
 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA  

Bratislava 6.6. 2014 
 

5. 6. 2014 sa uskutočnil 7. ročník čitateľského maratónu. 

Čítalo 37 064 detí, čím bol prekonaný rekord z roku 2013 
 

Do čítateľského maratónu s názvom „Čítajme si“ sa opäť zapojili knižnice 

po celom Slovensku 

 

Bratislava, 5. jún 2014 – Pod záštitou Linky detskej istoty pri SV UNICEF sa uskutočnil 

v poradí už 7. ročník detského čitateľského maratónu, ktorý sa realizoval na rôznych 

miestach po celej Slovenskej republike. Čitateľský rekord bol prekonaný, zúčastnilo sa 

viac ako 37 tisíc mladých čítajúcich nadšencov. Konkrétne číslo je 37 064 detí. 

 

Aj v tomto roku sa čítalo na viacerých miestach Slovenska, a to vo štvrtok 5. 6. 2014 

od 9.00 do 15.00 hod. Do čítania sa tohto roku zapojila aj knižnica pre nevidiacih 

v Levoči, kde deti čítali v Braillovom písme, ako aj deti s poruchami rečí v Bratislave. 

 

Jedným z miest, kde sa podujatie uskutočnilo, bolo aj kníhkupectvo Panta Rhei na 

Poštovej ulici v Bratislave. Tam v čase od 13.00 - 15.00 hod. čítali deti zo školy z 

Devína a zo školy s poruchami reči v Petržalke. Od 15.00 - 16.30 hod. sa uskutočnila 

v Panta Rhei diskusia na tému deti a čítanie. Zúčastnili sa jej Emka a Grétka, 

predstaviteľky Mimi a Lízy z rovnomennej knihy K. Kerekesovej, K. Molákovej a A. 

Salmela, krstná mama projektu Oľga Feldeková, spisovateľka Toňa Revajová, Zuzana 

Šeršeňová, editor pre detskú literatúru z vydavateľstva Slovart, Eva Dzurindová z 

Linky detskej istoty, Viera Némethová z knižnice v Petržalke, Petra Mišáková z DSS 

Most, ktorá hovorila o biblioterapii (terapia čítaním), Katarína Trlicová, psychologička 

a odborná garantka z Linky detskej istoty, Petra Pataková zo ZŠ Devín, pedagógovia, 

deti z bratislavských škôl a ďalší zaujímaví hostia. Na záver diskusie o 16:30 hod. bol 

vyhlásený výsledok čitateľského maratónu ČÍTAJME SI... čítalo 37 064 detí. 

 

Projekt ČÍTAJME SI... chce zatraktívniť knihu v detských očiach, posilniť a upevňovať záujem o 

literatúru. Akciou spoločného čítania sme tento rok prekonali rekord z minulého roka. Nie je to však len 

o lámaní rekordov, cieľom tohto čitateľského maratónu bolo predovšetkým pritiahnuť deti ku knihe, 

posúvať deti k návratu či pretrvávajúcemu kontaktu s knihami, resp. ponúknuť novým čitateľom vhodnú 

alternatívu vo forme kníh a čítania písaného slova. Pre rozvoj osobnosti dieťaťa i mladého človeka má 

kniha nenahraditeľný význam. Pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a 

slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa 

s postavami, ponúka chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou, relaxovať. Dáva možnosť naberať 

množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom.  

 

“Kniha, to je dar. Naučiť sa čítať, dozvedieť sa z kníh niečo, vzdelávať sa, zmúdrieť, 

stať sa kultúrnym človekom“, vyjadrila sa Oľga Feldeková, krstná mama projektu.  

Krstnou mamou projektu je od jeho začiatkov pani Oľga Feldeková. Partnermi sú Vydavateľstvo 

Slovart, Kníhkupectvo Panta Rhei, OZ e-Slovensko, tlačiarne Willmark a KO & KA, Slovenská 
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asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a miestni organizátori, ktorými, 

sú hlavne knižnice a školy. 

 

 

 

Organizátorom 

akcie je Linka 

detskej istoty pri 

SV UNICEF, ktorá 

aj týmto spôsobom 

reaguje na podnety 

detí z poradenskej 

Linky pre deti a 

mládež 116 111. 

Veľa hovorov, vyše 

30 %, sa nedá 

označiť ináč ako 

"volanie" detí po 

väčšej pozornosti 

zo strany 

dospelých, 

telefonáty sa týkajú 

aj detských záujmov, nedostatku aktivít a nudy... 

 

INFORMÁCIE O LINKE DETSKEJ ISTOTY:  

Linka detskej istoty, prevádzkovateľ detských liniek 116 111 a 116 000, vznikla ako národný projekt 

Slovenského výboru UNICEF v roku 1996. Ako jediná poradenská linka pracuje v nepretržitej 

prevádzke vrátane víkendov a sviatkov. Linka je bezplatná, anonymná a dostupná pre deti, mládež 

a ich rodičov z celého Slovenska. Jej hlavným cieľom je poskytnúť dieťaťu alebo mladému človeku 

okamžitý kontakt v situácii, keď má potrebu komunikovať, alebo poradenstvo v jeho krízovej či 

stresujúcej situácii. Denne odborne zrealizuje približne 70 až 100 telefonátov. Viac informácií nájdete na 

www.ldi.sk 

 

V prípade akýchkoľvek otázok a postrehov ma neváhajte kontaktovať na tel. č. 0904 

661 201 alebo mailom 116111sk@gmail.com. 

 

Kontaktné údaje: 

Michaela Guldanová 

Event manager 

Linka detskej istoty prei SV UNICEF  

Nám. SNP 13 

P.O.Box 52 

810 00 Bratislava 
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