatia si žiaci prezreli a vypožičali knihy 
z detského oddelenia. 
 
Prečítané leto 2020 
Detské oddelenie ZKGZ Michalovce sa  počas prázdnin zapojilo do projektu Prečítané leto 
2020 určené detským čitateľom knižnice. Hlavným partnerom podujatia bolo vydavateľstvo 
Martinus a partnerom Slovenská asociácia knižníc. 
Áno, oddýchnuť si musíme všetci, o tom potom, aj deti. Dôležité však je, že proti 
prázdninovému útlmu existuje veľmi jednoduchý – a stále oddychový – liek. Skutočne. Taký 
jednoduchý, až by sa vám možno nezdalo: presnejšie 4 až 6 prečítaných kníh za jedno leto. 
Pripravili sme si témy na čítanie na každý prázdninový týždeň: O meste, O drakoch, O 
dverách a oknách, O stromoch, O tichu a načúvaní, O kuchyni, O ostrovoch, O topánkach a 
ponožkách, O knihách. 
K jednotlivým témam sme pripravili tipy na čítanie a každý týždeň sme zrealizovali výstavku 
kníh pre deti, ktorú si mohli v pohode rozoberať. Deti mali záujem o knihy a svoje zážitky si 
zapisovali a kreslili v Prázdninovom denníku Prečítané leto. 
Dúfam, že touto letnou aktivitou sme prispeli k aktívnemu prežívaniu prázdnin a k zvýšeniu 
atraktívnosti čítania a detskej literatúry. Prečítané leto je úspešný projekt v ktorom by sme 
chceli pokračovať aj v budúcnosti. 
 
Hádanková hra o Smelom Zajkovion-line 
V online priestore Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrnej 
organizácie Košického samosprávneho kraja, sme pri príležitosti 90. výročia pripravili 
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hádankovú hru o Smelom Zajkovi, ktorou sme nielen zabavili mladých čitateľov, ale 
prevetrali aj ich znalosti. 
Do online hry sa zapojilo 184 našich čitateľov. 
 
       Jozef Cíger Hronský venoval mnoho času detskej tvorbe, lebo dušu dieťaťa a dorastajúcej 
mládeže pokladal za mimoriadne citlivú, vyžadujúcu adekvátne náročné umelecké čítanie. 
 
Fantastický svet RoaldaDahlaon-line  
Kto by nepoznal svetoznámeho spisovateľa RoaldaDahla a jeho knihy „dahlovky“? 
Počas svojho života napísal začiatkom 60. rokov 20. storočia takmer tri desiatky detských 
románov, veršovaných paródií na ľudové rozprávky, humornej poézie, obrázkových knižiek 
(spolu s QuentinomBlakom) a stal sa jedným z najobľúbenejších a najprekladanejších autorov 
detskej literatúry na svete. 
Ak by ste sa chceli ponoriť do sveta fantázie , pozývame Vás do knižnice. 
 
Andrea Gregušová : Sesternice praon-line  
V čase Corona krízy detské oddelenie knižnice prešlo do onl-ine priestoru, aby sprístupnilo 
deťom dramatizované čítanie zaujímavých knižiek našich slovenských autorov pre deti a 
mládež. Na spoluprácu sme získali súhlas od týchto spisovateľov: Marta Hlušíková, Peter 
Karpinský, Valentín Šefčík , Elena Eleková a Andrea Gregušová. Online čítanie sme si vybrali z 
knihy Operácia Orech a iné dedkoviny. 
Čítačka bola odprezentovaná na našej fb stránke, youtube a webe knižnice 9.10.2020 a zatiaľ 
dosiahla 84 interakcií. 
 
Kto je mojím ochrancom? 
II. ročník umelecko - tvorivej súťaže pre deti 
Kreatívna súťaž pre deti ,, Kto je mojím ochrancom“ prebiehala od 14. 09. – 30. 10. 2020. 
Vyhlasovateľom súťaže bol Úrad práce a rodiny Michalovce prostredníctvom Odboru 
sociálnych veci a rodiny. Cieľom bolo zvyšovanie vedomia a  povedomia u detí a mládeže o 
problematike podpory ochrany deti pred násilím. Súťaž bola realizovaná v súlade s 
implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov 
Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Do súťaže sa zapojili žiaci I. a II. stupňa 
Základných škôl a Základných umeleckých škôl v Michalovciach , Súkromnej základnej 
školy  pre žiakov s autizmom v Klokočove, Základná škola a MŠ Š. Ďurovčika  Palín, ZŠ I.Dobóa 
s VJM, Veľké Slemence. Do súťaže sa zapojilo spolu 41 žiakov. 
 
Minecraft on-line kvíz 
Názov Minecraft v preklade moje remeslo je naozaj výstižný lebo v ňom ide o ťažbu a 
remeselné zručnosti. Na začiatku  tvorivá hra nemala jasné pravidla. Postupne sa hra 
zdokonaľovala a získavala si priaznivcov po celom svete. Potenciál hry spočíva v tom, že hráč 
má neobmedzené  možnosti a môže rozvíjať svoje schopnosti v algoritmoch a logickom 
myslení.Detské náučné oddelenie pripravilo vedomostno - zábavný kvíz nielen pre deti. 
Inšpiráciu sme čerpali z veľkého množstva kníh či už ide o herné príručky, atlasy alebo 
napínavé príbehy. Mini kvíz ponuka rôznorodé otázky na pobavenie ale aj poučenie pre 
nadšencov Minecraftu.    
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Ako sme nútili Vianoce, aby prišli a ako sme potom spievali (Celé Slovensko číta deťom v 
čase adventnom) 5x on-line 
Detské oddelenie knižnice v  spolupráci  so Základnou umeleckou školou sa v adventom čase 
zapojilo do projektu Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom pod záštitou prezidentky 
SR Zuzany Čaputovej. Pripravili sme päť komponovaných adventných čítaní v čase 
sprísnených koronavírusových opatrení. Podarilo sa nám v tomto ťažkom období nájsť 
riešenie , aby  deti o atmosféru adventného čítania neprišli vďaka moderným technológiám. 
Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČITA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie 
a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného 
čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou 
príbehov a krásou vzájomne prežitého 
A.P. Čechov: Váňa 
P. Karpinský: Med z ľadových kvetov 
H.CH.Andersen: Dievčatko so zápalkami 
 

Koledy a vianočné zvyky na Zemplíne -- návod na výrobu vianočnej pohľadnice -- tvorivá 
dielňa, ZŠ Petrovce nad Laborcom 2x on-line 
Vianoce sú časom lásky, dobroty a tepla domova kedy sa navzájom obdarúvame a prežívame 
krásne spoločné chvíle s rodinou a priateľmi. 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického  -  detské oddelenie  , v rámci projektu Košického 
samosprávneho kraja Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Zemplín a výzvy Tradície 
inšpirujú inovácie pripravila 15. decembra 2020 pre  43 žiakov ZŠ Petrovce nad 
Laborcom  prezentáciu a Tvorivú dielňu  pod názvom Koledy a vianočné zvyky na Zemplíne, 
návod na výrobu vianočnej pohľadnice. 
Prezentácia približuje školákom tradíciu a zvyklosti prastarých rodičov v čase adventu , od 
Barbory až po Štedrý  večer – „viľiju“ . Žiaci si mohli podľa návodu v prezentácií vyskúšať 
vytvoriť vlastnú vianočnú pohľadnicu a potešiť ňou svojich najbližších. 
 
 

Besedy so spisovateľmi 

Zuzana Kuglerová a Ondrej Kalamár 
Zuzana Kuglerová:  Veľká kniha staroslovenských povestí: o bohoch, polobohoch a ľuďoch 
Ondrej Kalamár: Pivo u Chárona 
     Zuzana Kuglerová je poetka, prozaička, publicistka, autorka historickýchrománov, 
zberateľka povestí. Je členkouAkadémie slovanskej literatúry a kultúry so sídlom v bulharskej 
Varne, a členka SC PEN. Jej tvorba bola preložená do viacerých jazykov: nemčina, angličtina, 
rumunčina, ruština, polština, maďarčina, výberbásní vyšiel aj v Japonsku.    V rámci jarných 
prázdnin zavítali k nám do knižnice  spisovateľka Zuzana Kuglerová a  Ondrej Kalamár, ktorý 
žije a tvorí vo Zvolene.  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. Delí 
ich na éru starších bohov, éru mladších bohov, éru božaníc i éru znacharov a volchvov. Kniha 
obsahuje aj krátke staroslovanské mýty a legendy, zoznam staroslovanských bohov a 
duchovných bytostí i staroslovanské delenie času. 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 . 
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Výstavy 

Můjstát - Putování s českým lvem za sedmi státními symboly  
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického pripravila pre širokú verejnosť zaujímavú výstavu 
Můjstát - Putování s českým lvem za sedmi státními symboly. Výstava bola v priestoroch 
knižnice od  7. 1. - 31. 1. 2020. 
Autor výstavy, český ilustrátor Milan Starý, kreslenou, deťom zrozumiteľnou formou 
predstavil české štátne symboly, ich pôvod, význam a možnosti použitia. 
Základnú líniu tvorí kreslený komiks, ktorý predstavuje celú tému symbolov štátnosti a je 
akýmsi mostom medzi minulosťou a súčasnosťou. 
Vo fiktívnom príbehu sa dve detské postavy Matěj a Eliška stretávajú s českým levom, ktorý 
sa im stáva sprievodcom počas prechádzky mestom a tak im predstavuje jednotlivé české 
symboly ako veľký štátny znak na ministerstve financií, hymnu pri športovom zápase, 
prezidentskú štandardu nad Pražským hradom a pod.).   
Návštevníci si mohli prezrieť na interaktívnej tabuli aj ich webovú stránku  mujstat.cz. 
 
Rozprávky - FairyTales výstava ilustrácií Miroslava Regitka 
Počas prvého mesiaca roka od 7.1. do 31.1. 2020  priestory internetového oddelenia 
Zemplínskej knižnice G. Zvonického v Michalovciach ožili pestrými ilustráciami z knihy 
Fairytales známeho slovenského výtvarníka Miroslava Regitka. Všestranný umelec 
pochádzajúci zo Šale je ilustrátorom mnohých kníh a učebníc pre deti, ale aj autorom 
komiksov či tvorcom postavičky Fifíka - maskota rovnomenného časopisu pre deti. 
Od roku 2006 sa zúčastňuje na prezentácii svojej ilustračnej tvorby v detskej literatúre 
formou samostatných a spoločných besied so spisovateľmi medzi čitateľmi v knižniciach a 
školách po celej republike. 
 

Umenie Novej Zeme - výstava obrazov PaedDr. Martiny Vančišinovej - Michalovovej 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického  bola v dňoch 3.2.-29.2.2020 výstava obrazov 
slovenskej výtvarníčky, rodáčky z Michaloviec PaedDr.Martiny Vančišinovej – Michalovovej. 
Dlhé roky pracovala ako učiteľka  vo výtvarnom odbore na ZUŠ Michalovce. Od leta 2019 je 
slobodnou umelkyňou. Na výstave jej obrazov dominovali anjelské motívy, svetelné bytosti, 
ženské bohyne a nádherné obrazy koňov. Popri obrazoch maľovaných akrylom a olejom 
nechýbali ani sklo maľby. 
 

Záložka do knihy spája školy on-line  
1. ročník výstavy 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach dňoch 02.03. – 31. 05. 
2020  usporiadala  výstavu Záložka do knihy spája školy. Svoje práce  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.  Podujatie sa konalo v rámci cezhraničnej spolupráce.  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 
ZKGZ Michalovce a sociálnych sieťach a túto možnosť využilo 282 on-line návštevníkov. Spolu 
výstavu videlo priamo v knižnici aj on-line  482 návštevníkov. 
 

http://mujstat.cz/
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Matúš Maťátko. Výstava ilustrácií detských kníh on-line  
Od pondelka 02.03.2020 pod strechou Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v 
Michalovciach mohli návštevníci obdivovať tvorbu jedného z najvýraznejších mladých 
výtvarníkov na Slovensku – Matúša Maťátka. Jeho tvorbu sme predstavili aj cez sociálnu sieť 
Facebook. 
Tvorba tohto talentovaného, mladého umelca má široký záber, od veľkoplošnej grafiky cez 
ilustrácie až po sochu. Jeho tvorba je plná intenzity a dynamiky, cítiť z nej vplyv tradičnej 
grafiky, knižnej ilustrácie, komiksu a mestských hudobných subkultúr. 
Za autorské knihy Sny húsenice Rúrky (2005) a Evolúcia (2007) získal čestné uznanie v súťaži 
Najkrajšie knihy Slovenska. V roku 2012 predstavil svoju ilustračnú tvorbu na štyroch 
výstavách v Japonsku. Za knihu Lapinovci z letiska ( Trio Publishing) získal cenu Najkrajšia 
kniha Jesene 2015 a Najkrajšia kniha Slovenska 2015.  V roku 2016 predstavil knihu Červený 
vírus a kučeravý Sebastián (Perfekt), ktorá tiež získala ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska 
2016. 
Matúš Maťátko je neprehliadnuteľný talent mladej slovenskej generácie, grafik, ilustrátor, 
dizajnér, tvorca streetartových intervencií, známy, úspešný, obľúbený, čo nie je žiadna 
náhoda alebo šťastie, ale výsledok cieľavedomej a intenzívnej práce. 
Výstavu si pozrelo viac ako 294 ľudí v knižnici a cez sociálne siete. 
 

Literárna a hudobná inšpirácia on-line  
V  priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického od 01. 07. – 31. 07. 2020 mali 
čitatelia a návštevníci možnosť zhliadnuť tvorbu amatérskeho výtvarníka z Michaloviec 
Eugena Hochmana. Autor predstavil svoje diela vytvorené rôznymi technikami. Vo svojej 
tvorbe sa venuje  maľbe, grafike, kresbe, koláži a iným kombinovateľným technikám. 
Narodil sa 15. 2. 1949 v Michalovciach. V roku 1969 ukončil štúdium scénografie na Strednej 
umelecko - priemyselnej škole v Prahe. Štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ ukončil v roku 
1975 aprobáciou výtvarná výchova - slovenský jazyk a literatúra.   Dlhé roky učil na rôznych 
stredných školách v Michalovciach. V rokoch 2006 - 2013 žil  na západe Čiech v Plzni. 
V detskom veku bol ovplyvnený svojím učiteľom výtvarnej výchovy Júliusom Kráľom a 
maliarom a reštaurátorom Jozefom Saloňom. 
Inšpiráciu pre svoju tvorbu čerpá z prírody, architektúry, literatúry, hudby a iných 
oblastí.   Výstava bola prezentovaná aj na sociálnych sieťach.  Výstavu videlo spolu 380 ľudí 
 

Anjelské leto on-line  
V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach  od 7. 8.- 28. 8. 2020 
svoju výstavu prezentovala  Ľudmila Tokárová.  Autorka sa narodila a vyrástla v Blatnej 
Polianke, v súčasnosti žije a tvorí v malebnej obci Vinné neďaleko Michaloviec. Aj keď 
neabsolvovala žiadne odborné vzdelanie umeleckého smeru, kreatívna tvorba ju sprevádzala 
od mladosti. Tvorí na hodváb, sklo, vyrába šperky. Zaujali ju kruhy. Tento geometrický tvar 
symbolizuje plnosť a harmóniu, ako aj dokonalosť. Kruhy môžeme pozorovať v rôznych 
formách v prírode ako aj vo vesmíre. A tak do kruhov začala vkladať svoje emócie, ktoré na 
plátne stvárňovala kombinovanou technikou. Venuje sa aj technike paverpol a technike 
liatéhoacrylu.  Vystavovala viackrát v Michalovciach,  Galéria Mestského kultúrneho 
strediska, Knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Kaviareň Bohéma v Michalovciach. 
Zúčastnila sa 3 roky po sebe na regionálnej súťaži výtvarných prác neprofesionálnych 
výtvarníkov  ,,Tvorba v Michalovciach“ , kde bola ocenená a jej výtvarná práca postúpila do 
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krajského kola. Výstavu Anjelské leto videlo 114  návštevníkov knižnice. V on-line priestore 
výstavu videlo 727 ľudí. 
 

Vladimír Král 
Ilustrátor, maliar grafický dizajnér,  autor ceny Zázračný oriešok 2012. 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach v dňoch od 7.8.2020 do 
28.8.2020 bola verejnosti  sprístupnená výstava z tvorby ilustrátora, maliara, grafického 
dizajnéra a autora ceny Zázračný oriešok 2012 Vladimíra Krála. 
Knihy s jeho ilustráciami boli opakovane ocenené  v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, za 
ilustrácie ku knihe Vianočné mystérium získal Cenu Ministerstva kultúry SR, kniha Kozliatka 
bola nominované na Českú listinu IBBY. Autor žije a tvorí v obci Doľany. 
 
História a mytológia v obrazoch  
V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach sa od 2. septembra 
do 30. septembra 2020 uskutočnila výstava maliarky Kataríny Mikulovej. Výstava niesla 
názov „História a mytológia v obrazoch“. Na výstave mohli čitatelia ako aj širšia verejnosť 
vidieť reprodukcie viacerých historických vyobrazení. Expozíciu dopĺňali kresby perom, fixkou 
a rôzne remeselné výrobky autorky. Súčasťou výstavy boli taktiež historické kostýmy, ktoré 
autorka šije pre seba, ako aj pre Michalovský šermiarsky spolok, ktorého je súčasťou. 
Počet návštevníkov: 200 
 
Život na koľajniciach on-line 
V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach bola v dňoch   01. 
10. 2020 – 31. 10. 2020 sprístupnená výstava Slovensko krajina plná tajomstiev – Život na 
koľajniciach. Ilustrácie s výpravno-náučným charakterom, pochádzajú z knihy s 
rovnomenným názvom  "Život na koľajniciach". Kniha je piatym dielom knižnej série 
"Slovensko - krajina plná tajomstiev", ktorá mapuje kultúrne, historické a prírodné bohatstvo 
Slovenska v dvojjazyčných náučno-dobrodružných knižných príbehoch pre deti a mládež. 
Oboznamuje so zaujímavými povolaniami, ktoré môžu byť v súčasnosti na ústupe, ale ktoré 
zanechali výraznú stopu v našej histórii. 
     Autorka ilustrácií Zuzana Fusková vo svojej tvorbe  kladie veľký dôraz na detaily a hravým 
spôsobom predstavuje, históriu i technické pamiatky železničnej dopravy na našom území. 
Výstavu si prezrelo 43 návštevníkov knižnice. V on-line priestore výstavu pozrelo 918 ľudí. 
Výstava Život na koľajniciach bola zrealizovaná  v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici, 
ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Kto je mojím ochrancom? on-line 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach kultúrnej organizácií KSK počas 
decembra 2020 prebiehala  výstava ,, Kto je mojím ochrancom?“.  Vystavovali deti, ktoré sa 
zapojili do súťaže s rovnomenným názvom. 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 
kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja a OZ Entrée pri 
ZKGZ   v                         Michalovciach. 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 
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pomocou kresby a maľby a umeleckým podaním v literárnych žánroch poézie a prózy. 
Vzhľadom k situácii Covid 19 videlo výstavu 25 návštevníkov knižnice. V on-line priestore 
202. 
 
Farebný svet detí on-line 
V  priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach od 4. 12. - 31. 12. 
2020 prebiehala výstava žiakov  Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Na výstave boli 
prezentované práce, ktoré  žiaci vytvárali  rôznymi výtvarnými technikami. 
 
 
Podujatia, ktoré sa konali na pobočkách knižnice v priestoroch michalovských základných 

škôl a kluboch pre seniorov 

RoaldDahl a jeho autorská dielňa 2020, pob. na ZŠ Krymská 5 (2x) 
Dňa 4.2.2020 sa na VII. ZŠ konalo stretnutie žiakov už pri šiestom ročníku čitateľského 
projektu pod názvom „RoaldDahl a jeho autorská dielňa“. Tento projekt je pripravený pre 
žiakov 5. ročníka. Cieľom tohto čitateľského projektu je spojiť školské vyučovanie  s 
mimoškolskou čitateľskou aktivitou. Pripraviť pre našich čitateľov a žiakov „netradičnú 
hodinu“, ktorá by ich podnietila k ďalšej literárnej práci a čítaniu. 
Chceme tu uplatniť a priviesť žiaka k samostatnému výberu diela. Pri tomto konkrétnom 
čitateľskom projekte chceme poskytnúť žiakom ucelený obraz o tomto autorovi, jeho živote 
a autorskej dielni. Žiaci po prečítaní diela majú možnosť hodnotenia knihy pomocou troch 
alternatív: páči sa mi, môže byť a nie ďakujem. Dôležitá je podpora žiaka pri jeho hodnotení 
konkrétneho diela, čo zahŕňa prípadne aj kritický postoj k niektorému z diel. Tento projekt 
bude prebiehať do konca júna, kedy bude jeho vyhodnotenie a výber NAJ knihy a NAJ 
čitateľa. 
Súčasťou aktivít bola aj krátka prezentácia, kde žiaci nahliadli do Múzea RoaldaDahla v jeho 
rodnom meste. Súčasťou čitateľských aktivít bola aj výpožička kníh. Podujatia sa zúčastnili 
žiaci z 5.A a 5.B triedy. 
 
RoaldDahl a jeho autorská dielňa 2020, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
Dňa 6.2.2020 na I.ZŠ odštartoval už šiesty ročník čitateľského projektu pod názvom 
„RoaldDahl a jeho autorská dielňa“ pre žiakov 5. ročníka. Cieľom tohto čitateľského projektu 
je spojiť školské vyučovanie s mimoškolskou čitateľskou aktivitou a pripraviť pre našich 
čitateľov „netradičnú hodinu“, ktorá by ich podnietila k ďalšej literárnej práci a čítaniu. 
Chceme tu uplatniť a priviesť žiaka k samostatnému výberu diela. Pri tomto konkrétnom 
čitateľskom projekte chceme poskytnúť žiakom ucelený obraz o tomto autorovi, jeho živote 
a autorskej dielni. Žiaci po prečítaní diela majú možnosť hodnotenia knihy cez tri alternatívy: 
páči sa mi, môže byť alebo nie ďakujem. Dôležitá je podpora žiaka pri jeho hodnotení 
konkrétneho diela, čo zahŕňa prípadne aj kritický postoj k niektorému z diel. Tento projekt 
bude prebiehať do konca júna, kedy bude jeho vyhodnotenie a výber NAJ knihy a NAJ 
čitateľa. Aj na tejto školskej pobočke sú žiakom k dispozícii všetky knihy určené detskému 
čitateľovi od RoaldaDahla preložené do slovenského jazyka. Súčasťou čitateľských aktivít 
bola aj výpožička kníh. Podujatia sa zúčastnilo 21 žiakov z 5.C. 
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Ezopove bájky, pob. na ZŠ Školská 2 (2x) 
Žiaci 6.A a 6B triedy mali 12.2.2020 trochu netradičnú hodinu literatúry, ktorá patrila 
bájkam. Išlo o výstupnú hodinu učiva a mimočítankového čítania o bájkach a slávnych 
bájkaroch. Najznámejším predstaviteľom je dodnes starogrécky autor bájok Ezop. O jeho 
živote toho nie je veľa známe. V jeho bájkach vystupujú zvieratá, predmety alebo rastliny, 
ktorým prisudzuje ľudské vlastnosti. Všetky bájky obsahujú na konci poučenie. Žiaci mali 
možnosť prezentovať svoju naj bájku ústne alebo hravou formou za pomoci dramatizácie 
textu. Ďalšou úlohou bolo čítanie bájok od Ezopa, J. de La Fontaine a I.A.Krylova a ich 
následný rozbor a porovnanie. Výstupným produktom bol plagát, kde si každý žiak zapísal 
svoju najkrajšiu bájku.  
 
Netradičná hodina druháčikov v knižnici, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
Základným cieľom stretnutia  MŠ a ZŠ je systematické, organizované a kontinuálne 
nadobúdanie znalostí, vedomostí, zručností a návykov pri práci s rôznymi typmi a druhmi 
literatúry. Rozvíjanie čitateľských návykov a zručností, metód a techník  individuálneho 
učenia sa. 
8.10.2020 si prišli žiaci 2.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Skybovou zopakovať nadobudnuté 
vedomosti z minulej návštevy a samozrejme vypožičať novú knižku. Každý žiak mal možnosť 
vypožičať si jednu knihu podľa vlastného výberu a jednu knihu – Básnička do detskej izbičky – 
na spoločné čítanie na hodine literatúry.   
 
Netradičná hodina prváčikov v knižnici, pob. na ZŠ Krymská 5  
Pri  výchovnom stretnutí pre deti prvého ročníka sme sa zamerali na to, aby sa deti 
oboznámili so základnými pojmami súvisiacimi s knihou a knižnicou: kniha, domáca knižnica, 
knižnica, kníhkupectvo, spisovateľ, ilustrátor, záložka do knihy, čitateľský preukaz. Deti sa 
učia rozpoznávať rôzne druhy textov, ako je básnička alebo rozprávka. Vysvetľujeme správne 
zaobchádzanie s knihou, predovšetkým hygienické návyky pri čítaní. Názorne ukážeme 
roztrhanú a špinavú knihu a porovnáme ju s knihou novou. Predvedieme, ako správne uložiť 
knihy do regálov. Vysvetlíme, ako sa stať čitateľom knižnice.  
 
Záložka do knihy spája školy, pob. na ZŠ Školská 2, Tvorivé dielne 1 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica JiříhoMahena v Brne 
vyhlasujú k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2020 
 11. ročník česko-slovenského projektu 
pre základné školy a osemročné gymnáziá 
Cieľ česko-slovenského projektu: 
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými 
gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej 
republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému Radosť z 
čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze, a vymenia si ju so žiakmi z pridelenej 
partnerskej školy z Českej republiky. Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci 5.ZŠ. Dňa 
14.10.2020  žiaci 4.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Jankovyčovou  vyrábali záložky, ktoré 
poputujú žiakom z partnerskej školy. 
 
Záložka do knihy spája školy, pob. na ZŠ Školská 2, Tvorivé dielne 2 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica JiříhoMahena v Brne 
vyhlasujú k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2020 
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 11. ročník česko-slovenského projektu 
pre základné školy a osemročné gymnáziá  
Záložka do knihy spája školy: 
Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze. 
Cieľ česko-slovenského projektu: 
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými 
gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej 
republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému Radosť z 
čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze, a vymenia si ju so žiakmi z pridelenej 
partnerskej školy z Českej republiky. Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci 5.ZŠ. Tvorivej dielne 
sa zúčastnilo 11 žiakov za dodržania prísnych hygienických pravidiel. 
 
Hodina v knižnici, pob. na ZŠ Krymská 5 
13.10.2020 si prišli žiaci 4.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Kužmovou zopakovať nadobudnuté 
vedomosti a samozrejme vypožičať novú knižku. Každý žiak mal možnosť vypožičať si knihu 
podľa vlastného výberu a jednu knihu – Tuláčik a Klára – na spoločné čítanie na hodine 
literatúry. Spoločne sme si predstavili túto knihu od slovenského autora E.J.Grocha a prečítali 
prvú kapitolu. Žiaci dostali aj pracovný list, kde ich úlohou je dokresliť „Šťastný domov“ podľa 
ich predstáv. Tešíme sa na naše ďalšie spoločné stretnutie a na besedu o tejto prečítanej 
knihe. Aktivít a sa zúčastnilo 17 žiakov. 

 

Kde sa asi rozprávka skrýva..., pob. na ZŠ Krymská 5 
20.10.2020 si prišli žiaci 1.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Vodhanelovou zopakovať 
nadobudnuté vedomosti z informačnej výchovy a samozrejme vypožičať svoju prvú knižku. 
Každý žiak mal možnosť vypožičať si knihu podľa vlastného výberu. Knihy si žiaci vyberali v 
malých skupinkách za pomoci tety knihovníčky. Spoločne sme hľadali, čo sa v ktorej knižke 
asi skrýva. Dúfame, že si každý našiel to, čo hľadal. Krásne čítanie a uvidíme sa na budúce. 
Prváci si so sebou z knižnice odniesli aj svoj prvý čitateľský preukaz.  
 
Záložka do knihy spája školy, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4, Výstavka  
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica JiříhoMahena v Brne 
vyhlasujú k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2020 
 11. ročník česko-slovenského projektu 
pre základné školy a osemročné gymnáziá 
Záložka do knihy spája školy: 
Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze. 
Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci I.ZŠ. V dňoch 8.10.2020 a 15.10.2020 sa konala výstavka 
žiakmi vyrobených záložiek, ktoré poputujú žiakom z partnerskej školy - ZŠ Ďumbierska 17 v 
Banskej Bystrici. Celodenných podujatí sa zúčastnilo 78 žiakov I. i II. stupňa ZŠ v malých 
skupinkách.  
 
Výstavka záložiek z partnerskej školy, pob. na ZŠ T.J. Moussona 4 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica JiříhoMahena v Brne 
vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2020 11. ročník česko-slovenského 
projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Radosť z 
čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze. Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci I.ZŠ. Dňa 
19.11.2020 sa konala výstavka záložiek vyrobených žiakmi z partnerskej školy ZŠ Ďumbierska 
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17 z Banskej Bystrice. Žiaci sa dozvedeli niečo nové o partnerskej škole a jej žiakoch z 
priloženého listu a fotografií. Tieto záložky budú rozdané čitateľom našej knižnice.  
 
Tuláčik a Klára, pob. na ZŠ Krymská 5 
Žiaci štvrtého ročníka strávili hodinu čítania v knižnici na besede z prečítanej knihy Tuláčik a 
Klára od slovenského autora Erika Jakuba Grocha. Spoločne sme si dočítali posledný príbeh 
pod názvom Margita. Takouto formou besedy si žiaci umocňujú obsahový aj citový zážitok z 
prečítaných kníh. Výstupným produktom tejto aktivity bol pracovný list, kde si každý žiak 
dokresliť svoj šťastný domov.  
 
Mikuláš, Mikuláš, čo pre nás máš? pob. na ZŠ Školská 2 
V stredu, 2.decembra 2020 sme sa stretli so žiaci školského klubu - s malými prvákmi pri 
Mikulášskom čítaní. Spoločne sme si prečítali Rozprávku o obdarovanom Mikulášovi. Deti sa 
niečo nové dozvedeli aj o živote sv. Mikuláša. Súčasťou stretnutia bola aj informačná 
príprava, prevedená zábavnou formou a zápis prváčikov do knižnice.  
 
Moja milá jedlička, pob. na ZŠ Školská 2 
 Spoločne sme si prečítali rozprávku Moja milá jedlička z knihy Vianočné rozprávky. 
Porozprávali sme si aj o zvykoch a tradíciách počas Vianočných sviatkov.Veľmi dôležité je 
spojenie viacerých činností, ktoré obohatia dieťa nielen po vedomostnej stránke, ale 
zanechajú v ňom krásne spomienky a zážitky. Súčasťou programu boli vianočné koledy, hry a 
samozrejme dobrá zábava. 
 
 
 
Náučné oddelenie 

Počiatky kresťanstva v Čechách a na Slovensku. Rád Benediktínov. 
Cyklus prednášok z Českej histórie Osoby a udalosti 2020 otvoril prvou prednáškou Počiatky 
kresťanstva v Čechách a na Slovensku JUDr. Miroslav Schýbal porozprával o samotných 
počiatkoch a podstate kresťanstva v dejinách ľudstva. Potom sa zameral na šírenie 
kresťanstva na územie terajšieho Slovenska a do Čiech.  Ďalej spomenul kresťanských 
misionárov, kristianizáciu, budovanie cirkevných štruktúr a i. Vrcholnou udalosťou bol 
príchod byzantských vierozvestov  Cyrila  a Metóda na Veľkú Moravu  na pozvanie kniežaťa 
Mojmíra v r. 863. Veľký vplyv na prenikanie kresťanstva do Čiech a na Moravu majú misionári 
z Bavorska z Východofranskej ríše na prelome 8. a 9. storočia. Historický prvým kresťanským 
panovníkom v Čechách sa stal knieža Bořivoj. Spolu so svojou manželkou Ľudmilou pri 
návšteve Svätopluka na Veľkej Morave prijíma krst od arcibiskupa Metóda. Ku kristianizácii v 
Čechách výrazne prispela aj vláda kniežaťa Václava. Podujatie bolo realizované s finančnou 
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2020. 
 
V rytme Kolumbie 
Cestovateľské kino, rozprávanie o krajine, kde je teplo keď je u nás zima – to bolo prvé 
stretnutie s mladým  cestovateľom, ktorý pochádza z nášho regiónu , študentom Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach odbor zubné lekárstvo  Frederikom Orenčákom. Vo svojom 
rozprávaní, ktoré doplnil prezentáciou, priblížil nám  juhoamerický štát - Kolumbiu. V úvode 
porozprával o geografickej polohe a histórii tejto krajiny, o živote miestnych obyvateľov, 
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spomenul aj neslávne známu postavu PablaEscobara, ktorý bol jedným z najväčších 
pašerákov kokaínu všetkých čias. Viac sa však zameral na autentické životy miestnych 
obyvateľov, na ulice zaváňajúce chutným jedlom, na okolitú prírodu a jej zvláštnosti, úrodnú 
pôdu. Pre  milovníkov kávy ukázal kávové plantáže miestnych obyvateľov. Nezabudol ani na 
milovníkov salsy, kolískou ktorej je mesto Cali. Na záver svojej prednášky povedal, že čaro 
Kolumbie spočíva v srdečností  a láskavosti miestnych obyvateľov, ktorí  sa k vám správajú s 
úctou a rešpektom.  Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Mníšske a rehoľné rády. Premonštráti, cisterciáni, žobravé a rytierske rády 
Druhou prednáškou z cyklu Českej  histórie Osoby a udalosti 2020 otvoril  stretnutie 
prednášajúci JUDr.  Miroslav Schýbal. Premonštráti, cisterciáni, žobravé a rytierske rady. 
Vysvetlil čo je to mníšstvo a jeho vývoj z pustovníctva, postupné vytváranie kláštorov, ktoré 
boli významnými strediskami stredovekej vzdelanosti. Spomenul najznámejšieho pustovníka 
Benedikta z Nursie, ktorý v roku 529 založil prvý kláštor – Monte Cassino a tak vznikol prvý 
mníšsky rád Benediktínov. Ďalšou známou rehoľou boli cisterciáni – reformovaná rehoľa 
benediktínov. Charakterizovala ich tvrdá práca, modlitby, pôsty a chudoba. Rytierske rády – 
ich úlohou bolo šírenie kresťanskej vierouky, pomoc a ochrana pútnikov do  Svätej 
zeme  pred národmi, ktoré vyznávali islam. Žobravé rady boli katolícke rehole, ku ktorým 
patrili dominikáni, františkáni, karmelitáni, minoriti, kapucíni. Tieto rehole nesmeli mať svoj 
majetok, žili len z milodarov. Ich hlavným poslaním bolo kazateľstvo, učiteľstvo a štúdium 
teológie a filozofie. 
Podujatie realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín Slovenskej republiky 2020. 
 
Liečebné hladovanie 
V rámci Týždňa slovenských knižníc  pripravila Zemplínska  knižnica Gorazda Zvonického pre 
svojich čitateľov a sympatizantov prednášku na tému Liečivé hladovanie. Od prezentoval ju 
RNDr.Jozef Valuch, CSc., biochemik, toxikológ na Súdnom lekárstve v Bratislave a 
certifikovaný výživový poradca, zakladateľ  Školy liečebného hladovania a regeneračnej diéty 
na Slovensku. 
Táto metóda liečenia je vo svete vedecky prebádaná, klinicky odskúšaná a zdokumentovaná. 
Ďalej hovoril o prevencii, schopnostiach ľudského organizmu počas hladovania, o jeho 
dôsledkoch a správnom prevedení, vrátane regenerácie. Doba regenerácie trvá minimálne 
tak dlho, ako samotné hladovanie. Počas doby hladovania je vhodné cvičenie, prechádzky, 
cyklistika a túry. Súčasťou prednášky bol premietnutý film Liečba pôstom, ktorý autenticky 
zachytil rozhovory pacientov a lekárov v liečebných sanatóriách v zahraničí. 
 

Obdobie rekatolizácie po husitských vojnách a pri potláčaní reformácie. Dominikáni, 
kapucíni, jezuiti 
Miestny klub Michalovce Českého spolku v Košiciach pripravil pre svojich členov a 
sympatizantov prednášku Obdobie rekatolizácie po husitských vojnách a pri potláčaní 
reformácie. Prednáška bola  z cyklu Osoby a udalosti 2020. Prednášajúci JUDr. Miroslav 
Schýbal spomenul husitské vojny, reformáciu v cirkvi, Martina Luthera – 
reformátora,  zakladateľa protestantizmu, vysvetlil čo bola  protireformácia alebo 
rekatolizácia  -  cieľavedomá snaha katolíckej cirkvi o zastavenie šírenia reformácie v 16.-18. 
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storočí. Jej hlavnou úlohou bolo pripútať protestantské krajiny ku katolíckej cirkvi. 
Významnými faktormi, či činiteľmi protireformácie boli: jezuiti, Tridentský koncil, inkvizícia. 
Katolícka cirkev pochopila, že musí prijať zmeny, zvýšiť vzdelanosť kňazov, zintenzívniť 
činnosť jezuitov a dominikánov.  Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na 
podporu kultúry národnostných menšín 2020. 
 

Význam cirkevných rádov pre vývoj spoločnosti. Jezuiti, piaristi, kapucíni, františkáni 
Prednášku s týmto názvom od prezentoval JUDr. Miroslav Schýbal pre členov a 
sympatizantov Miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach. Prednáška bola  z 
cyklu Osoby a udalosti 2020. Zameral sa v nej na vznik prvých kresťanských štátov, na 
cirkevné rády, rozvoj kláštorov, ktoré mali veľký kultúrny, hospodársky aj politický význam. 
Spomenul aj známe osobnosti napr. mních Cyprián (liečiteľ), Mikuláš Koperník (astronóm), 
Prokop Diviš (vynálezca bleskozvodu) a i.  Podujatie bolo realizované s finančnou podporou 
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2020. 
 
Vizionári slovenskej slobody - Štefánik a Slováci v prvom zahraničnom česko-slovenskom 
odboji 
Milan Rastislav Štefánik bol všestrannou osobnosťou. Národovec, vedec, bádateľ, vojak, 
diplomat. Právom mu patrí aj prvenstvo v ankete Najväčší Slovák. Matica slovenská nám 
dáva do pozornosti film Vizionári slovenskej slobody : Štefánik a Slováci v prvom 
zahraničnom česko-slovenskom odboji. Vznikol pri príležitosti 140. výročia narodenia 
generála M. R. Štefánika, ale aj 100. výročia návratu posledných Slovákov v radoch 
československých légií do vlasti po ukončení legionárskej anabázy na Sibíri v roku 1920.  
 
 
 

Oddelenie beletrie väčšinu svojich aktivít venuje stredoškolskej mládeži a dospelému 

čitateľovi. 

Valentínske maľovanie hrnčekov 
Sviatok svätého Valentína sme si uctili spoločne aj v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického 
v Michalovciach prostredníctvom valentínskej tvorivej dielne pod vedením lektorky Mgr. 
Lucii Chocholáčkovej. Tvorivej dielne sa zúčastnili klienti Združenie pre duševné zdravie – 
INTEGRA, o.z. 
Náplňou bolo maľovanie porcelánových hrnčekov, ktoré  klienti zdobili podľa svojej fantázie 
špeciálnymi fixkami. Inšpiráciu pri vytváraní vlastných maľovaných hrnčekov im bola láska v 
akejkoľvek podobe. 
Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov ho 
podporil Fond na podporu umenia. 
 

Divadlo je ich láskou 
Stretnutie so scenáristkami, režisérkami a hercami ochotníckeho Divadla pri fontáne 
Michalovce. 
Rok 2020 je rokom slovenského divadla. V rámci neho si pripomíname jedinečné jubileum –
100. výročie založenia Slovenského národného divadla (prvá premiéra 1. marca 1920). A 
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súčasne aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území 
(Liptovský Mikuláš, 22. augusta 1830). 
Pri tejto príležitosti sme v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach 
organizovali stretnutie s členmi ochotníckeho Divadla pri fontáne Michalovce, ktorého 
činnosť zastrešuje Mestské kultúrne stredisko Michalovce. Pozvanie na stretnutie prijali 
členovia Jela Timková, Miriam Adamíková, Katarína Varechová, Helena Andrejeva, Ľudmila 
Ďurčáková a Ján Hlaváč. 
 
Česká medzivojnová próza Ivan Olbracht 
Členovia miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach sa zúčastnili prednášky 
z  Cyklu prednášok z Českej literatúry o Ivanovi Olbrachtovi. Prednášajúca Mgr. Vlasta 
Vojníková pripravila tradične prezentáciu o jeho živote a diele. Ivan Olbracht /1882 – 1952/, 
vlastným menom Kamil Zeman bol ľavicovo zameraný český spisovateľ, publicista novinár a 
prekladateľ nemeckej prózy, od r. 1947 národný umelec. Najznámejšou knihou tohto autora 
je však nepochybne Nikola Šohajloupežník.  
Podujatie bolo realizované s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
Slovenskej republiky 2020.  
 
Česká národná hudba - LeošJanáček 
LeošJanáček bol významný hudobný skladateľ, hudobný teoretik, pedagóg a zbormajster. 
Spieval v kostolnom zbore, navštevoval kláštornú školu v Brne, kde začal získavať prvé 
hudobné vzdelanie, pokračoval na organovej škole v Prahe. Tam sa zoznámil s Antonínom 
Dvořákom, s ktorým si vybudovali priateľstvo, ktoré pretrvávalo dlhé roky. LeošJanáček 
študoval v Prahe, na konzervatóriu v Lipsku a vo Viedni. Dnes je Janáček vo svete 
najhranejším českým operným skladateľom.  
Podujatie bolo realizované s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 
Slovenskej republiky 2020. 
 
Česká národná hudba - Bohuslav Martinů 
Bohuslav Martinů bol český hudobný skladateľ, najvýznamnejší predstaviteľ českého 
neoklasicizmu.Martinů predstavuje typ všestranného skladateľa - vynikol v symfonickej, 
komornej i v javiskovej tvorbe. 
Zaujímavosti z jeho života a najvýznamnejšie skladby si vypočuli členovia Miestneho 
klubu  Michalovce Českého spolku v Košiciach v rámci Cyklu prednášok z Českej histórie. 
Podujatie bolo realizované finančnou  podporou Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín Slovenskej republiky 2020. Prednášajúcou bola Mgr. Vlasta Vojníková. 
 
Tvorivé dielničky pre šikovne ručičky - Maľovanie na sklo 
V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonickéhov Michalovciach sa dňa 28.9.2020 
uskutočnilo stretnutie na ktorom sa zúčastnili klienti Združenia pre duševné zdravie – 
INTEGRA, o.z. pod vedením lektorky Mgr. Lucii Chocholáčkovej. 
Tvorivé dielne sú zamerané na rozvoj fantázie a kreativity, jemnej motoriky a na potešenie z 
vlastnej tvorby. 
Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov ho 
podporil Fond na podporu umenia. 
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Prednáška spojená s besedou - Karel Václav Rais 
 Prednáška s prezentáciou sa uskutočnila pre členov Miestneho klubu  Michalovce Českého 
spolku v Košiciach v rámci Cyklu prednášok z Českej histórie. Podujatie bolo realizované 
finančnou  podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky 
2020. Počas stretnutia odzneli básne a úryvky z poviedok a románov K.V. Raisa.  
Diela Karla Václava Raise nájdeme digitalizované v digitálnej knižnici Kramerius NK SR. 
 
Prednáška spojená s besedou -- AloisJirásek 
Prednáška s prezentáciou sa uskutočnila pre členov Miestneho klubu  Michalovce Českého 
spolku v Košiciach v rámci cyklu prednášok z Českej literatúry, Česká medzivojnová próza – 
AloisJirásek 
Podujatie bolo realizované finančnou  podporou Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín Slovenskej republiky 2020. So životom a významom diela A. Jiráska oboznámila 
členov spolku Mgr. Vlasta Vojníková. 
 
Fráňa Šrámek prednáška spojená s besedou 
V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického sa uskutočnilo podujatie z cyklu 
prednášok z Českej literatúry, Česká medzivojnová próza – Fráňa Šrámek 
Pripravil ju Miestny klub Michalovce Českého spolku v Košiciach. Prednášajúcou bola pani 
Mgr. Vlasta Vojníková, ktorá prítomným priblížila život a tvorbu F. Šrámka 
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín Slovenskej republiky 2020. 
 
AloisJirásek 
Prednáška s prezentáciou sa uskutočnila pre členov Miestneho klubu  Michalovce Českého 
spolku v Košiciach v rámci cyklu prednášok z Českej literatúry, Česká medzivojnová próza – 
AloisJirásek. Podujatie bolo realizované finančnou  podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín Slovenskej republiky 2020. So životom a významom diela A. Jiráska 
oboznámila členov spolku Mgr. Vlasta Vojníková. 
 
 

 

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

niekoľko zaujímavých podujatí : 

Spoznaj svojho superhrdinu 
Dňa 09.03.2020 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci so 
Špeciálnou základnou školou  v Trhovištiach zorganizovala podujatie pod názvom Spoznaj 
svojho superhrdinu. 
Žiakov tematicky zaujalo čítanie vychádzajúceho z príbehu superhrdinov z Marvelových 
filmov a komiksov ako sú CaptainAmerica, Hulk,Spiderman a iné. 
Predstavili sme si vybraných superhrdinov a následne sme im priradili superschopnosti. V 
druhej časti žiaci odhaľovali identitu superhrdinov na základe schopnosti. 
Didaktickým cieľom tejto skupinovej aktivity je precvičiť tvorenie otázok, čítanie 
s porozumením a rozprávanie. 
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Ako vzniká kniha - videoprezentácia on-line 
Naši čitatelia sa mali možnosť dozvedieť na online stránkach ZKGZ to, ako vzniká kniha. 
Prostredníctvom videoprezentácie sme im detailnejšie priblížili tento proces. Okrem toho sa 
dozvedeli aj to, ako sa vyvíjalo písmo, kto objavil kníhtlač a mnohé iné pútavé informácie. 
Túto online prezentáciu si pozrelo 478 oslovených ľudí. 
Dátum: 08. 07. 2020 - 31.07.2020 
 
Najväčší Slovák on-line 
Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách. Za svoje činy sa stal jednou z 
najznámejších osobností našich dejín. Bol to významný politik, diplomat, astronóm, fotograf, 
vojenský letec a brigádny generál ozbrojených síl Francúzska. Mal najväčšiu zásluhu na 
formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Spolu s 
Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení 
ČSR. Prostredníctvom nášho kvízu si čitatelia mohli pripomenúť jeho život, alebo sa 
dozvedieť niečo nové o M. R. Štefánikovi. Na našich online stránkach si  kvízu  pozrelo 272 
oslovených ľudí. 
 
Najsilnejšie dievča na svete oslavuje on-line 
Autorka AstridLindgrenovú písala romány, poviedky, hry, filmové scenáre, ale najmä knižky 
pre deti. Za svoje dielo získala Cenu Christiana Andersena, čo je pre autorov detskej 
literatúry najvyššie ocenenie. 
Mnohí sme čítali jej knihy. Vytvorila známu detskú hrdinku, na ktorú sa nezabúda. 
Spomeňme si na postavu pehavého, smiešneho dievčatka s pančuchami rozličnej farby. Vlasy 
mala červené ako mrkva, zopnuté do dvoch tuhých vrkočov trčiacich nahor. Nos mala ako 
malý zemiačik celý posiaty pehami. S jej výčinmi sa spájajú neuveriteľné dobrodružstvá, 
ktoré vyznievajú dramaticky aj humorne. Toto dievčatko sa volá Pippi Dlhá Pančucha a 
oslavuje úctyhodných 75 rokov. Pre našich čitateľov sme pripravili on-line kvíz, v ktorom si 
mohli overiť, čo o tejto hrdinke vedia alebo sa dozvedieť niečo nové. Kvízu sa zúčastnilo 730 
ľudí. 
Zemplínske retronovin(k)y on-line 
V priestoroch študovne našej knižnice je možné si prezenčne prelistovať staršie ročníky 
novín, a to už od roku 1951. Ak ste si ich ešte nestihli preštudovať, nevadí. Rozhodli sme sa 
Vám ich online formou prinášať a podeliť sa o zaujímavé informácie o udalostiach, ktoré sa 
udiali v regióne dolného Zemplína. Všetky retro články bolo možné sledovať na našej 
facebookovej stránke- Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce. Touto 
formou  sme mohli spoločne nazrieť do histórie , nachvíľu sa opäť vrátiť v čase, či sa 
dozvedieť niečo nové z našich dejín . Oslovených bolo 1220 ľudí v online priestore.   
 
Zemplínske retronovin(k)y 2 on-line 
V novembrovom výbere zemplínskych retronovin(iek) sa dozviete niečo o varení piva, 
vtedajších mladých divadelníkoch či michalovských cukrároch. Príjemne pobaví už známy 
Ďuri Karička so svojim stĺpikom Ňeľubiše mi... 
 
Otestujte svoje vedomosti zo slovenskej literatúry (Kvíz nielen pre maturantov) on-line 
Pripravili sme pre školákov a študentov  kvíz, v ktorom si pripomenú slovenských autorov a 
ich literárne diela, o ktorých sa učili na stredných školách a písali čitateľské denníky z 



 

58 
 

povinného čítania. Literárne vedomosti sa im odvtedy určite rozrástli, ale týmto kvízom 
si  mali možnosť zaspomínať  na školské časy. 
 
 
Hodnotenie činnosti LK Čriepky -  senior za rok 2020 

Súznenie: Na vlnách času  
Nadišiel deň „D“  27. február 2020. 
Za prítomnosti Mgr. Silvie Zubkovej (jazyková úprava), ktorá bola čestným hosťom, vedenia a 
zamestnancov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach sa uviedol do 
života  Zborník prác členov literárneho klubu Čriepky – senior:  Súznenie  Na vlnách času. 
Krstnou mamou bola Jana Mrázová, ktorá ho pokrstila papierovými útržkami z tvorby 
autorov a ktorá dielku zaželala, aby sa príspevky páčili a siahlo po ňom čo najviac čitateľov. 
Slávnostnú atmosféru spríjemnili hudobným vystúpením žiačky ZUŠ v Michalovciach. 
Zborník je výsledkom našej niekoľkoročnej tvorivej práce. Chvíľu nám trvalo, kým sme vybrali 
to ,,najlepšie a najkrajšie,, zo svojej tvorby. Tak sme ho ,,pozliepali ako čriepky z rozbitej 
vázy,, kúsok po kúsku, až vzniklo toto ucelené dielo. 
Keď sme ho s dojatím držali v rukách, cítili sme sa šťastní, hrdí a vzrušení.  
Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického, ako aj krstnej mame Jane Mrázovej, patrí naše 
veľké a úprimné poďakovanie. 
 

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. 
V LK Čriepky – senior je zaevidovaných 7 členov a  stretnutia sú  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 2020 bolo aktívnych 18znevýhodnených používateľov so zdravotným postihnutím  a 
vypožičaných bolo 10 titulov zvukových kníh.  
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I. Regionálna oddelenie 
 
 

1.Bibliografická činnosť 
2.Regionálne oddelenie 
3. Metodická činnosť 
 
1.Bibliografická činnosť 
 
Na úseku bibliografie pracoval jeden pracovník, vo februári tohto roku riaditeľka knižnice  
vyslala dve pracovníčky knižnice do SNK Martin, aby sa preškolili na bibliografické 
spracovanie článkov, nakoľko pracovníčka odchádza do dôchodku. Po preškolení pracovníčok 
získali prístupové heslá, aby mohli pracovať v programe Virtua- bibliografia.  Jedna 
pracovníčka spracovávala periodickú tlač Korzár – denník košického kraja a druha Slovenku. 
V marci nariadením Košického samosprávneho kraja, na základe preventívneho opatrenia 
proti pandémie Covid 19 bola knižnica 10.marca zatvorená pre verejnosť. 
   Na úseku bibliografie v roku 2020 sme excerpovali  periodickú tlač :  Noviny Zemplína 
v elektronickej podobe, Korzár – denník košického kraja, Zemplínske noviny MY Michalovce, 
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,.  Bolo vyexcerpovaných  
a vložených do databázy 534 záznamov ( z toho  Zemplínsky Korzár  136  záznamov a 
Slovenka  32 záznamov).  
Priebežne boli doplňované výstrižkové albumy o našej knižnici a z periodík okresu Sobrance 
a Michalovce, spracované v klasickej aj elektronickej podobe. Boli doplňované albumy našich 
regionálnych autorov a osobnosti okresu Michaloviec a Sobraniec. 
V regionálnych novinách vyšlo 6  článkov o Zemplínskej knižnici G. Zvonického Michalovce. 
 Knihy s regionálnym obsahom sú uložené v študovni, kde sú sprístupnené používateľom 
k prezenčnému štúdiu.  V roku  2020 bolo  zaevidovaných  15 prírastkov. 
 
 
2. Regionálne oddelenie 
 

Vroku 2020: 
 

Kúp knihu pre knižnicu 
„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“ 
        V marci si viac ako inokedy pripomíname význam knižnej kultúry. Už tradične sa mesiac 
marec spája nielen s príchodom jari, ale je aj mesiacom knihy. Keď siahneme do histórie, 
tento mesiac sa viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa 
narodil aj zomrel v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval knihy. Marec 
ako mesiac knihy oslavujeme na jeho počesť od roku 1955. 
         Aj Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach  tento mesiac v rámci 
Týždňa slovenských knižníc od 2.3. 2020 do 6.3.2020, uskutočnila akciu Kúp knihu pre 
knižnicu.  Do akcie sa zapojili čitatelia knižnice, ktorí prispeli na nákup nových kníh v hodnote 
133,35 €, zapožičaných z kníhkupectva PantaRhei. Knihy po zaevidovaní do fondu, budú 
formovať návštevníkov k pozitívnemu vzťahu ku knižnej kultúre. 
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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. 2020 nezrealizovali žiadne osobné metodické návštevy. Zrealizovali 
sme 25 metodických návštev formou  telefonických a meilových konzultácii.  Metodické 
návštevy boli zamerané na riešenie chodu knižníc počas pandémie. 
Metodické oddelenie, na základe príslušných zákonných úprav, zabezpečuje raz ročne zber 
štatistických údajov za obecné knižnice okresov Michalovce a Sobrance, Mestskej knižnice v 
Strážskom a Mestskej knižnice Veľké Kapušany. Jednotlivé obecné knižnice prostredníctvom 
Prehľadu o činnosti knižnice nám posielali svoje údaje prostredníctvom elektronickej pošty. 
Zber údajov sa uskutočnil v máji 2020 za jednotlivé typy knižníc : 
mestské knižnice  
obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom  
obecné knižnice s neprofesionálnym zamestnancom  
stagnujúce knižnice. 
Po získaní údajov od knižníc sme výkazy spracovali podľa typu knižnice: 
regionálne knižnice 1 

mestské knižnice 2 

obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom 0 

obecné knižnice s neprofesionálnym zamestnancom 17 
stagnujúce knižnice 6 
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, tak sme 
vypomáhali pri spracovaní a odovzdaní agendy spomínanej knižnice. 
 
 

Čísla a fakty – ZKGZ v roku 2020 
 
Počet  kultúrno-výchovných podujatí  126, počet účastníkov na týchto podujatiach 14 942. 

Z toho online aktivity 20, počet účastníkov na týchto aktivitách 10 225. 

Počet informačných príprav pre deti MŠ, žiakov ZŠ, študentov stredných škôl a učilíšť  38. 

Počet účastníkov na informačných prípravách 877. 
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Počet účastníkov využívajúcich služby internetu 972. 

Počet návštevníkov využívajúcich služby študovne 2 190. 

Počet vypracovaných rešerší  14. 

Počet MVS poskytnutých knižniciam  12. 

Počet MVS poskytnutých našim čitateľom 93. 

V roku 2020 zaregistrovala knižnica  v centrálnej budove a na pobočkách 992 nových 

čitateľov. 

Počet aktívnych čitateľov, ktorí od 1.1.2020 do 31.12.2020 uskutočnili aspoň 1 výpožičku, 

vrátenie, predlženie alebo žiadanku  je  5 828. 

Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2020 použili výpožičné služby  31 523. 

Katalóg našej knižnice využilo: 47 392 čitateľov. 

Webovú stránku knižnice www.zkgz.sk navštívilo  jedinečných návštevníkov 15 330. 

Počet návštev našej webovej stránky  31 970. 

Počet zobrazení stránky 91 851. 

Celková návštevnosť knižnice v roku 2020 :   49 627  návštevníkov (aj s návštevníkmi podujatí 

a IP) 

 
 

TOP 10 najžiadanejších titulov v knižnici za rok 2020 

Názov Autor 

Počet 

výpožičiek 

Geografia Dubcová, Alena, 51 

Diablova zajatkyňa Pronská, Jana, 46 

Antigona Sofokles, 45 

Navždy mojou Beňová, Emily D., 44 

Nevieš dňa, nevieš hodiny Dán, Dominik, 42 

Posledná kniha Hamarová, Darina, 41 

Kým nás pravda nerozdelí Beňová, Emily D., 41 

http://www.zkgz.sk/
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Zdravotnícky manažment a 

financovanie Ozorovský, Vojtech, 40 

Pravda o nás dvoch Repová, Hana 39 

Dve mince nádeje Pronská, Jana, 38 

 

 

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 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. 
 

1. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej  
 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 

 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Skutočnosť /čerpanie 

k 31.12 

Bežný transfer 361 924,00 411 741,88 395 233,69 

Kapitálový transfer 0,00 33 000,00 30 132,00 

Spolu 361 924,00 444 741,88 425 365,69 
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Schválený rozpočet vo výške 361 924,00 € (z toho na činnosť 6 895,00 €) bol v priebehu roka 

upravovaný trinásťkrát:  

prevod dotácie z Fondu na podporu umenia z roku 2019             +  9 095,88 € 

finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia – projekt            +  5 000,00 € 

finančné prostriedky z rozpočtu KSK – projekt „Mobilizácia             

kreatívneho potenciálu v regióne Zemplín“               +16 973,00 €  

finančné prostriedky z rozpočtu KSK – projekt „Mobilizácia             

kreatívneho potenciálu v regióne Zemplín“ - kapitál. rozpočet            +13 000,00 € 

finančné prostriedky z rozpočtu KSK na nákup kníh a i.             +  3 250,00 € 

zníženie rozpočtu z dôvodu pandémie koronavírusu             - 15 838,00 €  

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

dotácia Mesto Michalovce – knihy krásnej a náučnej  literatúry            +      800,00 € 

finančné prostriedky z rozpočtu KSK  na nákup dopravného 

 prostriedku – kapitálový rozpočet                +20  000,00 € 

finančné prostriedky z rozpočtu VÚC na odchodné + odvody                     +   2 328,00 € 

finančné prostriedky z rozpočtu VÚC na odmeny + odvody                        +   2 500,00 € 

finančné prostriedky z MK SR na kultúrne poukazy                          +   6 309,00 € 

finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia – projekt            + 18 000,00 € 

finančné prostriedky z rozpočtu VÚC – dofinanc. vlastných príjmov         +    1 100,00 € 

presun fin. prostriedkov z ek. klasifikácie 610 na 600    

–720,00 €/+720,00 €                                0,00 € 

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

Spolu úprava rozpočtu:                                                                                       + 82 817,88 €  

Rozpočet sa čerpal podľa rozpočtu a potrieb knižnice. 

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

zostatok prostriedkov z Fondu na podporu umenia z roku 2019 vo výške 9 095,88 € na nákup 

kníh.  Nevyčerpaná dotácia (FnaPU) v sume 11 209,55 € na nákup kníh z roku 2020 bude 
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použitá v roku 2021.  Nevyčerpaná dotácia (FnaPU) v sume 3 978,15 € z projektu Čítajme 

a tvorme v knižnici bude vrátená v roku 2021. 

 

Vlastné príjmy:     Rozpočet 2020      14 000,00 € 
      Úprava – výpadok príjmov 
      z dôvodu pandémie koronavírusu    -  5 000,00 €    
                                    Nesplnenie vlastných príjmov                  -     829,97 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Spolu:                                                                                                                         8 170,03 € 

 

Zloženie vlastných príjmov:   Poplatky a platby                 7  836,55 € 

     Príjmy z prenájmu                                      300,00 € 

     Z účtov finančného hosp.                        2,65 € 

     Dobropisy za rok 2019                      30,83 €  

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

Spolu:             8 170,03 € 

 

Príjmy z projektov:   Fond na podporu umenia   5 000,00 € 

     Fond na podporu umenia    18 000,00 € 

     Mesto Michalovce              800,00 € 

     MK SR                                             6 309,00 € 

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

Spolu:          30 109,00 € 

    

Údaje  k 31.12.2020 z FIN 1-12  

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

38 279,03 395 223,69 

 

Príjmy 

celkom 

Transfer od 

zriaďovateľa 

Granty a 

transfery 

Príjmy z 

prenájmu 

Iné 

nedaňové 

príjmy 

Zostatok 

prostriedkov z 

predch. rokov 
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38 279,03 

 363 537 30 109,00 300,00 33,48 9 095,88 

 

Výdavky 

celkom 

Mzdy, platy a 

OOV Odvody 

Tovary a 

služby 

Bežné 

transfery 

Kurzové 

rozdiely 

395 233,69 

 214 761,60 72 375,19 105 385,35 2 711,55 0,00 

 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

 

395 233,69 360 767,16 34 466,53 

 

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 

 -   oddelenie internetu 

II. podlažie: 
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-    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 

12 018,56 €  

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vykonané najvýznamnejšie opravy a údržby 

Názov akcie Realizované práce 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

Zdroj financovania 

Poznámka 

 

 

 

Maliarske práce 
Vysprávky, maliarske 

práce, sadrokartón 
2 519,86 VÚC, MK KP 
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Výmena zábradlia 

Výmena dosiek + madlo 

masív, demontáž 

a montáž  

1 980 € VÚC 

 

Pokládka dlažby 

 

Pokládka dlažby na 

prízemí 
858,40 € VÚC 

 

Murárske 

a maliarske práce   

Murovanie, vyspravenie 

stien, penetrácia 

a vymaľovanie 

sadrokartón – 

spoločenská miestnosť 

2 000,00 €  VÚC 

 

Výmena podlahy 
Pokládka vinylovej 

podlahy - spol. miestnosť 
2 874,19 € VUC 

 

 

Investície: Rekonštrukcie, novostavby 

 

 V roku 2020 sa uskutočnili nasledovné kapitálové investície, rekonštrukcie neboli vykonané:  

Názov 

akcie 

Termín 

realizácie 

celej 

investičnej 

akcie 

(začiatok – 

koniec) 

Realizované práce 

v danom roku  

Objem 

finančných 

prostriedkov 

Zdroj 

financovani

a 

Poznámka 

Stoličkový 

výťah 

 
 11 832,00 VÚC 

 

Osobné 

motorové 

vozidlo -

Kombi 

 

 18 300,00 VÚC 
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Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 

 

V spravovaných priestoroch sa neposkytoval žiaden dlhodobý prenájom. 

Objekt – stručná 

špecifikácia, adresa 

Nájomník 

Trvanie nájomného 

vzťahu od - do 

Výška získaných 

prostriedkov z nájmu 

(vrátane služieb spojených s 

nájmom) za rok 2020 

    

    

 

Objekt – stručná 

špecifikácia, adresa 

 Prenajímateľ - 

vlastník 

Trvanie 

nájomného vzťahu 

od - do 

Výška výdavkov na nájom 

(vrátane služieb spojených s 

nájmom)  roku  2020 

Pobočka Malometrážne 

byty Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2020 – 

31.12.2020 
0,00 

Pobočka I. ZŠ Ul. 

Moussona Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2020 – 

31.12.2020 
0,00 

Pobočka V. ZŠ Školská ul. 

Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2020 – 

31.12.2020 
0,00 

Pobočka VII. ZŠ Krymská 

ul. Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2020 – 

31.12.2020 
0,00 

Pobočka VŠZaSP sv. 

Alžbety Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2020 – 

31.12.2020 
0,00 

 

 

 

 

 



 

69 
 

4.3 Projektová  úspešnosť  za rok 2020 

 

Kultúrne poukazy 

Cieľ projektu: poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ ku kultúrnym 

hodnotám. 

Finančný zdroj: Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 

Program: 3. Kultúrne poukazy 

 Podprogram : 3.2 

Získaná dotácia: 6 309,00 € 

Zdroje z KSK: 0,00 € 

Vlastné zdroje: 0,00 € 

Ostatné: 0,00 € 

Spolu: 6 309,00 € 

Termín realizácie: máj 2020 – november 2020 

 

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: 5 000,00 € 

Zdroje z KSK: 300,00 € 

Vlastné zdroje: 0,00 € 

Ostatné: 0,00 € 

Spolu: 5 300,00 € 

Termín realizácie: február 2020 – december 2020 
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Vrátené: 3 678,15 €, z dôvodu zrušenia podujatí pre COVID 19. 

 

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 

Získaná dotácia: 18 000,00 € 

Zdroje z KSK: 0,00 € 

Vlastné zdroje: 0,00 € 

Ostatné: 0,00 € 

Spolu: 4 212,00 € 

Termín realizácie:  júl 2020 - do apríla 2021 

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 2020 

Program:  

Podprogram:  

Získaná dotácia: 800,00 € 

Zdroje z KSK: 0 € 

Vlastné zdroje: 0,00 € 

Ostatné: 0,00 € 

Spolu: 800,00 € 

Termín realizácie: október 2020 – december 2020 
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Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Zemplína v rámci Výzvy ÚKSK "Tradície 

inšpirujú inovácie 2020" 

Cieľ projektu: vytvorenie multifunkčnej miestnosti s bezbariérovým prístupom, ktorej 
základným využitím budú moderné tvorivé dielne najmä pre znevýhodnené skupiny 
obyvateľov. 
Finančný zdroj: Úrad KSK  

Program: Výzva ÚKSK "Tradície inšpirujú inovácie 2020" 

Získaná dotácia: 29 972,87 € 

Zdroje z KSK: 29 972,87 € 

Vlastné zdroje: 0,00 € 

Ostatné: 0,00 € 

Spolu: 29 972,87 € 

Termín realizácie: 5.6.2020 – 15.11.2020 

 

Komentár 

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 5 000 €. Vlastné zdroje ZKGZ vynaložené na 
spolufinancovanie projektu boli v hodnote 300 €. 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 43 podujatí . Vzhľadom 
k epidemiologickej situácií Covid -19  bolo zorganizovaných iba 7 podujatí: stretnutie 
s logopedičkou, s  cestovateľom, tvorivé dielne pre klientov DSS Integra a výstavy pre 
všetkých čitateľov a návštevníkov knižnice. FnPU sme vrátili 3 978,15 €. 
Projekt bol realizovaný od februára do decembra 2020. 
 

Fond na podporu umenia podporil projekt ,, Kniha pre každého“vo výške 18 000 €. 

Projekt trvá od 01. 07.2020 – 30. 04. 2021. Grant bol poskytnutí bez spolufinancovania. 

Cieľom projektu je zabezpečiť vzdelávacie, relaxačné a informačné potreby čitateľov, 

návštevníkov a potenciálnych používateľov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického a jej 

pobočiek. Kúpou kníh zatraktívňujeme knižný fond pre čitateľov,  návštevníkov knižnice a jej 

pobočiek.  Z finančnej dotácie  k 31.12.2020boli zakúpené  knihy v počte cca 696 ks 

v hodnote 6 790,45 eur – slovenská a zahraničná literatúra pre deti, mládež a dospelých. 

Mesto Michalovce  v roku 2020 podporilo projekt ,,Nové knihy pre našich čitateľov“     vo 
výške 800 €. Cieľom projektu bolo zabezpečiť vzdelávacie, informačné a relaxačné potreby 
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čitateľov a návštevníkov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického                         v 
Michalovciach. Projekt bol schválený. Z finančnej dotácie vo výške 800 € - boli zakúpené 
nové knihy do knižnice z krásnej a náučnej literatúry pre deti, mládež a dospelých v počte 82. 
Projekt bol prínosom pre skvalitnenie služieb knižnice a rozšírenie knižného fondu. 
Projekt bol realizovaný od 14. 09. 2020 do 15. 12. 2020. 
 
Košický samosprávny kraj podporil v rámci výzvy KSK „Tradície inšpirujú inovácie“ 
predložený projekt Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického s názvom „Mobilizácia 
kreatívneho potenciálu v regióne Zemplína“ vo výške 29 972,87 eur. Z uvedenej výzvy KSK 
boli podporené  Košickým samosprávnym krajom projekty kultúrnych organizácií v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti v celkovej  výške takmer 116 000 Eur. 
Hlavným cieľom projektu bola inovácia kultúrnej ponuky na trhu a vytvorenie kultúrnych 
služieb odrážajúcich špecifiká regiónu Zemplína prostredníctvom vytvorenia multifunkčnej   
miestnosti s bezbariérovým prístupom, ktorej základným využitím bude realizácia 
moderných tvorivých dielní pre čitateľov a  návštevníkov knižnice G. Zvonického 
v Michalovciach ako aj zatraktívnenie knižnice bezbariérovým prístupom vo forme 
stoličkového výťahu pre znevýhodnených čitateľov a návštevníkov knižnice. 

Projekt bol realizovaný od 1.6.2020 do 15.11.2020. 

 

Personálna oblasť a rozvoj ľudských  

Stav k 31.12. 2020 

Pracovná pozícia – názov  

(v súlade s organizačnou 

štruktúrou) 

 Úväzok (v 

%) 

Počet ľudí – 

fyzický stav 

Obsadená v roku 

2020 (áno/nie)  

Pozn. 

riaditeľka 100,00 1 áno  

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) 21  
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Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 20  

Počet novoprijatých 0  

Počet tých, čo odišli 1  

 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 

 

V roku  2020 sa odborní zamestnanci kultúry zúčastnili týchto vzdelávacích aktivít vo forme 

školení, seminárov, konferencií: 

28. 01. 2020  Areál Služieb 

mesta Michalovce, 

Partizánska 55, Michalovce 

Odborné školenie ASR „Moderná správa registratúry“ 

29. 01. 2020 Slovenská 

národná knižnica, Martin 

Odborné školenie a získanie certifikátu používateľa softw.  

systému VIRTUA  

03. - 04. 02. 2020 Slovenská 

národná knižnica,  Martin 

Odborné školenie v oblasti regionálnej bibliografie a praktického 

spracovania článkov  z tlače 

 

09.03. 2020 – 11. 03. 2020  

Hotel Avalanche Štôla 

 

Odborný seminár „Čitateľská gramotnosť  v základnej škole“ 

21. 08. 2020 Areál Základnej 

školy v Rakovci nad Ondavou 

Enviromentálna konferencia pri príležitosti ukončenia projektu 

„Erasmus  Exon Bádatelia prírody“ 

 

24. 09. 2020, ZKGZ v MI Odborné školenie zamestnancov v oblasti CO 

 

10. 11. 2020  ZKGZ v MI/ 

Slovenská národná knižnica, 

Martin 

 

Online tréning „Tréning Projektový manažment“, osvedčenie 

o úspešnom absolvovaní 

1.11. – 30. 11. 2020 ZKGZ  

v MI/osobný údaj.sk 

Online individuálne preškolenie zamestnancov v oblasti ochrany 

osobných údajov, zákon č. 18 /2018 Zb. z. o ochrane osobných 

údajov a získanie osvedčenia o absolvovaní školenia  
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K ďalším odborným školeniam patrili: Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových 

organizáciách zriadených VÚC. 

 

 

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 
 

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          

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 
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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 

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  

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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  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. 

 
 

 

 

 

 

Noviny Mistrál    https://www.tvmistral.sk/noviny-mistral 

Můj stát - Putování s českým lvem za sedmi státními symboly  ( 9. 1.), Šaliansky Maťko 
Jozefa Cígera Hronského   (30. 1.), Ukončenie projektu K modernejšej knižnici – Obnova 
a doplnenie knižničných regálov (5. 3.),  Svet plný prekvapení – stretnutie s logopédkou 
Adrianou Chomovou (5. 3.), Knihy pre deti z detských domovov – stretnutie so Zuzanou 
Kuglerovou a Ondrejom Kalamárom (5. 3.), Záložka do školy spája školy (5.3.), Matúš 
Maťátko – výstava (5. 3.), Môj literárny obľúbenec (30 .4. ), Literárna a hudobná inšpirácia, 
autorská výstava Eugena Hochmana (16. 7.), Výstava z tvorby Miroslava Regitka, Život na 
koľajniciach (10. 8.) História a mytológia v obrazoch (10. 9. ), Kto je mojím ochrancom (10. 
9. ), Tradície inšpirujú inovácie, vyhodnotenie projektu (3. 12.) Kto je mojím ochrancom? 
(3. 12.) 

 

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 

https://www.tvmistral.sk/noviny-mistral
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Tlačené výstupy 
Noviny Michalovčan 

 

Knižnica ponúkne modernú 
tvorivú dielňu                                    
- Nové knihy pre všetkých                                              
- Môj literárny obľúbenec                
- Modernizácia knižnice                               
- Týždeň slovenských knižníc 2020 
- Čítajme a tvorme v knižnici 

Sociálne médiá 

Facebook  
YouTube 

nahrané videá – záznam 
z podujatí na You-Tube za rok 
2020 v počte 14 
 

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 

TV Mistrál 

 

 

- Knihy do rómskych komunít, 
projekt internetových autorov 
ParsArtem. 

- Tradície inšpirujú inovácie, 
vyhodnotenie projektu                      
- Kto je mojím ochrancom? 

Iné  

 

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 2021 
 

 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na 

rok 2020 

Komentár 

Literárne dni seniorov mesta Michalovce 
Termín: máj 2021 
     

  

v spolupráci s Jednotou dôchodcov v 
Michalovciach  sa uskutočni v  ZKGZ 
Michalovce X. ročník literárno-
recitačnej  prehliadky a prezentácie 
vlastnej tvorby michalovských 
seniorov. 

Kniholand 2021Termín: júl 2021 
 

denný letný tábor pre deti. Cieľom 
tábora bude propagácia knižnice, 
zvyšovanie čitateľskej gramotnosti 
u  deti, ale aj tvorivé a zmysluplné 
vyplnenie voľného času a relaxu v 
rámci prázdnin. 

777. výročie  prvej  písomnej zmienky o 
Michalovciach Termín: september  2021
     
  

Záhady histórie Michaloviec 
prednáška s historikom PhDr. M. 
Molnárom. Podujatie sa uskutoční 
v spolupráci so Zemplínskym 
múzeom. 
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„Ako žiť bezobalovo?“ ale aj koncept 
„ZeroWaste“                                                                                           
Termín: september2021 
 

beseda na tému udržateľnosti, 
bezodpadovej domácnosti, ako 
zlepšiť a pomôcť životnému 
prostrediu nielen vo svojom okolí. 
 

KTO JE MOJÍM OCHRANCOM? 
Termín:september-október2021 

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: október 2021 
 

 

Seminár pre detských knihovníkov, 
učiteľov MŠ a I. stupňa 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 
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Ondavou, nezamestnaní ...) ktoré sa v našom meste  a okolí združujú a členovia ktorých 

knižnicu vyhľadávajú za účelom, 

- 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 
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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). .. 

 

 

 

 

V Michalovciach  25.2. 2021 

        PhDr. Alena Vasiľová 

           riaditeľka ZKGZ 
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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



 

 
 

 

IV. Tabuľkové prehľady aktivít 2020 

Výstavy usporiadané v roku 2020  - 13  (celková návštevnosť na výstavách –  4 290, z toho on-line 1 517 návštevníkov) 

Termín Názov výstavy Spoluorganizátori Cieľová skupina Počet návštevníkov 
7. 1. do       
31.1. 2020 Můj stát - Putování s českým lvem za sedmi státními symboly   Český spolok Bratislava verejnosť 130 

7.1. do         
31.1. 2020  Rozprávky - Fairy Tales výstava ilustrácií Miroslava Regitka  verejnosť 150 

3.2. do 
29.2.2020 

Umenie Novej Zeme - výstava obrazov PaedDr. Martiny Vančišinovej 
- Michalovovej  verejnosť 250 

2.3. do          
31.5. 2020  

Záložka do knihy spája školy on-line  
1. ročník výstavy 

Špeciálnej školy č. 4 s prehĺbeným 
vyučovaním slovenského jazyka v 
Užhorode verejnosť 482, z toho on-line 282 

2.3.do 
30.4.2020 Matúš Maťátko. Výstava ilustrácií detských kníh  on-line  Mestská knižnica mesta Piešťany verejnosť on-line 294 

1.7. do             
31. 7. 2020 

Literárna a hudobná inšpirácia on-line  
  verejnosť on-line 380 

7. 8.do     28. 
8. 2020 

Anjelské leto  on-line  
  verejnosť 727 z toho on-line 114 

7.8. do 
28.8.2020 

Vladimír Král 
Ilustrátor, maliar grafický dizajnér Mestská knižnica mesta Piešťany verejnosť 225 

2.9. do 
30.9.2020 

História a mytológia v obrazoch  
  verejnosť 200 

1. 10. do 
31.10. 2020 

Život na koľajniciach on-line 
  verejnosť 918 z toho on-line 43 

8.10.do 
15.10.2020 Záložka do knihy spája školy, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4, výstavka  

žiaci 1. ZŠ v 
Michalovciach 78 

1.12.do 
31.12.2020 Kto je mojim ochrancom? on-line ÚPSVaR v Michalovciach žiaci ZŠ +verejnosť  227 z toho on-line 202 

4.12.do 
31.12.2020 Farebný svet detí  on-line ZUŠ v Michalovciach verejnosť 229 z toho on-line 202 

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová 

skupina 

Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 

7.1.-

31.1.2020 

Můj stát výstava návštevníci 

zoznámili s 

témami:  Čo sú 

štátne symboly, 

prečo ich 

potrebujeme, ako 

ich môžeme 

správne používať, 

ZKGZ, 

Štefánikova 

20, 

Michalovce 

Mestská 

knižnica mesta 

Piešťany 

verejnosť 130       

7.1.-

31.1.2020 

Fairy Tales 

výstava 

ilustrácií 

Miroslava 

Regitka 

výstava umelec 

pochádzajúci zo 

Šale je 

ilustrátorom 

mnohých kníh a 

učebníc pre deti, 

ale aj autorom 

komiksov 

ZKGZ, 

Štefánikova 

20, 

Michalovce 

  klub ZŠ J. 

Švermu 

150       

7.1.2020 Stretnutie 

členov LK 

Čriepky - 

senior 

čítačka stretli seniori, 

ktorí  prezentovali 

vlastnú 

literárnutvorbou 

ZKGZ, 

Štefánikova 

20, 

Michalovce 

  členovia LK 

Čriepky 

8       

 

 

Termín 

 

 

Názov 

 

 

Forma 

 

 

Stručný popis 

 

 

Miesto  

 

 

Spoluorganzátor 

 

 

Cieľová 

skupina 

 

 

Účastníci 

 

 

Účastníci - 

online 

 

 

Náklady  

 

 

Príjmy 



 

 
 

konania –

presná 

adresa 

23.1.2020 O 

pokazenom 

gramofóne -- 

Osmijankova 

literárna 

záhrada 

súťaž 16. ročník  je 

zameraný na 

čítajúce školy a 

čítajúce rodiny 

ZKGZ, 

Štefánikova 

20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ P. 

Horova v 

Mi 

23       

28.1.2020 Šaliansky 

Maťko J.C. 

Hronského 

recitačná 

súťaž 

prednes 

slovenských 

povestí žiakov ZŠ 

ZKGZ, 

Štefánikova 

20, 

Michalovce 

DMS Michalovce žiaci ZŠ 65       

3.2.2020 Počiatky 

kresťanstva 

v Čechách a 

na 

Slovensku. 

Rád 

Benediktínov 

prednáška Cyklus prednášok 

z Českej histórie 

Osoby a udalosti 

2020 

ZKGZ, 

Štefánikova 

20, 

Michalovce 

Český spolok 

Michalovce 

verejnosť 4     33,00 

4.2.2020 Roald Dahl a 

jeho 

autorská 

dielňa 2020, 

pob. na ZŠ 

Krymská 5 

čitateľský 

projekt 

čitateľský projekt 

pre žiakov 

piateho ročníka 

pod názvom 

Roald Dahl a jeho 

autorská dielňa 

ZŠ Krymská 

5 

ZKGZ, 

Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 

II.stupňa ZŠ 

Krymská 

Michalovce 

21       

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová 

skupina 

Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 

5.2.2020 Môj ocko je 

sardinka 

zážitkové 

čítanie 

deti rozoberali 

vzťahy v 

rodine, 

dokázali 

pomenovať kto 

všetko sa v 

rodine 

nachádza, čo je 

to rodina 

ZKGZ, 

Štefánikova 

20, 

Michalovce 

  deti XIII. MŠ 

Mi 

21       

6.2.2020 Roald Dahl a 

jeho autorská 

dielňa 2020, 

pob. na ZŠ 

T.J.Moussona 

4 

čitateľský 

projekt 

čitateľský 

projekt pre 

žiakov piateho 

ročníka pod 

názvom Roald 

Dahl a jeho 

autorská dielňa 

I.ZŠ 

Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 

20, Michalovce 

žiaci II.stupňa, 

I.ZŠ 

Michalovce 

21       

10.2.2020 Na zmrzline 

so žirafou 

hodina 

dramatiky 

ZUŠ   v 

Michalovciach 

hodinu 

dramatiky 

(básničkovania) 

v knižnici 

ZKGZ, 

Štefánikova 

20, 

Michalovce 

ZUŠ Michalovce žiaci ZUŠ 

Michalovce 

18       

11.2.2020 O 

snehuliakovi 

s horúcim 

srdcom 

zažitkové 

čítanie 

...cieľom bolo, 

aby deti pochpili, 

že si majú 

pomáhať a mať 

dobré srdce  

ZKGZ, 

Štefánikova 

20, 

Michalovce 

  žiaci II. ZŠ 

Švermu v 

Michalovciach 

19       

 



 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová skupina Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  

13.2.2020 Roald Dahl a 
jeho autorská 
dielňa 
február 2020, 
pob. na ZŠ 
T.J.Moussona 
4 

čitateľský projekt poskytnúť žiakom ucelený 
obraz o jednom autorovi, 
Roaldovi Dahlovi, jeho 
živote a autorskej dielni. 

I.ZŠ 
Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci II.stupňa, I.ZŠ 
Michalovce 

19     

13.2.2020 Valentínske 
čítanie, pob. 
na ZŠ 
T.J.Moussona 
4 

čítanie s poroz. +tvor.dielňa valentínske stretnutie pri 
knihe s 
červenýmsrdiečkom lásky 

I.ZŠ 
Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci I. stupňa, I. ZŠ 
Michalovce 

16   2,30 

17.2.2020 Divadlo je ich 
láskou 

beseda Stretnutie so 
scenáristkami, režisérkami 
a hercami ochotníckeho 
Divadla pri fontáne 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 37     

19.2.2020 Svet plný 
prekvapení 

prednáška+beseda+tvor.dielňa PaeDr.  Chomová  priblížila 
vo svojej odbornej 
prednáške  oblasť autizmu 
z pohľadu logopéda  

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

rodičia+pedagógovia+deti 76   100,00 

26.2.2020 S tebou ma 
baví 
Slovensko, ZŠ 
Budkovce 

hodina zemepisu čo by na Slovensku mali 
vidieť a zažiť cudzinci, a čo 
by sme nemali obísť ani 
my 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci ZŠ Rakovec nad Ond. 58     

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová skupina Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 



 

 
 

27.2.2020 Súznenie: Na 
vlnách času 

krst zborníka uviedol do 
života  Zborník prác 
členov literárneho 
klubu Čriepky – 
senior:  Súznenie  Na 
vlnách času. 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

LK Čriepky pri 
ZKGZ v 
Michalovciach 

členovia LK 
Čriepky+zamestn. 
knižnice 

31       

28.2.2020 Skutočný 
kamarát, ZŠ J. 
Švermu 

zažitkové 
čítanie 

problematika 
šikanovania medzi 
deťmi 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci ZŠ J. 
Švermu, 
Michalovce 

24       

28.2.2020 V rytme 
Kolumbie 

beseda Cestovateľské kino, 
rozprávanie o 
krajine, kde je teplo 
keď je u nás zim 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 54   100,00   

3.2.-
29.2.2020 

Umenie 
Novej Zeme 

výstava výstava obrazov 
PaedDr. Martiny 
Vančišinovej 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 250       

2.3.2020 Mníšske a 
rehoľné rády. 
Premonštráti, 
cisterciáni, 
žobravé a 
rytierske rády 

prednáška druha prednáška z 
cyklu Českej histórie 
Osoby a udalosti 2020 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 14     33,00 

 
 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová skupina Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 

3.3.2020 Liečebné 
hladovanie 

prednáška Súčasťou 
prednášky bol 
premietnutý 
film Liečba 
pôstom, ktorý 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  pracovníci ZKGZ v 
Michalovciach 

62       



 

 
 

autenticky 
zachytil 
rozhovory 
pacientov a 
lekárov 

3.3.2020 Zuzana 
Kuglerová a 
Ondrej 
Kalamár 

beseda beseda so 
spisovateľmi Z. 
Kuglerovou a O. 
Kalamárom o 
ich tvorbe 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti z Detského 
domova z Mi 

34       

5.3.2020 Jarné 
slniečko v 
knižnici 

tvorivá dielňa Deti  vyrábali 
usmievavé 
slniečka na 
špajli 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti  z Centra pre 
deti a rodiny Mi 

30   5,00   

5.3.2020 Prázdniny s 
deduškom 

zážitkové 
čít.+tvorivá 
dielňa 

zábavným 
spôsobom sme 
spoznávali 
krásy našej 
krajiny 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti  z Centra pre 
deti a rodiny Mi 

22       

2.3.-6.3.2020 Kúp knihu pre 
knižnicu 

dar Čitatelia 
a návštevníci 
knižnice mali 
možnosť zakúpiť 
nové knihy 
z ponuky 
kníhkupectva 
Panta Rhei  

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

kníhkupectvo Panta 
Rhei Michalovce 

čitatelia 48       

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová skupina Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 

2.3.-6.3.2020 Jarné 
prázdniny v 
knižnici 

jarný 
čitateľský 
tábor 

Okrem 
zaujímavých 
dobrodružných, 
náučných a 
rozprávkových 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti z 
Michaloviec 

54       



 

 
 

kníh sme 
pripravili aj 
priestor na 
hranie 

9.3.-
11.3.2020 

Čitateľská 
gramotnosť v 
základnej 
škole 

seminár Pre učiteľov ZŠ 
v regióne sme 
pripravili 
prednášku a 
prezentáciu na 
tému Knižnica a 
čitateľská 
gramotnosť 
detí 

Štôla ZKGZ Michalovce, 
ZŚ Rakovec nad 
Ondavou 

učitelia ZŠ a 
knihovníci 

42       

9.3.2020 Spoznaj 
svojho 
superhrdinu 

čítanie s 
porozumením 

Žiakov 
tematicky 
zaujalo čítanie 
vychádzajúceho 
z príbehu 
superhrdinov 
z Marvelových 
filmov a 
komiksov 

Špeciálna 
Základná 
škola 
Trhovište 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci Špeciálnej 
ZŠ Trhovište 

13       

 
 
 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová skupina Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 

2.3.-
31.5.2020 

Záložka do 
knihy spája 
školy 

výstava Svoje 
práce  vystavovali 
žiaci zo 
Špeciálnej školy 
č. 4 s prehĺbeným 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Špeciálna školač.4 
v Užhorode 

verejnosť 482       



 

 
 

vyučovaním 
slovenského 
jazyka v 
Užhorode 

2.3.-
31.5.2020 

Matúš 
Maťátko 

výstava Výstava ilustrácií 
detských kníh 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Mestská knižnica 
mesta Piešťany 

verejnosť 297   150,00   

24.4.-
15.5.2020 

Môj literárny 
obľúbenec 

súťaž tvorivá súťaž, ktorá 
sa konala v on line 
priestore 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 50       

15.6.2020 Česká 
medzivojnová 
próza Ivan 
Olbracht 

prednáška s 
prezentáciou 

prednáška z Cyklu 
prednášok z Českej 
literatúry 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 12     33,00 

29.6.2020 Knihy na leto 
pre deti z 
detských 
domovov 

projekt Spisovatelia im 
darovali knihy na 
leto a za 
vysvedčenia. 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti z Detského 
domova z Mi 

20       

6.7.2020 Obdobie 
rekatolizácie 
po husitských 
vojnách a pri 
potláčaní 
reformácie 

prednáška Prednáška bola  z 
cyklu Osoby a 
udalosti 2020. 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 8     33,00 

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová skupina Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 

6.7.2020 Kde, Ako, 
Prečo? 

vedomostný kvíz preveril aj 
všeobecné 
vedomosti  a 
poskytol 
priestor  dozvedieť 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti z denného 
tábora 

26       



 

 
 

sa niečo nové z 
rôznych oblastí 

6.7.2020 Kde, Ako, 
Prečo? 

vedomostný kvíz preveril aj 
všeobecné 
vedomosti  a 
poskytol 
priestor  dozvedieť 
sa niečo nové z 
rôznych oblastí 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti z denného 
tábora 

26       

27.7.2020 Význam 
cirkevných 
rádov pre 
vývoj 
spoločnosti 

prednáška Prednáška bola  z 
cyklu Osoby a 
udalosti 2020. 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 12     33,00 

1.7.-
31.7.2020 

Literárna a 
hudobná 
inšpirácia 

výstava výstava 
amatérskeho 
výtvarníka z 
Michaloviec E. 
Hochmana 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

 verejnosť 380       

8.7.-
31.7.2020 

Ako vzniká 
kniha 

videoprezentácia sa dozvedeli aj to, 
ako sa vyvíjalo 
písmo, kto objavil 
kníhtlač 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci základných 
škôl 

  478,00     

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová skupina Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 

17.8.2020 Česká 
národná 
hudba - Leoš 
Janáček 

prednáška Prednáška 
bola  z cyklu 
Osoby a 
udalosti 2020. 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 10     33,00 

18.8.2020 Rastlinopis, 
DT Fun 
Holiday 

vedomostný kvíz Zábavnou 
formou si 
preverili svoje 
vedomosti zo 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti denného 
tábora 

26       



 

 
 

sveta rastlín a 
zeleného sveta 

25.8.2020 Prázdniny s 
deduškom, 
DT Fun 
Holiday 

zážitkové čítanie zábavným 
spôsobom 
spoznávali 
prírodné a 
kultúrne krásy 
našej krajiny 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  deti denného 
tábora 

26       

7.8.-
27.8.2020 

Vladimír Král výstava výstava z tvorby 
ilustrátora, 
maliara, 
grafického 
dizajnéra 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 225       

7.8.-
27.8.2020 

Anjelské leto výstava výstava 
amatérskej 
výtvarníčky z 
Vinného 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 114 727,00     

3.8.-
31.8.2020 

Najsilnejšie 
dievča na 
svete 
oslavuje 

on-line kvíz Pippi Dlhá 
Pančucha a 
oslavuje 
úctyhodných 75 
rokov 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci   730,00     

 
 
 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová skupina Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 

4.9.2020    2x Vizionári 
slovenskej 
slobody 

film+ beseda Štefánik a Slováci 
v prvom 
zahraničnom 
česko-
slovenskom 
odboji 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  študenti GPH 
Michalovce 

48       



 

 
 

7.9.2020 Česká 
národná 
hudba: 
Bohuslav 
Martinů 

prednáška v rámci Cyklu 
prednášok z 
Českej histórie 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 12     33,00 

28.9.2020 Karel Václav 
Rais 

prednáška v rámci Cyklu 
prednášok z 
Českej histórie 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 8     33,00 

28.9.2020 Tvorivé 
dielničky pre 
šikovne 
ručičky 

tvorivá dielňa Maľovanie na 
sklo 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  klienti INTEGRA, 
o.z., Michalovce 

25   202,60   

2.9.-
30.9.2020 

História a 
mytológia v 
obrazoch 

výstava výstava maliarky 
Kataríny 
Mikulovej 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 200   109,00   

1.6.-
30.9.2020 

Zemplínske 
retro 
novin(k)y 

on-line 
prezentácia 
novín 

zaujímavé 
informácie o 
udalostiach, 
ktoré sa udiali v 
regióne dolného 
Zemplína 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť   1 220,00     

 
 
 
 
 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová skupina Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 

3.9.-
30.9.2020 

Najväčší 
Slovák 

videoprezentácia významný politik, 
diplomat, 
astronóm, 
fotograf, 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť   272,00     



 

 
 

vojenský letec a 
brigádny generál 
ozbrojených síl 
Francúzska 

6.10.2020 Netradičná 
hodina 
prváčikov v 
knižnici, pob. 
na ZŠ 
Krymská 5 

čítanie s 
porozumením 

spoločné čítanie 
na hodine 
literatúry 

ZŠ Krymská 
5 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci I.stupňa, 
Krymská 5, 
Michalovce 

13       

8.10.2020 Netradičná 
hodina 
druháčikov v 
knižnici, pob. 
na ZŠ 
T.J.Moussona 
4 

čítanie s 
porozumením 

spoločné čítanie 
na hodine 
literatúry 

I.ZŠ 
Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci I. stupňa, I. 
ZŠ Michalovce 

17       

8.10.2020 Záložka do 
knihy spája 
školy, pob. na 
ZŠ 
T.J.Moussona 
4, Výstavka 

výstava podpora čítania 
prostredníctvom 
výmeny záložiek 
do kníh 

I.ZŠ 
Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci I. stupňa, I. 
ZŠ Michalovce 

38       

9.10.2020 Andrea 
Gregušová : 
Sesternice 
pra 

on-line 
dramatizované 
čítanie 

dramatizované 
čítanie 
zaujímavých 
knižiek našich 
slovenských 
autorov pre deti 
a mládež 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci I. stupňa + 
verejnosť 

  87,00     

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová skupina Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 

13.10.2020 Hodina v 
knižnici, pob. 
na ZŠ 
Krymská 5 

čítanie s 
porozumením 

Tuláčik a Klára – 
na spoločné 
čítanie na hodine 
literatúry 

ZŠ Krymská 
5 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci I.stupňa, 
Krymská 5, 
Michalovce 

17       



 

 
 

14.10.2020 Záložka do 
knihy spája 
školy, pob. na 
ZŠ Školská 2, 
Tvorivé 
dielne 1 

tvorivá dielňa podpora čítania 
prostredníctvom 
výmeny záložiek 
do kníh 

ZŠ Školská 2, 
Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci II.stupňa ZŠ 
Školská 2, 
Michalovce 

18   31,00   

14.10.2020 Záložka do 
knihy spája 
školy, pob. na 
ZŠ Školská 2, 
Tvorivé 
dielne 1 

tvorivá dielňa podpora čítania 
prostredníctvom 
výmeny záložiek 
do kníh 

ZŠ Školská 2, 
Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci I.stupňa,ZŠ 
Školská 2, 
Michalovce 

11   30,00   

15.10.2020 Záložka do 
knihy spája 
školy, pob. na 
ZŠ 
T.J.Moussona 
4, Výstavka 

výstava podpora čítania 
prostredníctvom 
výmeny záložiek 
do kníh 

I.ZŠ 
Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci I. stupňa, I. 
ZŠ Michalovce 

40       

20.10.2020 Kde sa asi 
rozprávka 
skrýva..., pob. 
na ZŠ 
Krymská 5 

beseda beseda o 
prečítanej knihe 

ZŠ Krymská 
5 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci I.stupňa, 
Krymská 5, 
Michalovce 

14       

1.10.-
31.10.2020 

Život na 
koľajniciach 

on-line výstava Oboznamuje so 
zaujímavými 
povolaniami, 
ktoré môžu byť v 
súčasnosti na 
ústupe 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 43 918,00 205,00   

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová skupina Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 

14.9.-
30.10.2020 

Kto je mojím 
ochrancom? 

súťaž II. ročník 
umelecko - 
tvorivej súťaže 
pre deti 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ÚPSaR v 
Michalovciach 

žiaci ZŠ 41   11,06   



 

 
 

30.11.2020 Fráňa Šrámek prednáška + 
beseda 

v rámci Cyklu 
prednášok z 
Českej histórie 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť 6       

1.12.2020 Tuláčik a 
Klára, pob. na 
ZŠ Krymská 5 

čítanie s 
porozumením 

Výstupným 
produktom tejto 
aktivity bol 
pracovný list, kde 
si každý žiak 
dokresliť svoj 
šťastný domov 

ZŠ Krymská 
5 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci I.stupňa, 
Krymská 5, 
Michalovce 

16       

2.12.2020 Mikuláš, 
Mikuláš, čo 
pre nás máš? 
pob. na ZŠ 
Školská 2 

čítanie s 
porozumením 

Deti sa niečo 
nové dozvedeli aj 
o živote sv. 
Mikuláša 

ZŠ Školská 2, 
Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci I.stupňa,ZŠ 
Školská 2, 
Michalovce 

18       

7.12.2020 Alois Jirásek prednáška+ 
beseda 

v rámci cyklu 
prednášok z 
Českej literatúry, 
Česká 
medzivojnová 
próza – Alois 
Jirásek 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 6     36,00 

8.12.2020 P.Karpinský: 
Ako sme 
nútili 
Vianoce, aby 
prišli, ako 
sme potom 
spievali  

advetné 
čítanie 

v rámci projektu 
Celé Slovensko 
číta deťom 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ Michalovce verejnosť   258,00     

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová skupina Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 

8.12.2020 A.P. Čechov: 
Váňka  

advetné 
čítanie 

v rámci projektu 
Celé Slovensko 
číta deťom 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ Michalovce verejnosť   415,00     



 

 
 

8.12.2020 Ch. Dickens: 
Vianočná 
koleda  

advetné 
čítanie 

v rámci projektu 
Celé Slovensko 
číta deťom 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ Michalovce verejnosť   394,00     

8.12.2020 H.Ch. 
Andersen: 
Dievčatko so 
zápalkami  

advetné 
čítanie 

v rámci projektu 
Celé Slovensko 
číta deťom 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ Michalovce verejnosť   286,00     

8.12.2020 P. Karpinský: 
Med z 
ľadových 
kvetov  

advetné 
čítanie 

v rámci projektu 
Celé Slovensko 
číta deťom 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ Michalovce verejnosť   258,00     

9.12.2020 Moja milá 
jedlička, pob. 
na ZŠ Školská 
2 

zážitkové 
čítanie 

Súčasťou 
programu boli 
vianočné koledy, 
hry 

ZŠ Školská 2, 
Michalovce 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci I.stupňa,ZŠ 
Školská 2, 
Michalovce 

12   1,59   

6.7.-
31.12.2020 

Hádanková 
hra o Smelom 
Zajkovi 

online hra 
pre deti 

J. C. Hronský bol 
významný 
slovenský 
spisovateľ, učiteľ, 
maliar, redaktor, 
nakladateľ, 
publicista, autor 
literatúry pre deti, 
mládež i dospelých, 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci   184,00     

2.11.-
31.12.2020 

Zemplínske 
retro 
novin(k)y 2 

on-line 
prezentácia 
novín 

zaujímavé 
informácie o 
udalostiach, 
ktoré sa udiali v 
regióne dolného 
Zemplína 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  verejnosť   1 427,00     

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová skupina Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 

20.10.-
31.12.2020 

Minecraft on-line kvíz Mini kvíz ponuka 
rôznorodé otázky 
na pobavenie ale 

ZKGZ, 
Štefánikova 

  deti a mládež   137,00     



 

 
 

aj poučenie pre 
nadšencov 
Minecraftu 

20, 
Michalovce 

30.10.-
31.12.2020 

Fantastický 
svet Roalda 
Dahla 

on-line test on-line test, 
ktorý preverí 
vaše vedomosti z 
tvorby Roalda 
Dahla 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci   712,00     

1.10.-
31.12.2020 

Otestujte 
svoje 
vedomosti zo 
slovenskej 
literatúry 

online 
vedomostný 
kvíz 

týmto kvízom 
si  mali možnosť 
zaspomínať  na 
školské časy 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci, študenti, 
verejnosť 

  920,00     

1.12.- 
31.12.2020 

Kto je mojím 
ochrancom? 

on-line 
výstava 

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

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ÚPSaR v 
Michalovciach 

verejnosť 25 202,00     

4.12.-
31.12.2020 

Farebný svet 
detí 

on-line 
výstava 

výstava 
žiakov  Základnej 
umeleckej školy v 
Michalovciach 

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

ZUŠ Michalovce verejnosť 27 202,00     

15.12.2020 Koledy a 
vianočné 
zvyky na 
Zemplíne 

tvorivá dielňa návod na výrobu 
vianočnej 
pohľadnice  

ZKGZ, 
Štefánikova 
20, 
Michalovce 

  žiaci ZŠ Petrovce 
nad Laborcom 

43   140,85   

 
 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto 

konania –

presná 

adresa 

Spoluorganzátor Cieľová skupina Účastníci Účastníci - 

online 

Náklady  Príjmy 

15.12.2020 Koledy a 
vianočné 

online 
prezentácia 

návod na výrobu 
vianočnej 
pohľadnice  

ZKGZ, 
Štefánikova 

  verejnosť   398,00     



 

 
 

zvyky na 
Zemplíne 

20, 
Michalovce 

SPOLU             3 840,00 10 225,00 1 158,40 300,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Knihy na leto pre deti  z detských domovov   

so spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou                                    
 

Stretnutie literárneho klubu Čriepky pri 

krste  zborníka Súznenie. Na vlnách času.                                     
 

Výstava Anjelské leto                                       
 

 
 

Vyhodnotenie súťaže                             

Môj literárny obľúbenec 

Vyhodnotenie súťaže                                                           

Kto je mojím ochrancom?                                     

Fotografická príloha aktivít 


