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Predstavujeme knihu SLOVENSKÁ DETSKÁ KNIHA, ktorú vydalo Literárne 
centrum 2008 a mala by byť pomôckou každému knihovníkovi 

 
 
 
Publikácia je prezentáciou slovenskej detskej knihy 
doma i v zahraničí, smerujúcou k Čestnému hosťovaniu 
Slovenska na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v 
Bologni roku 2010. Okrem štúdií, ktoré sa venujú 
historickému a vývinovému exkurzu autorskej a 
ilustračnej zložky detskej knihy, prináša aj portréty 
najfrekventovanejších slovenských spisovateľov a 
ilustrátorov, ktoré zahŕňajú ich najnovšiu tvorbu, jej 
ocenenia a prezentácie v domácom aj zahraničnom 
kontexte.  
Medzi autorov výtvarnej časti publikácie patria 
významní teoretici a kunsthistorici ako Marian Veselý, 
Fedor Kriška a Barbara Brathová.  
Autormi literárnej zložky je Zuzana Stanislavová, 
Ondrej Sliacky a Ľubica Kepštová.  
Publikácia zostavila Ľ. Kepštová. 
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Verejné knižnice okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2020 vo svetle   
štandardov 

Mgr. Janka Mudríková, metodik  
 

V texte použité skratky: KNM – Kysucké Nové Mesto; KK v Čadci – Kysucká knižnica v Čadci; MsK – mestská knižnica; OcK – 
obecná knižnica; MUŠ - Metodické usmernenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 4315/2020-110/11107 z 21. júla 
2020 na určenie štandardov pre verejné knižnice 
 
Situácia v regióne v roku 2020 - sieť verejných knižníc a ich personálne obsadenie: 
V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2020 okrem jednej 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 sú 2 (MsK v Krásne nad Kysucou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 
MsK v Turzovke do 31.12.2020 v zriaďovateľskej pôsobnosti Kultúrneho a spoločenského strediska Turzovka, 
ktorá od 1.1.2021 prechádza pod Mesto Turzovka), v okrese Kysucké Nové Mesto je 1 (MsK v Kysuckom 
Novom Meste v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta); 

 28 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 
Svrčinovec);  

- v okrese Kysucké Nové Mesto 10 (Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Kysucký Lieskovec, Lodno, Nesluša, 
Ochodnica, Povina, Rudina, Rudinská, Snežnica – všetky v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí). 

Verejné knižnice v roku 2020 od marca do júna a od októbra do decembra pracovali v obmedzených podmienkach, 
príp. ich na túto dobu zriaďovateľ zatvoril. Počas ostatných mesiacov sa činnosť knižníc sústredila hlavne na výpožičné 
služby. Podujatia boli organizované v minimálnom množstve.  
Celospoločenská situácia spôsobená vírusom COVID-19 a z toho vyplývajúce zavedené opatrenia, ale aj zdravotné 
problémy knihovníkov a členov ich rodín a tiež karantény zapríčinili čiastočné obmedzenie knihovníckych činnosti. Aj 
napriek zlému stavu v spoločnosti a obmedzeniam v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto nevykazujeme za rok 
2020 stagnujúce knižnice. Počet obecných knižníc s profesionálnymi a neprofesionálnymi zamestnancami sa nezmenil, 
oproti roku 2019 ostal na rovnakej úrovni. Zmena nastala len v personálnom obsadení v 2 obecných knižniciach 
v okrese Čadca (odchod pôvodných knihovníčok na MD). Nemenil sa ani stav, čo sa týka prac. úväzkov knihovníkov 
obecných a mestských knižníc.   
 

Rok 2020 vo verejných knižniciach v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto zhodnotený v zmysle 
štandardov stanovených Metodickým usmernením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 
4315/2020-110/11107 z 21. júla 2020 na určenie štandardov pre verejné knižnice (ďalej v texte len „MUŠ) 
 
Umiestnenie knižníc v obciach/mestách (čl. 3 MUŠ): 
Verejné knižnice v okresoch Čadca a KNM sú situované v centrách obcí/miest – zväčša sú umiestnené v domoch 
kultúry, obecných úradoch, školách. Sú ľahko dostupné, no nie všetky sú debarierizované a prístupné ľuďom 
s obmedzením na pohybe. 
 
Priestory knižníc v obciach/mestách (čl. 4 MUŠ): 
Indikátor: Knižnica má k dispozícii najmenej 60m2 na 1000 obyvateľov obce (priestor určený na využívanie 
návštevníkov). 
Čo sa týka priestorov, v ktorých sú umiestnené verejné knižnice, je to už väčší problém ako umiestnenie knižnice 
v rámci obce/mesta. Knižnice boli presunuté do miestností, ktoré dá sa povedať, boli „nadbytočné“ a nemal o ne nikto 
záujem. Iba 2 knižnice v regióne majú vytvorené podmienky na mieru, a to KK v Čadci a OcK v Zákopčí. 
Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Vhodné priestory má KK v Čadci, obecné knižnice v Klubine, Makove 
a Zákopčí. 
Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Vhodné priestory, čo sa týka plochy majú 3 knižnice – Dolný Vadičov, 
Rudina a Rudinská. 
 
Prevádzkový čas knižnice pre verejnosť (čl. 5 MUŠ): 
Indikátor: Počet prevádzkových hodín pre verejnosť týždenne v rámci týždňa. 
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Na rovnakej úrovni s rokom 2019 ostali aj otváracie – prevádzkové hodiny pre verejnosť u všetkých verejných knižníc 
v regióne. Knižnice však ostali dlhú dobu zatvorené a knihovníci boli presunutí na iné práce – v tom období 
nevyhnutné (roznášanie rúšok a respirátorov, donáška obedov, potravín, liekov pre rodiny postihnuté COVID-19, 
organizovanie testovania a pod.). 
Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Nad rámec indikátora sú obce Korňa, Makov, Zákopčie; v rámci 
rozpätia indikátora sa nachádzajú KK v Čadci, Krásno nad Kysucou, Nová Bystrica, Oščadnica, Vysoká nad Kysucou. 
Ostatné knižnice nedosahujú stanovený indikátor. 
Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Nad rámec indikátora sú KNM, Horný Vadičov, Rudina; v rámci 
rozpätia indikátora sa nachádzajú Ochodnica a Lodno. Ostatné knižnice nedosahujú stanovený indikátor. 
 
Budovanie knižničných fondov a informačných zdrojov (čl. 6 MUŠ): 
Indikátor: Priemerná suma na nákup knižničných jednotiek na 1 obyvateľa v eurách v kalendárnom roku: 1. 
odporúčanie pre obec. knižnice - 0,80 Eur; 2. odporúčanie pre mestské a regionálne knižnice 1,00 Eur. 
Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Nesplnila ani jedna knižnica (najviac sa priblížila štandardu KK v Čadci 
84%, Makov 54%). V okrese je 8 obecných knižníc bez príspevku na nákup knižničných jednotiek a 1 mestská 
knižnica. 
Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Nesplnila ani jedna knižnica (najviac sa priblížila štandardu MsK 
v KNM (61%) a z obecných knižníc – OcK v Rudinskej (54%). V okrese je 6 obecných knižníc bez príspevku na 
nákup knižničných jednotiek. 
 
Študijné miesta a miesta na oddych (čl. 7 MUŠ): 
Indikátor: Počet pokojných miest na štúdium a čítanie na jednu knižnicu.  
Študijné miesta a miesta na oddych sa v knižniciach vytvárajú s ohľadom na priestory, do ktorých je knižnica 
umiestnená. Keďže knihovníci sú tvoriví ľudia, stiesnené podmienky riešia rôznym spôsobom - mnohí napr. na 
podujatia využívajú iné priestory v budovách, kde sú umiestnené knižnice (napr. v Klokočove – na podujatia, aj na 
štúdium záujemcov  knihovníčka využíva susednú zasadaciu miestnosť, ...). 
Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Stanovený počet pokojných miest na štúdium a čítanie splnili, príp. 
prekročili KK v Čadci a obecné knižnice v Čiernom, Olešnej, Podvysokej, Svrčinovci, perličkou je knižnica v Zákopčí 
(plnenie až 300%). 
Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Stanovený počet splnili, príp. prekročili knižnice v KNM, Dolnom 
Vadičove a Nesluši. 
 
Prístup k internetu a k informačným technológiám (čl. 8 MUŠ): 
Indikátor: Počet verejne prístupných staníc s pripojením na internet a ponuka pripojenia na WiFi. 
Pri zhodnotení tohto štandardu nemôžeme byť spokojní, lebo polovica verených knižníc neposkytuje verejne prístupný 
internet a štvrtina ho napĺňa len na 50%. 
Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Stanovený počet splnili, príp. prekročili v KK v Čadci a knižnice 
v Makove, Novej Bystrici, Vysokej nad Kysucou, Zákopčí. 10 obecných knižníc neposkytuje verejne prístupný 
internet. 
Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Stanovený počet splnili, príp. prekročili knižnice v KNM, Dolnom 
Vadičove, Hornom Vadičove a Rudinskej. V okrese je 6 obecných knižníc bez verejne prístupných staníc s pripojením 
na internet. 
 
Webové sídlo knižníc a prezentácia na sociálnych sieťach (čl. 9 MUŠ): 
Indikátor: Dostupnosť informácií o verejnej knižnici a jej službách je zabezpečená prostredníctvom webovej stránky 
knižnice (alebo v prípade malých knižníc prostredníctvom webovej stránky svojho zriaďovateľa) a pomocou 
sociálnych sietí online.  
Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Vlastnú webovú stránku má zriadenú len KK v Čadci, všetky ostatné 
knižnice zdieľajú webovú stránku svojho zriaďovateľa príp. zverejňujú na sociálnych sieťach. 
Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Vlastnú stránku nemá žiadna z knižníc v okrese, 8 knižníc zdieľa 
webovú stránku svojho zriaďovateľa a 3 knižnice nemajú zverejnené informácie na web stránke ani sociálnych sieťach.  
 
Elektronický katalóg (čl. 10 MUŠ): 
Indikátor: Knižnice, ktoré pôsobia v obciach s viac ako 1000 obyvateľmi, poskytujú online elektronický katalóg 
knižnice. 
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Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Online katalóg má zverejnený len KK v Čadci a MsK v Turzovke. 
Ostatné knižnice, aj keď majú knižnično-informačné systémy, neposkytujú online elektronický katalóg knižnice na 
podstránke knižnice – webovej stránke obce/mesta. 
Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: V tomto okrese sa mimo obci Dolný Vadičov a Lodno indikátor 
štandardu dotýka 9 knižníc, z nich ho spĺňa len MsK v KNM. 
 
Kvalifikácia a vzdelávanie zamestnancov knižnice (čl. 12 MUŠ): 
Indikátor: Ďalšie odborné vzdelávanie je ročne na 1 zamestnanca venované minimálne 40 prac. hodín. V knižniciach 
s rozsahom prevádzkového času menším ako 20 hodín týždenne  - v rozsahu najmenej 8 prac. hodín. 
Problémom v tejto oblasti je, že samočinne sa o vzdelávanie v oblasti knihovníckej práce z knihovníkov zaujímajú len 
knihovníci z KK v Čadci a MsK v KNM a tiež knihovníčka OcK v Makove. Do tohto sumára indikátora sme zarátali aj 
účasť na pracovných rokovaniach, ktoré boli doplnené o vzdelávacie a inštruktážne aktivity.  
Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Čiastočne plnené len zamestnancami KK v Čadci, Čierne, Makov, Nová 
Bystrica a Olešná. 
Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Čiastočne plnené len zamestnancami v KNM, Hornom Vadičove, 
Rudine, Snežnici. 
 
Meranie spokojnosti používateľov knižnice (čl. 13 MUŠ) 
INDIKÁTOR: Spokojnosť používateľov knižnice nad 15 rokov: viac ako 90 % používateľov hodnotí služby knižnice 
ako dobré alebo veľmi dobré, pričom škála na hodnotenie spokojnosti s knižničnými službami je nasledovná: veľmi 
dobré - dobré - primerané - zlé - veľmi zlé  
INDIKÁTOR: spokojnosť používateľov knižnice do 15 rokov: viac ako 75 % používateľov hodnotí služby knižnice 
ako dobré, pričom škála na hodnotenie spokojnosti s knižničnými službami je nasledovná: dobré - primerané - zlé 
Na základe zisťovania vo verejných knižniciach prieskumy realizuje KK v Čadci, z ostatných knižníc robila jeden 
prieskum MsK v KNM. 
 
Vzdelávacie, kultúrne a komunitné podujatia verejných knižníc (čl. 14 MUŠ): 
INDIKÁTOR: Počet vzdelávacích, kultúrnych a komunitných podujatí knižnice (počet podujatí na počet obyvateľov). 
Väčšinu mesiacov minulého roka sa činnosť knižníc sústredila hlavne na výpožičné služby. Podujatia boli 
organizované v minimálnom množstve. Celospoločenská situácia spôsobená vírusom COVID-19 a z toho 
vyplývajúcich zavedených opatrení, im to nedovoľovali. Z týchto dôvodov je kontrola plnenia tohto štandardu 
nemiestna. Mnohé knižnice, vrátane KK v Čadci, nenaplnili ani polovicu indikátora.  
Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: V okrese žiadna z knižníc nedosiahla stanovený indikátor, najbližšie 
k jeho plneniu bola KK v Čadci (50%) a OcK v Dunajove (50%); 13 knižníc nezrealizovalo ani jedno podujatie 
Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: V okrese žiadna z knižníc nedosiahla stanovený indikátor, najbližšie 
k jeho plneniu bola MsK v KNM (67%). Ani jedno podujatie v priebehu roka nezorganizovalo 6 knižníc (Dolný 
Vadičov, Kysucký Lieskovec, Lodno, Povina, Rudinská, Snežnica). 
 
Percento používateľov z počtu obyvateľov (čl. 15 MUŠ): 
INDIKÁTOR: Percento používateľov z počtu obyvateľov (je stanovená hodnota na veľkosť obce/mesta pre obecné 
a mestské knižnice samostatne a samostatne pre regionálne knižnice v %). 
Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Dosiahnutie štandardu - KK v Čadci (168%), Dunajov (145%). 
Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Vychádzajúc z prepočtu hodnoty štandardu naplnili ho MsK v KNM 
(104%), OcK v Dolnom Vadičove (287%), OcK v Hornom Vadičove (193%). 
 
Používatelia a návštevníci verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto: 
V roku 2020 sa v kysuckom regióne vo verejných knižniciach evidovalo spolu 11 537 aktívnych používateľov (o 832 
menej ako v roku 2019) z toho bolo 4 913 detí do 15 rokov (je to o 14 detí viac ako v roku 2019). V okrese Čadca bolo 
8 734 (o 423 menej) z toho 3 831 detí do 15 rokov (je to o 202 viac oproti predchádzajúcemu roku). V okrese Kysucké 
Nové Mesto to bolo 2 803 aktívnych používateľov (o 188 menej ako v roku 2019).  
Pozn.: V niektorých knižniciach nebol pokles rapídny z dôvodov, že niektorí zriaďovatelia na návrh regionálnej 
metodičky umožnili knihovníčkam bezodplatne predlžovanie platnosti registrácie z roku 2019 na rok 2020 a taktiež 
prolongovanie výpožičiek knižničných dokumentov obyvateľom (zdôvodnenie: protiepidemické opatrenia, časté 
uzatvorenie prevádzky knižnice príp. obmedzenia činnosti; zdravotné problémy obyvateľov a medzi nimi aj 
knihovníkov, karantény a pod.).  
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Pohľady cez internet do knižníc vo svete  
Spracovala Mgr. Janka Mudríková 

Najkrajšie verejné knižnice vo svete, ktoré milujú aj deti 
 

link: https://eduworld.sk/cd/hanka-herinkova/4588/verejne-mestske-kniznice  
 

Spolu s autorkou článku Hankou Herinkovou vám predstavujeme najkrajšie a najzaujímavejšie knižnice pre 
deti a mládež vo svete 

 
Poplar Library Beijing, Čína 

bola navrhnutá dizajnérmi zo spoločnosti Sako. Knižnica je svojím dizajnom prispôsobená hlavne deťom, ktoré si tu 
môžu v pohodlí vychutnávať pútavé knihy celé hodiny. Ak sa však potrebujú rozhýbať, architekti nezabudli ani na to. 
Deti tu nájdu rôzne mostíky a vyvýšené plochy, ktoré môžu prekonávať. 

 

  
 

New York Public Library, USA 
Verejná knižnica v New Yorku si dala záležať, aby pritiahla do svojich priestorov dospievajúce deti. Hamilton Grange 
Library má osloviť tínedžerov a vyčlenili jej v knižnici celé prvé podlažie. Na svojom modernom dizajne a zariadení si 
dali veľmi záležať. Nachádza sa tu množstvo zaujímavých kníh a zákutí, v ktorých môžu tínedžeri relaxovať a ponárať 
sa do skvelých príbehov. 
Knižnica dáva zároveň priestor aj mladým umelcom. Nachádza sa tu miestnosť, v ktorej si môže široká verejnosť 
zaspievať alebo hrať na hudobný nástroj. 
 

  
 

Children’s Library Discovery Center, USA 
je jedinečná trojúrovňová detská knižnica zameraná na vedu a bádanie v New Yorku. Jej jednotlivé časti boli navrhnuté 
v spolupráci s inštitúciami ako Exploratorium, New York Hall of Science a Brooklyn Children’s Museum. Za celým 
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dizajnom knižnice stojí myšlienka „mapujeme náš svet“. Deti tu, okrem bádania v knihách alebo v technologickom 
kútiku, dostanú pomoc aj s domácimi úlohami v oblasti vedy, technológií a matematiky. 

 

 
 

 
 

  
 

Biblo Toyen, Nórsko 
Knižnica v Oslo sa snaží svojím dizajnom i aktivitami osloviť predovšetkým deti vo veku 10 - 15 rokov. Cieľom 
premeny na netradičný návrat do minulosti bolo vytvoriť zaujímavý kultúrny interaktívny priestor, ktorý osloví túto 
generáciu dospievajúcich ľudí. Radikálna modernizácia a vývoj spoločnosti podľa tvorcov knižnice spôsobuje, že 
mladí ľudia strácajú spojenie s realitou, keď objavujú nové cesty, a preto im chcú pomôcť nachádzať podstatu. Pri 
tvorbe dizajnu knižnice architekti úzko spolupracovali aj so psychológom. 



8 

 

 

 
 

 
 

Niños Conarte v Mexiku 
V deviatom najväčšom meste Mexika Monterrey sa v centre nachádza Fundidora Park. V ňom architekti vytvorili 
rozsiahle záhrady, múzeá, eventové a kultúrne centrá. Jeho súčasťou je aj moderná knižnica Niños Conarte, ktorá má 
podporovať u detí lásku ku knihám a čítaniu. 
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Mobile library Heilbronn, Nemecko 
Takmer 100 autobusov a nákladných áut poskytlo priestor na to, aby sa aj do okrajových častí Nemecka dostali 
k deťom knihy. V projekte "knihy na kolesách" vytvorili architekti z automobilov a autobusov knižnice. Tie naplnili 
policami, kútikmi na sedenie a knihami  tak, aby sa v nich deti cítili dobre. Nemecké bookmobily vytvárajú jedinečné 
prostredie na čítanie kníh. 

 

 
 

Cerritos Millennium Library, USA 
Táto verejná knižnica sa nachádza v Los Angeles. Vznikla v roku 2002 ako reakcia na obrovský rozmach internetu. 
V tom čase mal futuristický dizajn prilákať čitateľov a zlepšiť servis. V jej detskej časti sa nachádza obrovské 
akvárium s koralmi a žralokmi, replika Tyranosaurusa Rexa, malé divadlo či miestnosť na dielničky. 

 

  
 
 
 
 

Jedna z najkrajších knižníc sveta sa nachádza aj na Slovensku: Sídli v malej obci 
a vyzerá ako z filmu 
 
link: https://hashtag.zoznam.sk/foto-jedna-z-najkrajsich-kniznic-sveta-sa-nachadza-aj-na-slovensku-sidli-v-malej-obci-
a-vyzera-ako-z-filmu/  
 
Aj taká maličká krajina ako Slovensko sa môže popýšiť jednou z najkrajších knižníc, ktorá sa nachádza v Oponiciach 
v okrese Topoľčany. V minulosti tu stál aj hrad a kaštieľ, ten sa našťastie zachoval a práve tu sídli Aponiovská 
knižnica, ktorá vyzerá ako z historického či čarodejníckeho filmu. 
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Za vznik tohto unikátu, vďačíme grófovi Antonovi Jurajovi Aponimu, ktorý ako veľký milovník kníh knižnicu založil 
v roku 1774 vo Viedni. Po jeho smrti spravovanie a zveľaďovanie tejto knižnice prevzal jeden z jeho synov Anton 
Aponi, ten ju neskôr zveril  knihovníkovi Carlovi Antonovi Gruberovi, ktorý zaviedol nový katalogizačný systém, 
taktiež upozornil aj na stiesnený priestor pre knihy a tak navrhol, aby knižnicu presťahovali do rodného 
Uhorska. V roku 1827 bol na Kozej ulici v Bratislave postavený poschodový palác, kde boli prevezené všetky knihy za 
účelom ich sprístupnenia. 13. júna 1827 bola knižnica otvorená ako prvá verejná v Uhorsku. 
Keďže záujem Slovákov o knihy v tej dobe nebol veľmi veľký, knižnica začala upadať. Prostriedky na jej financovanie 
postupne znižovala aj mestská pokladnica a tak sa Anton Aponi rozhodol ju presťahovať do rodinného kaštieľa 
Aponiovcov v Oponiciach, kde nechal pristaviť celé krídlo. Impozantnému interiéru dominuje empírový nábytok 
z Paríža, ktorý grófovi pripomínal 20 rokov strávených vo Francúzsku, čo ho inšpirovalo natoľko, že začal písať 
pamäti. Bohužiaľ, neskôr sa knižnica neobohacovala o žiadne nové tlače, práve naopak, fond sa podstatne zmenšil po 
aukciách v Londýne, Viedni a Prahe. 
V súčasnosti v knižnici nájdeme 8 222 titulov, medzi ktorými nechýbajú práce Kanta, Goetheho, J. A. Komenského, 
Jána Jesenia, Andreasa Bela či dokonca aktá pápežov a koncilov, dielo slávneho Giordana Bruna z roku 1585, alebo aj 
prácu Isaaca Newtona z 18. storočia. Na svoje si tam prídu aj vyznávači bosoráctva, okultizmu či čiernej mágie. 
Slovenské ani české tlače v knižnici nenájdeme. V prezentovanej zbierke návštevníci nájdu aj 6000 zväzkov Zaiovskej 
knižnice. V súčasnosti je interiér tejto knižnice zrekonštruovaný a dokumenty sú prístupné na štúdium bádateľom. Ak 
aj vám táto knižnica učarovala, nič vám nebráni v tom ju navštíviť a nasať atmosféru minulých storočí. 
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Predstavujeme osobnosti slovenskej literatúry, ktoré výrazne 
zasiahli do kysuckej literatúry 

Dnes je to významný slovenský spisovateľ JÁN HARANTA (príspevky z internetu) 
 

   
 Fotografie z archívu Kysuckej knižnice (zľava doprava): Portrét Jána; Ján Haranta pred farou v Zákopčí (1953); kniha venovaná 
Jánovi Harantovi, autorom ktorej je veľký obdivovateľ tejto osobnosti doc. Ján Gallik 
 
Ján Haranta (*3. december 1909, Turzovka – † 27. marec 1983, Svinná) bol slovenský básnik a prekladateľ. Pochádzal 
z garbiarskej rodiny. V r. 1921 – 1929 študoval na gymnáziách v Žiline, Nitre a v Levoči, 1929 – 1935 filozofiu a 
katolícku teológiu na univerzite v Štrasburgu, 1940 zložil prof. skúšky v Nitre, 1944 v Bratislave. R. 1935 – 1936 
pôsobil ako r. k. kaplán v Krásne nad Kysucou, 1936 farár v Kotešovej, 1937 – 1940 v Trenčianskej Teplej, 1940 – 
1942 v Trenčíne, 1942 – 1950 prof. na gymnáziu v Žiline, po zákaze vykonávať pedagogické povolanie r. 1950 – 1953 
farár v Strečne, 1953 – 1963 v Zákopčí, od 1963 vo Svinnej. 
Významný predstaviteľ slov. katolíckej moderny, ktorý po časopiseckých začiatkoch knižne debutoval 
zbierkou básní Mystérium baladické (1933). Ďalšie zbierky: Zem požehnaná (1940), Klienti (1944), V najkrajšej 
domovine (1947). Po r. 1948 mu totalitný režim zakázal publikovať, napriek tomu napísal okolo 400 básní, ktoré 
zväčša ostali v rukopisných zbierkach Pútnik po zrúcaninách, Miserere, Piesne za vŕškami, Pieseň lásky, Kvapka rosy, 
Víno slabých a Kytica lúčov. Tlačou vyšiel len útly súbor básní Zastretý život (1971). Venoval sa aj prozaickej tvorbe, 
je autor poviedok, esejí, publicistických žánrov a náboženskej literatúry. Jeho zbierky poviedok Spiatočníci a Krásne 
duše spolu s esejami Z milosti slova a rozsiahlym súborom Kázní ostali v rukopisoch. Prekladal z francúzskej poézie 
(P. Claudel, Ch. Peguy), z latinčiny, slovinčiny a iných jazykov. Podieľal sa na príprave antológie svetovej 
náboženskej lyriky O tebe spieva zem (1943). 
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Kysucká knižnica v Čadci predstavuje nominované knihy do anketovej čitateľskej 
súťaže Kniha Kysúc 2020  

Viera Višňáková, úsek regionálnej literatúry  
 

Do KATEGÓRIE NÁUČNÁ LITERATÚRA boli nominované knihy: 
 

1. Z Makova do Budatína  / Zostavovateľ: Martin Turóci. Vydalo Kysucké múzeum, Čadca 2020.  
 
Nová publikácia z vydavateľskej dielne Kysuckého múzea v Čadci zaujímavým a moderným spôsobom 
mapuje a prezentuje kultúrny a historický potenciál jednotlivých kysuckých obcí a celého regiónu. Publikácia 
Z Makova do Budatína môže byť využitá aj ako turistický sprievodca po najvýznamnejších pamätihodnostiach 
kysuckých obcí. Popri tom môže poslúžiť i vo vzdelávacom procese pri výučbe regionálnej kultúry, či 
zvyšovaní propagácie turistických atrakcií a návštevnosti celého regiónu. Zostavovateľom publikácie je 
historik Kysuckého múzea Martin Turóci.  

 
2. V plnosti slávy. Tajomstvo života Božej i našej Matky v homiletickej reflexii  / Autor: Viliam Judák. Vydal 

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2020.  
 
Publikácia V plnosti slávy je zhrnutím mariánskych homílií Viliama Judáka, ktoré počas niekoľkých rokov 
prednášal na mariánskych slávnostiach či iných príležitostiach. Predstavujú autorovu osobnú spiritualitu vo 
vzťahu k Panne Márii. Jeho teológia je ucelená a pramení z bohatstva foriem duchovnosti. Knihu vydal 
Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.  

 
3. Jezuliatko medzi nami  / Autor: Viliam Judák. Vydal Spolok sv. Vojtecha v Trnave, 2020.  

 
Nitriansky biskup Viliam Judák po dvoch úspešných publikáciách Jezuliatko prichádza a Jezuliatko opäť 
prichádza, ponúka ďalšiu sériu zamyslení a príbehov na potechu srdca i duše v predvianočnom čase. Prvá časť 
knihy s názvom Kalendárium prináša čitateľovi na každý deň jednu z významných postáv Svätého písma, pri 
ktorých nám autor ukazuje ich úzku spätosť s týmto obdobím. Druhú časť knihy tvoria krásne a dojemné 
vianočné príbehy, ktoré v každej rodine navodia pravú vianočnú atmosféru.  

 
4. Drotári a drotárstvo. Katalóg k výstave 2020  / Zostavil: Alojz Kontrík. Kysucké múzeum, Čadca 2020. 

 
Katalóg k výstave, ktorá predstavila verejnosti život a prácu drotárov v 19. a 1. polovici 20. storočia vrátane 
ich materiálového vybavenia a sortimentu výrobkov, zostavil etnograf Alojz Kontrík, ktorý bol zároveň 
kurátorom výstavy. Výstava zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci bola doplnená textami z Národopisného 
múzea Národného múzea v Prahe a fotodokumentáciou z Považského múzea v Žiline. Súčasnú drotársku 
tvorbu na výstave reprezentovali výrobky umeleckých drotárov tvoriacich na Kysuciach – Róberta Hozáka 
a Juraja Šeríka. Katalóg vydalo Kysucké múzeum.  

 
5. Kto sadil, kto sial. Polstoročie kultúry na Kysuciach  / Autor: Rudolf Gerát. Vydala Magma, Čadca 2020. 

 
Rudolf Gerát celý svoj profesionálny i osobný život venoval kultúre a jej rozvoju na Kysuciach. Jeho najnovšia 
kniha je významným dokumentom nedávnej histórie kultúry nášho regiónu. Autor si v nej zaspomínal na 
začiatky kultúrneho rozvoja Kysúc pred polstoročím a na jeho postupné rozvíjanie vďaka zanieteným 
kultúrnym a osvetovým pracovníkom. Predkladá verejnosti významné udalosti z kultúrneho diania na 
Kysuciach: zakladanie Kysuckej galérie, budovanie Kysuckej knižnice, Domu kultúry, divadelných, či 
speváckych súborov, organizovanie festivalov a mnohých kultúrnych podujatí. Kniha, ktorú odporúčame do 
pozornosti všetkým čitateľom, pripomína nemožnosť zabúdať na dôležité medzníky našej minulosti a nutnosť 
ďalej rozvíjať základy kultúry, ktoré naši predchodcovia na Kysuciach položili. Publikáciu vydalo 
vydavateľstvo Magma.  
 

6. Scripsi vobis V. Personálna bibliografia celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu  / 
Zostavovateľ: Jozef M. Rydlo. Vydalo Post Scriptum, Bratislava 2020. 
 
Významného slovenského historika Milana S. Ďuricu viažu ku Kysuciam rodinné väzby - bývajú tu jeho dvaja 
bratia Miroslav a Ján. Personálnu bibliografiu celoživotného diela uznávaného historika predkladá verejnosti 
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zostavovateľ Jozef M. Rydlo. Bibliografia registruje 4 350 záznamov vedeckej spisby profesora Ďuricu. Sú to 
predovšetkým knižné vydania a ich recenzie, jeho články i štúdie uverejnené v periodikách, v encyklopédiách, 
v lexikónoch a slovníkoch. Osobitné oddiely sú venované jeho redakčnej, editorskej, prekladateľskej, či 
recenznej činnosti a literatúre o autorovi. Dôležitou informatívnou súčasťou zväzku sú registre a rozsiahla 
fotodokumentácia. Publikáciu vydalo vydavateľstvo Post Scriptum v Bratislave.  
 

7. Lada svetom  - Ako si nechať ukradnúť auto v Teheráne /Autor: Marián Grofčík. Vydalo vydavateľstvo 
Lada svetom o. z. 2020. 
 
Ďalšia kniha Mariána Grofčíka opäť ponúka kvalitné historky troch absolútne neskúsených cestovateľov, ktorí 
sa starou Ladou vydajú na cestu po Strednej Ázii. Od cestovateľskej skupiny Lada Svetom sa čitateľ dozvie 
ako ich na prvom hraničnom priechode okradli o 30 dolárov, v iránskom meste vypočúvali tajní agenti a ako si 
pri prvej príležitosti v Teheráne nechali ukradnúť auto. Kniha o cestovateľských dobrodružstvách vyšla vo 
vydavateľstve Lada svetom o. z.  

 
8. Komplexnosť tvorivosti (Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej) / Zostavili: Renáta Bojničanová, 

Tamara Heribanová-Šimončíková. Vydalo Vydavateľstvo SAV Veda, Bratislava 2020. 
 
Zborník tvorí mnohorakú bázu života uznávanej slovenskej literárnej vedkyne Márie Bátorovej, ktorá vo 
svojich monografiách a štúdiách reflektuje na problematiku tabuizovaných tém slovenskej literárnej histórie 
20. storočia. Je zložený z piatich častí: z personálnej bibliografie M. Bátorovej, medzinárodného súboru 
vedeckých štúdií, z umeleckých príspevkov našich aj zahraničných autorov, z laudácií a spomienkových 
príhovorov a v poslednej časti z dvoch interview s autorkou. Predely medzi vedeckými štúdiami a umeleckými 
príspevkami tvoria výtvarné gratulácie z dielne karikaturistu Pavla Taussiga a z Radošinského naivného 
divadla. Personálna bibliografia zahŕňa všetky autorkine publikované diela a produkciu. Publikáciu vydalo 
vydavateľstvo Veda.  

 
9. Hermovo ucho & PostmutArt (1999 – 2019) / Autor: Július Fujak a kol. Vydala Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre, Katedra kulturológie na Filozofickej fakulte 2020. 
 
Novovzniknutá monografia Júliusa Fujaka a kol. s podtitulom „2 dekády oného umenia v Nitre“ mapuje 
chronologickým spôsobom celé dve desaťročia existencie medzinárodných festivalov Hermovo ucho v Nitre a 
PostmutArt od konca 20. storočia až po súčasnosť. Obľúbený výraz obyvateľov Nitry‚ „oné“ si autori 
nevybrali iba kvôli lokálnemu cíteniu. Slovnou hračkou „oného“ šikovne nahradili všedný výraz „iného“, čím 
zároveň vystihli odlišný charakter nekonvenčných festivalov, ktoré prinášali inovačné fúzie v hudbe, vo 
výtvarnom umení, video arte, sound arte a happeningu. Publikáciu vydala Univerzita Konštantína Filozofa v 
Nitre, Katedra kulturológie na Filozofickej fakulte.  

 
10. Aby nové žilo zo starého... / Autor: Ľudovít Chmelár-Hlohovský. Vydalo vydavateľstvo Magma, Čadca 2020. 

 
Sakrálny umelec Ľudovít Chmelár-Hlohovský sa podieľal na úprave množstva liturgických priestorov, 
pracoval na výrobe oltárov, ambión, či reštaurovaní sôch po celom Slovensku. Aj jeho najnovšia obrazová 
publikácia mapuje návrhy a projekty z prostredia kostolných interiérov. Autor prináša čitateľom svoje tvorivé 
obdobia, ukážky symboliky a návrhy erbov obcí či farností, ale aj výber z realizácií liturgických zariadení, 
medzi ktorými nájdeme i rekonštrukciu oltára vo farskom kostole v Skalitom. Fotografie pochádzajú z archívu 
Ľudovíta Chmelára-Hlohovského, Jaroslava Nerpasa a Jaroslava Veličku. Túto jedinečnú publikáciu vydalo 
vydavateľstvo Magma Čadca; grafický návrh a spracovanie je zásluhou Márie Ščuryovej.  

 
11. Závršie – pole preorané / Zostavovateľ: Štefan Strýček. Vydalo vydavateľstvo Magma, Čadca 2020. 

 
Obyvateľom Závršia i širokej verejnosti predkladá zostavovateľ Štefan Strýček publikáciu, ktorá prináša 
informácie o histórii a súčasnosti Závršia, Starej dediny a samotného Svrčinovca. Publikácia je nielen malou 
spomienkou na minulosť obce, ale aj na 20. výročie posvätenia Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na 
Závrší. Kaplnka bola prestavaná z bývalej obecnej školy. Školu U Dejov, ktorú postavili ešte v roku 1912. V 
rokoch 1923 - 1926 v škole pôsobil spisovateľ Peter Jilemnický, ktorý tu napísal romány Pole neorané a 
Víťazný pád, ale aj novely Návrat a Prievan. Po zrušení školy objekt postupne chátral. Z iniciatívy Štefana 
Strýčka spolu s Farským úradom vo Svrčinovci rozhodli sa prerobiť bývalú obecnú školu na kaplnku. Kaplnka 
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sa stala symbolom naplnenia odkazu našim rodičom a starým rodičom. Publikáciu graficky upravila Mária 
Ščuryová.  

 
12. Keď naivita vyhráva  / Autor: Miroslav Kocúr. Vydavateľstvo Absynt o. z., Zákysučie, Krásno nad Kysucou 

2020. 
Teológ a známy katolícky intelektuál Miroslav Kocúr vstupuje vo svojej eseji do otvoreného dialógu so 
svojimi čitateľmi. Jeho skica je intímnou spoveďou či meditáciou o životných prechodových rituáloch 
veriaceho kresťana na ceste životom - od krstu až po posledné pomazanie. Uvažuje o tom, ako naša pokrivená 
a zle pochopená viera ohrozuje súčasný svet a zároveň hľadá cestu, ako by sa kresťanská viera mohla stať 
zdrojom našej individuálnej i spoločenskej obnovy. Publikáciu prináša na knižný trh Vydavateľstvo Absynt o. 
z., Zákysučie, Krásno nad Kysucou.  

 
13. Piť či nepiť? / Autor: Ján Zbojek. Vydalo Vydavateľstvo Paco – Fin s.r.o. 2020. 

 
Kysucký rodák Ján Zbojek vo svojej publikácií čitateľov jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom oboznámi 
o úžasných a doteraz neznámych účinkoch vody na vaše zdravie. Okrem známych informácií o vode sa môžu 
dočítať aj o jej menej známych funkciách a uzdravovacích schopnostiach. Dozvedia sa ako hydrolýza vody 
zabezpečuje pre naše bunky elektrickú energiu. Je až neuveriteľné ako dokáže voda nahradiť účinok mnohých 
liekov a ako sa dá pomocou vody uzdraviť z množstva chorôb, s ktorými si súčasná medicína nevie rady. 
Knihu vydalo Vydavateľstvo Paco – Fin s.r.o.  

 
14. Kysuce - kraj osád / Vydavateľ: Organizácia cestovného ruchu (OCR) Kysuce, Čadca 2020. 

 
Nová publikácia z vydavateľskej produkcie Organizácie cestovného ruchu (OCR) Kysuce v Čadci mapuje 40 
kysuckých osád a chotárov. Turistom i domácim obyvateľom pomáha spoznať Kysuce ako kraj osád a 
chotárov. V brožúre sú vytypované osady so zaujímavým príbehom alebo osobitosťou v blízkom okolí, ktoré 
by mohli byť atraktívne na príjemné strávený čas pre milovníkov prírody a priaznivcov turistiky.  

 
15. Ako umelci vidia svet - Umenie je hra / Autorky: Katarína Kosáková a Andrea Gregušová. Vydalo 

vydavateľstvo Slovart, Bratislava 2020. 
 
Spoluautorkou knihy Ako umelci vidia svet je kysucká rodáčka Katarína Kosanová. V interaktívnej knihe Galé 
a Ria pozývajú všetky tvorivé duše spoznávať diela slávnych slovenských výtvarníkov. Pridáva sa k nim 
chameleón Leon, ktorý čitateľov presvedčia, že aj umenie je hra. Kniha ponúka nielen obrazy na premýšľanie, 
ale aj texty a úlohy na poučenie a zábavu. Deti sa v nej dozvedia čo všetko môže byť výtvarným umením, na 
aké svetoznáme obrazy sa diela podobajú a zoznámia sa aj so zaujímavými výtvarnými technikami. Knihu 
vydalo vydavateľstvo Slovart.  

 
16. Základná škola M. R. Štefánika v Čadci. 40. výročie školy / Vydavateľ: Základná škola Čadca - M. R. 

Štefánika, Čadca 2020. 
 
Základná škola M. R. Štefánika, Čadca - bola slávnostne otvorená 3.9.1979 ako tretia plnoorganizovaná škola 
v meste. Jej vybudovanie si vyžiadal rozvoj okresného mesta Čadca a s tým súvisiaca výstavba nového sídliska 
na Žarci. 40. výročie svojho vzniku si škola moderného pavilónového typu pripomenula aj vydaním kalendára, 
ktorý prezentuje nielen výchovno-vzdelávacie aktivity školy, ale obsahuje aj informácie z histórie i súčasnosti 
školy. Jednotlivé mesiace roka sú sprevádzané fotografiami, ktoré pripomínajú pedagógom, žiakom i priateľom 
školy najdôležitejšie, či najkrajšie okamihy z histórie a činnosti školy. Kalendár vydalo vydavateľstvo Magma.  

 
 

Do KATEGÓRIE KRÁSNA LITERATÚRA boli nominované knihy: 
 

1. Rozprávky na kamenistých chodníčkoch / Autorka: Jana Belková. Vydalo vydavateľstvo Martinus 2020. 
 
Do kysuckej literatúry pribudla nová autorka Jana Belková, ktorá je zároveň talentovanou neprofesionálnou 
výtvarníčkou. Túžba po ilustrovaní knihy a jej prepojenia s literatúrou ju priviedla k napísaniu svojej prvej 
rozprávkovej knihy. Na kamenistých kysuckých chodníčkoch sa zrodili rozprávky, ktoré vychádzajú z 
princípov klasickej ľudovej tvorby a každá z nich nesie v sebe osobitné posolstvo. Autorka príťažlivú knihu 
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rozprávok vydala vlastným nákladom a v spolupráci s vydavateľstvom Martinus vyšla kniha i v elektronickej 
podobe.  

 
2. Jurinova jeseň 2020. Zborník vybraných prác Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby. 

 
Edičným výstupom 16. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň 2020 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.  

 
3. Brehy / Autor: Pavol Kužma. Ilustrátor: Pavol Muška. Vydalo vydavateľstvo Magma, Čadca 2020. 

 
Bard kysuckého folklóru Pavol Kužma sa prostredníctvom svojej zbierky básní s názvom Brehy predstavuje 
čitateľom v novom rozmere – ako básnik a filozof. Básne Pavla Kužmu sú básňami muža, ktorý má za sebou 
dlhú priamu životnú cestu, naplnenú zmysluplnými skutkami. Jeho básne si žiadajú sústredené čítanie, aby sme 
pochopili prúd autorových myšlienok. Sú hlbokou výpoveďou o nás, našich predkoch, našej histórii, našich 
túžbach, činoch i našich hriechoch, ktoré nezmaže čas. Knihu, ktorú autor vydal v spolupráci s vydavateľstvom 
Magma, zdobia ilustrácie akademického maliara Pavla Mušku a fotografie Jaroslava Veličku.  

 
4. Jašíkove Kysuce 2020. Zborník vybraných súťažných prác účastníkov 52. 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 52. 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.  

 
5. Acheron / Autorka: Veronika Pauková. Vydala autorka vlastným nákladom 2020. 

 
Zbierka poviedok autorky Veroniky Paukovej Acheron je pestrou zmesou rôznorodých príbehov, ktoré čitateľa 
zavedú na rozličné miesta a do rozličných období. Staroveký Egypt, Írsko v 19. storočí a súčasné Slovensko, to 
sú len niektoré z nich. Hoci sa v knihe stretávajú odlišné žánre, poviedky majú i spoločného menovateľa. 
Postavy jednotlivých príbehov sú vo väčšej či menšej miere konfrontované so smrťou a s otázkami, ktoré so 
sebou tento fenomén prináša.  

 
7. Sólista / Autor: Jaroslav Klus. Vydal Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava 2020. 

 
Román spisovateľa Jaroslava Klusa Sólista je predovšetkým románom o slobode a nezávislosti umelca, v 
tomto prípade i o slobode a nezávislosti jednotlivca, žijúceho v konkrétnej Čadci, v konkrétnej malomeštiackej 
spoločnosti v podmienkach socializmu a prechodu ku kapitalizmu. Jeho hlavným hrdinom je básnik Samuel 
Trewinský, ktorý sa podujal prerozprávať svoj štyridsaťročný životný príbeh. Presne vymodelované segmenty 
životného príbehu sú prestrihávané rozprávačovými fiktívnymi dialógmi s osobami, ktoré priamo či nepriamo 
formovali jeho život (otec, Rudolf Sloboda, Dominik Tatarka). Že je láska k literatúre naozaj silnejšia ako 
všetky ideológie, morálky a moralizmy, cítiť z každej jednoduchej vety, z láskavého humoru i zo vzťahov k 
postavám a ich konaniu.  

 
8. Čmeliak Vinco / Autorka: Monika Nováková. Ilustrátorka: Sabína Liptáková. Vydalo vydavateľstvo Fortuna 

Junior, Bratislava 2020. 
 
Mladá kysucká výtvarníčka Sabína Liptáková sa popri svojej výtvarnej činnosti venuje aj ilustračnej tvorbe. 
Najnovšie svojimi ilustráciami dotvorila veršovaný príbeh autorky Moniky Novákovej o čmeliakovi Vincovi. 
Príbeh hovorí o čmeliakovi, ktorý bol presvedčený o tom, že mu niekto ukradol pančucháče, a tak sa vybral do 
sveta nájsť zlodeja. Aj vďaka rozprávkovým ilustráciám Sabíny Liptákovej sa jeho príbeh stáva pre deti 
príťažlivým Knihu vydalo vydavateľstvo Fortuna Junior.  

 



16 

 

9. Generačníci / Autor: Alexander Halvoník. Vydal Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava 2020. 
 
Literárny kritik, prozaik, publicista, autor literatúry pre deti a mládež a prekladateľ Alexander Halvoník sa vo 
svojich prózach, ktoré napísal v rozmedzí rokov 1990 – 2020, prejavil ako bytostne hľadajúci autor, 
zorientovaný v domácej i svetovej literatúre. Jeho prózy sú pevne zakotvené v slovenských reáliách, no svojím 
záberom siahajú do hlbších psychických a existenciálnych vrstiev súčasníka. Ich hrdinami sú ľudia hľadajúci 
svoje miesto a využíva prvky magiky, fantastiky, absurdity či hororu a tým sa stávajú jeho prózy pre čitateľa 
príťažlivejšie. Knihu vydal Spolok slovenských spisovateľov.  

 
10. V klietke. Balady o závislostiach / Autorka: Soňa Behúňová. Vydala Varínska tlačiareň, Varín 2020. 

 
Piatym knižným titulom Sone Behúňovej sú rýmované balady, ktoré nesú názov „V klietke“. Autorka sa vo 
svojom diele venuje závislostiam, ktoré trápia mnohých. Ilustrácie červeno-čiernou farbou symbolicky 
naznačujú rozhodovanie v smerovaní k zdravému a plnohodnotnému životu, alebo k smrti v neslobode – v 
klietke závislostí. Obsahové zameranie 22 rýmovaných balád poukazuje na rôzne druhy závislostí, ktorými nie 
sú len drogy, ale všetky nezdravé návyky oberajúce človeka o slobodu a život v pokoji a harmónii. Knihu 
vydala Varínska tlačiareň.  

 
11. Nádherná smrť v Altaji / Autor: Jozef Banáš. Vydalo vydavateľstvo Ikar, Bratislava 2020. 

 
Jozef Banáš, autor viacerých bestsellerov, prichádza s novinkou, ktorá je akýmsi motivačným príbehom o tom, 
kde hľadať skutočné šťastie a spokojnosť. Úspešný podnikateľ Martin Vodnár dosiahol azda všetko, o čom 
sníval: majetok, úspech, obdiv okolia. Napriek tomu nie je šťastný. Rodina sa mu rozpadá a stráca zmysel 
života. Má nepokojné sny, stále niečo hľadá, do jeho dní a nocí vstúpil strach. Po oslave narodenín v New 
Yorku sa zatúla k múzeu ruského maliara Nikolaja Rericha. Stretne tam altajského šamana Četa Čelpana a 
rozhovor s ním ho inšpiruje podstúpiť strastiplnú cestu za prerodom. Rozhodne sa prežiť svoju smrť a letí do 
ďalekého Altaja, štyrikrát rozsiahlejšieho ako Alpy. Altaj je najväčšou nekropolou na svete, má viac ako 
štyridsaťtisíc mohýl. Tu sa však s Četom nerozprávajú o smrti fyzickej, ale o smrti pýchy, ega, žiadostivosti a 
najmä strachu. Slobodní budeme iba vtedy, keď sa ho zbavíme. Román vyšiel vo vydavateľstve Ikar.  

 
12. Americké poznámky / Autor: Jaroslav Klus. Vydal Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava 2020. 

 
Tvorba kysuckého spisovateľa Jaroslava Klusa je rôznorodá. Okrem divadelných hier, básnických zbierok a 
poviedok sa zaoberá aj prekladateľskou činnosťou. Najnovším prekladateľským počinom autora je preklad 
známeho diela Americké poznámky od anglického spisovateľa Charlesa Dickensa. V diele autor kritickým 
pohľadom hodnotí nedostatky amerických pomerov v dobe pred občianskou vojnou a citlivo vystihuje, kde a 
ako je americký život pokrivený. Titul vychádza v slovenčine po prvýkrát a je určený širokej čitateľskej 
verejnosti. Knihu vydalo vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a jeho vydanie podporil Fond na 
podporu umenia.  

 
13. Ľavicová kaviareň / Autor: Miloš Jesenský. Vydalo OZ Spoločnými silami 2020. 

 
Hlavnými postavami knihy, ktorú napísal známy spisovateľ Miloš Jesenský, sú ľavičiari, sociálni demokrati či 
socialisti. V knihe prezentuje známe osobnosti - od Charlieho Chaplina a Georga Bernarda Shawa cez 
Jaroslava Haška a Zygmunda Baumana až po Karla Marxa a Woodyho Guthrieho prostredníctvom mnohých 
zabudnutých a neznámych faktov, či útržkov z ich bohatého života. Publikácia je antológiou autorových 
príspevkov, ktoré píše pre internetový portál iHodnoty od roku 2017. Výber 32 textov približuje čitateľom 
známe i menej známe stránky svetovej histórie, angažovaných umelcov, mysliteľov a štátnikov predovšetkým 
z ľavej časti politického spektra. Tematicky v nej dominujú námety sociálnej spravodlivosti, histórie práce a 
pracujúcich, socioekonomické úvahy či uplatňovanie ľudských práv a slobôd. Knihu vydalo OZ Spoločnými 
silami.  
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Poznáme víťazov súťaže Kniha Kysúc 2020 
Mgr. Helena Pagáčová, úsek kultúrno-vzdelávacích činnosti 

  Kysucká knižnica v Čadci 
 

Vo štvrtok 20. mája 2021 sa v Kysuckej knižnici v Čadci uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie anketovej čitateľskej 
súťaže KNIHA KYSÚC 2020. 
 

 
 

 
 
Súťaž prebiehala v mesiacoch január až apríl a bola organizovaná v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom 
a mediálnymi partnermi. V kategórií beletria si prvenstvo odniesla kniha Sone Behúňovej, ktorá vyšla pod 
názvom „V klietke. Balady o závislostiach“. Veršované balady ilustrovala Daniela Romanová a vydala ju Varínska 
tlačiareň. 
V kategórií odborná literatúra získala najviac čitateľských hlasov publikácia „Závršie – pole preorané. Kaplnka 
Sedembolestnej Panny Márie“. Publikáciu mapujúcu predovšetkým premenu chátrajúcej školy na kaplnku zostavil 
a o jej vydanie sa zaslúžil Štefan Strýček. Graficky ju upravila Mária Ščuryová a príťažlivá publikácia vyšla vo 
vydavateľstve Magma v Čadci. 
 
V úvode privítala spisovateľov, vydavateľov, mediálnych partnerov a prítomných hostí riaditeľka Kysuckej knižnice 
v Čadci, pani Janka Bírová. Vo svojom príhovore okrem iného uviedla: „Dnešné slávnostné podujatie je po 
osemmesačnej nútenej prestávke prvým väčším podujatím, na ktorom môžeme privítať širšiu čitateľskú verejnosť. 
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Anketová čitateľská súťaž, jej vyhodnotenie a odovzdávanie ocenení čitateľsky najúspešnejším knižným titulom a ich 
autorom je zavŕšením našej snahy propagovať kysuckú literárnu tvorbu a jej úspešných autorov i celý kysucký región.“ 
Slávnostnú atmosféru spríjemnili hudobné vstupy speváčky, producentky a hudobnej pedagogičky Iriny Školníkovej, 
ktorá potešila výberom slovanských piesní spevom a ich  interpretáciou v klavírnej úprave. Riaditeľka Kysuckej 
knižnice v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyzdvihla význam 
súťaže pre rozvoj kultúry a literatúry na Kysuciach, ústretovú spoluprácu mediálnych partnerov a účasť čitateľskej 
verejnosti, ktorá sa aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácií aktívne zapojila do anketovej súťaže. Následne 
uviedla videoprogram, ktorý priblížil súťažné knižné tituly roka 2020 v kategóriách odborná literatúra a beletria. 
 
Nomináciu malo 30 knižných titulov 
Koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti knižnice Helena Pagáčová pripomenula pravidla a stručne zhodnotila 
priebeh súťaže, v ktorej bolo nominovaných 30 nových knižných titulov. V kategórií náučná literatúra súťažilo 17 
publikácií a beletriu zastupovalo 13 nových knižných titulov. Propagáciu súťaže zabezpečovali a jednotlivé knihy 
prezentovali mediálni partneri Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov, MY Kysucké noviny, mojeKysuce.sk, 
Kysucká televízia, Kysucká knižnica v Čadci a Žilinský samosprávny kraj na svojich webstránkach a facebooku. 
Hlasovanie prebiehalo súčasne na pôde Kysuckej knižnice v Čadci i jej internetovej stránke a čitatelia mohli svoje 
anketové lístky odovzdať i v mestských knižniciach celého regiónu Kysúc. 
Soňa Behúňová víťazkou v kategórii beletria 
Prvenstvo v kategórií beletria s počtom 179 platných hlasov získala Soňa Behúňová svojim v poradí piatym knižným 
titulom „V klietke. Balady o závislostiach.“ Na druhom mieste z tesným rozdielom 4 hlasov sa umiestnila básnická 
zbierka – „Brehy“. Autorom básni je Pavol Kužma a knihu vydalo Vydavateľstvo Magma v Čadci. Ilustračne sa na 
publikácií podieľal akademický maliar Pavol Muška a autorom fotografii je Jaroslav Velička. Tretie miesto získala 
knižka pre deti „Rozprávky na kamenistých chodníčkoch“. Autorkou je Jana Belková, ktorá knihu rozprávok 
vydala vlastným nákladom. Pani Belková je aj talentovanou výtvarníčkou a knižku si sama ilustrovala. 
Štvrtá priečka patrila knihe „Acheron“, ktorej autorkou je Veronika Pauková. Piatu priečku v kategórií beletria 
obsadila knižka pre deti pod názvom „Čmeliak Vinco“. V knižke prevláda výtvarná zložka, ktorú ilustračne stvárnila 
talentovaná výtvarníčka Sabína Liptáková. Autorkou textu je Monika Nováková. 
 

 
 
V kategórii odbornej literatúry vyhrala publikácia „Závršie – pole preorané. Kaplnka Sedembolestnej Panny 
Márie“ 
V kategórií náučná literatúra sa na prvom mieste s počtom 591 platných hlasov umiestnila publikácia „Závršie – pole 
preorané. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie“. Zostavovateľom je Štefan Strýček. Publikáciu vydalo 
vydavateľstvo Magma v Čadci. Druhé miesto získala publikácia „Kysuce kraj osád“. Publikáciu zostavil Radovan 
Jakuš a vydala ju Organizácia cestovného ruchu Kysuce v Čadci. Na treťom mieste sa umiestnila publikácia „Kto 
sadil, kto sial. Polstoročie kultúry na Kysuciach“. Autorom publikácie, ktorú vydalo Vydavateľstvo Magma v Čadci 
je Rudolf Gerát. Súčasťou publikácie je fotodokumentácia, na ktorej sa podieľal Jaroslav Velička. 
Štvrtú priečku získala publikácia „Drotári a drotárstvo. Katalóg k výstave 2020“. Autorom je Alojz 
Kontrík a knihu vydalo Kysucké múzeum. Piate miesto v kategórií odborná literatúra získala kniha mons. Viliama 
Judáka, biskupa nitrianskej diecézy pod názvom „Jezuliatko medzi nami“. Najúspešnejší autori si odniesli 
predovšetkým morálne ocenenie, potlesk publika a originálne diplomy, ktoré sú malými umeleckými dielami 
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vytvorenými na túto jedinečnú príležitosť výtvarníčkou a ilustrátorkou Zuzanou Jesenskou Kubicovou. 
Spoluorganizátor Kysucké múzeum v Čadci im venoval voľné vstupy do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. 
 

 
 
Ocenené tituly budú prezentované na putovných výstavách 
V závere slávnostného večera boli vylosovaní štyria výhercovia, ktorí si môžu v knižnici vyzdvihnúť bezplatný vstup 
na prehliadku expozícií kaštieľa v Radoli a jeden vylosovaný získal bezplatne čísla Nezávislého týždenník Kysučanov 
– Kysuce, vychádzajúce do konca kalendárneho roka. Ceny súťažiacim a výhercom venovalo Kysucké múzeum a 
Nezávislý týždenník Kysučanov – Kysuce. 
 

 
 
Blahoželáme víťazom a prajeme veľa úspechov do ďalšej hodnotnej literárnej tvorby. Ocenené knižné tituly budú 
vystavené v Kysuckej knižnici v Čadci spolu s víťaznými knižnými titulmi jednotlivých regiónov žilinského kraja a 
v nasledujúcich mesiacoch sa vyberú na putovnú výpravu po Žilinskom samosprávnom kraji a v rámci putovnej 
výstavy budú prezentované v regionálnych knižniciach v Žiline, Martine, Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši. 
Veríme, že i tam sa budú tešiť záujmu a priazni mnohých čitateľov. Ďakujeme všetkým zúčastneným, blahoželáme 
víťazom a  želáme autorom pevné zdravie, veľa tvorivých síl, invencie, priazeň vydavateľov a čitateľov, ktorých vždy 
poteší dobrá kniha. 
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Spracovala: Mgr. Janka Mudríková 
 

20 zaujímavostí o knihách, ktoré ste možno nevedeli 
 

link: http://www.whatthomasread.com/2020/03/20-zaujimavosti-o-knihach-ktore-ste.html  
 
1. Indovia a knihy 
Svetový rekord v počte hodín, ktorý strávia s knihou, držia práve Indovia. Ich priemerný čas strávený čítaním je 10,7 hodín 
za týždeň.  
 

2. Tri najčítanejšie knihy na svete 
Biblia, Citáty Mao Ce - Tunga a Harry Potter. Myslím si, že viac k tomu netreba nič hovoriť.  
 

3. Prvá kniha napísaná na písacom stroji 
Jedná sa o detskú knihu, ktorá bola publikovaná v roku 1876 a nesie názov Dobrodružstvá Toma Sawyera, ktorej autorom je 
Mark Twain. 
 

4. Kniha viazaná v ľudskej koži? 
Áno, vidíte dobre. Môžete ju nájsť v univerzitnej knižnici na Harvarde pod názvom Des destineés de l’ame. Jej autorom je 
francúzsky spisovateľ Arsen Houssaye, ktorý ju vydal v 80-tych rokoch 19. storočia. Na jej viazanie bola použitá koža 
duševne chorej ženy, ktorá zomrela na mozgovocievnú chorobu. 
 

5. Najplodnejší autor na svete 
Je ňou anglická spisovateľka Dame Barbara Cartlandová, ktorá má na konte 723 kníh. Jeden zo svojich románov napísala za 
18 dní, pričom priemerne jej každý rok vyšlo okolo 20 kníh. V čase, keď táto slávna spisovateľka zomrela, mala 
neuveriteľných 98 rokov. 
 
6. Najstaršie kníhkupectvo na svete 
Nachádza sa v Portugalsku v hlavnom meste Lisabon a nesie názov Bertrand. Vzniklo v roku 1732 a ešte aj v súčasnosti si v 
ňom môžete zakúpiť knihy. Pod týmto menom vzniklo v Portugalsku ešte niekoľko pobočiek tohto kníhkupectva. 
 
7. Ako Agatha Christie zachránila ľudský život 
Bolo to práve knihou Plavý kôň, ktorú, zhodou okolností, taktiež vlastním. Autorka v nej detailne popísala otravu táliom, 
ktorý následne zachránil ľudský život. V roku 1977 isté londýnske dievča trpelo chorobou, ktorú lekári nedokázali 
diagnostikovať, až jedného dňa zdravotná sestra, ktorá mala v obľube knihy Agathy Christie, si uvedomila, že pacientkine 
symptómy sa zhodujú s tými v knihe Plavý kôň. A voilá, nakoniec jej lekári vďaka tomuto zachránili život. 
 
8. Čítanie predlžuje život 
Myslím si, že je to zaujímavosť, ktorú väčšina z vás pozná. Je vedecky dokázané, že ak každý deň prečítate aspoň zopár 
strán, tak vám to môže výrazne predĺžiť život. Čítanie nielen znižuje stres, taktiež znižuje krvný tlak a zlepšuje pamäť, 
vďaka čomu je menšia šanca, že dostanete napríklad Alzheimerovu chorobu. 
 

9. Tsundoku 
Japonské slovo, ktoré pomenúva ľudí, ktorí si nakúpia knihy, avšak nikdy ich neprečítajú. Priznajte sa, koľkých z vás 
definuje toto slovo?  
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10. Bibliosmia 
Ďalšie neznáme slovo, ktoré vystihuje mnohých knihomoľov. Bibliosmia = akt čuchania kníh. 
 

11. Abibliofóbia 
Určite toto slovo vystihuje aj niekoho z vás, najmä asi vtedy, ak čítate knihu, pri ktorej nechcete, aby skončila. Abibliofóbia 
je, prosím pekne, strach z dočítania knihy. 
 

12. Najmenšia kniha na svete 
Môžete ju dokonca vlastniť aj vy. Stačí, ak navštívite Guttenbregovo múzeum, kde sa dá zakúpiť ako suvenír. Má 7 
milimetrov štvorcových a jej názov v preklade znie - Najmenšia kniha sveta. 
 

13. Najväčšia kniha na svete 
Volá sa Tento prorok Mohamed a vznikla v Dubaji. Má 429 strán, váži 1500 kg a jej rozmery sú 5 m x 8,06 m. Je zapísaná aj 
v Guinnessovej knihe rekordov.  
 

14. Prvá audiokniha na svete 
Za vznikom prvej audioknihy stojí Thomas Alva Edison, ktorý ako prvý zvukový záznam na svete nahral rozprávku Mary 
Had a Little Lamb. 
 

15. Najdlhšia veta na svete 
Obsahuje 823 slov a nájdete ju v diele Bedári od Victora Huga. 
 

16. Najstaršia kniha na svete 
Bola nájdená v Bulharsku a je celá zo zlata. Má okolo 3000 rokov, šesť strán a nájdete v nej obrázky bojovníkov, morských 
panien a koňov. 
 

17. Pôvod slova nerd 
Určite väčšina z vás pozná slovo nerd. Slovo prevzaté z anglického jazyka označujúce nadpriemerne inteligentného človeka. 
Hoci toto slovo pôsobí dosť moderne, prvýkrát bolo použité už v roku 1950 v knihe If I ran the ZOO, ktorú napísal Dr. 
Seuss. 
 

18. Najdrahšia kniha na svete 
Stála 30 miliónov eur a volá sa Leicesterský kódex. Vydražená bola v roku 1994 Billom Gatesom. 
 

19. Najdrahší komiks na svete 
Jedná sa o prvé číslo komiksu z roku 1938, v ktorom sa objavil prvý superhrdina - Superman. Komiks bol vydražený v roku 
2001 za 278 tisíc eur a zopár "drobných". 
 

20. Najpredávanejšia spisovateľka v histórii  
A zároveň aj moja najobľúbenejšia autorka detektívnych príbehov - Agatha Christie. Autorka pod svojím menom napísala 
zhruba 86 kníh, z ktorých sa do dnešného dňa predalo viac ako 2 miliardy kusov. 

 
 

B a r b a r a    C a r t l a n d 
(Dame Mary Barbara Hamilton Cartland) sa narodila 9.7.1901 (Edgbaston, Birmingham), 
zomrela 21.5.2000 (Hatfield, Hertfordshire) vo veku úctyhodných 98 rokov. 
Barbara Cartland pôvodne pracovala ako žurnalistka. Patrila do známej aristokratickej rodiny, jednej z 
najváženejších a najstarších vo Veľkej Británii. Dostala sa do Guinessovej knihy rekordov ako 
najpredávanejšia autorka. S rastúcou slávou nenechalo na seba dlho čakať ani filmové spracovanie jej 
najobľúbenejších románov. 

 

     


