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Prekoná projekt „Čítajme si“ minuloročný rekord? 
 

 

Zvolen, 11.5.2017  

 

Podujatie „Čítajme si“ prebieha v knižniciach po celom Slovensku a realizuje sa 6-hodinovým 

čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z celého Slovenska. Tento rok prebieha 

jubilejný 10. ročník. Koľko čitateľov sa zapojí do projektu tento rok? Tromfnú minuloročný 

rekord? 
 

 

Kedy?  v stredu 31.5.2017 od 9.00 – 15.00 

 

Kde?  školy a knižnice na celom Slovensku 

 

Čo:   Detský čitateľský maratón s názvom „Čítajme si“ 

 

 

Projekt „Čítajme si“ vznikol v roku 2008 a jeho cieľom bolo pritiahnuť k čítaniu viac detí a 
zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. 

 

Cieľom podujatia je vzbudiť u čo najväčšieho množstva detí záujem o činnosť, ktorú v 
posledných rokoch vytláčajú moderné technológie a sociálne siete. Čítanie poskytuje deťom 
zmysluplnú činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich predstavivosť, prehlbuje citlivosť a 
rozvíja vnímavosť. 

 

Organizátorom projektu je Linka detskej istoty v spolupráci s vydavateľstvom SLOVART. 
Linka detskej istoty komunikuje s deťmi z celého Slovenska o ich potrebách a problémoch 
prostredníctvom nonstop bezplatnej a anonymnej linky 116 111. Deti netrpia len životnými 
krízami, ale aj bežnými problémami, ktoré nevedia riešiť samé, ako napríklad nepozornosť 
dospelých, nedostatok komunikácie či nuda a nízka kreativita. Práve čítanie je aktivitou, 
ktorá podnecuje kreatívne myslenie, obohacuje slovnú zásobu, zlepšuje koncentráciu, 
rozvíja empatiu a rozvíja osobnosť. Myšlienka projektu zaujala aj prepravnú spoločnosť Geis, 
ktorá sa pravidelne zapája do dobročinných projektov, preto jej pozornosti neušiel ani tento. 
„Som veľmi rád, že aj tento rok môžeme svojimi službami podporiť tento pekný projekt, ktorý 
sa už u nás stal tradíciou. Verím, že tento rok prekonáme rekord v počte čítajúcich detí,“ 
hovorí Dušan Vilhan, obchodný riaditeľ skupiny Geis na Slovensku. 

 

 

 

 

 

Počet čítajúcich detí sa každým rokom zvyšuje: 
 

 



 

 

 
 

 

 
Zapojte do čítania aj vaše deti, viac informácií nájdete tu.  

 

 

 

 
Kontakt 

 

Naďa Bohinská  

Projektová manažérka a špecialistka marketingu 

Email: nada.bohinska@geisparcel.sk 

Adresa: Trňanská 6, 96 001 Zvolen 

__________________________________________________________________________ 

O skupine Geis 

Skupina Geis má hlavné sídlo v nemeckom Bad Neustadte. Od svojho založenia v roku 1948 sa neustále rozvíja. Holding, ktorý 

riadia priamo majitelia, je dnes globálnym poskytovateľom komplexných logistických služieb. Zamestnáva okolo 6 000 ľudí 

a v roku 2016 vygeneroval obrat 812 miliónov EUR. Do holdingu patria spoločnosti v Nemecku, Švajčiarsku, Luxembursku, 

Rakúsku, Poľsku, Českej republike a na Slovensku. 

Hlavné oblasti podnikania: Road Services (balíkové/paletové/kusové/celovozové prepravy), Logistics Services (skladová logistika, 

výroba obalov) a Air+Sea Services (letecké a námorné prepravy, špeciálne projekty prepráv). 

Na Slovensku patria do skupiny Geis firmy Geis SK a Geis Parcel SK, v Českej republike potom Geis CZ s.r.o., Geis Parcel CZ 

s.r.o., Geis CZ Air+Sea s.r.o., Geis Solution CZ s.r.o. a Spedition Feico, spol. s r.o. Česko-slovenská časť skupiny zamestnáva 

takmer 1 600 pracovníkov na 30 pobočkách a špecializovaných logistických pracoviskách, a v roku 2016 dosiahla obrat cca 188 

miliónov EUR.   

 

http://www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/citajme-si-2016/
mailto:nada.bohinska@geisparcel.sk

