
Do sú ťaže Staromestskej knižnice Čítam, čítaš, čítame sa zapojilo rekordných 
466 detí 
 

Staromestská knižnica na svojich pracoviskách: Blumentálska 10/a, 
Karadžičova 1, Záhrebská 8 a Západný rad 5 vyhlásila veľkú čitateľskú súťaž. Druhý 
ročník súťaže prebiehal v čase od 2. 10. 2006 – 28 .2. 2007 a deti v ňom prečítali 
vyše 5100 kníh. 

Súťažilo sa v troch vekových kategóriách. I. kategória deti z MŠ + 1. ročníky 
základných škôl, II. kategória 2. - 4. triedy ZŠ a III. kategória 5. - 9. triedy základných 
škôl. Základnou podmienkou bolo prečítať 5 kníh (za každú prečítanú knihu bol 
pridelený bod). Do súťaže sa prihlásilo celkom 466 detí, ale základnú podmienku 
splnilo 358 z prihlásených detí. Celkovo súťažili 3 kolektívy z MŠ (MŠ Radlinského, 
MŠ Karadžičova)  a 17 kolektívov zo ZŠ (ZŠ Grösslingova, ZŠ Jelenia, ZŠ Vazovova, 
ZŠ Dubová, ZŠ Mudroňova) a 57 jednotlivcov. Súťažiace deti spolu prečítali 5 186 
kníh (bez prolongácie). “Považujeme to za úspech, veď v minulom ročníku súťažilo 
211 detí a dokopy prečítali 2 116 kníh. Budeme však radi, keď sa toto číslo bude 
zväčšovať a deti k súťaži privedú aj svojich súrodencov, kamarátov, či rodičov,“ 
povedala vedúca knižnično-informačných služieb Zdenka Vysloužilová. 

Najviac prihlásených detí bolo z II. a III. kategórie a aj počet prečítaných kníh 
v tejto kategórii bol najvyšší. “V Týždni slovenských knižníc od 26. marca do 1. apríla 
budú vyhlásení víťazi na každom súťažiacom pracovisku. V každej pobočke to bude 
jeden z každej kategórie, t.j. dovedna bude odmenených 12 súťažiacich a z nich 
podľa počtu prečítaných kníh vybraný absolútny víťaz,“ uviedla Vysloužilová. Víťazov 
odmení knižnica hodnotnými knihami a budú mať možnosť reprezentovať knižnicu na 
celoeurópskom podujatí Noc s Andersenom v Knižnici Ružinov. Absolútny víťaz 
postúpi do záverečného kola súťaže o Kráľa čitateľov Bratislavského samosprávneho 
kraja, ktorú vyhlásila Malokarpatská knižnica v Pezinku. Okrem diplomov dostanú 
víťazi hodnotné knihy, ktoré do súťaže venovali vydavateľstvá Ikar, Matica slovenská 
a Petit Press. 

Cieľom tejto súťaže bolo a je podporiť čítanie, ukázať deťom a mládeži aj iné 
možnosti trávenia voľného času , prezentovať knihy ako zaujímavé, poučné 
a dobrodružné médium a knižnicu ako miesto zmysluplného trávenia voľného času. 
Že tento zámer bol úspešný, ukazujú hore uvedené výsledky a ďalšie plány na 3. 
ročník súťaže, v ktorom plánujeme zapojiť do súťaže aj rodinných príslušníkov. Budú 
ich takisto čakať príjemné chvíle strávené s knihou a opäť budeme súťažiť 
o zaujímavé darčeky – aké ? Neprezradíme treba prísť a prihlásiť. 

 
Víťazi sú ťaže : 
 
I. kategória :   

1. miesto: Maroš Dvorský (7 rokov) z MŠ Slniečko – 36 bodov 
2. miesto: Patrik Žarnovický (7 rokov ) z MŠ Karadžičova -20 bodov 
3. miesto : Ondrej Telár (5 rokov) nenavštevuje MŠ -19 bodov 
 

II. kategória:  
1.miesto : Michaela Tekelyová (11 rokov) ZŠ Vazovova - 81 bodov 
2. miesto Monika Krajčírová (10 rokov ) - ZŠ Matky Alexie -69 bodov 
3.miesto: Kristína Žilinčárová (10 rokov) - ZŠ Dubová - 50 bodov 
 

III. kategória: 



1. miesto: Lucia Suchá (12 rokov), Gymnázium sv. Uršuly – 66 bodov 
2. miesto: Katarína Zborovjanová (12 rokov), Gymnázium sv. Uršuly - 
60  
bodov 
3.miesto: Karol Krajčír (12 rokov), ZŠ Matky Alexie -59 bodov. 
 

Absolútnou ví ťazkou 2.ro čníka sú ťaže sa stala Michaela Tekelyová. 
 

Zdenka Vysloužilová 
vedúca knižnično-informačných služieb 
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