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Verejné knižnice okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2017 – zhodnotenie činnosti 
 
Použité skratky a značky v texte:  KNM – Kysucké Nové Mesto; MsK – mestská knižnica; KF – knižničný fond;  KJ – knižničná jednotka, 
knižničné jednotky (t. z. KJ = kniha; KJ = mapa; KJ = DVD; ...); PŠ – parameter štandardu 
 

V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2017 okrem regionálnej Kysuckej knižnice v Čadci, ktorá je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pôsobili aj ďalšie verejné knižnice, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, príp. nimi zriadených organizácií: 
- 3 mestské knižnice – v okrese Čadca 2 (MsK v Krásne nad Kysucou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

a MsK v Turzovke v zriaďovateľskej pôsobnosti Kultúrneho a spoločenského strediska), v okrese KNM 1 (MsK 
v KNM v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta); 

- 30 obecných knižníc – v okrese Čadca 18 (Čierne, Dunajov, Klokočov, Klubina, Korňa, Makov, Nová 
Bystrica, Olešná, Oščadnica, Podvysoká, Radôstka, Raková, Skalité, Stará Bystrica, Staškov, Vysoká nad 
Kysucou, Zákopčie - všetky v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a Svrčinovec – v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obecného podniku); v okrese KNM 10 (Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Kysucký Lieskovec, Lodno, Nesluša, 
Ochodnica, Povina, Rudina, Rudinská, Snežnica – všetky v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí). 

 

Činnosť a pôsobenie verejných knižníc vymedzuje § 9 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.  
Tou najzákladnejšou činnosťou knižníc je dopĺňanie, odborné evidovanie, spracovávanie, uchovávanie, 

ochraňovanie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane knižničných dokumentov miestneho 
významu (napr. obecné noviny, publikácie vydané obcou, ...). V nasledujúcich tabuľkách zhodnotíme v akom stave 
bol „základný pracovný nástroj knižníc“ – knižničný fond (súbor všetkých knižničných dokumentov, účelovo 
vybraných, sústavne doplňovaných, uchovávaných, ochraňovaných a sprístupňovaných používateľovi) v roku 2017. 
 

Knižničný fond verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto  - 2017       
 

Verejná knižnice 
Počet 
obyvateľov 
v oblasti 
pôsobenia 
knižníc 

KF 
celkom 
2017 

KF 
celkom 
2016 

Rozdiel Počet KJ na 1 
obyvateľa 
v oblasti 
pôsobenia 
knižníc 2017 

Počet 
titulov 
periodík 
2017 

Počet 
titulov 
periodík 
2016 

Rozdiel 

Knižničný fond regionálnej knižnice v roku 2017 
Kysucká knižnica v 
Čadci 

24 636 136 266 134 729 +1 537 5,5 111 108 +3 

Knižničný fond mestských knižníc v roku 2017 
Okres Čadca 14 208 41 664 40 924 +740 2,9 8 8 0 
Okres KNM 15 243 30 544 29 971 +573 2,0 27 24 +3 
Spolu v mestských 
knižniciach 

29 451 72 208 70 895 +1 313 2,5 35 32 +3 

Knižničný fond obecných knižníc v roku 2017 
Okres Čadca 48 834 184 764 184 907 -143 3,8 25 27 -2 
Okres KNM 15 461 74 812 77 122 -2 310 4,8 9 10 -1 
Spolu v obecných 
knižniciach 

64 295 259 576 262 029 -2 453 4,0 34 37 -3 

Spolu vo verejných 
knižniciach  

118 382 468 050 467 653 +397 4,0 180 177 +3 

 

Knižničný fond verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto - 2017  
 

Verejná knižnice 
Počet 
obyvateľov 
v oblasti 
pôsobenia 
knižníc 

KF 
celkom 
2017 

Odborná 
lit. pre 
dospelých 
2017 

Krásna lit. 
pre 
dospelých 
2017 

Odborná 
lit. pre deti  
2017 

Krásna lit. 
pre deti 
2017 

% Lit. pre 
dospelých 
z celku KF 

% Lit. pre 
deti  
z celku KF 

Knižničný fond regionálnej knižnice v roku 2017 
Kysucká knižnica v 
Čadci 

24 636 136 266 59 863 44 723 7 766 23 914 76,8 23,2 

Knižničný fond mestských knižníc v roku 2017 
Okres Čadca 14 208 41 664 11 195 17 942 2 369 10 158 69,9 30,1 
Okres KNM 15 243 30 544 8 076 12 907 1 556 8 005 68,7 31,3 
Spolu v mestských 
knižniciach 

29 451 72 208 19 271 30 849 3 925 18 163 69,4 30,6 

Knižničný fond obecných knižníc v roku 2017 
Okres Čadca 48 834 184 764 36 546 75 346 11 430 61 442 60,6 39,4 
Okres KNM 15 461 74 812 13 599 30 516 4 266 26 431 59,0 41,0 
Spolu v obecných 
knižniciach 

64 295 259 576 50 145 105 862 15 696 87 873 60,1 39,9 

Spolu vo verejných 
knižniciach  

118 382 468 050 129 279 181 434 27 387 129 950 66,4 33,6 



4 

 

 

Knižničný fond verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto          
 

Verejná knižnice 
Prírastok 
KJ 2017 
spolu 

Prírastok 
KJ 2016 
spolu 

Rozdiel Prírastok 
KJ 2017 
– kúpa 

Prírastok 
KJ 2016 
– kúpa 

Rozdiel Počet KJ - 
kúpou na 1 
obyvateľa 
v oblasti 
pôsobenia 
knižníc 2017 

Počet 
úbytkov 
KJ 2017 

Počet 
úbytkov 
KJ 2016 

Rozdiel 

Knižničný fond regionálnej knižnice v roku 2017 
Kysucká knižnica 
v Čadci 

3 684 2 859 +825 2 276 1 572 +704 0,09 2 147 5 528 -3 381 

Knižničný fond mestských knižníc v roku 2017 
Okres Čadca 740 757 -17 702 706 -4 0,05 0 0 0 

Okres KNM 1 665 1 159 +506 1 169 978 +191 0,08 1 092 1 370 -278 

Spolu v mestských 
knižniciach 

2 405 1 916 +489 1 871 1 684 +187 0,06 1 092 1 370 -278 

Knižničný fond obecných knižníc v roku 2017  
Okres Čadca 1 197 1 800 -603 979 1 438 -459 0,02 207 6 731 -6 524 

Okres KNM 509 609 -100 434 548 -114 0,03 2 814 6 +2 808 

Spolu v obecných 
knižniciach 

1 706 2 409 -703 1 413 1 986 -573 0,02 3 021 6 737 -3 716 

Spolu vo verejných 
knižniciach 

7 795 7 184 +611 5 560 5 242 -318 0,05 6 260 13 635 -7 375 

 
Ďalšou povinnosťou verejných knižníc je poskytovať knižnično-informačné služby používateľom. 

Základnou knižnično-informačnou službou vo všetkých typoch verejných knižníc je výpožičná služba. Verejné 
knižnice vypožičiavajú knižničné dokumenty (knihy, brožúry, mapy, učebnice, noviny, časopisy, ...), ktoré majú vo 
vlastných knižničných fondoch alebo ak knižničné dokumenty nevlastnia, využívajú tzv. medziknižničnú 
výpožičnú službu. 

Vo verejných knižniciach na Kysuciach sa v minulom roku vypožičalo 484 227 knižničných dokumentov, 
čo v prepočte na 1 obyvateľa regiónu s pôsobnosťou verejnej knižnice pripadá takmer 4 knižničné dokumenty.  

Knižnice registrujú tzv. absenčné výpožičky knižničných dokumentov (sú to tie, pri ktorých si používatelia, 
čitatelia berú knihy so sebou domov) a tzv. prezenčné výpožičky (sú to tie, pri ktorých používatelia, čitatelia 
knižničné dokumenty využívajú v rámci priestorov knižnice, napr. v čitárni noviny a časopisy alebo na mieste 
určenom na štúdium si spracúvajú knihy pre svoju študijnú činnosť). V našich knižniciach je pomer uvedených 
výpožičiek takmer rovnaký. V posledných rokoch v knižniciach nastal trend, že záujemcovia využívajú zútulnené 
priestory knižníc na štúdium, čítanie a relaxáciu pri čítaní. V knižniciach svoje voľné chvíle trávia celé rodiny. 
Verejné knižnice majú v spoločnosti veľkú konkurenciu. Aj keď ponúkajú pestré služby a aktivity (komunitné, 
kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity), ľudia sa radšej utiekajú k pasívnym činnostiam v rámci svojho 
domova. Záujem o svoje služby knižnice deklarujú aj počtom tzv. aktívnych používateľov, návštevnosťou. 
  

Výpožičky a služby vo verejných knižniciach v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto  
Knižnice Výpožičky 

spolu 
2017 

Výpožičky 
spolu  
2016 

Rozdiel Počet 
absenč.  
výpož.  
2017 

Počet 
prezenč. 
výpož. 
2017 

Výpožičky 
odbor. lit. 
pre 
dospelých 
2017 

Výpožičky 
krásnej 
lit. pre 
dospelých 
2017 

Výpožičky 
odbor. lit. 
pre deti 
2017 

Výpožičky 
krásnej 
lit. pre 
deti 2017 

Výpožičky 
periodík 
2017 

Výpožičky 
špeciál. 
dokumen-
tov 

Výpožičky a služby v regionálnej knižnici v roku 2017 
Kysucká 
knižnica  
v Čadci 

270 248 267 623 +2 625 162 447 107 801 65 979 91 033 21 686 49 933 41 617 4 995 

Výpožičky a služby v mestských knižniciach v roku 2017 
Okres 
Čadca 

55 742 59 495 -3 753 40 422 15 320 3 418 32 560 3 265 13 204 3 295 0 

Okres KNM 73 535 72 534 +1 001 56 019 17 516 10 332 30 148 5 276 15 447 12 332 7 
Spolu 
v mestských 
knižniciach 

129 277 132 029 -2 752 96 441 32 836 13 750 62 708 8 541 28 651 15 627 7 

Výpožičky a služby v obecných knižniciach v roku 2017 
Okres  
Čadca 

53 714 61 629 -7 915 37 894 15 820 6 368 19 350 7 338 16 526 4 122 0 

Okres KNM 18 448 22 946 -4 498 17 371 1 074 1 548 8 245 1 336 6 794 525 0 
Spolu 
v obecných 
knižniciach 

72 152 84 575 -12413 55 265 16 894 7 916 27 595 8 674 23 320 4 647 0 

Spolu vo 
verejných 
knižniciach  

471 677 484 227 -12540 314 153 157 531 87 219  107 324 38 901 101 904 61 891 5 002 
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Výpožičky a služby vo verejných knižniciach v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto za rok 2017 v %  
Knižnice Výpožičky 

spolu 
2017 

Výpožičky 
spolu  
2016 

Nárast 
+/Pokles – 
oproti 
roku 2016 

v % 

Absenčné 
výpožičky 
2017   
% z celku 

Prezenčné 
výpožičky 
2017 
% z celku 

Výpožičky 
odbor. lit. 
pre dosp. 
2017 
 % z celku 

Výpožičky 
krásnej 
lit. pre 
dosp. 2017 
% z celku 

Výpožičky 
odbor. lit. 
pre deti 
2017 
% z celku 

Výpožičky 
krásnej 
lit. pre 
deti 2017 
% z celku 

Výpožičky 
periodík 
2017 
 
% z celku 

Výpožičky 
špeciál. 
dokumen-
tov 
% z celku 

Výpožičky a služby v regionálnej knižnici v roku 2017 
Kysucká 
knižnica 
v Čadci 

270 248 267 623 +1,0 60,1 39,1 24,4 33,7 8,0 18,5 15,4 1,8 

Výpožičky a služby v mestských knižniciach v roku 2017 
Okres 
Čadca 

55 742 59 495 -6,7 72,5 27,5 6,1 58,4 5,9 23,7 5,9 0,0 

Okres KNM 73 535 72 534 +1,4 76,2 23,8 14,1 41,0 7,2 21,0 16,7 0,0 
Spolu 
v mestských 
knižniciach 

129 277 132 029 -2,1 74,6 25,4 10,6 48,5 36,6 22,2 12,1 0,0 

Výpožičky a služby v obecných knižniciach v roku 2017 
Okres 
Čadca 

53 714 61 629 -14,7 70,5 29,5 11,9 36,0 13,7 30,8 7,6 0,0 

Okres KNM 18 448 22 946 -24,4 94,2 5,8 8,5 44,7 7,2 36,8 2,8 0,0 
Spolu 
v obecných 
knižniciach 

72 152 84 757 -17,2 72,6 23,4 11,0 38,2 12,0 32,4 6,4 0,0 

Spolu vo 
verejných 
knižniciach  

471 677 484 227 -2,7 66,6 33,4 18,5 38,4 8,4 21,6 13,1 1,1 

 
Používatelia a návštevníci vo verejných knižniciach v okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2017  
Knižnice Počet 

obyvateľov 
oblasti so 
sídlami 
knižníc 

Počet 
aktívnych 
používateľov 
služieb  2017 

Počet 
aktívnych 
používateľov 
služieb  2016 

Rozdiel Počet 
aktívnych 
používateľov 
služieb – detí 
do 15 rokov 
2017 

Počet 
aktívnych 
používateľov 
služieb – detí 
do 15 rokov  
2016 

Rozdiel % aktívnych 
používateľov 
z počtu 
obyvateľov  

Používatelia a návštevníci v regionálnej knižnici v roku 2017  
Kysucká knižnica 
v Čadci 

24 636 5 665 5 648 +17 1 646 1 553 +93 0,23 

Používatelia a návštevníci v mestských knižniciach v roku 2017  
v okrese Čadca 14 208 1 049 1 096 -47 370 407 -37 0,07 
v okrese KNM 15 243 2 127 2 139 -12 878 918 -14 0,14 
Spolu v mestských 
knižniciach 

29 451 3 176 3 235 -59 1 248 1 325 -51 0,11 

Používatelia a návštevníci v obecných knižniciach v roku 2017 
v okrese Čadca 48 834 2 422 2 809 -387 1 500 1 577 -77 0,05 
v okrese KNM 15 461 744 846 -102 355 380 -25 0,05 
Spolu v obecných 
knižniciach 

64 295 3 166 3 655 -489 1 855 1 957 -102 0,05 

Spolu vo verejných 
knižniciach  

118 382 12 007 12 538 -531 4 749 4 835 -86 0,10 

 

Používatelia, návštevníci a podujatia vo verejných knižniciach v okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2017 
Knižnice Počet 

návštevníkov 
knižnice 
celkom 2017 

Počet 
podujatí 
celkom  
2017 

Počet 
podujatí 
pre deti 
2017 
z celku  

Počet 
podujatí pre 
znevýhodne-
ných 2017 
z celku  

Podujatia – 
informačná 
výchova 
2017 z celku  

Počet 
návštevníkov 
podujatí  
2017 z celku  

Počet 
návštevníkov 
podujatí – detí  
2017 z celku  

Počet 
návštevníkov 
podujatí pre 
znevýhodnených 

Používatelia a návštevníci v regionálnej knižnici v roku 2017 
Kysucká knižnica  
v Čadci 

85 690 664 436 80 81 16 136 10 287 1 210 

Používatelia a návštevníci v mestských knižniciach v roku 2017 
v okrese Čadca 13 781 75 64 6 17 2 795 1 246 113 
v KNM 30 994 302 149 21 44 8 206 3 398 229 
Spolu v mestských 
knižniciach 

44 775 377 213 27 61 11 001 4 644 342 

Používatelia a návštevníci v obecných knižniciach v roku 2017  
v okrese Čadca 15 574 156 126 10 38 6 098 4 908 570 

v okrese KNM 4 127 27 22 0 18 368 344 0 

Spolu v obecných 
knižniciach 

19 701 183 148 10 56 6 466 5 252 570 

Spolu vo verejných 
knižniciach  

150 166 1 224 797 117 198 33 603 20 183 2 122 
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Úroveň verejnej knižnice v mnohom svedčí o vedení obce, mesta. Vypovedá o tom, akí sú primátori, 
starostovia a poslanci. Múdre vedenie obce dbá o obecnú knižnicu, z ktorej vytvára stánok pre kultúru, vzdelávanie, 
pre oddych a relaxáciu síl, pre kreatívne využívanie voľného času, priestor pre stretávanie sa komunity. Knižnicu 
umiestni tak, aby mali do nej prístup všetci obyvatelia obce (aj tí menej mobilní), starajú sa o jej prevádzku, 
pravidelne jej prispievajú na nákup kníh, novín a časopisov, umiestnia v nej verejnosti dostupný počítač 
s internetom. Verejné knižnice majú plniť hlavne sociálnu funkciu, to znamená majú byť dostupné hlavne tým, 
ktorí si nemôžu dovoliť kupovať knihy, noviny či časopisy, nemajú možnosť platiť si internet. Umožnia im to za 
symbolický členský poplatok práve v obecnej knižnici.   

Ďalším údajom, ktoré verejné knižnice vykazujú v rámci celoslovenského štatistického zisťovania, sú 
prevádzkové hodiny (otváracie hodiny), kedy je verejná knižnica prístupná verejnosti. Je to dôležitý údaj, 
ktorý vypovedá aj o ústretovosti zástupcov obce, mesta voči svojim obyvateľom, ktorí radi čítajú, ako im umožnia 
využívať túto kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu a jej služby. 

 
PREVÁDZKOVÉ HODINY VO VEREJNÝCH KNIŽNICIACH V ROKOCH 2014, 2015, 2016, 2017 

Mesto, obec Typ verejnej knižnice Počet prevádzkových hodín 
pre verejnosť týždenne 

Počet prevádzkových hodín 
pre verejnosť týždenne ako 
to uvádza MK SR v tzv. 
Parametri štandardu 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Čadca regionálna regionálna regionálna regionálna 56 56 56 56 45-52 

KNM mestská mestská mestská mestská 40 40 48 48 40-45 

Turzovka mestská mestská mestská mestská 48 48 36 33,5 30-40 

Krásno mestská mestská mestská mestská 36 36 40 40 30-40 

Čierne obecná PZ obecná PZ obecná PZ obecná NZ 22 22 22 10 20-30 

Dolný Vadičov obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 2 2 2 2 3-5 

Dunajov obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 4 4 4 4 8-10 

Horný Vadičov obecná PZ obecná PZ obecná PZ obecná PZ 20 20 20 20 8-10 

Klokočov obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 3,5 4 4 4 10-20 

Klubina obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 2 2 2 2 5-8 

Korňa obecná PZ obecná PZ obecná PZ obecná PZ 21 21 21 21 10-20 

Kys. Lieskovec obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 2,5 3 3 3 10-20 

Lodno obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 11 11 10 10 5-8 

Makov obecná PZ obecná PZ obecná PZ obecná PZ 37 37 25 25 8-10 

Nesluša obecná PZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 18 10 16 18 20-30 

Nová Bystrica obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 16 16 16 16 10-20 

Ochodnica obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 8 8 8 8 8-10 

Olešná obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 5 5 5 5 8-10 

Oščadnica obecná PZ obecná PZ obecná PZ obecná PZ 37 40 40 40 30-40 

Podvysoká obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 3 3 3 3 8-10 

Poviná obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 3 3 3 2 8-10 

Radôstka obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 1,5 2 2 2 5-8 

Raková obecná PZ obecná PZ obecná PZ obecná NZ 20 20 20 12 30-40 

Rudina obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 11 11 11 11 8-10 

Rudinská obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 6,5 7 7 6 5-8 

Skalité obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná PZ 8 17 17,5 20 30-40 

Snežnica obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 4 4 2 2 8-10 

Stará Bystrica obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 3 3 3 3 10-20 

Staškov obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 3 3 3 3 10-20 

Svrčinovec obecná NZ obecná NZ obecná NZ obecná NZ 15 15 15 15 20-30 

Vysoká nad Kys. obecná PZ obecná PZ obecná PZ obecná PZ 22,5 38 38 20 10-20 

Zákopčie obecná PZ obecná PZ obecná PZ obecná PZ 26 26 26 26 8-10 
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Metodické usmernenie pre knihovníkov obecných a mestských knižníc k ochrane osobných údajov 
používateľov 

(spracovaný materiál zaslaný Krajskou knižnicou v Žiline na podmienky verejných knižníc kysuckého regiónu) 
 

 
Od 25.5.2018 nadobudol účinnosť nový Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“), ktorý  vychádza z Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, známeho ako Nariadenie GDPR (General Data Protection 
Regulation). 

Zo zákona vyplývajú aj pre knižnicu niektoré povinnosti smerom k čitateľom, používateľom 
a návštevníkom knižnice. Mestské a obecné knižnice, ktoré nemajú právnu subjektivitu, majú ochranu osobných 
údajov v inštitúcii riešenú prostredníctvom svojho zriaďovateľa (obecného úradu; organizácie, pod ktorú spadajú). 
Pokiaľ majú právnu subjektivitu, musia si riešiť celú dokumentáciu a dozor nad ochranou osobných údajov samé. 
 

Oblasti, ktoré sú v rámci ochrany osobných údajov pre knižnice dôležité: 
a) prihlášky a uchovávanie dát používateľov, knižničné a výpožičné poriadky, 
b) rozposielanie mailov o dianí v knižnici, dianí v obci, 
c) fotenie návštevníkov podujatí, vyhlasovanie súťaží. 

 
A. Prihlášky a uchovávanie dát používateľov  

 

      V oblasti registrácie čitateľov je potrebné zaviesť nové prihlášky, na ktorých je citovaný aktuálny zákon 
o ochrane osobných údajov a nariadenie o ochrane osobných údajov – napr. textom:  
Knižnica spracováva osobné údaje používateľov v súlade so zákonmi č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a č.18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením GDPR. 
 

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach určuje rozsah spracovávaných údajov. Na jeho základe môžu 
knižnice vyžadovať pri registrácii vymenované osobné údaje bez súhlasu používateľa: 
meno a priezvisko, adresa trvalého, resp. prechodného bydliska, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, 
najvyššie dosiahnuté vzdelanie, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa zákonného 
zástupcu dieťaťa. 

Pokiaľ si chce používateľ uplatniť zľavu pri zápisnom (napr. ako študent, dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP 
a pod.) a knižnica to umožňuje, preukáže sa príslušným dokladom, na základe ktorého si môže zľavu uplatniť. Ten 
sa nesmie kopírovať a zadržiavať v knižnici, je len k nahliadnutiu pri registrácii. 

Na prihláške by malo byť uvedené, dokedy bude knižnica údaje používateľa uchovávať. Uvedené obdobie 
si musí zdôvodniť. Slovenská národná knižnica odporúča 2 roky, Krajská knižnica v Žiline pristupuje k skráteniu 
obdobia na 1 rok (po skončení členstva, vyrovnaní záväzkov voči knižnici a po splnení zákonom daného účelu 
štatistického vykazovania budú osobné údaje v databáze  zlikvidované najneskôr do 365 dní od skončenia členstva.)  
 

Príklad prihlášky, ktorú si zaviedla Krajská knižnica v Žiline: 
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Prihláška detského používateľa 
Dieťa sa môže stať používateľom knižnice len so súhlasom zákonného zástupcu. Pokiaľ knižnica v prípade 
nedobytnosti dokumentov využíva (resp. plánuje využívať) súdne vymáhanie, potrebuje súhlas rodiča až do 18. 
roku dieťaťa. V inom prípade Slovenská národná knižnica odporúča žiadať súhlas do veku 16 rokov. Mnohé 
knižnice využívajú prihlášku pre deti do 15 rokov, pretože ich už považujú za spôsobilé pre samostatné 
rozhodovanie. V neskoršom veku súhlas teda nevyužívajú. Rozhodnutie v uvedenom rozsahu je individuálne na 
každej knižnici a jej praxi. 
 

Príklad prihlášky, ktorú si zaviedla Krajská knižnica v Žiline: 

 
 
 

Za akým účelom knižnica pracuje s osobnými údajmi, ako ich dlho spracováva a uchováva je treba uviesť 
v knižničnom a výpožičnom poriadku a pokiaľ má knižnica www stránku, odporúča sa uviesť informácie aj 
tam.  

Uloženie prihlášok (aj Čitateľských listov) – musia byť uložené na chránenom mieste, bez prístupu 
náhodnej osoby. Po skončení platnosti členstva je potrebné ich skartovať (zlikvidovať tak, aby na nich neboli 
zrejmé osobné údaje). Pokiaľ sú prihlášky v automatizovanej podobe, staré záznamy je potrebné pravidelne  
vymazávať a rovnako aj staré zálohy s dátami. 
 

B. Rozposielanie výpisov a upomienok cez knižničný systém 
 

Knižnica rozposiela zväčša informácie: 
a) upomienky, pripomienky, výpisy z konta a i., ktoré úzko súvisia s poskytnutými knižničnými službami 

(knižnica v tomto prípade nepotrebuje súhlas čitateľa na ich posielanie, čitateľ s nimi istou formou súhlasil, 
keď knižnici poskytol svoju mailovú adresu práve na tento účel); 

b) informácie (maily, SMS) o podujatiach a aktivitách, ktoré úzko súvisia s činnosťou knižnice, a to v rámci 
tzv. opodstatneného záujmu bez súhlasu používateľa (keďže hranica medzi opodstatneným 
a neopodstatneným záujmom by mala byť jasne definovaná, treba zvážiť rozposielanie informácií na 
základe súhlasu používateľa – to hlavne v prípade, ak knižnica informuje aj o inom dianí v obci alebo 
meste – v tomto prípade je súhlas dôležitý); v tomto prípade zasielanie mailov a SMS pre používateľa je 
potrebné uviesť spôsob, akým je možné súhlas zrušiť na konci každého zaslaného mailu, v knižničnom 
poriadku, jednorazovou výzvou a pod.); 

c) ak knižnica rozposiela upomienky poštou, na korešpondenčnom lístku nesmú byť uvedené knihy, ktoré má 
používateľ požičané; a taktiež mená dlžníkov nesmú byť vyhlasované obecným rozhlasom (v rozhlase 
môže byť vyhlásený len všeobecný odkaz pre čitateľov napr. „Žiadame čitateľov obecnej knižnice, aby 
vrátili vypožičané knihy, ktoré presahujú výpožičnú dobu“, „Žiadame čitateľov obecnej knižnice, aby 
vrátili vypožičané knihy z dôvodov, že sa v obecnej knižnici uskutoční revízia KF“ a pod.) a toto platí aj 
pre webstránku knižnice.  

 

Vstup používateľa do konta s prehľadom svojich upomienok 
Používatelia môžu vstupovať do online katalógu, ak im to umožňuje automatizovaný knižnično-informačný 
systém, a prezerať si svoje výpožičky a údaje. Vstup musí byť chránený heslom, ktoré si používatelia môžu sami 
meniť. Online katalógy by mali dodržiavať bezpečnostné štandardy.  
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C. Fotografovanie na podujatiach a zverejňovanie fotiek 
 

Fotenie na verejných podujatiach je povolené, ale malo by sa diať so súhlasom používateľa, ak je osoba na 
nich jednoznačne identifikovateľná, t.j. označená menom alebo identifikovaná iným spôsobom. V menšej obci je 
každá osoba identifikovateľná ľahšie, preto odporúčame robiť ilustračné zábery bez detailov alebo len tých osôb, 
ktoré s fotografovaním súhlasia. V prípade, že knižnica organizuje podujatie v tradičnej knižničnej miestnosti, 
môže v nej byť uvedená informácia, že na podujatí sa fotografuje /natáča a na začiatku výzvy bude uvedené, aby 
účastníci vopred oznámili svoj prípadný nesúhlas.  

Na prezenčných listinách môže byť dodatok, že účastník súhlasí so zverejnením fotografií z podujatia. 
Zverejňovanie mien pri akciách a súťažiach, ktoré knižnica organizuje a pri ktorých je uvedenie 

mena dôležité odporúčame dať do propozícií súťaže bod, že súťaž je verejná a účastníci súhlasia so zverejnením 
mena v prípade ocenenia, postupu a pod. Do prílohy k propozíciám priložiť súhlas so zverejnením mena, a to 
jednak pre dospelých účastníkov, ale aj pre detských účastníkov – v tom prípade sa jedná o súhlas zákonného 
zástupcu.  

 

  

  

 
PRÁCA KNIHOVNÍKA MESTSKEJ A OBECNEJ KNIŽNICE 

Základné knižničné minimum  
Mgr. Janka Mudríková, metodik Kysuckej knižnice v Čadci 

 
Pri spracovaní tohto materiálu vychádzam zo základných všeobecne platných právnych predpisov a metodického 
materiálu:  

1. Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách  
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (v texte „zákon o knižniciach“) 

2. Vyhláška MK SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie 
knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach (v texte len „Vyhláška č. 
201/2016“) 

3. Príručka knihovníka malej knižnice  - metodická príručka. 2003. Martin, Slovenská národná knižnica.  
ISBN: 80-89023-37-1 
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Tento príspevok som spracovala z toho dôvodu, že hlavne v obecných knižniciach sa často menia pracovníci, ktorí 
vykonávajú knihovnícke činnosti, a ktorí nie sú vzdelaní v knihovníckom odbore. Nepoznajú základné pojmy, praktiky 
knihovníckej činnosti. Príspevok podáva tie najzákladnejšie usmernenia k práci. 

Mestské a obecné knižnice v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto sú verejnými knižnicami, väčšinou v správe obce, 
príp. kultúrnej organizácie, ktorú zriaďuje obec. Miesto a postavenie každej knižnice v knižničnom systéme určuje zákon 
o knižniciach. Z tohto postavenia jej vyplýva určité poslanie a úlohy, ktoré sú zakotvené v štatúte alebo v zriaďovacej listine. 
Jeden z týchto dokumentov by mala mať každá knižnica (štatút - knižnica bez právnej subjektivity a zriaďovaciu listinu - 
knižnica s právnou subjektivitou). Vydáva ho knižnici zriaďovateľ pri jej vzniku, prevzatí do správy a pod. 

Jednou zo základných úloh mestských a obecných knižníc je budovať, spracovávať, uchovávať a sprístupňovať 
univerzálny knižničný fond, prostredníctvom ktorého uspokojujú informačné, vzdelávacie, rekreačné a iné potreby obyvateľov 
mesta a obce, v ktorej pôsobia. 

Každá knižnica môže plniť svoje úlohy len vtedy, keď obsahuje určité množstvo informačných materiálov - knižničný 
fond. Úlohou knižnice je ponúkať používateľom aktuálnu a žiadanú literatúru, v knižničnom fonde by sa nemali nachádzať 
žiadne knižničné jednotky, o ktoré čitatelia už dlhšiu dobu nejavia záujem. Základným legislatívnym dokumentom pre 
knižnice je v súčasnosti zákon o knižniciach a výkonný právny predpis Vyhláška č.201/2016. 

 
 Skôr ako pristúpime k vysvetleniu si základných knihovníckych činností vysvetlime si základné pojmy, s ktorými 
budeme pracovať: 
Knižničný dokument je samostatne odborne evidovaná, spracovaná, uchovávaná, ochraňovaná a sprístupňovaná jednotka 
knižničného fondu bez ohľadu na jeho obsah a formu. 
Knižničný fond je súbor všetkých knižničných dokumentov, účelovo vybraných, sústavne doplňovaných, uchovávaných, 
ochraňovaných a sprístupňovaných používateľovi. Každý knižničný fond má svoj obsah a rozsah. Aby sa tento obsah správne 
využil a slúžil základným cieľom knižnice, o to sa stará knihovník vykonávaním odborných knižničných činností. 
Odborné knižničné činnosti sú doplňovanie knižničného fondu, odborná evidencia a spracovanie knižničných dokumentov, 
revízia knižničného fondu, vyraďovanie knižničného fondu, organizácia, uchovávanie a ochrana knižničného fondu 
a poskytovanie knižnično-informačných služieb. 
 
Knižnica je povinná systematicky dopĺňať, odborne evidovať, spracovávať, uchovávať, ochraňovať, využívať 
a sprístupňovať svoj knižničný fond (t. z. každoročne musí mať na nákup knižničného fondu od zriaďovateľa vyčlenené 
finančné prostriedky). 
Knižnica je povinná viesť odbornú evidenciu knižničných dokumentov zaradených do knižničného fondu bez ohľadu na formu 
nosiča. 
 
Základnú odbornú evidenciu knižničných dokumentov tvorí: 
1. Prírastkový zoznam 
2. Zoznam úbytkov (zoznam vyradených kníh). 

 
Podkladom pre zápis knižničnej jednotky do prírastkového zoznamu je nadobúdací doklad (fotokópia faktúry 

alebo pokladničného bloku; darovacia zmluva) podkladom pre zápis vyradených knižničných jednotiek do zoznamu 
úbytkov je návrh na vyradenie knižničných jednotiek schválený zriaďovateľom. 
Základná odborná evidencia je z hľadiska knižnice majetkovoprávnou evidenciou knižničných jednotiek, je neoddeliteľnou 
súčasťou knižničného fondu a knižnica ju musí uchovávať počas celej svojej existencie. Po zániku knižnice sa základné 
odborné evidencie uložia u zriaďovateľa, ktorý s nimi naloží podľa registratúrneho poriadku. 
Pomocnú odbornú evidenciu (zoznam čitateľov; denník o činnosti knižnice, evidenčné listy výpožičiek prípadne ďalšie 
podľa potreby) vedie knižnica podľa svojich potrieb, pre potreby obecných knižníc postačuje aj zošit, nie je nevyhnutné 
kupovať oficiálne tlačivá. 
 

I. Doplňovanie a spracovanie knižničného fondu 
 

Jednou z najdôležitejších a najzodpovednejších prác knihovníka je doplňovanie knižničného fondu. Počet 
dosiahnutých výpožičiek a čitateľov vo veľkej miere závisí práve na tom, či má knižnica správne zložený a doplňovaný 
knižničný fond, či jeho zloženie zodpovedá potrebám a záujmom čitateľského a používateľského zázemia. Ak fond knižnice 
nie je sústavne a systematicky doplňovaný, zastaráva, stráca na aktuálnosti a knižnica sa stáva pre čitateľa nezaujímavý. Pri 
výbere kníh treba uprednostniť publikácie, ktoré zodpovedajú požiadavkám čitateľov, špecializácii knižnice, profilu 
knižničného fondu. 

Po prevzatí zásielky s nakúpenými knihami je prvoradou úlohou knihovníka skontrolovať, či dodané tituly súhlasia 
s nadobúdacím dokladom (dodacím listom, faktúrou). 

Po kontrole zásielky treba každú knihu opečiatkovať – tomuto aktu hovoríme adjustácia. Každú knihu 
pečiatkujeme povinne trikrát: 

 - na zadnej strane titulného listu vo výške jednej tretiny od spodného okraja v strede knihy. Titulný list je tá strana 
knihy, na ktorej je hrubo - výrazne vytlačený názov knihy; 

- na 17. strane. Pečiatkujeme pod textom, aby sme neporušili stranu; 
- na poslednej otextovanej strane priamo pod text.  
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Každá z týchto pečiatok má svoj význam. V niektorých prípadoch, ak ide o vzácnu knihu je možné pečiatku umiestiť na každú 
stosedemnástu stranu (117, 217 ...). 

Pečiatkou označíme aj všetky prílohy, tabuľky a ostatné voľne vložené materiály. 
 

II. Prírastkový zoznam 
 

Prírastkový zoznam je právny a účtovný doklad, poskytuje informácie o knižničnom fonde ako celku a zároveň 
poskytuje základné údaje o každej evidovanej knižničnej jednotke. Po označení vlastníctva knihu zaevidujeme do 
prírastkového zoznamu. Za správne vedenie prírastkového zoznamu je zodpovedný knihovník.  

Pri zápise musí dodržiavať zásady, a to listy v prírastkovom zozname musia byť vopred očíslované. Po 
očíslovaní doplníme na prvej strane prírastkového zoznamu text podľa skutočného počtu očíslovaných listov: 
 
Tento zväzok prírastkového zoznamu kníh obsahuje ....................., slovom ...................... očíslovaných a overených listov. 
Dátum...............   Pečiatka overujúceho orgánu   Podpis................... //Pečiatkou overujúceho orgánu bude pečiatka 

zriaďovateľa knižnice a podpis štatutárneho zástupcu (primátor, starosta, riaditeľ organizácie, pod ktorú knižnica spadá. 
 

Ako sa zapisuje do prírastkového zoznamu? 
Do 1. stĺpca zapíšeme poradové čísla, ktoré sú vlastne prírastkovými číslami kníh. Prírastkové číslo nám udáva 

počet kníh v knižnici, to znamená, že koncom kalendárneho roka sa číslovanie neuzavrie, ale v ďalšom roku nadobudnuté 
knihy pokračujú prírastkovým číslom nasledujúceho riadku. Na jednu stranu prírastkového zoznamu možno zapísať 25 kníh, to 
znamená, že číslo v poslednom riadku bude na každej strane väčšie o 25. Toto nám umožňuje kontrolu správneho očíslovania 
riadkov. Dvojzväzkové a viaczväzkové diela rozpisujeme každý zväzok do samostatného riadku, taktiež duplikáty toho istého 
titulu píšeme na samostatný riadok. T. z., že každá kniha má svoje prírastkové číslo //viaczväzkové dielo bude mať toľko 
prírastkových čísiel, koľko je zväzkov – je jedno či nasledujú po sebe, alebo je medzi nimi zaprírastkovaných viacero iných 
titulov kníh a až potom ďalší zväzok, vzhľadom na to, že bol do knižnice zakúpený neskôr. 
  

Pridelené prírastkové číslo je jedinečné a neopakovateľné, to znamená, že sa nesmie opakovať ani vynechať. 
Nenahrádzame ho ani vtedy, ak sa kniha vyradí.  

Do prírastkového zoznamu zapisujeme presne a čitateľne, zásadne s knihou v ruke. Nevynechávame riadky, 
neškrtáme, nepíšeme pomocné evidencie. Knihy zapisujeme do prírastkového zoznamu v takom poradí, v akom sme ich do 
knižnice získali. Údaje potrebné pri zapisovaní kníh do prírastkového zoznamu čerpáme vždy z titulného listu knihy 
(nikdy nie z obalu, alebo prebalu knihy) a dopĺňame ich údajmi z tiráže. Tiráž - vydavateľské údaje sa obvykle 
nachádzajú na rube titulného listu alebo na poslednej strane v knihe. 
 

Záznamy v prírastkovom zozname musia súhlasiť s údajmi v účtovných dokladoch. 
 

Údaje o knižničnej jednotke zapisujeme podľa predtlače v prírastkovom zozname, každý zápis musí obsahovať 
tieto údaje: 

1. Prírastkové číslo je poradovým číslom knihy v prírastkovom zozname. V knihe sa zapisuje na prídoštie horného rohu 
spolu so značkou. Tak isto ho zapisujeme aj na rub titulného listu do spodnej tretiny strany pod pečiatku knižnice. 
Ďalej ho zapisujeme aj na fotokópiu faktúry alebo iný sprievodný doklad. Prírastkové číslo na faktúre znamená, že 
kniha bola zaradená do knižničného fondu (pri väčšom počte knižničných jednotiek môžeme vpísať len rozsah 
prírastkových čísel, pod ktorými boli knihy zapísané). 

2. Značka - v knihovníctve sa používa slovo signatúra. Označuje zaradenie knihy do fondu podľa obsahu. Pre 
uľahčenie práce sa v obecných knižniciach používajú štyri tematické skupiny: B - beletria, N - náučná pre dospelých, 
M - krásna pre deti. MN - náučná pre deti.  

3. Autor - meno autora uvádzame v tomto poradí: priezvisko, osobné meno, ktoré oddeľujeme čiarkou. Pri dielach 
dvoch a troch spoluautorov uvádzame priezviská všetkých oddelené pomlčkou a pri dielach viac ako troch autorov 
uvedieme priezvisko a iniciálku osobného mena prvého autora a skratku „a kol.“ 

4. Názov diela - uvádza sa v plnom znení, príliš dlhé názvy zrozumiteľne skracujeme. Pri viaczväzkovom diele 
uvádzame aj číslo zväzku. Cudzojazyčné diela zapíšeme v jazyku diela. 

5. Miesto vydania, nakladateľ, rok vydania - súhrnu sa hovorí vydavateľské údaje. Najprv uvedieme mesto, za tým 
čiarku, potom názov vydavateľstva a nakoniec rok vydania napr: Bratislava, Mladé letá 1996. Údaje môžeme aj 
zrozumiteľne skrátiť: Ba., ML 1996. 

6. Vydanie - poradie vydania uvádzame vždy len od druhého vydania, prvé vydanie nie je potrebné uvádzať. Druh 
vydania neuvádzame. 

7. Dátum zápisu - zapisujeme dátum prijatia zásielky kníh do knižnice. Ak je v zásielke viac kníh, píšeme dátum len pri 
prvej knihe a v prvom riadku každej novej strany, pri ostatných opakovacie znamienko. Pre potreby obecných kníh je 
postačujúce napísať rok zápisu. 

8. - 9. Spôsob nadobudnutia - kúpa, dar - sa vyznačí zvislou čiarkou v príslušnej rubrike. Darom môže byť napr. 
kniha od jednotlivca alebo inštitúcie. 

10. Číslo účtu - sem zapisujeme číslo faktúry alebo dodacieho listu zásielky. Píše sa tiež len pri prvej knihe a pri 
ostatných opakovacie znamienko, tak ako pri dátume. 
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11. Cena knihy - musí sa zhodovať s cenou uvedenou v nadobúdacom doklade. Ak cenu knihy nevieme (dary), snažíme 
sa ju zistiť (internet alebo uvedieme vlastný odhad hodnoty). 

12. - 21. Literatúra - v stĺpcoch treba zatriediť každú knihu podľa obsahu označením zvislou čiarkou v príslušnej 
rubrike. Z tohto zatriedenia vychádzame potom aj pri tvorbe značky - signatúry knihy. Napr.: vo verejných 
knižniciach delíme literatúru do 4 tematických skupín: B - beletria, N - náučná pre dospelých, M - krásna pre deti, 
MN - náučná pre deti. 

22. - 27. V jazykoch - jazyk knihy označíme zvislou čiarou v príslušnej rubrike. Značíme iba knihy cudzojazyčné. Počet 
kníh v slovenskom jazyku zistíme odpočítaním počtu vykazovaných cudzojazyčných kníh od celkového počtu kníh v 
prírastkovom zozname. 

28. Poznámka o vyradení – uvádzame záznam o vyradení bez ohľadu na dôvod vyradenia – písmeno V a číslo, pod 
ktorým sa nachádza v zozname vyradených kníh: príklad: V 325. 

V poslednom riadku každej strany spočítame cenu kníh, spôsob získania a rozdelenia podľa odborov a jazykov. Získané 
údaje prenášame na nasledujúcu stranu. Takto môžeme vždy ľahko zistiť, aké je zloženie knižničného fondu po obsahovej 
i jazykovej stránke a taktiež celkovú finančnú hodnotu knižničného fondu. 

Správne vedený prírastkový zoznam uľahčuje prácu pri zostavovaní štatistických výkazov a ušetrí dodatočne zdĺhavé 
zisťovanie údajov. Prírastkový zoznam vždy vypisujeme do konca (do poslednej strany a posledného riadku). 
Po vypísaní prírastkového zoznamu ho uzavrieme textom, ktorý napíšeme na poslednú stranu: 
V tomto prírastkovom zozname sú zapísané knihy od čísla ............... do čísla ................ . Dátum, pečiatka, podpis 
vedúceho knižnice. 
Potom ho archivujeme. 
 

Po uzavretí prírastkového zoznamu pokračujeme v novom prírastkovom zozname. Nový prírastkový zoznam je 
pokračovaním predchádzajúceho uzavretého prírastkového zoznamu. Označíme ho poradovým číslom a prvé zapísané 
prírastkové číslo je kontinuálnym pokračovaním predchádzajúceho prírastkového zoznamu. 
 

III. Stavanie knižničného fondu 
 

Knihu, ktorú sme riadne zapísali, označili, môžeme postaviť do police kde bude jej miesto a môžeme ju začať 
vypožičiavať. 

Dobrá práca knižnice a kvalitné služby čitateľom závisia od skladby knižničného fondu, od jeho spracovania, 
propagácie a využívania a od dobre organizovaného knižničného fondu. 

V knižnici s malým rozsahom fondu je postačujúce knižničný fond uložiť do štyroch základných skupín, ktoré sú 
spomínané vyššie (B, N, M, MN). 

Beletriu pre dospelých a beletriu pre deti uložíme do abecedy podľa priezviska autora. Jednotlivé písmená abecedy 
oddeľujeme rozraďovačmi, ktoré uľahčia orientáciu vo fonde. Ak má knižnica dostatok priestoru a voľných regálov, môže 
najčastejšie vypožičiavané tituly (napr. novinky, odporúčané čítanie, konkrétna edícia, poézia a pod.) umiestniť do osobitného 
regála, aby čitateľom uľahčila ich vyhľadávanie a prehľad v nich. 

Na roztriedenie náučnej literatúry pre dospelých a aj pre deti využívame základné skupiny: 
Medzinárodného desatinného triedenia (ďalej len „MDT“) verzia z roku 2009: 

0. Všeobecnosti (všeobecné encyklopédie, slovníky, bibliografie...), 
1. Filozofia, psychológia, logika, morálka, 
2. Náboženstvo, teológia, 
3. Spoločenské vedy (psychológia, pedagogika, politika, ekonómia, právo, verejná správa, náboženstvo, vojenstvo, 

sociológia, národopis ...), 
4. neobsadené, 
5. Matematika a prírodné vedy (astronómia, fyzika, chémia, mineralógia, mechanika, botanika, zoológia...), 
6. Aplikované vedy, lekárstvo, technika, poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, veterinárstvo, starostlivosť 

o telo, doprava, textilný priemysel, 
7. Umenie, rekreácia, zábava, šport, 
8. Jazyky, lingvistika, literatúra, 
9. Geografia, biografia, dejiny. 

 
Základné požiadavky, ktoré by mal mať knihovník na zreteli, pri stavaní knižničného fondu:  

Správne stavaný knižničný fond umožňuje nájsť knihu rýchlo a na presne určenom mieste a obsluha čitateľa nevyžaduje veľa 
času. Spôsob organizácie fondu má zabezpečiť prehľad o fonde a umožniť tak jeho dopĺňanie a racionálne využitie. Knihy 
jedného vedného odboru majú stáť podľa možností vedľa seba. Zvolený spôsob stavania má vytvoriť podmienky pre revíziu 
fondu a jeho ochranu. Knihy na policiach sa vždy stavajú zľava doprava. 
 

IV. Vyraďovanie knižničného fondu 
 

Každá knižnica, ktorá chce správne plniť svoje poslanie, musí knižničný fond stále aktualizovať nielen získavaním 
nových titulov, ale i vyraďovaním literatúry. Predmetom vyraďovania knižničného fondu sú knižničné dokumenty, ktoré 
najmä: 
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 nezodpovedajú odbornej špecializácii knižnice, sú multiplikátmi alebo duplikátmi knižničných 
dokumentov alebo sú z obsahovej stránky zastarané, 

 sú poškodené,  
 sú stratené. 
 
Po určení knižničných dokumentov (kníh a pod.) na vyradenie (priebežne počas roka alebo pri revízii), vyhotovíme 

zoznam knižničných jednotiek navrhnutých na vyradenie – v zozname uvádzame dôvod návrhu na vyradenie (knižničná 
jednotka je stratená, zastaraná, opotrebovaná). V návrhu na vyradenie uvádzame tieto údaje: poradové číslo, prírastkové 
číslo, autor, názov knihy, cena podľa prírastkového zoznamu. Tento zoznam predložíme na schválenie zriaďovateľovi. Po 
schválení návrhu zriaďovateľom zapíšeme každú knižničnú jednotku do zoznamu vyradených kníh. Dokument je z fondu 
knižnice oficiálne vyradený až po jeho zapísaní do zoznamu vyradených kníh! 

Zoznam vyradených kníh pripravujeme rovnako ako prírastkový zoznam, očíslujeme strany, napíšeme úvodný zápis 
a zoznam dáme overiť. Zápisy negumujeme, neprečiarkujeme a neprelepujeme. Niektoré údaje môžeme zrozumiteľne 
skracovať.  

Zoznam vyradených kníh má základné rubriky zhodné s prírastkovým zoznamom: poradové číslo (čísla musia ísť za 
sebou kontinuálne bez ohľadu na počet zoznamov vyradených kníh – po uzavretí ukončeného zoznamu pokračujeme v novom 
zozname nasledujúcim poradovým číslom), prírastkové číslo, autor a názov diela (skrátene), dátum odpisu (stačí rok odpisu), 
cena knihy (vždy podľa prírastkového zoznamu), dôvod vyradenia (zastaraná, stratená, opotrebovaná), rozdelenie podľa 
vedných odborov, rozdelenie podľa jazykov. 

Na jednu stranu môžeme zapísať 15 kníh. Každú knižničnú jednotku zapíšeme na jeden riadok. Vyradené knižničné 
jednotky odpisujeme aj v prírastkovom zozname. Podľa prírastkového čísla vyhľadáme príslušný zápis a do poznámky 
zapíšeme: vyradená (skratka V) a poradové číslo v zozname vyradených kníh – napr. V 123).  

Zoznam vyradených kníh spolu s prírastkovým zoznamom sú základným dokladom knižnice o zložení a hodnote 
knižničného fondu. Skutočný stav fondu zistíme odčítaním údajov v zozname vyradených kníh od výsledných údajov 
v prírastkovom zozname. 

V prípade ak sa stratená kniha, ktorú ste už vyradili, po čase nájde, zapíšeme ju ako nový prírastok 
/v zoznamoch – vyradených kníh alebo prírastkoch nič neprepisujete, neprelepujete. 

Každá knižnica je v zmysle § 14, ods. (6) zákona o knižniciach povinná vyradené knižničné dokumenty, ktoré sú 
vyradené z dôvodu duplicity, multiplicity, zastarania alebo nezodpovedajú odbornej špecializácii knižnice, ponúknuť iným 
knižniciam; prednostné právo na získanie vyradených knižničných dokumentov majú knižnice, ktoré uchovávajú konzervačný 
fond a ktoré sú právnickou osobou určenou podľa osobitného predpisu. 
 

V. Revízia knižničného fondu 
 

Revízia knižničného fondu je jeden z výrazných prostriedkov ochrany knižničného fondu. Revízia je v podstate 
majetkovou inventúrou a kontrolou, ktorou sa zisťujú nedostatky. Účelom revízie je porovnať skutočný stav knižničného fondu 
s evidovaným počtom dokumentov zistiť chyby vo vedení evidenčných zoznamov vo výpožičnej službe, najmä zaraďovaní 
výpožičných lístkov, urgovaní kníh od čitateľov, dodržiavaní výpožičnej lehoty, zistiť chyby v organizácii fondu, spôsobe 
stavania, zaradení jednotlivých publikácii, ochrane a uchovávaní fondu, spracovávaní publikácii, zistiť nesprávne prírastkové 
čísla, ...  
V zmysle zákona o knižniciach sa revízia vykonáva: 

a) pravidelne 
 do 50 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých päť rokov, 
 do 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých desať rokov, 
 do 200 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých pätnásť rokov, 
b) mimoriadne, ak revíziu nariadi zriaďovateľ alebo zakladateľ knižnice, treba zistiť skutočný stav, najmä po 

mimoriadnej udalosti, premiestnení knižnice, zmene zodpovedného zamestnanca a pod., vykonanie 
mimoriadnej revízie knižničného fondu nahrádza pravidelnú revíziu. 

 
Revízia sa uskutočňuje pomocou:  

a) revíznych hárkov, ktoré obsahujú prírastkové čísla vzostupne nad sebou. Jeden hárok obsahuje 1000 prírastkových 
čísel. Určíme si farbu ceruziek, ktorými budeme označovať jednotlivé skupiny prírastkových čísel (ktoré sú v knižnici, 
u čitateľov a ktoré sú vyradené). Každú knižničnú jednotku chytíme do ruky, označíme značkou revízie a jej 
prírastkové číslo prečiarkneme v kontrolnom hárku. Začíname vždy označením vyradených prírastkových čísiel zo 
zoznamov úbytkov (môžeme si pripraviť dopredu), pokračujeme revidovaním knižničného fondu, ktorý je fyzicky 
prítomný v knižnici. Ako posledné revidujeme vypožičané knižničné jednotky z čitateľských listov, ktoré začíname 
revidovať od najnovších výpožičiek po najstaršie. Každú knihu treba označiť, že bola zrevidovaná (napr. zapísaním 
roku alebo dátumom z pečiatky na vnútornú stranu predného obalu, v prípade vypožičaných kníh vhodne zvolenou 
značkou na knižnom lístku). Neprečiarknuté čísla predstavujú nezistené publikácie, teda dočasné straty. Ak nájdeme 
knižničnú jednotku, ktorú máme v revíznom hárku označenú ako vyradenú, skontrolujeme v zozname vyradených 
kníh, či sa jedná skutočne o túto konkrétnu knižničnú jednotku (môže sa stať napr. že v zozname úbytkov bolo 
nesprávne zapísané prírastkové číslo – preto treba tieto prípady dôsledne preveriť!!!), ak ide skutočne o vyradenú 
knihu, okamžite ju označíme na rube titulného listu ako vyradenú a odoberieme z knižničného fondu.  
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b) revízneho katalógu, ktorý obsahuje revízne lístky (každému prírastkovému číslu prislúcha jeden revízny lístok, na 
ktorom je uvedená história knihy, príp. iného knižničného dokumentu  – koľkokrát prešla revíziou až po jej vyradenie). 
Revízne lístky ostávajú v revíznom katalógu aj po tom, čo sa kniha vyradí. Revízny katalóg je radený vzostupne podľa 
prírastkových čísiel tak, ako sú knihy zapisované do prírastkového zoznamu. Vo verejných knižniciach na Kysuciach 
je táto forma revízie dlhodobo uplatňovaná častejšie ako forma revíznych hárkov. V praxi jeden člen revíznej komisie 
vyberá dokument, prečíta prírastkové číslo, autora, názov a ostatné údaje, druhý na lístku k revidovanému dokumentu 
porovná správnosť údajov s prírastkovým zoznamom a označí lístok pečiatkou a zápisom Rev. + prísl. rok. 

 
K vykonaniu revízie sú potrebné tieto knižničné evidencie: 

a) prírastkový zoznam, 
b) zoznam vyradených kníh, 
c) čitateľské listy s výpožičkami. 

 
Po ukončení si zistíme podľa neoznačených čísel v revíznom hárku o aké knihy ide (v prírastkovom zozname) alebo na 

neoznačených revíznych katalógových lístkoch. Vyhotovíme si zoznam chýbajúcich kníh a až po vyčerpaní všetkých 
možností (skontrolujeme, či sme knihu nezabudli zrevidovať, či sa nenachádza na inom mieste v knižnici...) vypracujeme 
návrh na vyradenie týchto knižničných jednotiek ako stratených – chýbajúcich pri revízii. 

O výsledku revízie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia komisie, knihovník (alebo iná 
zodpovedná osoba) oboznámi so závermi revízie zriaďovateľa, ktorý zápisnicu tiež podpíše. 

V zápisnici sa uvedie: 
a) záznam o časovom úseku vykonania revízie, 
b) mená a priezviská členov revíznej komisie, 
c) spôsob vykonania revízie, 
d) rozsah revízie, počet revidovaných knižničných jednotiek, 
e) dátum o začiatku a ukončení revízie, 
f) použité podklady, 
g) zistené skutočnosti, 
h) návrh na odstránenie nedostatkov zistených revíziou, 
i) prílohu - zoznamy knižničných jednotiek navrhnutých na vyradenie. 

 
Revízny protokol sa odovzdáva na archivovanie zriaďovateľovi, posiela sa do archívu regionálnej knižnice - 

Kysuckej knižnici v Čadci a jeden exemplár ostáva v knižnici. 
 

VI. Výpožičná technika 
 

Výpožičná technika je proces, ktorý umožňuje plniť hlavný cieľ knižnice – poskytovať knižnično-informačné služby 
čitateľom. Správne uplatňovaná výpožičná technika nám umožní presne identifikovať, ktoré knižničné jednotky si konkrétny 
čitateľ vypožičal a kedy. 
Knižnica môže poskytovať literatúru: 

a) prezenčne - v budove knižnice, 
b) absenčne - mimo budovu. 
 
Podľa zákona o knižniciach je knižnica povinná vypracovať a umiestniť na verejne prístupnom mieste knižničný 

a výpožičný poriadok a v súlade s ním poskytovať knižnično-informačné služby. V tomto dokumente knižnica upraví spôsob, 
rozsah a úhradu za poskytovanie knižnično-informačných služieb. Pri zápise čitateľa do knižnice, čitateľ svojim podpisom 
potvrdí, že je s knižničným a výpožičným poriadkom oboznámený a zaväzuje sa ho dodržiavať. 
 

Knihovník pri výpožičnej technike má k dispozícii celú sústavu pomôcok, ktoré mu umožňujú zachytiť a štatisticky 
spracovať výsledky výpožičného procesu.  Pomôcky výpožičnej techniky sú: zoznam čitateľov, čitateľské listy (alebo 
formulár v informačnom systéme), čitateľské preukazy, knižné lístky. 
 

Každý nový čitateľ je zapísaný do zoznamu čitateľov podľa poradia, v akom prišiel do knižnice. Zoznam čitateľov 
začíname vždy v novom roku od čísla 1. Toto poradové číslo píšeme na čitateľský list a čitateľský preukaz. Stáva sa 
evidenčným číslom čitateľa. Čitateľský list ostáva v knižnici a čitateľský preukaz oprávňuje čitateľa navštevovať knižnicu 
a využívať jej služby. Knihovník zapisuje do čitateľského listu dátum výpožičky a prírastkové číslo vypožičaného dokumentu 
(podľa zváženia môže postačovať aj počet vypožičaných kníh, kľúčovým je precízne prekontrolovať prírastkové číslo knihy a 
prírastkové číslo na knižnom lístku, aby sme presne vedeli, ktorú knihu si čitateľ požičal). Čitateľ svojím podpisom potvrdzuje 
správnosť výpožičky.  

Nová registrácia čitateľov sa robí vždy v novom roku od čísla 1. Za čitateľa knižnice považujeme toho, kto je 
v knižnici zapísaný v danom roku, má vystavený čitateľský preukaz a za rok si požičal aspoň jednu knihu. Zákon o knižniciach 
v § 18 oprávňuje knižnicu spracovávať osobné údaje aktívnych používateľov na účel poskytovania knižnično-informačných 
služieb v rozsahu: Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto 
narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, adresa elektronickej 
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pošty, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa. Databázu s osobnými údajmi používateľov je potrebné 
spravovať a ochraňovať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 
Knižný lístok je celoštátne používané tlačivo pre verejné knižnice, ktoré nemajú spracovaný knižničný fond 

v elektronickej forme a poskytujú výpožičné služby klasickou formou. Vkladáme ho do každej knižničnej jednotky. Obsahuje 
základné údaje o knihe (signatúru, meno autora, názov knihy, prírastkové číslo a cenu knihy). 

Pri výpožičnom procese, keď vydávame knižničnú jednotku absenčne, knižný lístok vyberieme z knižničného 
dokumentu a do prázdnej rubriky zapíšeme dátum a číslo preukazu čitateľa, ktorý si knihy požičiava. Vypožičiavaný knižný 
titul a jeho prírastkové číslo odporúčame pri vypožičiavaní porovnať s údajmi na knižnom lístku, teda overiť či neprišlo 
k zámene knižného lístka. Knižné lístky vkladáme do čitateľských listov čitateľov, ktorí si knihy požičiavajú. 
 

Na konci každého výpožičného dňa knihovník vyhotoví štatistiku návštevnosti a výpožičiek odborných skupín, ktorá 
je podkladom pre vyhotovenie mesačných štatistických výkazov. 

Čitateľské listy ukladáme tak, aby sme včas dokázali identifikovať prekročenie výpožičnej lehoty a v súlade 
s výpožičným poriadkom mohli upozorniť čitateľa na túto skutočnosť a nevrátené knihy vymáhať. 

 
 

 
 

Rôzne informácie ku knihovníckej práci 
 

 

 
Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva 
Európsky rok kultúrneho dedičstva má byť skutočnou európskou iniciatívou so sériou podujatí, ktoré sa uskutočnia 
na všetkých úrovniach - európskej, národnej, regionálnej a miestnej. 

 

V Ríme 10. marca 2018 začal Jubilejný rok patróna mládeže a študentov sv. Alojza, vyhlásený pri príležitosti 
450. výročia jeho narodenia. //Sv. Alojz Gonzaga (9. marca 1568 - 21. júna 1591) je považovaný za vzor čistoty 
a obetavej služby chorým, za duchovného pomocníka pri voľbe životného povolania a za orodovníka pri 
nákazlivých chorobách. Alojz zomrel ako 23-ročný, ešte len ako študent teológie, keď sa pri dobrovoľnej službe 
ošetrovania chorých na mor nakazil touto chorobou. Morová epidémia v tom období skosila v Ríme polovicu 
obyvateľstva. Za patróna mládeže ho vyhlásil pápež Benedikt XIII. v roku 1729. Pius XI. ho v roku 1926 nazval 
patrónom študentov a v roku 1991, pri 400. výročí jeho smrti ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za patróna tých, čo 
trpia na AIDS. 

  

Výročia historických udalostí 
 

170. výročie – Prvé zasadnutie I. Slovenskej národnej rady 19.9.1848 
Prvá Slovenská národná rada bola vrcholným národným politickým a vojenským orgánom, ktorý bol vytvorený v septembri 
1848 vo Viedni pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu. Organizovala Slovenské 
povstanie v rokoch 1848 – 1849 v rámci revolúcie 1848/49, ako aj výkonnú moc na územiach Slovenska obsadených 
spojenými slovensko-rakúskymi jednotkami v boji proti Maďarom. Šlo o prvý národnopolitický orgán Slovákov, ktorý 
vytvoril základy slovenského parlamentarizmu a demokracie, emancipácie slovenského národa, rozvíjanie národnej aj štátnej 
identity, rešpektujúc iné národy a príslušníkov národnostných menšín. Po prvý raz zasadala I. Slovenská národná rada na 
Myjave, v dome pani Anny Koléniovej. 
 

155. výročie – Založenie Matice slovenskej 4. 8. 1863  
Historické založenie Matice slovenskej bolo na Prvom valnom zhromaždení 4. augusta 1863, ktoré sa konalo v Martine. Za 
predsedu bol zvolený biskup Štefan Moyzes. 
 

100. výročie – Koniec prvej svetovej vojny 11. 11. 1918  
100. výročie – Vznik 1. ČSR 28. 10. 1918  
50. výročie – Vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSSR 21. 8. 1968 
50. výročie – Vznik česko-slovenskej federácie 28. 10. 1968 
30. výročie – Sviečková manifestácia 25. 3. 1988 
 

Výročia významných spisovateľov, ilustrátori 
Martin Rázus – 130. výr. narodenia /18.11.1888 
Básnik, prozaik, esejista, dramatik, publicista, známy najmä prácami pre deti a mládež; evanjelický kňaz a politik, predstaviteľ 
nacionálneho krídla, presadzujúceho autonómiu Slovenska, člen a neskôr predseda Slovenskej národnej strany. Venoval sa 
sociálnym a hospodárskym problémom Slovenska a presadzovaniu národnej a politickej subjektivity Slovenska. 
Martin Benka – 130. výr. narodenia /21.9.1888 
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Maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg a esperantista, zakladateľ moderného slovenského prejavu v maľbe a v kresbe, 
v oblasti knižného dizajnu a typografie. Venoval sa gobelínovej tvorbe, scénickému výtvarníctvu, príležitostnej a úžitkovej 
grafike, návrhom na keramiku a sklo; venoval sa hudbe (husle, viola) a husliarstvu a vytvoril nový typ huslí, komponoval a bol 
členom orchestra vo Viedni a v Prahe. 
Milan Rúfus – 90. výr. narodenia /10.12.1928 
Patril k najvýraznejším básnickým zjavom. Už jeho prvá básnická zbierka – Až dozrieme – znamenala prelom v slovenskej 
poézii od deklaratívnosti a schematického apriorizmu k obsahovej a tvorivej inovácii. Predstavil sa ako básnik s autonómnym 
pohľadom na životné a morálne hodnoty ľudského konania, na lásku, pravdu, krásu, utrpenie i tragiku človeka i sveta druhej 
polovice 20. storočia. 
 

 

Historické unikáty v knižničnom fonde v Kysuckej knižnici v Čadci /fotografie z archívu KK 
 

  

 

 
Kniha Kysúc  

 
Viera Višňáková, úsek regionálnej dokumentácie a literatúry  

 

Stručne z histórie podujatia Kniha Kysúc 
 

Čitateľská anketová súťaž Kniha Kysúc je významnou synergetickou aktivitou, ktorá spája 
regionálnych autorov, tvorcov, vydavateľov, ale hlavne čitateľskú verejnosť. Jej cieľom je zmapovať 
knižnú produkciu na Kysuciach, literárnu činnosť Kysučanov a ľudí spätých s Kysucami, a to aj tých, 
ktorí žijú mimo nášho regiónu. Zároveň propaguje knihy Kysučanov a knihy o Kysuciach najširšej 
verejnosti. Súťaž organizuje Kysucká knižnica v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja, každoročne už od roku 2005.  

Kniha Kysúc predstavuje čitateľom novinky v oblasti prózy, poézie, literatúry faktu, prekladu 
i publicistiky. Úspech súťaže sa hodnotí i podľa záujmu čitateľov a obyvateľov regiónu o prezentované 
knihy. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia súťaže predchádzajúcich ročníkov bolo i ocenenie Literárny 
počin, ktoré sa udeľovalo Kysučanovi, prípadne organizácii pôsobiacej na Kysuciach za prezentovanie 
regiónu Kysúc na poli literatúry, písaného slova, za prípravu a realizáciu literárnych aktivít 
v nadregionálnom kontexte. Knihovníci verejných knižníc regiónu spoločne udeľovali aj ocenenie 
Literárna autorita Kysúc – a to na základe prehodnotenia výpožičiek kníh kysuckých autorov vo svojich 
knižniciach. Cenu získaval najžiadanejší kysucký autor za príslušný kalendárny rok. Autorom víťazných 
kníh knižnica ponúka priestor predstaviť svoju literárnu tvorbu širokej verejnosti na medzinárodnom 
knižnom veľtrhu Bibliotéka. Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom 
regióne Žilinského kraja je každý rok zostavená putovná výstava, ktorá je postupne prezentovaná v každej 
regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja. 
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Prehľad víťazných titulov čitateľskej anketovej súťaže  
 
KNIHA KYSÚC 2004  
1. ročník čitateľskej súťaže - Počet nominovaných kníh: 20  

1. miesto Kolektív autorov: Klokočov - Na ceste k prameňom. / zost. Jozef Zigmund a Mária Ščuryová 
a Jaroslav Velička; ilustroval Ondrej Zimka - 1. vyd. - Čadca : Magma, 2004. - 224 s. - Anotácia: Z dejín 
kysuckej obce od osídlenia po dnešok. - ISBN 8089172024 (viaz.)  
 

KNIHA KYSÚC 2005  
2. ročník čitateľskej súťaže - Počet nominovaných kníh: 29  

1. miesto Kolektív autorov: Skalité. / zost. Rudolf Gerát, Jozef Potočár, Mária Ščuryová, Jaroslav Velička. - 
1. vyd. - Čadca : Magma, 2005. - 215 s. - Anotácia: História, prírodné podmienky, sociálny a kultúrny 
život a súčasnosť obce. - ISBN 8089172040 (viaz.)  
 

KNIHA KYSÚC 2006  
3. ročník čitateľskej súťaže - Počet nominovaných kníh: 26  

1. miesto Kolektív autorov: Krásno nad Kysucou - prechádzky storočiami.  / zost. Ľubica Podoláková; fotogr. 
Jaroslav Velička - 2. uprav. vyd. - Čadca : Magma, 2007. - 208 s. - Anotácia: Monografia o meste. - ISBN 
8089172067 (viaz.)  

2. miesto Marec Jozef: Poďme sa báť ! : kysucké rozprávky pre malých aj veľkých. / Jozef Marec; ilustr. 
Michaela Veličková. - 1. vyd. - Žilina : Artis Omnis, 2006. - 81 s. - Anotácia: Príbehy o kysuckých 
strašidlách. - ISBN 8096884557 (viaz.)  

3. miesto Gajdičiar Ivan, Velička Jaroslav: Farnosť Turzovka. / fotogr. Jaroslav Velička; zost. Ivan Gajdičiar 
a Jaroslav Velička. - 1. vyd. - Turzovka : Spolok priateľov Turzovky, 2006. - 351 s. - Anotácia: Dejiny 
farnosti. - ISBN 8096931474 (viaz.)  

 

KNIHA KYSÚC 2007  
4. ročník čitateľskej súťaže - Počet nominovaných kníh: 30  
Kategória náučná literatúra: 17  

1. miesto Gerát Rudolf: Čadčianske pľace. / Rudolf Gerát; fotogr. Miroslav Golis, Jaroslav Velička; Peter 
Gonščák. - 1. vyd . - Čadca : Spolok priateľov Čadce, 2007. - 155 s. - ISBN 9788096974894 (viaz.)  

Kategória beletria: 13  
1. miesto Marec Jozef: Vili víly vence. / Jozef Marec; ilustrátorka Michaela Veličková. - 1. vyd. - Žilina : 

Artis Omnis, 2007. - 77 s. - Anotácia: Zbierka rozprávok o vílach. - ISBN 9788096884599 (viaz.)  
 

KNIHA KYSÚC 2008  
5. ročník čitateľskej súťaže - Počet nominovaných kníh: 42  
Kategória náučná literatúra: 30  

1. miesto Marec Jozef: Javornícky chodník. / Jozef Marec; ilustr. Michaela Veličková; fotogr. Jaroslav 
Velička; Ondrej Hraško. - 1. vyd. - Čadca : Magma, 2008. - Náučný chodník Javorníky ako alternatívny 
názov . - Anotácia: Príroda náučného chodníka. - (brož.)  

2. miesto Mudrík Štefan: Po stopách dedov : Klokočov - prirodzená migrácia obyvateľstva. / Štefan Mudrík; 
fotogr. Štefan Mudrík, Jaroslav Velička, Ivan T. Priehradný. - 1. vyd. - Čadca : Štefan Mudrík - vlastný 
náklad, 2008. - 101 s. - Anotácia: Klokočovské pľace a ich osadníci. - ISBN 9788088708209 (brož.)  

3. miesto Medzinárodné sochárske sympózium Čadca 2008 : 8. - 16. september. - 1. vyd. - Čadca : Mesto 
Čadca, 2008. - Ďalší variant názvu: Miedzynarodowe sympozjum rzežbiarskie Čadca International 
sculptural symposium. - Anotácia: Katalóg prác medzinárodného sochárskeho sympózia v Čadci. - (brož.)  

Kategória beletria: 12  
1. miesto Kubica Peter: Rozprávky víly Púpavky. / Peter Kubica; ilustrátorka Anna Pospíšilová. - 1. vyd. - 

Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2008. - 62 s. - Anotácia: Príbehy 
o zvieratkách. - ISBN 9788080613136 (viaz.)  

2. miesto Kruták Július: Návraty : Spomienky kysuckého učiteľa.  / Július Kruták. - 1. vyd. - Čadca : Kysucká 
tlačiareň, 2008. - 69 s. - Anotácia: Spomienky učiteľa na svoje učiteľovanie na Kysuciach. - (brož.)  

3. miesto Grupáč Marián: Slová klamú! : Príbeh zrady a narodenia. / Marián Grupač ; ilustrátor Radoslav 
Vojtek. - 1. vyd. - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008. - 170 s. - Anotácia: Príbeh muža a jeho 
priateľky na pozadí spoločenských zmien. - ISBN 9788089208883 (viaz.) 

 

KNIHA KYSÚC 2009 
6. ročník čitateľskej súťaže - Počet nominovaných kníh: 28  
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Kategória náučná literatúra: 15 
1. miesto Kolektív autorov: Ondrej Zimka. / KOA Ondrej Zimka, Vladimír Ferko, Andrej Ferko, Ľudovít 

Petránsky, Štefan Tkáč, Ladislav Ťažký, Jozef Marec, Štefan Moravčík; fotogr. Jaroslav Velička; zost. 
Mária Ščuryová. - 1. vyd. - Čadca : Magma, 2009. - 331 s. - Anotácia: Život a dielo kysuckého umelca. - 
ISBN 9788096804146 (viaz.)  

2. miesto Marec Jozef: Ľudová strava na horných Kysuciach. / Jozef Marec a Mária Poljaková; fotogr. 
Jaroslav Velička. - 1. vyd. - Čadca : Kysucké múzeum, 2009. - 271 s. - Ďalší variant názvu: Receptár 
našich starých materí. - Na titulnom liste: "Požehnaj tieto dary ..." - Ľudová ... . - Anotácia: Tradičná 
kuchyňa ľudí a kulinárske tradície z oblasti horných Kysúc. - ISBN 9788096944552 (viaz.)  

3. miesto Holeštiak Pavol: Sú Kysuce súce? Netuctový tucet. / Pavol Holeštiak. - 1. vyd. - Martin : Matica 
slovenská, 2009. - 116 s. - Anotácia: Rozhovory s ľuďmi, ktorí majú svoje korene na Kysuciach. - ISBN 
9788081150159 (viaz.)  

Kategória beletria: 13  
1. miesto Ďuranová Mária: Už sa nebojím. / Mária Ďuranová. - 1. vyd . - Bratislava : Motýľ, 2009. - 204 s. - 

Anotácia: Príbeh dcéry a matky, ktorým do života vstúpila láska, ale aj ... - ISBN 9788089199860 (viaz.)  
2. miesto Kubica Peter: Kysuckovo: veršované povesti z kysuckých dolín. / Peter Kubica; ilustrátorka Zuzana 

Jesenská-Kubicová. - 1. vyd. - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009. - 63 s. - Anotácia: 
Kysucké obce v básňach. - ISBN 9788081150074 (viaz.)  

3. miesto Kolektív autorov: So srdcom na dlani. Zborník krátkych literárnych útvarov žiakov ZŠ J. A. 
Komenského v Čadci. / Tvorivé písanie; KOA Mária Pikuláková, Saskia Gomolová, Vanda Zvercová, Eva 
Mendelová, Sylvia Kyselová, Stanka Kašubjaková, Katka Slanináková, Vlado Zverec, Rudo Kužma; ilustr. 
Nicole Jantulíková, Vanda Zvercová, Márius Mackovčák. - 1. vyd. - Čadca : Základná škola J. A. 
Komenského, 2009. - 96 s. - Anotácia: Zborník literárnych prác kysuckých detí zo základnej školy J. A. 
Komenského v Čadci. - (brož.)  

 

KNIHA KYSÚC 2010  
7. ročník čitateľskej súťaže - Počet nominovaných kníh: 45  
Kategória náučná literatúra: 22  

1. miesto Velička Jaroslav: Kysuce : od Vianoc do Vianoc. / Jaroslav Velička. - 1. vyd. - Čadca : Magma, 
2010. - 551 s. - Anotácia: Zvyky, obyčaje, tradície, výtvarné diela a príroda Kysúc. - ISBN 9788089172177 
(viaz.)  

2. miesto Prišegem Ján a kolektív: Korene Makova. / Ján Prišegem. - 1. vyd. - Makov : Obec Makov, 2010. - 
167 s. - Anotácia: Z dejín Kysuckej obce Makov, makovské povesti a básne. - ISBN 9788097042950 (viaz.)  

3. miesto Kubica Peter: Kysucká literatúra I. / Peter Kubica; fotogr. Kysucká knižnica v Čadci. - 1. vyd. - 
Čadca : Magma, 2010. - 182 s. - Anotácia: Významné osobnosti kysuckej literatúry a ich diela. - ISBN 
9788089172139 (viaz.)  

Kategória beletria: 23  
1. miesto Križka Teodor; ilustrátorka Vaňousová Zuzana: Kresbička drobná navždy visí v ráme. / Teodor 

Križka; ilustr. Zuzana Vaňousová. - 1. vyd. - Bratislava : Factum bonum, 2010. - Anotácia: Zbierka básní 
ilustrovaná kysuckou rodáčkou. - ISBN 9788097031930 (viaz.)  

2. miesto Podoláková Ľubica: Keď sadá tma. / Ľubica Podoláková. - 1. vyd. - Čadca : Magma, 2010. - 94 s. - 
Ďalší variant názvu: When the night falls. - Anotácia: Zbierka básní a próz kysuckej autorky. - ISBN 
9788089172153 (viaz.)  

3. miesto Pajonk Anton: O dievčine z obrazu : rozprávky z prostredia Kysúc. / Anton Pajonk; ilustr. Zuzana 
Jesenská-Kubicová. - 1. vyd. - Čadca : Magma, 2010. - 60 s. - Anotácia: Zbierka rozprávok z Kysúc. - 
ISBN 9788089172184 (viaz.)  

 

KNIHA KYSÚC 2011  
8. ročník čitateľskej súťaže - Počet nominovaných kníh: 20  
Kategória náučná literatúra: 15  

1. miesto Podoláková Ľubica, Velička Jaroslav: Krásno nad Kysucou: prechádzky mestom. / Ľubica 
Podoláková; fotografie Jaroslav Velička. - 1. vyd. - Čadca : Magma, 2011. - 324 s. - Anotácia: Z histórie 
a súčasnosti najmladšieho kysuckého mesta. - ISBN 9788089172252 (viaz.)  

2. miesto Marec Jozef: Tradičné liečiteľstvo a ľudová mágia na horných Kysuciach. / Jozef Marec. - 1. vyd. - 
Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2011. - 395 s. - Anotácia: Tradičné povery, praktiky, úkony 
a zvyklosti duchovného sveta a liečiteľskej praxe obyvateľov horných Kysúc. - ISBN 9788081150517 
(viaz.)  
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3. miesto Gallik Ján: Ján Haranta v literárnokritickom kontexte. / Ján Gallik; predslov Peter Kubica; doslov 
Teodor Križka. - 1. vyd. - Čadca : Kysucké múzeum, 2011. - 207 s. - Anotácia: Tvorivé a životné postoje 
básnika slovenskej katolíckej moderny Jána Harantu. - ISBN 9788089172276 (viaz.)  

Kategória beletria: 5  
1. miesto Križka Teodor; ilustrátorka Vaňousová Zuzana: Rosa z pavučín. / Teodor Križka; ilustr. Zuzana 

Vaňousová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2011. - 76 s. - 
Anotácia: Zbierka básní s ilustráciami Zuzany Vaňousovej. - ISBN 978  

2. miesto Hrubý Ladislav: Brána do zabudnutého územia : dobrodružný román pre deti / Ladislav Hrubý; 
ilustrátor Stanislav Lajda. - 1. vyd. - Martin : Matica slovenská, 2011. - 192 s. - Anotácia: Tajná 
prázdninová výprava zavedie dvoch chlapcov do hôr, kde na nich číhajú nástrahy prírody a nakoniec sa 
dostanú na záhadné miesto, kde sa stretávajú časové dimenzie. - ISBN 9788081280177 (viaz.)  

 

KNIHA KYSÚC 2012  
9. ročník čitateľskej súťaže - Počet nominovaných kníh: 32  
Kategória náučná literatúra: 23  

1. miesto Mária Húšťavová: Ľudový odev na Kysuciach. / Mária Húšťavová; [fotografie Michal Lašut, Filip 
Lašut ... [et al.]. - 1. vyd. - [S.l. ]: Fomi, 2012. - 181 s. - Anotácia: Ľudový odev v jednotlivých oblastiach 
Kysúc. - ISBN 9788097022655 (viaz.)  

2. miesto Jesenský Miloš: Muzeológia na Kysuciach : nálezy : archívy : tradície / Miloš Jesenský; [s prílohou 
Kysucký dejepis od Rudolfa Mattera]. - [1. vyd. ]. - Čadca : Kysucké múzeum : Magma 2012. - 255 s. - 
Anotácia: Prierez múzejným bádaním v regióne Kysúc. - ISBN 9788089172283 (viaz.)  

3. miesto Ivana Kontríková - Šusteková Ivana: Ako sme si hľadali domov... Adaptácia migrantov z Kysúc 
v Radošínskej doline v 2. polovici 20. storočia: autoreferát dizertačnej práce / Ivana Šusteková. - 1. vyd. - 
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. - 21 s. - Anotácia: Migrácia a adaptácia obyvateľov Kysúc 
v Radošinskej doline. - ISBN 9788055801896 (brož.)  

Kategória beletria: 9  
1. miesto Ďuranová Mária: Ja už nie som ja. / Mária Ďuranová. - 1. vyd. - [Tovarné ]: Pulp, 2012. - 194 s. ; 21 

cm. - Miesto vydania uvedené podľa ISBN. - Anotácia: Postačil iba okamih, aby zmenil plány a život 
mladej a peknej ženy. - ISBN 9788097119201 (viaz.)  

2. miesto Vendrinský Valér: Hádanky a veršovačky od tetušky Hanky. 1. / Valér Vendrinský; ilustroval Igor 
Cvacho. - Žilina : Georg, 2012. - 47 s. - Anotácia: Ilustrovaná kniha hádaniek a veršovaniek. - ISBN 
9788089401741 (viaz.) 

3. miesto Kubica Peter: ZOOlogické MYŠlienky. / Peter Kubica; [ilustrácie Anna Pospíšilová]. - 1. vyd. - 
Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012. - 45 s. - Anotácia: Veršíky pre 
najmenšie deti so zvieracou tematikou. - ISBN 9788080616229 (viaz.)  

 

KNIHA KYSÚC 2013  
10. ročník čitateľskej súťaže - Počet nominovaných kníh: 60  
Kategória náučná literatúra: 39  

1. miesto Kolektív autorov: Štyridsaťpäť rokov Kysuckej nemocnice v Čadci : história a súčasnosť. / kolektív 
autorov; zostavila Viera Valková. - Čadca : Kysucká nemocnica s poliklinikou, 2013. - 169 s. - Anotácia: 
Začiatky organizovaného zdravotníctva na Kysuciach, budovanie zdravotníckeho zariadenia, jeho 
fungovanie a perspektíva ďalšieho vývoja. - ISBN 9788097142728 (brož.)  

2. miesto Turóci, Marti, Nagy Imrich: Matej Bel : Trenčianska stolica. / Matej Bel; zostavili: Martin Turóci, 
Imrich Nagy. - 1. vyd. - V Čadci : Kysucké múzeum, 2013. - 448 s. Anotácia: Život a dielo slovenského 
učenca. - ISBN 9788097078058 (viaz.) 

3. miesto Šuška Milan a kolektív: Kysuce, krajina a architektúra : Cnosti a neresti. / Milan Šuška a kol. - 1. 
vyd . - Čadca : Milan Šuška, 2013. - 190 s. - Anotácia: Stav vidieckeho prostredia na Kysuciach z hľadiska 
pôvodnej a modernej architektúry. - ISBN 9788097152581 (brož.)  

Kategória beletria: 21  
1. miesto Pajonk Anton: Dar od mravčieho kráľa : rozprávky z prostredia Kysúc. / Anton Pajonk; Ilustrácie 

Zuzana Jesenská-Kubicová. - Čadca : Magma, 2013. - 69 s. - Anotácia: Zbierka rozprávok. - ISBN 
9788089172344 (viaz.)  

2. miesto Mešťanová Terézia: Rozprávkové básničky z babičkinej truhličky. / [text a ilustrácie:] Terézia 
Mešťanová. - Čadca : Magma, 2013. - 80 s. : ilustr. - Anotácia: Rozprávková knižka s množstvom 
rozprávkových dobrodružstiev vo veršoch. - ISBN 9788089172351 (viaz.)  

3. miesto Bazger Ján: Život je cesta. / Ján Bazger. - Karviná : J. Bazger, 2013. - 103 s. - Anotácia: Zbierka 
básní. - ISBN 9788026039976 (brož.)  
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KNIHA KYSÚC 2014  
11. ročník čitateľskej súťaže - Počet nominovaných kníh: 37  
Kategória náučná literatúra: 28  

1. miesto Gajdičiar Ivan a kolektív: Vysoká nad Kysucou. / kolektív autorov; zostavil: Ivan Gajdičiar; 
[fotografie: P. Banetka ... [et al.]]. - Vysoká nad Kysucou : Obecný úrad, 2014. - 399 s. - Anotácia: 
Z histórie kysuckej obce, prírodné podmienky, farnosť, kultúrny a spoločenský život, školstvo, 
zdravotníctvo, zamestnania a remeslá. - ISBN 9788097162856 (viaz.)  

2. miesto Húšťavová Mária: Rudina vo zvykoch našich predkov. / Mária Hušťavová. - 1. vyd. - Martin : 
Fomi, 2014. - 103 s. - Anotácia: Miestne ľudové zvyky a miestna folklórna skupina Bukovinka. - ISBN 
9788097183219 (viaz.)  

3. miesto Pauková Veronika: Pola Negri známa i neznáma : diva svetového mena s poľsko-slovenskými 
koreňmi. / Veronika Pauková. - 1. vyd. - Čadca : Kysucké múzeum, 2014. - 199 s. - Anotácia: Informácie 
o živote Poly Negri, americkej herečky nemého filmu so slovenskými koreňmi. - ISBN 9788089751006 
(viaz.)  

Kategória beletria: 9  
1. miesto Belková Juliana: Neha na cholvarkoch. / Juliana Belková. - Staškov : Spolok rodákov Jozefa 

Kronera, 2014. - 45 s. - Obálkový názov: Neha na Cholvarkoch : Pocta Kysuciam. - Anotácia: Básne 
a fotografie zo života predkov na Kysuciach. - ISBN 9788097156558 (viaz.)  

2. miesto Bazger Ján: Rozprávky nielen z Kysúc. / Ján Bazger. - 1. vyd. - Karviná : Ján Bazger- vlastný 
náklad, 2014. - 127 s. - Anotácia: Zbierka rozprávok. - ISBD 9788026060734 (viaz.)  

3. miesto Slivková Marta: Húsky a kačičky. / Text a ilustrácie Marta Slivková. - 1. vyd. - Brno : Šuplík - 
Andrea Sasinová, 2014. - 42 s. - Anotácia: Zbierka básní pre deti. - ISBN 9788087590638 (brož.)  

 

KNIHA KYSÚC 2015  
12. ročník čitateľskej súťaže - Počet nominovaných kníh: 35  
Kategória náučná literatúra: 20  

1. miesto Laš Pavol: Skalité: obec pod Trojakom : monografia / Pavol Laš. - [Skalité ] : Obec Skalité, 2015. - 
559 s. : fotogr. - Anotácia: Informácie o histórii, školstve, významných rodákoch a z hospodárskeho 
a kultúrno-spoločenského života kysuckej obce Skalité. - ISBN 9788097069865 (viaz.)  

2. miesto Janík Mário, Jesenský Miloš, Matula Pavol, Paštrnák Ladislav, Turóci Martin: Kysuce 1938 - 1945: 
Vojnové osudy Kysúc a Kysučanov v rokoch 1938 – 1945. / Mário Janík...[et al.]; [preklad resumé 
František Vaško ]. - 1. vyd. - V Čadci Kysucké múzeum, 2015. - 272 s. - Obsahuje bibliografiu, 
bibliografické odkazy. - Anotácia: Kysuce v období druhej svetovej vojny, protifašistický odboj 
a oslobodzovanie. - Resumé v anglickom, nemeckom jazyku. - ISBN 9788089751082 (viaz.)  

3. miesto Hacková Magdaléna: Helena Zahradníková: Mojou príručnou batožinou je kysucký kroj : 
autobiografia speváčky ľudových piesní / [zostavila] Magdaléna Hacková; [kresby: Ondrej Zimka; farebné 
fotografie: Jaroslav Velička]. - Žilina : Krajské kultúrne stredisko, 2015. - 103 s. - Anotácia: Krátke 
príbehy zo života a o diele Heleny Záhradníkovej. - ISBN 9788085161922 (viaz.)  

Kategória beletria: 15  
1. miesto Banáš Jozef: Dementi : správa o stave spoločnosti. / Jozef Banáš. - 1. vyd. - Bratislava : Ikar, 2015. 

- 252 s. - Anotácia: S nadhľadom a ostrým vtipom podaný obraz verejného života na Slovensku a typické 
vlastnosti Slovákov, ich problémy a komplexy. - ISBN 9788055145471 (viaz.)  

2. miesto Sestra Šmidová Bonaventúra: Ježiš a ruža... A človek. / Mária Bonaventúra Šmidová; Ilustrovala 
Zuzana Jesenská Kubicová. - 1. vyd. - Žilina : Kongregácia Školských sestier sv. Františka, 2015. - 196 s. - 
ISBN 9788097176488 (viaz.)  

3. miesto Hrubý Ladislav: Amulet, dvojzubec a Hviezdy univerza. / Ladislav Hrubý; Ilustroval Stanislav 
Lajda. - Martin : Matica slovenská, 2015. - 172 s. - Anotácia: Dobrodružný príbeh partie mladých 
tínedžerov, ktorí sa snažia rozlúštiť záhadu starobylého kaštieľa. - ISBN 9788081281341 (viaz.)  

 

KNIHA KYSÚC 2016  
13. ročník čitateľskej súťaže - Počet nominovaných kníh: 33  
Kategória náučná literatúra: 22  

1. miesto Dubovický Oskár, Podmanický Ján: Stará Bystrica a okolie. 2 vydanie. Stará Bystrica: Slovakia Art 
Plus, 2016. ISBN 9788097230500  

2. miesto Janík Mário, Šinalová Dušana: Horná ulica. Čriepky z histórie. Kysucké Nové Mesto: Občianska 
iniciatíva Kysucké Nové Mesto, 2016. ISBN 9788097247263  
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3. miesto Makovské Vianoce. Spevník obľúbených vianočných piesní po vyše 70 rokoch ako 2. vydanie 
prináša Makovčanom a všetkým ľuďom dobrej vôle makovská škola. / Janka Petrovičová. Makov: ZŠ 
s MŠ, 2016. ISBN 7988097252793  

Kategória beletria: 11  
1. miesto Jakuš Jozef: Pán doktor, príďte 2. Príbehy a fotografie z kysuckých osád očami MUDr. Jozefa 

Jakuša. [Čadca]: Magma - Mária Ščuryová, 2016. ISBN 9788096804177  
2. miesto Harajdová Marta: TAKto. 1. vyd. Makov: Marta Harajdová, 2016. ISBN 9788097244590  
3. miesto Bazger Ján: Rozprávky našej babky. 1. vyd. Český Těšín: Ján Bazger-vlastný náklad, 2016. ISBN 

9788027001064 
 
 
 

Kniha Kysúc 2017 
 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja predstavuje  knihy, ktoré 
sa v anketovej čitateľskej súťaži uchádzali o titul Kniha Kysúc 2017: 
 

Made in láska  
V útlej knižke nám úspešná autorka televíznych publicistických relácii a režisérka dokumentov Oľga Pohanková predstavuje 
svoju prvú zbierku poézii. Vo svojich veršoch píše o láske a jej podobách, vážne aj menej vážne. Raz lásku ochraňuje, inokedy 
ju hľadá. Láska je večná, má silu výpovede a dotýka sa každého z nás. Knižka je obohatená ilustráciami významnej 
akademickej maliarky Běly Kolčákovej. Táto básnická zbierka uzrela svetlo sveta vo vydavateľstve FO ART v spolupráci so 
Združením V OBRAZE. //Beletria 
 

Temný horizont  
Historik, autor a spoluautor mnohých odborných publikácií v oblasti literatúry faktu, histórie a hraničných javov, Miloš 
Jesenský, čitateľom predstavuje voľné pokračovanie titulu „Reálne príbehy X“. V publikácií rozoberá záhady desiatej série 
Aktov X. Nové prípady agentov Muldera a Scullyovej nie sú iba ikonické dobrodružstvá vo svete konšpiračnej popkultúry, ale 
majú svoje reálne presahy aj do našej súčasnosti. V centre záujmu nie sú iba nové fakty o údajných katastrofách UFO, pátranie 
po mimozemských signáloch, ale aj nelichotivé aspekty genetických výskumov vedúcich ku klonovaniu človeka či náhľady za 
účelovo vykonštruovaný obraz o našej vlastnej civilizácii. Kniha bola vydaná vlastným nákladom autora. //Beletria 
 

Nezorné polia  
Literárna prvotina Andreja Kollárika je prvý diel z pripravovanej série o ľuďoch so schopnosťou stať sa neviditeľnými. Kniha 
je neveľká rozsahom, ale od úplného začiatku dokáže človeka vtiahnuť do deja. Zaujímavosťou sú pasáže, kde sa dozviete viac 
o živote vo fiktívnom svete, ktorý Andrej Kollárik vytvoril. Autor žije a tvorí v Kysuckom Novom Meste a knihu vydal 
vlastným nákladom. //Beletria 
 

Ohyb rieky  
Najnovší román Petra Holku zachytáva osudy troch generácií otcov a ich synov. Prvú časť tvorí rozprávanie starého otca. 
Napriek tomu, že spomína na pobyt v nacistickom Nemecku, príbeh hýri vtipom a presvedčením, že aj v najťažších pomeroch 
môže vzklíčiť láska. Druhú časť tvorí rozprávanie jeho syna, ktorý bilancuje svoj život s dôrazom na rodinné vzťahy a väzby 
i pracovné pôsobenie v minulom režime. Tretiu časť rozpráva na dovolenke pri mori starnúci spisovateľ, vnuk starého otca, 
ktorý žije s mladučkou Zuzanou. Jednotlivé časti príbehu sú predelené spomienkami žien, ich životných družiek. Hriechy 
mladosti postupne dobiehajú starého otca, otca i syna, a keďže sú zatajované, ležia na rodine ako prekliatie. Román, na ktorý 
sa po prečítaní nezabúda, bol vydaný vo vydavateľstve Ikar. //Beletria  
 
Rodina  
V poradí tretiu básnickú zbierku pod názvom Rodina, vo vydavateľstve Magma vydala rodáčka zo Svrčinovca Anna 
Škulavíková rod. Gajdošová. Okrem rodiny, ktorá je základom všetkého, ospevuje aj rodný kraj, okolie, v ktorom žije, ľudí, čo 
v ňom sú a Boha, ktorý ju sprevádza. Uvedenie básnickej zbierky do literárneho života sa konalo v kaplnke vo Svrčinovci na 
Závrší. Túto básnickú zbierku venovala svojej dcére Blaničke. Kniha je obohatená fotografiami zo života rodiny Gajdošovej, 
ktorých autorka je sesternica pani Škulavíkovej, Editka Stráňavová. //Beletria  
 

Po noci deň  
Príbeh sleduje osud zvláštnej rodiny, ktorú tvorí matka a dcéra. Lucia býva s matkou a jej striedajúcimi sa exotickými 
partnermi v jednoizbovom byte na okraji hlavného mesta. V malom byte je také súžitie komplikované najmä pre Luciu, ktorá 
medzičasom nenápadne dospela. Neútulné prostredie však neochudobňuje samotný život Lucie, kde je prítomná láska, síce 
prerývaná občasnými sklamaniami, ale žijú aj veľké sny. Čitateľ s napätím sleduje, ako sa dievča vymaňuje z nedôstojnej 
existencie a stavia na vlastné nohy. Román skúsenej spisovateľky Daniely Příhodovej sa dotýka aj šteklivých otázok imigrácie 
a stretu kultúr. Publikáciu vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej. //Beletria 
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Kráľ Artuš v histórii a mýtoch  
Autorom publikácie, ktorá je vydaná v edícii Zlatého fondu Kysuckého múzea v Čadci je Stanislav Mikolaj a ponúka knihu, 
v ktorej sa čitatelia môžu oboznámiť s jedným z najvýznamnejších hrdinov minulosti, ktorý sa v stredoveku nielen postavil na 
piedestál pokrytý zlatým rúnom antických bájí a povestí, ale spoluvytváral aj stredoeurópsku kultúru vrátane tej slovenskej. 
V tejto jedinečnej publikácii o kráľovi Artušovi nájdeme aj nádherné ilustrácie Stanislava Lajdu. //Odborná literatúra  
 

Príbeh Svätojánsky – Socha sv. Jána Nepomuckého v Divine  
Odborná publikácia, zostavená Marekom Sobolom, je dielom autorského kolektívu, ktorého členom bol aj Miloš Jesenský, 
riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci. Publikácia bola vydaná k príležitosti požehnania a odhalenia sochy svätého Jána 
Nepomuckého v Divine. Ako patrón mostov a komunikácie dokázal, že môže spájať aj v súčasnosti národy iných vierovyznaní 
a kultúr. Okrem životopisu svätého Jána Nepomuckého približuje tiež podobné pamiatky v bližšom okolí Diviny. Nie je to 
ucelená vedecká a historická štúdia o Jánovi Nepomuckom, ale vďaka svojmu obsahu pomôže pochopiť, ako sa aj v súčasnosti 
môže naplniť odkaz stredovekého mučeníka. Publikácia je doplnená kresbami erbov významného českého heraldika Zdirada J. 
K. Čecha. Kniha vyšla vo vydavateľstve Servare et Manere a spoluvydavateľom bolo Kysucké múzeum v Čadci. //Odborná 
literatúra  
 

Ako maliari vidia svet  
Úžasná kniha, v ktorej sa deti zoznámia s obrazmi slávnych slovenských maliarov, vyšla vo vydavateľstve SLOVART a je 
výsledkom viacročnej autorskej spolupráce detskej pedagogičky Kataríny Kosánovej, spisovateľky Andrey Gregušovej 
a ilustrátorky Nataše Štefunkovej. Originálnym spôsobom sprístupňuje detskému čitateľovi vyše 20 obrazov známych 
slovenských výtvarníkov ako Galanda, Fulla, Benka, Majerník, Klimo, Laluha, Zimka, Cipár a mnohí ďalší. K reprodukcii 
každého obrazu je krátky text, ktorý deťom približuje použité motívy, výtvarné techniky, farby, tvary a použité rekvizity. 
Všetky tieto veci a ešte oveľa viac vás naučia kamaráti GALÉ a RIA. //Odborná literatúra  
 

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 30. výročie  
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou pri príležitosti 30. výročia vzniku školy vydala pamätnú 
publikáciu, v ktorej tvorcovia chcú priblížiť nielen zmeny, ktorými škola prešla počas uplynulých tridsiatich rokov, ale aj 
nostalgicky zaspomínať a obzrieť sa do minulosti. Patrí medzi školy s tradíciou, a ako jediná na Kysuciach pripravuje 
odborníkov v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby, stavebníctva, technológie ochrany a tvorby životného prostredia. 
Publikáciu zostavila Mária Gavenčiaková a výtvarný návrh spracovala MAGMA Čadca. //Odborná literatúra  
 

Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti  
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vydala zborník z odborného seminára 
Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, kde odzneli 
príspevky renomovaných knihovníkov o aktuálnej situácii a stave v knižniciach kysuckého regiónu a knižníc Žilinského kraja, 
o možnostiach zlepšovania foriem a metód práce knižníc. Vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia a spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj. //Odborná literatúra  
 

Tajomstvá troch žien  
Libuša je žena v produktívnom veku, ktorá statočne celé roky znáša manželov egoizmus a lakomstvo. Keď však jej deti vyletia 
z rodného hniezda, dodá jej to potrebný impulz a rozhodne sa žiť nový život. V ženskom svete, ktorého je odrazu súčasťou, sa 
ale nečakane naštrbí vzťah jej dvoch dcér. Podarí sa obetavej mame postaviť most medzi vlastnými deťmi? A neprevalí sa 
pritom tajomná minulosť? Zaujímavé preplietanie osudov troch žien ponúka úspešná slovenská autorka Mária Ďuranová 
hlavne ženským čitateľkám vo svojej dvanástej knihe, ktorú prináša na knižný trh vydavateľstvo Brána. //Beletria 
 

Ochrana prírody na Kysuciach. Spomienky pamätníka.  
Najnovšia publikácia Rudolfa Geráta prezentuje záslužnú činnosť ochrancov prírody na Kysuciach a prináša obrovské 
množstvo zaujímavých informácií. Okrem faktografických údajov a dokumentačných fotografií sú pridanou hodnotou 
spomienky a príbehy pamätníka dlhoročného ochranárskeho úsilia a iniciátora mnohých úspešných projektov – pána Rudolfa 
Geráta. V úvode knihy sú vyzdvihnuté tri TOP akcie kysuckých ochranárov, ktoré rozbehli dlhoročný a veľmi prospešný 
proces ochrany životného prostredia. Knihu, ktorá je ďalším úspešným počinom vydavateľstva Magma v Čadci, spestruje 
množstvo fotografií spoluautora Jaroslava Veličku. //Odborná literatúra  
 

Večerný letný koncert  
Manželské vzťahy, trpká súčasnosť a nostalgické spomienky na minulosť sú spojovacou niťou príbehu, ktorý rozvíja hlavný 
hrdina Adrián. Plánovaná cesta manželov Pastuchovcov na letnú dovolenku na chalupe sa skomplikuje. Adrián trochu 
podľahne svojej slabosti a zdrží sa v mestskej krčme. Jeho manželka Vera musí sama absolvovať nebezpečnú nočnú púť do 
hôr, do malej osady horského kysuckého kraja. V lete ju hojne navštevujú dovolenkári, potomkovia pôvodných obyvateľov, 
ale i zopár neznámych, napríklad pozoruhodná postava ornitológa. Vzorce vzťahov sa zauzľujú. Naoko tiché, miestami až 
magické prostredie starobylej osady skrýva les nepredvídateľných okolností. Večerný letný koncert Ladislava Hrubého ponúka 
vydavateľstvo Matice slovenskej. //Beletria  
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Dúhová loptička a iné rozprávky  
Ján Bazger, rodák z Olešnej žijúci v Karvinej, píše v českom i slovenskom jazyku a svojou básnickou i prozaickou tvorbou 
spája obidva blízke národy. Jeho najnovšia dvojjazyčná knižka, vydaná vlastným nákladom, poteší rovnako deti v Čechách i na 
Slovensku. Rozprávky o stratenej dúhovej loptičke, zvieratkách, vodných škriatkoch a permoníkoch ilustroval sám autor a dve 
malé výtvarníčky Klárka a Eliška Soukupové. Príťažlivé detské kresby a rozprávkové príbehy priblížia čitateľovi čarovný svet 
rozprávok, ktorý prináša nielen zábavu a rozptýlenie, ale i ponaučenia a overené životné pravdy. //Beletria 
 

Pamäte Zuzany Vaňousovej – Kronerovej: Herečka  
Spolok rodákov Jozefa Kronera v Staškove vydal knižné pamäte svojej rodáčky Zuzany Vaňousovej – Kronerovej, ktoré 
zachytávajú jej spomienky na detstvo, súrodencov, na to čo milovala a čo ju robilo v živote šťastnou. Knižka je napísaná 
prostredníctvom spomienok jej detí, vnúčat, a príbuzných, ako mozaika zážitkov, ktoré zachytávajú život rodiny Kronerovcov 
a Vaňousovcov. Kniha je doplnená bohatým fotografickým archívom života herečky a výtvarníčky. Profilové fotografie 
zhotovili Jaroslav Velička a Ján Belko. Jedinečnú pamätnicu zostavili Juliana Belková, Oldřich Vaňous, Drahomíra Vaňousová 
a Vladimír Gajdošík. Výtvarný návrh knihy zhotovila Mária Ščuryová a kvalitné grafické spracovanie pochádza z dielne 
vydavateľstva Magma. //Beletria  
 

Za troch chlapcov  
Začínajúca kysucká autorka Soňa Behúňová, iba pol roka od vydania úspešnej básnickej zbierky Cesta do seba, prináša svoje 
druhé literárne dielo. Tentokrát ponúka knihu poviedok, v ktorých sa otvorila a načrela do zásobníka svojich spomienok, aby 
sa o ne podelila s čitateľmi. V knihe sa nachádza sedemdesiatštyri príbehov a sú obohatené fotografiami zo súkromného 
archívu autorky. Autobiografickú knihu čadčianskej rodáčky graficky stvárnilo a vydalo vydavateľstvo Magma v Čadci. Na 
fotografickom spracovaní obálky sa podieľala Janka Kováčiková. //Beletria  
 

Človečina nesmrdí  
V poradí už 17 knihu z pera známeho kysuckého autora a lekára, Jozefa Marca vydalo vydavateľstvo Magma Čadca. Je to 
zbierka poviedok z dvoch zdanlivo nesúvisiacich oblastí. Z prostredia kysuckých vrchárov v toku času a z obdobia autorovho 
pôsobenia na pohotovosti v kysuckej záchranke v priebehu asi 25 rokov. Jednotlivé príbehy tematicky nesúvisia iba zdanlivo. 
Pred 30 rokmi ešte žilo na kysuckých vrchoch pomerne veľa ľudí a najdramatickejšie príbehy vychádzajú práve z tohto 
prostredia. Fotografia na obálke knihy je od známeho kysuckého fotografa Jaroslava Veličku. //Beletria  
 

Zabudnutá záhrada  
Akademický maliar Ondrej Zimka s knihou Zabudnutá záhrada sa nám predstaví ako spisovateľ. K svojmu osemdesiatemu 
životnému jubileu si doprial zaujímavú knihu plnú spomienok na svoje detstvo a rodnú Turzovku. A to všetko je napísané 
s ľahkosťou, ktorá je vlastná jeho výtvarnému prejavu. V knihe často používa rodné kysucké nárečie. Text je tým ozvláštnený, 
no chvíľu trvá, než si nárečie osvojíte a postupne rozlúštite zmysel slov a výrazov. Vzácnu publikáciu vhodne dopĺňa 
množstvo dobových historických fotografií z archívu rodiny Zimkovej i samotné Zimkove obrazy. Na tvorbe reprodukcií 
a fotografií Ondreja Zimku má značnú zásluhu fotograf Jaroslav Velička. Návrh publikácie spracovala Mária Ščuryová a na 
knižný trh ju prináša vydavateľstvo Magma. //Beletria  
 

Somár je Švajčiar  
Nová knižka Jozefa Banáša má nezvyčajný názov Somár je Švajčiar. Prečo práve taký názov, to sa už dozvedáme na prvých 
stranách z príbehu, ktorý sa odohral v pätnástom storočí, keď prebiehali prudké boje medzi Švajčiarmi z Leventínskeho údolia 
a Milánom. Takmer 300 stranová kniha ponúka slovenskému čitateľovi návod, ako prežiť medzi ľuďmi, v podobe 
inšpiratívnych myšlienok, miniúvah, krátkych príbehov, skúseností a to všetko je doplnené kresbami Ivana a Dávida 
Popovičovcov. Kresby sú také výstižné, že niekedy neilustrujú len texty, ale oni samotné vytvárajú obrazový komentár 
drobnými kresbami a karikatúrami. Takže, ak sa vám náhodou nebude chcieť čítať, stačí si poriadne pozrieť skvostné kresby. 
Román vyšiel vo vydavateľstve Ikar. //Beletria  
 

Základná škola na Rázusovej ulici v Čadci 1967 - 2017  
Reprezentačná pamätná publikácia zostavovateľov Zdenky Maslíkovej, Yvonny Marjakovej, Marcely Piškovej, Zuzany 
Masárovej, Miriam Maslíkovej a Jána Czána ponúka čitateľovi prehľad najdôležitejších udalostí v 50-ročnej histórii školy, 
ktorá bola slávnostne otvorená v školskom roku 1967/1968. Bohatý fotografický materiál rozpráva históriu i noteniu úspechov 
aj neúspechov i k vytvoreniu vízie do budúcnosti. Výročnú publikáciu vydala Základná škola na Rázusovej ulici v Čadci. 
Grafický návrh a spracovanie zhotovila Mária Ščuryová z vydavateľstva Magma. //Odborná literatúra  
 

Dubie 1367 - 2017  
Monografia Dubie vznikla pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o kedysi samostatnej obci Dubie v okrese 
Kysucké Nové Mesto. Okrem geografických údajov a zaujímavosti prírody sú v publikácii zachytené dejiny obce od prvej 
písomnej zmienky až po koniec 20. storočia. Autor Mário Janík ponúka čitateľom ucelený pohľad na sociálne a spoločenské 
aspekty života obce neskôr zlúčenej s mestom Kysucké Nové Mesto. Texty dopĺňajú reprodukcie listín, máp a iných dobových 
dokumentov i množstvo fotografií. Monografia zachytáva mená mnohých Dubanov, ktorí svojou činnosťou a tvorivou prácou 
zanechali nezmazateľné stopy v kultúre, športe či iných odvetviach spoločenského života. Spoluautormi a zároveň autormi 
myšlienky vydať knihu boli manželia Tatiana a Ľubomír Jánoškovci. Publikáciu oživili kresby Ľubice Šustekovej a vydalo ju 
Občianske združenie Dubie spolu s Kysuckým múzeom v Čadci. //Odborná literatúra  
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Pseudologia phantastica  
Najnovší román autora Jaroslava Klusa je smutný autenticky ladený príbeh prestrihovaný listami hlavného hrdinu svojej 
psychickej chorobe. Dej sa začína odvíjať od návratu psychiatrického pacienta do života, jeho zvolenia za riaditeľa školy, 
napísania románu a napokon jeho vydania. Nasleduje obdobie slávy, no po krátkom opojení úspechom, alkoholom a novou 
láskou nastane osobnostný rozvrat. Klusov román nás vedie k zamysleniu, ako vlastne žijeme, o čo sa snažíme a či má zmysel 
honba za slávou, či úspechom. Pútavo napísaný príbeh prináša na knižný trh Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. 
//Beletria  
 

Jašíkove Kysuce 2017. Zborník vybraných súťažných prác účastníkov 49. 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 49. 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 
 

Irenka Zemaníková. Detstvo naboso. Obrazy, básne, spomienky  
Kysucké vydavateľstvo MAGMA už dve desiatky rokov ponúka čitateľom poznanie a krásu prostredníctvom pozoruhodných 
knižných titulov. Ďalšou úspešnou publikáciou z ich vydavateľskej produkcie je kniha Detstvo naboso, vydaná pri príležitosti 
80. narodenín maliarky a zároveň autorky Irenky Zemaníkovej. Rodáčka z Rakovej vložila do knihy okrem kresieb a fotografií 
aj svoje srdce. Zostavovateľky publikácie Jarmila Janiková a Mária Ščuryová prostredníctvom maľovaných obrázkov 
umelkyne zložili mozaiku života insitnej maliarky, ktorá približuje život v Rakovej v období jej detstva. Krajinky, ľudia, život, 
tradície a zvyky, tak ako to bolo naozaj za čias našich dedov. //Odborná literatúra  
 

Biela pani  
Napínavý román je napísaný na základe skutočnej udalosti, ktorá sa odohrala na Kysuciach v roku 2012. Mladé dievča počas 
snehovej kalamity uviazne v horách, no podarí sa jej zavolať na tiesňovú linku. Jadro príbehu tvorí priebeh záchrany stratenej 
Mišky v nehostinnom horskom teréne a mrazivom počasí. Skutočné fakty príbehu autor pútavo rozvinul a do deja 
zakomponoval i mystiku s prvkami trileru. Dramatický dej sa končí nečakaným rozuzlením, pričom dráma vrcholí na úpätí 
Kysuckých hôr v tých najhorších poveternostných podmienkach. Novinka od slovenského autora Romana Kulicha vyšla vo 
vydavateľstve Brána. //Beletria 
 

Potvorstvá koruny tvorstva alebo smiechom proti hriechu  
Autor knihy Ján Grešák, rodák z Nesluše, sa už viac ako dvadsaťpäť rokov pohybuje na literárnej scéne. Popri poézii a próze 
sa venuje hlavne publikačnej činnosti. Známy je však aj ako autor monografie o vzniku a vývoji neslušských osád. V knihe 
Potvorstvá koruny tvorstva alebo smiechom proti hriechu autor ponúka aforizmy, sentencie, epigramy, úvahy a fejtóny 
okorenené humorom, ktoré si medzi čitateľmi určite nájdu množstvo priaznivcov. Knihu zdobia ilustrácie Márie Ondruškovej 
a vydalo ju vydavateľstvo Georg. //Beletria  
 

Ako znejú...  
Reprezentatívna publikácia Ako znejú... bola vydaná v rámci rovnomenného projektu, ktorého autormi sú Roman Bienik 
a Katarína Kendrová. Predstavuje jedenásť výrobcov ľudových hudobných nástrojov z rôznych regiónov Žilinského kraja. 
Čitateľovi poskytuje komplexnú informáciu o ich živote, vzdelaní, technikách práce, nadobudnutých zručnostiach a zároveň 
ich prezentuje ako vynikajúcich interpretov hudby a držiteľov mnohých ocenení. Kysucký región v publikácii s bohatým 
fotografickým materiálom reprezentuje Bartolomej Gernát a Jaroslav Stráňavský. Knihu vydalo Považské múzeum v Žiline. 
//Odborná literatúra  
 

Daleká misie  
Miloš Jesenský, renomovaný historik, záhadológ, autor literatúry faktu a sci-fi, sa už vyše dve desaťročia venuje publicistike 
z oblasti záhad histórie a rozmanitých hraničných javov. Vo svojej najnovšej publikácií sa zaoberá problematikou obracania 
mimozemšťanov na kresťanskú vieru. Správa, že kresťanskí teológovia sa už tristo rokov zaoberajú myšlienkou obývanosti 
vesmíru a otázkou, aký postoj by kresťanstvo k mimozemšťanom malo zaujať, je viac než prekvapujúce zistenie. Autor vo 
svojej publikácii však neponúka jasnú odpoveď na otázku, či mimozemšťania skutočne existujú a či sa cirkevní misionári 
v budúcnosti rozletia kázať evanjelium na iné planéty, prináša skôr prierez historickou diskusiou. Knihu v českom jazyku 
uvádza na knižný trh vydavateľstvo AOS Publishing v Ústi nad Labem. //Odborná literatúra  
 

Turistické a cykloturistické trasy na Kysuciach  
Útla kniha je pozvánkou nielen na pešie túry, ale aj na zdolávanie regiónu Kysúc na dvoch kolesách. Mierny kopcovitý terén 
Kysúc je ako stvorený na nenáročnú pešiu či cyklistickú turistiku. Región ponúka približne 500 km značených turistických 
a takmer 450 km cyklistických trás. Propagačný materiál prináša výber toho najlepšieho a je doplnený praktickými 
informáciami, mapami, značením, prístupom jednotlivých trás a zaujímavosťami, ktoré môžete objaviť na turistickej trase. 
Brožúrku zostavila Emília Maloušová a vydala ju Organizácia cestovného ruchu Kysuce. //Odborná literatúra 
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Kysucká knižnica v Čadci - centrum informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve regiónu Kysúc  
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 vydala reprezentatívnu publikáciu, v ktorej nájdete informácie 
o aktivitách Kysuckej knižnice v Čadci a zároveň aj o spolupráci kysuckej a żywieckej knižnice. Kniha, ktorú zostavili 
a spracovala Janka Mudríková, sa zameriava predovšetkým na prácu s informáciami a informačnými zdrojmi o prírodnom 
a kultúrnom dedičstve oboch susediacich regiónov. Publikácia ponúka čitateľom aj stručný prehľad histórie knižnice v Čadci. 
Táto dvojjazyčná publikácia by mala slúžiť na rozšírenie znalostného obzoru obyvateľov, na podporu turizmu, ale aj na 
potrebu ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva. //Odborná literatúra  
 

Jurinova jeseň 2017. Zborník vybraných prác celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby  
Jurinova jeseň 2017 je zborník vybraných súťažných prác autorov. Publikácia predkladá čitateľovi aktuálny obraz súčasnej 
slovenskej duchovnej 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  
 

Matej Bel. Zvolenská stolica  
Zlatý fond Kysuckého múzea v Čadci prináša čitateľom ďalší zväzok Belových Vedomostí, zostavený podľa zásad 
bilingválnej slovenskolatinskej koncepcie. Monografia pozostáva z dvoch nosných častí. Prvú predstavuje originálny latinský 
text Vedomostí, druhú tvorí slovenský preklad latinského textu. Publikáciu zostavili – Imrich Nagy z Katedry histórie 
Filozofickej fakulty Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici a Martin Turóci z Kysuckého múzea v Čadci. Súčasťou 
publikácie je i originálna mapa Zvolenskej stolice, ktorú pre pôvodné vydanie vyhotovil cisársky kartograf Samuel Mikovíni. 
//Odborná literatúra  
 

Palárik žije. Súborné dramatické dielo Jána Palárika  
Združenie životnými cestami Jána Palárika so sídlom v Rakovej vydalo ďalšiu publikáciu o našom slávnom rodákovi. Obsiahla 
kniha s rozsahom 400 strán je určená ľudom, ktorí majú záujem o tento druh umenia. Editor knihy, Martin Timko, sa 
predovšetkým zameral na Palárikove dramatické diela, ktoré sprítomňujú živý a nadčasový odkaz Jána Palárika. //Beletria 
 

Proti prúdu. Kysuce na starých pohľadniciach  
Ucelený dokument, ktorý je výsledkom zberateľskej činnosti autorov Antona Laša a Karola Masnicu, prináša čitateľovi 
zaujímavý pohľad do minulosti Kysúc. Proti prúdu rieky Kysuce zachytáva starú tvár obcí a miest od Budatína až po Makov. 
Publikácia, ktorá obsahuje viac ako 200 fotografií bola vydaná vlastným nákladom. Na odbornej textovej časti sa podieľali 
autori – Drahomír Velička, Ivana Kontríková Šusteková a Ivan Gajdičiar st. Pridanou hodnotou príťažlivej obrazovej 
publikácie sú popisné texty k fotografiám v anglickom a v poľskom jazyku. //Odborná literatúra  
 

Filip Lašut (1945-2012) - pocta divadelnému fotografovi. Fotograf, dokumentarista a vydavateľ 
Filip Lašut postavil divadelnú fotografiu v ochotníckom divadle na Slovensku na najvyšší piedestál a slovenskí ochotníci sú 
mu za to veľmi vďační. Autori – Mišo A. Kováč, Katarína Šulganová a Michal Lašut vydaním publikácie vzdávajú hold jeho 
životu a rozsiahlej fotografickej tvorbe. Monografia má 172 strán. Zaujímavý text doplňuje 340 divadelných čiernobielych 
a farebných fotografií z najvýznamnejších celoslovenských i zahraničných divadelných prehliadok, folklórnych slávností 
a predstavení ochotníckych súborov. Spomienky a vyznania autorov i významných osobností kultúry a divadla približujú 
osobnosť človeka, ktorý cez objektív svojho fotoaparátu umelecky zdokumentoval značnú časť histórie divadelného umenia na 
Slovensku. Publikáciu vydalo vydavateľstvo FOMI s. r. o. //Odborná literatúra  
 

Manuál: Ako stavať pod Rozsutcom  
Publikácia, ktorú vydalo Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina je určená pre obce a drobných stavebníkoch 
v terchovskej doline. Na jej spracovaní sa podieľal autorský kolektív pod vedením Milana Šušku - autora a spoluautora 
viacerých publikácií popularizujúcich potreby citlivého prístupu k architektúre na slovenskom vidieku. Odborný manuál 
obsahuje jednoducho podané zásady pre rekonštrukciu starej a tvorbu novej architektúry v dedinách a starostlivosť o zeleň 
a krajinu. //Odborná literatúra 
 

ONDREJ ZIMKA. Osobnosť a dielo  
Reprezentatívna obrazová publikácia a ďalší knižný klenot z produkcie vydavateľstva Magma v Čadci poteší každého čitateľa 
a milovníka umenia. Zostavovateľka Mária Ščuryová mapuje životné osudy a ponúka prehľad umeleckej tvorby významného 
výtvarníka a ilustrátora, ale i vyznania viacerých osobností kultúrneho a spoločenského života. V knihe je použitých vyše 150 
reprodukcií obrazov z tvorby posledných rokov umelca. Obraz človeka a obraz krajiny, s ktorou je úzko spätý už od detstva, 
dokumentujú fotografie Jaroslava Veličku. Pestrá paleta maľovaných príbehov ponúka možnosť nazrieť do magického sveta 
umeleckej duše Ondreja Zimku pri príležitosti jeho významného životného jubilea. //Odborná literatúra 
 

Čierne – dedinka naša  
Plnofarebnú monografiu obce s rozsahom vyše 560 strán vydalo Vydavateľstvo Magma - Mária Ščuryová v Čadci pre obec 
Čierne. Bohaté obsahové zameranie prináša množstvo informácií o obci a jej obyvateľoch z minulosti i prítomnosti. 
Nachádzajú sa v nej základné informácie o obci, jej dejinách, katastri, o dvoch svetových vojnách a živote po nich. Čitatelia sa 
dozvedia fakty o náboženskom živote, športe, kultúre a najnovšie informácie o medzinárodnej spolupráci s Českou a Poľskou 
republikou. Na knihe pracoval široký autorský kolektív: Mária Ščuryová, Pavol Gomola, Mária Stráňavová, Agnesa Čanecká, 
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Jozef Potočár, Ján Ďurica, Iveta Bobulová, Božena Časnochová, Ján Findura, Drahomír Velička, Rudolf Gerát, Jaroslav 
Velička, Zuzana Priečková, Ladislav Paštrnák, Marta Jašurková, Lukáš Jurga, Juraj Bukovan, Juraj Laššuth. Táto kniha je 
o ľuďoch a pre ľudí, ktorým dedinka prirástla k srdcu alebo majú v nej korene. //Odborná literatúra 
 

Dejiny osídlenia Kysúc  
Monografia autora Drahomíra Veličku sa podrobne venuje vývoju osídlenia Kysúc od najstarších čias až do 18. storočia, 
v niektorých častiach až do 20. storočia. Autor vo svojom diele prezentuje všetky doterajšie poznatky o dejinách Kysúc, ale 
prináša aj nové zistenia, ktoré posúvajú datovanie najstarších známych písomných zmienok o niektorých lokalitách. 
Predstavovaná publikácia sa zaradila medzi kvalitné odborné práce o regionálnych dejinách, ktoré významnou mierou 
prispievajú k poznaniu slovenských dejín. Knihu vydalo Združenie Terra Kisucensis so sídlom v Turzovke. //Odborná 
literatúra 
 

Dolné Kysuce (samosprávy, dobrovoľní hasiči, úspešné firmy a osobnosti)  
Kniha je prezentáciou samospráv dolnokysuckého regiónu, dobrovoľných hasičov, firiem, spoločností a zaujímavých 
osobností novodobých dejín okresu Kysucké Nové Mesto. Autori textov: Ľudovít Hoch, Dušana Šinalová, Júlia Jaššová 
a Alena Jaššová načreli do známej i neznámej histórie obcí dolných Kysúc. Samostatná kapitola v publikácii je venovaná 
dobrovoľným hasičským zborom okresu Kysucké Nové Mesto. Knižná publikácia poteší všetkých čitateľov, ktorí v nej nájdu 
spomienky na svojich pradedov, dedov, ale i na samých seba. Publikáciu vydalo Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová so 
sídlom v Šali. //Odborná literatúra  
 

Poďme sa báť  
Lekár, spisovateľ a zberateľ ľudovej slovesnosti, Jozef Marec, patrí k úspešným kysuckým spisovateľom. Kniha s podnázvom 
Kysucké rozprávky pre malých aj veľkých vyšla po prvý raz v roku 2006. Upravené a doplnené druhé vydanie z roku 2017 
opätovne ponúka veselé rozprávky a historky o smrtke, vodníkoch, svetlonosoch, kráľovi hadov či o vílach pochádzajúcich 
z Kysúc, kde nie je núdza o tajomné príbehy. Autor knihu napísal na popud detských čitateľov Kysuckej knižnice v Čadci, 
s ktorými tu opakovane prežíval čarovnú magickú noc Hansa Christiana Andersena. Nové vydanie je obohatené ilustráciami 
Gabriely Droppovej. Knihu prináša na knižný trh vydavateľstvo Artis Omnis v Žiline. //Beletria  
 

Tvoja kniha do kabelky  
Úspešná fit-blogerka a autorka tejto motivačnej knihy pre ženy, Alžbeta Jánošíková, prináša do každej ženskej kabelky 
motiváciu, recepty, cvičenie, psychológa, kuchára a osobného trénera. To všetko nájdete v tejto milej, vtipnej knihe, ktorá 
v sebe ukrýva celý ženský svet. Skúste ju len tak niekde na začiatku alebo v strede otvoriť a začítať sa do dvoch či troch 
riadkov. Možno práve medzi jej riadkami nájdete odpovede, ktoré zmenia váš pohľad na život a na samú seba. Na knihe 
spolupracovali Miroslava Belišová a Jana Jánošíková, ktoré prispeli do knihy množstvom fotografií receptov a cvikov. Knihu 
vydal Jozef Jánošík z Kysuckého Nového Mesta. //Odborná literatúra 
 

Literárno-historické chodníčky Beskydami  
Krajská knižnica v Žiline v spolupráci s partnerskou knižnicou Książnice Beskidzkej v Bielsku-Białej v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce vydali publikáciu k spoznávaniu slovenských a poľských Beskýd. Dvojjazyčná publikácia ponúka 
spoznávanie významných osobností, ktoré sa nezmazateľne zapísali do histórie týchto regiónov a zároveň prezentuje prírodné 
krásy a hmotné kultúrne dedičstvo Beskýd. Bohatý fotografický materiál inšpiruje k návšteve a prispieva k propagácii regiónov 
za ich hranicami. //Odborná literatúra  
 

Kysucké povesti 
Spisovateľ Ján Podmanický s bohatým prínosom povestí z Kysúc prispel do Povesťovej mapy Slovenska už v roku 2002. 
Medzinárodná federácia detských kníh a Medzinárodný dom umenia Bibiana v roku 2003 zaradili Kysucké povesti medzi 
najkrajšie a najlepšie detské knihy. V roku 2017 vydavateľstvo Matice slovenskej vydalo túto čitateľsky úspešnú knihu už 
v druhom, upravenom vydaní s výstižnými ilustráciami Miloša Koptáka. Nechajte sa pozvať na prechádzku drsným, ale 
čarokrásnym kútom sveta pozdĺž rieky Kysuce, aby opäť ožívali bájne tajomstvá a zabudnuté príbehy. //Beletria  
 

Miešaný spevácky zbor KYSUCA so sídlom v meste Čadca  
Pri príležitosti výročia vzniku Miešaného speváckeho zboru Kysuca, ktorý pôsobí na kysuckej kultúrnej scéne už nádherných 
40 rokov, vydal zbor vo Vydavateľstve Magma svoju knižnú pamätnicu. Autorkou knihy je Magdaléna Hacková, ktorá 
všetkých členov zboru veľmi dobre pozná, spolupracuje s ním od jeho založenia, pravidelne moderuje jeho koncerty a aktívne 
sa venuje aj medzinárodnej spolupráci zboru s talianskymi partnermi. Knižná publikácia mapuje históriu zboru od jeho vzniku 
až po súčasnosť. Obsahuje bohatý fotografický materiál, ktorým publikáciu doplnili Zuzana Priečková a Ľubica Podoláková. 
Vydanie knihy podporili mesto Čadca a Fond na podporu umenia. //Odborná literatúra 
 

Goralské slávnosti Skalité. Pamätnica 25 rokov Goralských slávností v Skalitom  
Obec Skalité pri príležitosti 25. výročia založenia Goralských slávností vydala pamätnicu, ktorá mapuje štvrťstoročie festivalu 
a zároveň je prezentáciou obce, ktorá žije folklórom, tradíciami a kultúrou. Publikáciu napísal Pavol Laš, skalický rodák, ako 
pripomienku všetkým, ktorí si z festivalu odnášajú krásne zážitky. Sú v nej zachytené najvýznamnejšie okamihy tohto 
jedinečného festivalu goralskej kultúry na Kysuciach, ktorý sa stal súčasťou kultúrneho života v obci. Grafickú úpravu, ktorá 
obohatila vzhľad publikácie zabezpečila Mária Ščuryová - MAGMA. //Odborná literatúra  
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Horný Vadičov - historická monografia obce  
Kniha je historicky prvou monografiou o obci Horný Vadičov od jej prvopočiatkov až po súčasnosť. Na jej zrode 
spolupracoval kolektív viacerých autorov pod vedením zanietenej etnografky a znalkyne ľudovej kultúry Márie Húšťavovej, 
ktorá sa žiaľ vydania publikácie nedožila. Obsah monografie tvorí množstvo odborných príspevkov z histórie Horného 
Vadičova, jeho spoločenského života a etnológie obce. Publikácia je venovaná všetkým, ktorí v obci žili, pracovali a snívali 
svoj sen o lepšom živote a tiež budúcim generáciám ako spomienka a zdroj ucelených kvalitných informácií k štúdiu histórie 
obce. Publikáciu vydalo vydavateľstvo FOMI s. r. o. //Odborná literatúra  
 

Sme nevinní!  
Básnický debut mladého kysuckého básnika Kristiána Grupača ponúka všetko, čo má mať provokatívna, dravá 
a nekompromisná poézia mladého muža: vzdor, nesúhlas, výkriky, ale i nehu, volanie po kráse a čistote v živote, ale i v básni. 
Autor si buduje vlastnú priamu poetiku, ktorá pramení z bezprostrednosti, úprimnosti a úsilí po pomenovaní sveta. Kolekcia 
autentickej súčasnej slovenskej poézie ponúka možnosť zastaviť sa, ustrnúť, nesúhlasiť, ale tiež možno pripustiť, že nič nie je 
také dôležité, kým nejde o život. A o ten v poézii ide vždy. Básnická zbierka vyšla v Edícii mladých slovenských autorov 
časopisu Dotyky. //Beletria  
 

Architekt svitajúcich časov Blažej Félix Bulla  
Historik Peter Huba v bohato ilustrovanej monografii o Blažejovi Félixovi Bullovi po prvýkrát vytvoril celkový obraz o živote 
a diele tejto významnej osobnosti našich národných dejín. Čitateľov zoznamuje so vznikom slovenského slohu i so všetkým, 
čo súvisí s výstavbou Národného domu i mnohých iných stavieb. Odborný text dopĺňajú beletrizované pasáže z pera známeho 
kysuckého autora Petra Kubicu a bohatá obrazová príloha. Publikáciu prináša na trh Vydavateľstvo Matice slovenskej 
v Martine. //Odborná literatúra 
 

Najväčšie záhady a mystériá Slovenska  
Miloš Jesenský, Ján Lacika, Tünde Lengyelová a Ľuboš Machaj vytvorili bohato ilustrovanú knihu o podivných nálezoch 
a svedectvách, o nevysvetliteľných javoch a záhadách, o postavách našich dejín opradených tajomstvom a legendami. 
Neobjasnené záhady rôzneho druhu neobišli ani územie Slovenska. Ľudí na celom svete odnepamäti vzrušovali podivuhodné 
prírodné úkazy či udalosti, ktoré si nedokázali vysvetliť. Vzbudzovali v nich zvedavosť i strach a často im pripisovali 
nadprirodzený pôvod a vlastnosti. Niektoré z nich pokrok vedy dokázal objasniť, mnohé však stále zostávajú zahalené 
tajomstvom. Publikáciu pre fanúšikov záhad a mystérií vydalo vydavateľstvo Ikar – Príroda. //Odborná literatúra 
 
 

 
Vyhodnotenie čitateľskej ankety: 
 
 

Do čitateľskej súťaže o ocenenie Kniha Kysúc 2017 bolo nominovaných spolu 51 titulov kníh, z toho 
v kategórii náučná literatúra bolo nominovaných 28 titulov a v kategórii beletria 23 titulov.  
Knihy získali spolu 11 995 platných hlasov, z toho 6 495 hlasov pre knihy z kategórie náučnej literatúry a 5 500 
hlasov zaslali priaznivci knihám z kategórie beletria.  

Pri kontrole hlasovacích lístkov bolo 52 hlasovacích lístkov vyhlásených za neplatné – tieto lístky neboli 
zarátane do hlasovania (na hlasovacích lístkoch bolo zakrúžkovaných viac titulov, neboli označené žiadne, alebo 
neboli uvedené mená a celé adresy hlasujúcich).  

 
Podľa počtu získaných hlasov sa stanovuje nasledujúce poradie víťazných titulov v čitateľskej ankete 

Kniha Kysúc 2017.  
 

Kategória beletria: 
  
I. miesto s počtom 1211 platných hlasov získala kniha - Zabudnutá záhrada akademického maliara 

Ondreja Zimku 
 

II. miesto s počtom 775 platných hlasov získala kniha - Temný horizont. Nové prípady Muldera 
a Scullyovej 

 

III. miesto s počtom 579 hlasov získala kniha - Pamäte Zuzany Vaňousovej-Kronerovej. Herečka 
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Kategória náučná literatúra:  
 
I. miesto s počtom 1878 platných hlasov získala monografia – Čierne - dedinka naša, monografia obce 

 
II. miesto s počtom 1349 platných hlasov získala publikácia - Dubie. 1367-2017 
 
III. miesto s počtom 667 platných hlasov získala kniha – Proti prúdu. Kysuce na starých pohľadniciach 
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