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Už 

Mária Bátorová je „dvojdomou autorkou“. Ako literárna vedkyňa 

zaujala na začiatku 90. rokov prácami, ktoré sa zaoberali predtým 

tabuizovanými literárnovednými témami a neskôr precíznou 

komparatívnou prácou. Je držiteľkou mnohých domácich i zahraničných 

ocenení a jej diela boli preložené do trinástich jazykov. Vo svojej tvorbe 

často spája prozaické texty s poéziou. Po básnickej zbierke „Púšte 

a oázy“ zastupuje oblasť poézie nová básnická zbierka Už, ktorá je jej 

deviatou beletristickou knihou. Hlboké myšlienkové reflexie odrážajú 

obraz súčasného sveta, spomienok na ľudí, udalosti a pocity, ktoré sa 

s nimi spájajú. Jednotlivé básnické cykly uvádzajú myšlienky Kahlila 

Gibrana z knihy Prorok.  

Beletria 

 

Zemianske rody na Kysuciach 

Najnovšia publikácia Danky Majerčíkovej, ktorá vyšla v rámci edičnej 

produkcie Zlatého fondu Kysuckého múzea v Čadci, pojednáva 

o šľachticoch, ktorí sa narodili alebo pôsobili na Kysuciach. Kniha 

prináša impozantný zoznam desiatok rodov, ktorýc príslušníci 

ovplyvňovali dejiny nielen v regionálnom meradle, ale v rámci celej 

Trenčianskej stolice a Uhorska. Šľachta v Trenčianskej stolici sa 

formovala z potomkov jobagiónov – kráľovských služobníkov, 

z radov ktorých sa regrutovali vyšší vojenskí velitelia a predstavitelia 

kráľovskej moci v župách. 

Odborná literatúra 

 

Žilinský kraj na križovatkách dejín. 1918 – 1968 

Kniha Miloša Jesenského, Tomáša Adamčíka a autorského kolektívu 

prináša množstvo informácií o prelomových udalostiach v regiónoch 

Žilinského kraja, ktoré sa odohrali počas osmičkových rokoch 20. 

storočia. V roku významných výročí mapuje publikácia udalosti 

vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, odraz Mníchovskej 

dohody, Viedenskej arbitráže a autonómie Slovenska vo 

vytipovanom priestore. Neobchádza ani komunistický prevrat v roku 

1948, analyzuje  Pražskú jar a vpád „spojencov“ Varšavskej zmluvy. 

Kniha Zlatého fondu Kysuckého múzea v Čadci prináša nové 

poznatky, ktoré výraznou mierou obohacujú slovenskú historiografiu.  

Odborná literatúra 

 

 

 

 

 

 

 



Malý průvodce po hrobech velkých III. 

Publikácia českého autora Miloša Dvořáka je už tretím dielom série, 

ktorá zaznamenáva stovky pomníkov a pomníčkov významných 

osobností českej minulosti i súčasnosti. Fotografie náhrobkov sú 

doplnené medailónmi o živote a tvorbe ľudí, na ktorých by sa nemalo 

zabudnúť. Portréty jednotlivých osobností umelecky stvárnila 

výtvarníčka a ilustrátorka Zuzana Jesenská Kubicová. Knihu vydalo 

Nakladateľstvo AOS Publishing v Ústí nad Labem. 

Odborná literatúra 

 

Skalitčania vo Veľkej vojne 

Pavol Laš, autor ktorý histórii obce Skalité venuje mimoriadnu 

pozornosť, ponúka čitateľom ďalšiu pozoruhodnú publikáciu vydanú 

vlastným nákladom. Kniha dokumentuje ťažkú životnú situáciu 

našich predkov počas 1. svetovej vojny a odkrýva menej známe fakty 

z histórie rodnej obce. Bilancuje desivé straty množstva ľudských 

obetí, ktoré postihli takmer každú rodinu. Tieto udalosti pripomína aj 

pamätník v centre obce Skalité, postavený z verejnej zbierky 

obyvateľov v čase najväčšej hospodárskej krízy. Kniha vzdáva hold 

obetiam nezmyselnej vojny a ich hrdinstvu, aby sme si ich  

pripomínali a nezabudli. 

Odborná literatúra 

 

Zlatá svadba - história jednej rodiny a doby 

Jozef Jakuš po vydaní dvoch úspešných publikácií, zameraných na 

zážitky a príbehy z lekárskej praxe, ponúka iný príbeh svojho života. 

Je to príbeh lásky napísaný 50-timi rokmi spoločného manželského 

života. Fotografický album vydaný pri príležitosti zlatej svadby je 

rodinnou kronikou, ktorá predstavuje dvojicu vo víre udalostí, ktoré 

prežili a ovplyvnili ich rodinný život. Faktografia rodiny nie je 

exaktná, je literárne prikrášlená. O jej vydanie sa zaslúžilo 

vydavateľstvo Magma v Čadci.  

Beletria 

 

Lode mŕtvych: Bermudský trojuholník / UFO / USO / Narkobaróni 

Najnovšia kniha spisovateľa a záhadológa Miloša Jesenského v 

spoluautorskom tandeme s Robertom K. Lesniakiewiczom, sa 

zameriava na fenomén bermudského trojuholníka. Autori sa 

populárnou formou pokúšajú o vyvrátenie mýtu o bermudskom 

trojuholníku a jemu podobných legiend, avšak sa nezriekajú 

svojej viery v existenciu neidentifikovateľných lietajúcich a 

podmorských objektov. Čitateľom predstavené hypotézy je veľmi 

ťažké overiť, napriek tomu sú mnohé teoreticky pravdepodobné a 

prakticky všetky sú nevyvrátiteľné. Ide o akty alebo fikciu?. Na 

odtajnenie celej pravdy budeme musieť ešte dlho čakať. Kniha 

o záhadných zmiznutiach lodí, lietadiel a tisícov ľudí vyšla vo 

vydavateľstve Ikar. 

Beletria 

 

 



Svrčinovec. Monografia obce 

Vedúci autorského kolektívu a zostavovateľ monografie Martin Turóci 

a Obec Svrčinovec ponúka čitateľom rozsiahlu publikáciu mapujúcu 

históriu obce od prvej písomnej zmienky až po rok 1948. Kolektív 

Kysuckého múzea v Čadci zhromaždil mnohostranný a veľmi cenný 

materiál svedčiaci o živej a bohatej histórii obce. Zameriava sa na 

stáročné tradície predkov, tradičné zamestnania a etnografiu. Moderné 

dejiny Obce Svrčinovec budú spracované v ďalšej pripravovanej 

publikácií. 

Odborná literatúra 
 

Na cudzích frontoch. Vojaci z Kysúc v bojoch v zahraničí počas 2. 

svetovej vojny 

Výnimočná publikácia Ladislava Paštrnáka približuje osudy kysuckých 

vojakov, ktorí sa zúčastnili bojov 2. svetovej vojny v zahraničí. Autor 

knihy čerpal z mnohých písomných prameňov a archívov, zozbieral 

staré fotografie, denníky vojakov, spomienky príbuzných a ďalší 

autentický materiál. Kniha je venovaná predovšetkým tým, ktorí sa z 

vojny nevrátili a zahynuli v cudzine. Kysučania bojovali na viacerých 

kontinentoch v Európe, Ázii, Afrike, aj na Blízkom východe. Druhá 

svetová vojna kruto a tragicky zasiahla do života kysuckých mužov a 

ich rodín. Publikáciu vydal Tibor Paštrnák – Artpress 

a spoluvydavateľom je Kysucké múzeum v Čadci. 

Odborná literatúra 
 

Povina 1438 – 2018 

Michal Lacko a autorský kolektív Tomáš Kopták, Helena Kotvasová, 

Margita Šplháková, Janna Bendová a ďalší pripravili pre svoju obec 

i širokú čitateľskú verejnosť reprezentačnú  monografiu, ktorá 

zobrazuje históriu, život a zvyky obyvateľov a ich predkov, ale 

i súčasný život a rozvoj obce. Autori siahli naozaj hlboko do dejín 

ľudstva a z pohľadu archeológie prinášajú poznatky až z obdobia 

paleolitu – staršej doby kamennej. Monografiu v prehľade od 

najstarších období až po súčasnosť dopĺňajú historické dokumenty, 

mapy a fotografie. Publikácia vyšla vo vydavateľstve Fomi Vrútky. 

 Odborná literatúra 

 

Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. do 

polovice 19. storočia   
Historik Marián Liščák ponúka čitateľom publikáciu, ktorá zapĺňa 

prázdne miesta v histórii nášho mesta a jeho okolia. Medzi obdobím 

osídlenia a 20. storočím sa nachádzajú obdobia, ktoré boli spracované 

len útržkovito. Autor s snahe doplniť historické údaje zbieral materiály 

v archívoch v Bytči, Banskej Bystrici, Čadci a Budapešti. Kniha je 

rozdelená na tri hlavné kapitoly. Prvá približuje vývoj panstva Strečno, 

druhá je venovaná Čadci a životu jej obyvateľov na konci 18. a v prvej 

polovici 19. storočia a v tretej kapitole rozoberá všetky obce na 

Kysuciach patriace k Strečnianskemu panstvu. Publikáciu v edícií 

Zlatý fond vydalo Kysucké múzeum v Čadci. 

Odborná literatúra 



Prevádzači / Urbex na Slovensku 
Maliar, vizuálny umelec a „dychtivý prieskumník“ Juraj Florek 

prichádza na knižný trh s publikáciou, ktorá je výsledkom 

dvojročného cestovania po zabudnutých, zväčša industriálnych 

budovách na Slovensku. Spája v sebe netradičný cestopis so 

záujmom o odchádzajúcu architektúru. Kniha má 23 kapitol, 

každá je venovaná jednému z tradičných regiónov Slovenska. 

Predposledná kapitola umožňuje čitateľovi dozvedieť sa viac 

o fenoméne Urban Exploration na Kysuciach s autentickým 

autorským textom a atmosférickými fotografiami. Knihu vydalo 

vydavateľstvo O.K.O. v spolupráci s vydavateľstvom Slovart. 

Odborná literatúra 

 

Základná škola a materskou školou Makov 

Základná škola a materskou školou Makov pri príležitosti 50. 

výročia otvorenia novej budovy makovskej základnej školy vydala 

pamätnú publikáciu, ktorá nám priblíži históriu makovského 

školstva až do roku 1796. Zostavovateľky Daniela Helienková, 

Janka Petrovičová a Andrea Zuzčáková nám ponúkajú nielen 

prierez zveľaďovania a modernizácie budovy školy, ale 

predovšetkým predstavujú učiteľov, na ktorých sa nezabúda, 

úspešných žiakov, každodenné ale i výnimočné aktivity a projekty 

školy Samozrejme nechýba ani zoznam všetkých zamestnancov, 

ktorí v škole počas tých 50-tich rokov pôsobili a prispievali k 

šíreniu dobrého mena školy. Výtvarný návrh a grafické  

spracovanie zhotovila Mária Ščuryová – MAGMA Čadca.  

Odborná literatúra 

 

Dvanásti 

Kysucká galéria v Oščadnici vydala sprievodnú publikáciu, ktorá 

predstavuje tvorbu dvanástich spoluzakladateľov Kysuckej 

galérie. Boli to Stanislav Biroš, Miroslav Cipár, Anton Čutek, 

Milan Greguš, František Hübel, Vojtech Ihriský, Milan Mravec, 

Pavol Muška, František Ondro, Milan Paštéka, Jozef Sušienka a 

Ondrej Zimka. Nová stála expozícia pripomína návštevníkom 

okolnosti vzniku Kysuckej galérie ako i prínos jednotlivých 

osobností - výtvarníkov, ktorí svoje diela darovali ako základ 

budúceho zbierkového fondu galérie. Autorkou viacjazyčnej 

publikácie je Zuzana Sýkorová, kurátorka a historička umenia 

Kysuckej galérie v Oščadnici. Autormi prekladov sú Ján Rebroš a 

Marcela Makuchová. 

Odborná literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Horné Kysuce. Vlastivedný občasník hornokysuckého regiónu 
Publikácia je historicky prvým číslom vlastivedného občasníka 

hornokysuckého regiónu a prezentuje činnosť Mestského múzea 

Karola Točíka v Turzovke. Verejnosť informuje o 50. výročí 

Turzovky na premenu sídla mestského typu, veľmi málo známej 

čipkárskej škole v Turzovke, zaujímavých poznatkoch o turzovskom 

farskom kostole a poskytuje prehľad nárečovej terminológie 

plemenitby domácich zvierat. Občasník prináša aj odborný článok o 

orchideách, klenote turzovských lúk a rozsiahlu materiálovú štúdiu 

obsahujúcu zoznam padlých a obetí v druhej svetovej vojne z 

Turzovky a okolia. Publikáciu vydalo Mestské múzeum Karola 

Točíka v Turzovke. 

Odborná literatúra 

 

Jašíkove Kysuce 2018. Zborník vybraných súťažných prác účastníkov 

50. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov  

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja ako hlavný organizátor celoslovenskej súťaže 

mladých prozaikov Jašíkove Kysuce, vydala v rámci 50. ročníka 

literárnej súťaže zborník vybraných súťažných prác mladých autorov. 

V zborníku sú uverejnené práce ocenených súťažiacich autorov. 

Čitateľom ponúka zaujímavé ukážky zo súčasnej slovenskej prozaickej 

tvorby z pohľadu jej najmladších tvorcov.  

Beletria  

 

Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce 

v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 2. 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja vydala zborník príspevkov zo vzdelávacieho 

seminára Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a 

obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 2, určeného pre 

knihovníkov verejných a školských knižníc. Na seminári, ktorý bol 

venovaný informačnej výchove v knižniciach, odzneli tri príspevky 

teoretického zamerania a päť príspevkov od knihovníkov regionálnych 

knižníc Žilinského kraja. Príloha zborníka obsahuje manuál k 

informačnej výchove pre obecné knižnice. Vydanie zborníka z 

verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a 

spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.  

Odborná literatúra  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci  
Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci pri príležitosti dvoch významných 

jubileí – 25. výročie založenia 8-ročného gymnaziálneho štúdia a 15. 

výročie otvorenia slovensko-anglickej  bilingválnej sekcie -  vydalo 

reprezentatívnu publikáciu, ktorá dáv vhodnú príležitosť na  oslavu, 

spomínanie a rekapituláciu. Gymnázium v Čadci patrí medzi školy, ktorá 

neustále reaguje na aktuálne výzvy doby a spoločnosti, participuje na 

medzinárodných projektoch a preto si praje naďalej pokračovať v 

úspešnej práci, aby ostala školou s atribútmi modernej školy 21. storočia. 

Publikáciu zostavila riaditeľka Gymnázia - Ingrid Mikovčáková, 

grafický návrh a spracovanie publikácie realizovala Mária Ščuryová, 

vydavateľstvo MAGMA Čadca.  

Odborná literatúra  

 

Maľované pod Grapou 

Z úspešných troch ročníkov výtvarného plenéra Maľovanie pod Grapou 

vznikla pamätná, obrazová publikácia, ktorú vydal Spolok rodákov 

Jozefa Kronera. Navrhovateľom výtvarného plenéra bol Peter Repka 

a cieľom bolo vytvoriť minimálne 50 artefaktov na tému Kronerovci 

a Kysuce od rôznych umelcov, predovšetkým zo Slovenska a Čiech, 

adopriať potom ľuďom na výstavách potešenie z krásy. Publikácia 

ponúka možnosť nahliadnuť do priebehu a atmosféry tohto jedinečného 

projektu a prezentuje ojedinelé umelecké diela trinástich významných 

umelcov vzniknutých v Staškove pri rodnom dome Jozefa Kronera. 

Publikáciu  zostavili Juliana Belková a Vladimír Gajdošík. Výtvarný 

návrh a grafické spracovanie je zásluhou Márie Ščuryovej – Magma Čadca.  

Odborná literatúra 

 

Jurinova jeseň 2018. Zborník vybraných prác celoslovenskej literárnej 

súťaže duchovnej tvorby  

Edičným výstupom 14. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže 

duchovnej tvorby Jurinova jeseň 2018 je zborník vybraných súťažných 

prác autorov. Prostredníctvduchovnej tvorby v oblasti poézie i prózy. 

Zborník vydala Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja, ktorá je zároveň hlavným 

organizátorom tejto prestížnej literárnej súťaže. 

Beletria 

 

Janotovci na Kysuciach. Výberová personálna bibliografia rodu 

Janotovcov  

Výberová personálna bibliografia významného kysuckého rodu 

Janotovcov bola vydaná Kysuckou knižnicou v Čadci v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pri príležitosti konania 

odborného seminára venovaného životu a literárnemu dielu rodu 

Janotovcov. Súčasťou bibliografie je aj prezentácia života a diela nielen 

Ľudovíta Cyrila Janotu, Milana Vojtecha Janotu a Dušana Metoda 

Janotu, ale aj ostatných členov rodiny, ktorí pokračovali v rodinnej 

tradícii a rozširovali publikačnú činnosť v rôznych vedných odvetviach.   

Odborná literatúra 



Mlčať z plných pľúc. Rozhovory, články a iné texty (2000 - 2017) 

Najnovšia publikácia od úspešného 

slovenského básnika, prozaika a publicistu Mariána Grupača 

obsahuje vybrané rozhovory, recenzie, úvodníky a iné žurnalistické 

texty, uverejnené od roku 2000 do roku 2017 v rôznych 

slovenských literárnych periodikách. Rozhovory s osobnosťami 

slovenskej literatúry a umenia, esejí a recenzií výstižne dokresľujú 

obraz slovenskej kultúry na začiatku 21. storočia, mapujú literárne 

dianie, nevyhýbajú sa však ani témam etiky, umenia, či kultúry v 

širšom kontexte. Autor dúfa, že neformálne vyznania oslovených 

tvorcov, ostré glosy a intenzívne sondy do súčasného diania oslovia 

nielen odborníkov, ale i širšiu čitateľskú verejnosť. Publikáciu 

vydala Matica slovenská. 

Odborná literatúra 

 

Anka Kolesárová 

Spisovateľka a prekladateľka Magdaléna Rusiňáková nám v útlej 

knižočke približuje svoje dielo o blahoslavenej Anke Kolesárovej. 

Opisuje príbeh obyčajného dedinského dieťaťa a mladého dievčaťa, 

ktoré nemá ďaleko od príbehu každého jedného z nás. Jej hrdinská 

odvaha obetovať svoj život kvôli kresťanským hodnotám, vnútornej 

kráse a dôstojnosti ženy dodala už nádej mnohým – začať odznova, 

žiť v čistote, bojovať každodenné boje. Dekrét o jej mučeníctve, 

vydaný Kongregáciou pre kauzy svätých, schválil Svätý Otec 

František vo Vatikáne 7. marca 2018. Kniha vyšla vo vydavateľstve 

Lúč a fotografie v knihe sú z archívu Domčeka – Dom Anky 

Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. 

Beletria 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1snik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prozaik

