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HLAVNÉ PROJEKTY NA PODPORU ČÍTANIA

• celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice (od r. 2005)

• česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája 

školy (od r. 2009)

• celoslovenský projekt Záložka do knihy spája 

slovenské školy – (od r. 2012)





Celoslovenský projekt

NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

k Medzinárodnému dňu školských knižníc

• Cieľ: zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a 
trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu 
nového

• Záštita: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

• Výstup: realizované podujatia školskými knižnicami

• Podrobnosti:

 10 realizovaných ročníkov,

 účasť 2 748 školských knižníc,

 73 odmenených školských knižníc,

 knižné dary v hodnote 37 454 eur.

• Súčasnosť: 26. 10. 2015, téma Žiaci v školskej knižnici –

v centre vzdelávania, účasť 276 školských knižníc



Základná škola s materskou školou, Uhrovec

Kniha je náš kompas



Špeciálna základná škola, J. Fabiniho, Spišská Nová Ves

Školská knižnica: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti



Základná škola s materskou školou, Spišské Bystré

Zrkadlá nášho regiónu



Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany

Číta celá škola



Základná škola s materskou školou, Lutiše

Spoznaj svoj kraj, sprav z neho raj



Základná škola s materskou školou, Župkov

Chceš ohnivkom živej knižnej reťaze byť, musíš sa s knihou priateliť!



Hodnotenie žiakov

• „V škole mi bolo úžasne. Oslavovali sme Medzinárodný deň 
školských knižníc. Písali sme, strihali, lepili, zahrali si 
divadielko. Pracovali sme s knihami. Budem na to dlho myslieť. 
Neviem sa dočkať, kedy o tomto dni poviem rodičom.“

Veronika Pavlusová, žiačka 4. ročníka, Základná škola, Lok

• „Chcela by som poďakovať pani učiteľke, ktorá nám zaistila 
taký krásny deň...“

Laura Beňová, žiačka 4. ročníka, Základná škola, Žilina 



Česko-slovenský projekt

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc

• Spoluorganizátor: Národné pedagogické múzeum a knižnica 

J. A. Komenského v Prahe

• Cieľ: podpora čítania

• Výstup: výmena záložiek do kníh medzi českými a slovenskými 
základnými školami a osemročnými gymnáziami

• Podrobnosti:

 6 realizovaných ročníkov,

 celková účasť 3 775 škôl, 450 809 žiakov,

 účasť ČR – 933 škôl, 101 466 žiakov,

 účasť SR – 2 842 škôl, 349 343 žiakov.

• Súčasnosť: 204 českých škôl a 655 slovenských škôl, spolu 

109 982 žiakov; téma Múdrosť ukrytá v knihách



Obálka dokumentu



Špeciálna základná škola, 

Žehrianska, Bratislava



Základná škola, 

Raková



Základná škola, 

Zákopčie



Základná škola, 

Pusté Úľany



Základná škola s materskou školou, 

Veľká Lehota



Základná škola, 

Matice slovenskej, Prešov



Základná škola s materskou školou, 

Červeník



Základná škola, 

Bystrany



Základná škola s materskou školou, 

Na stanicu, Žilina



Liečebno-výchovné sanatórium, 

Čakany



Základná škola, 

Stred, Považská Bystrica



Základná škola, 

Turzovka-Bukovina



Základná škola, 

Petrovany



Súkromná základná škola BESST, 

Trnava



Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Trstená

Základní škola a mateřská škola, Ořechov



Gymnázium sv. Uršule, 

Bratislava



Hodnotenie žiakov

• „Každý večer čítam z čítanky mojej malej sestričke. Záložka sa 
jej veľmi páči, ale ja si ju strážim, aby mi ju nezničila.“

Martin, žiak 3. ročníka, Základná škola, Vtáčkovce

• „Darovaná záložka je mojou kamarátkou. Pred spaním si ešte 
raz čítanku otvorím a pozriem sa na záložku.“

Petra, žiačka 3. ročníka, Základná škola, Vtáčkovce



Celoslovenský projekt

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY
k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc

• Cieľ: podpora čítania

• Výstup: výmena záložiek do kníh medzi slovenskými strednými 

školami

• Podrobnosti:

 4 realizované ročníky,

 celková účasť 879 škôl, 79 806 žiakov.



Obálka dokumentu



Stredná odborná škola, 

T. Vansovej, Púchov



Obchodná akadémia, 

Ilava



Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Komenského, Košice



Stredná zdravotnícka škola, 

Strenčianska, Bratislava



Stredná odborná škola, 

A. Dubčeka, Vranov nad Topľou



Stredná odborná škola Majstra Pavla, 

Levoča



Spojená škola, 

Kysucké Nové Mesto



Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Komárno



Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho,

Humenné



Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, 

Mokrohájska, Bratislava



Stredná odborná škola, 

Cintorínska, Nitra



Hodnotenie učiteliek

• „Ďakujeme organizátorovi projektu aj partnerskej škole za

príjemné chvíle strávené pri výrobe záložiek a s radosťou sa 

zapojíme do ďalšieho ročníka.“

Magdaléna Gašová, Stredná odborná škola, Žilina

• „I tento ročník projektu prijali naši žiaci s nadšením. Zapojilo sa 

ich oveľa viac ako v minulom ročníku. Tešili sme sa z každej 

vytvorenej záložky, lebo v nej bolo cítiť kus žiackeho srdiečka. 

Netrpezlivo budeme očakávať vyhlásenie ďalšieho ročníka 

tohto výnimočného projektu.”

Eleonóra Kopecká, Stredná odborná škola polytechnická, Nitra



ĎALŠIE PROJEKTY NA PODPORU ČÍTANIA

• medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a 

kultúrne centrá škôl – pre školské knižnice, pre odbornú 

knihovnícku i pedagogickú verejnosť zo Slovenskej a Českej 

republiky

• rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky Elektronizácia a revitalizácia 

školských knižníc – pre školské knižnice



Medzinárodná konferencia

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ 

A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL

• Cieľ: odovzdávanie si praxou overených dobrých skúseností pri 

podpore čítania a rozvoji informačných schopností, zručností a 

návykov žiakov

• Záštita: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

• Výstup: elektronický zborník

• Podrobnosti:

 9 realizovaných ročníkov,

 80 prednášok,

 1 056 účastníkov.



Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR

ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA 

ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

• Organizátor: MŠVVaŠ SR

• Spolupráca: ústredná metodička pre školské knižnice ako tajomník 
výberovej komisie rozvojového projektu

• Cieľ: elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

• Výstup: podpora čítania

• Podrobnosti:

 6 realizovaných ročníkov (2006 – 2009, 2011, 2013)

 prihlásených 2 317 školských knižníc,

 602 podporených školských knižníc,

 časť celkovej sumy 1 899 277 eur – nákup kníh.



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Rozália Cenigová

ústredná metodička pre školské knižnice

Slovenská pedagogická knižnica

Hálova 6

851 06 Bratislava

rozalia.cenigova@spgk.sk

www.spgk.sk

mailto:rozalia.cenigova@spgk.sk
http://www.spgk.sk/

