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Verejné kniţnice v roku významných výročí 
 

Mgr. Janka Mudríková, metodik Kysuckej knižnice v Čadci 
 

 
O význame verejných kniţníc pre spoločnosť a jej jedincov nemôţeme pochybovať. Uvedomovali 

a uvedomujú si to všetci rozumní ľudia a pochybujú len ľudia negramotní po všetkých stránkach. Verejné 

kniţnice sa nachádzajú v roku, kedy si pripomínajú viaceré výročia, ktoré zaistili ich vznik, rozvoj a stabilné 

postavenie v spoločnosti.  

O tom, ţe kniţnice sú dôleţité a nevyhnutné pre kaţdú spoločnosť, svedčí aj to, ţe medzi prvými 

zákonmi v novovzniknutej Československej republike bol kniţničný zákon – Zákon o verejných kniţniciach 

obecných č. 430/1919 Sb. Na Slovensku platil aţ po troch rokoch a ukladal obciam povinnosť zakladať 

a udrţiavať si svoju kniţnicu. V Matici slovenskej sa zriadila výpravňa kníh, ktorá mala pre slovenské 

obecné kniţnice pripravovať balíky knihovnícky uţ spracovaných a viazaných kníh podľa objednávok. 

Ďalším zákonom, ktorý formoval verejné kniţnice, bol Zákon o jednotnej sústave kniţníc č. 53/1959 

Zb. Na rozdiel od zákona z roku 1919 sa vzťahoval na všetky druhy a typy kniţníc a upravoval budovanie 

národnej kniţničnej siete. Na čele jednotlivých sietí stáli ústredné kniţnice s metodickou pôsobnosťou. 

Ďalšou pre verejne kniţnice formujúcou udalosťou sa stal počin Medzinárodnej federácie 

knihovníckych inštitúcií a organizácií IFLA/UNESCO, ktorá v roku 1994 vydala Manifest o verejných 

kniţniciach, kde verejnú kniţnicu charakterizuje: „Verejná kniţnica, miestna brána k poznatkom, je 

základnou podmienkou pre celoţivotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a kultúrny rozvoj jednotlivca 

a sociálnych skupín.“, „Podpora individuálneho a samostatného vzdelávania, ako aj formálneho vzdelávania 

na všetkých úrovniach.“, „Verejná kniţnica je miestnym strediskom informácií, ktoré pohotovo sprístupňuje 

všetky druhy znalostí a informácií svojim pouţívateľom.“, „Poskytovanie príleţitostí pre tvorivý osobný 

rozvoj.“, „Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí uţ od ich skorého veku.“ 

 Dnešná situácia pri verejných kniţniciach je „premenlivá“. Kým koncom 20. stor. a v 21. storočí 

v susednej Českej republike počet verejných kniţníc vzrástol, na Slovensku poklesol. Nie všetci 

predstavitelia obcí a miest sú si vedomí významu kniţnice, ktorej sú zriaďovateľom,  pre ich obyvateľov. 

Mali by ju priestorovo, materiálne, finančne a personálne zabezpečiť, a to nielen jednorázovo, ale 

kaţdoročne investovať do tejto významnej inštitúcie. Verejná kniţnica by mala byť súčasťou rozvojového 

programu obce a mesta v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti. 

Predstavitelia obcí sa často vyhovárajú, ţe uţ jednu kniţnicu majú, a to v škole. No verejná a školská 

kniţnica sú dva odlišné priestory. Kým školská kniţnica slúţi škole, ţiakom a kniţničný fond má 

koncipovaný na potreby vzdelávacieho procesu školy a z toho vyplývajúce potreby ţiakov a pedagogických 

pracovníkov, verejná kniţnica má širší záber. Buduje a sprístupňuje univerzálny kniţničný fond, ktorý slúţi 

všetkým obyvateľom obce, mesta, aby uspokojoval ich kultúrne, vzdelávacie, informačné a relaxačné 

potreby. Verejné kniţnice sú bliţšie obyvateľom obce, mesta, miestnej komunite v mieste svojho pôsobenia, 

čo nespĺňajú iné typy kniţníc. 

Na Kysuciach v minulom roku 2018 pôsobilo 32 verejných kniţníc. Najväčšou a najvýznamnejšou 

kniţnicou je Kysucká kniţnica v Čadci, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho 

kraja. Kysucká kniţnica v Čadci má vo svojej metodickej pôsobnosti 31 verejných kniţníc. V okrese Čadca 

je to 18 obecných a 2 mestské kniţnice a okrese Kysucké Nové Mesto 10 obecných a 1 mestská kniţnica. 

Najväčšou mestskou kniţnicou na Kysuciach je Mestská kniţnica v Kysuckom Novom Meste. V okrese 

Čadca pôsobia Mestská kniţnica v Turzovke a Mestská kniţnica v Krásne nad Kysucou. Pre Mesto Čadca 

plní funkciu mestskej kniţnice Kysucká kniţnica v Čadci. 

Veľkosť a význam kniţnice sa hodnotí podľa viacerých ukazovateľov, a to podľa mnoţstva kníh 

a iných kniţničných dokumentov, ktoré majú k dispozícii obyvatelia obce a mesta, kde kniţnica pôsobí, no 

i podľa počtu hodín, kedy je tento kniţničný fond a kniţničné sluţby k dispozícii záujemcom. Kvalita 

kniţnice sa hodnotí podľa výsledkov, ako sú počet registrovaných pouţívateľov kniţnično-informačných 

sluţieb, teda aj čitateľov, počet návštevníkov a účastníkov podujatí, počet výpoţičiek kníh, novín 

a časopisov. Kvalitné výsledky môţe kniţnica dosahovať, ak je voči nej jej zriaďovateľ priaznivo naklonený 

po finančnej, materiálnej a personálnej stránke a zabezpečí jej bezproblémové fungovanie a plnenie si 

funkcií, ktoré jej vyplývajú zo zákona o kniţniciach č. 126/2015 Z. z. 

Ako vzor zriaďovateľa verejnej kniţnice môţeme dať predstaviteľom miest a obcí na Kysuciach do 

pozornosti Obec Zákopčie, ktorá v minulom roku sprístupnila ukáţkové priestory Obecnej kniţnice 

v Zákopčí. Kniţnica je umiestnená v novej budove s bezbariérovým vstupom spolu s kultúrno-informačným 

strediskom, s historicko-etnografickou expozíciou „Ako ţili naši predkovia“, veľkou spoločenskou 
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miestnosťou a predajňou suvenírov. Kniţnica v týchto priestoroch - okrem bohatého kniţného fondu - 

ponúka návštevníkom 5 titulov z periodickej tlače. Má 2 počítače s verejne prístupným internetom, v časti 

venovanej deťom a mládeţi je umiestnený detský kútik s hračkami, so spoločenskými hrami, výbavou na 

kreslenie, ktorú môţu vyuţívať deti či mládeţ, ale aj mamičky s deťmi na trávenie voľného času. Kniţnicu 

vedie skúsená a agilná knihovníčka, ktorá okrem poskytovania kniţnično-informačných sluţieb organizuje aj 

podujatia pre deti a mládeţ na podporu čítania a informačnej gramotnosti. Počas svojho pôsobenia 

vypracovala viacero rozvojových projektov, z ktorých mnohé boli podporené Fondom na podporu umenia. 

 

 

 
 

Pohľad do Obecnej knižnice v Zákopčí: budova, v ktorej je umiestnená knižnica a záber z besedy so 

spisovateľkou pre deti a mládež Gabrielou Futovou, ktorú vedie knihovníčka pani Silvia Kupková (Foto: 

OcK Zákopčie) 

 

Verejné kniţnice a aj tie na Kysuciach pravidelne ročne vyhodnocujú svoju činnosť, výsledky ktorej 

poskytujú Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky a Kysuckej kniţnici v Čadci. Vďaka tejto činnosti vám 

môţeme poskytnúť niekoľko údajov obecných a mestských kniţníc – okrem Kysuckej kniţnice v Čadci 

(ktorá má zverejnené výsledky činnosti v Správe o činnosti a hospodárení Kysuckej kniţnice v Čadci, 

dostupnej na web stránke kniţnice), ktoré poskytnú obraz o ich činnosti. 

Pracovným nástrojom verejných kniţníc sú kniţničné fondy. Kniţničné fondy tvoria kniţničné 

dokumenty, a to sú knihy, broţúry, mapy, hudobniny, DVD, CD a pod. Vo fondoch verejných kniţníc na 

Kysuciach sa k 31.12.2018 nachádzalo 464 930 kniţničných dokumentov – prevaţne kníh. V okrese Čadca 

to bolo 359 662 kniţničných dokumentov a v okrese Kysucké Nové Mesto 108 805. Z celkového počtu je 

126 505 kníh a iných dokumentov z odbornej literatúry pre dospelých, 182 416 z krásnej literatúry pre 

dospelých, 27 573 z odbornej literatúry pre deti a mládeţ a 128 436 z krásnej literatúry pre deti a mládeţ. 

Návštevníci kniţníc mali k dispozícií 182 titulov novín a časopisov. Do kniţničných fondov verejných 

kniţníc v minulom roku pribudlo 7 795 titulov, prevaţne kníh, z toho bolo 6 349 zakúpených a 1 446 

darovaných kníh. V okrese Čadca sa kniţničné fondy rozrástli o 6 555 kníh a v okrese Kysucké Nové Mesto 

o 2 631 kníh. 

V roku 2018 sa vo verejných kniţniciach zaregistrovalo 12 156 čitateľov a pouţívateľov kniţnično-

informačných sluţieb, čo je o 149 viac ako v predchádzajúcom roku. Z uvedeného počtu bolo 4 991 detí do 

15 rokov. V okrese Čadca aktívne navštevovalo verejné kniţnice 9 114 čitateľov a pouţívateľov, z toho bolo 

3 740 detí do 15 rokov a v okrese Kysucké Nové Mesto 3 042 čitateľov a pouţívateľov, z toho bolo 1 251 

detí do 15 rokov. 

Na Kysuciach si v minulom roku obyvatelia všetkých vekových kategórií vypoţičali 475 979 kníh, 

novín, časopisov a iných dokumentov, čo je oproti roku 2017 o 4 302 viac. V okrese Čadca bolo vo 

verejných kniţniciach zrealizovaných 384 078 a v okrese Kysucké Nové Mesto 91 901 výpoţičiek. 

Z uvedeného celkového počtu výpoţičiek bolo vypoţičanej 86 667 odbornej literatúry pre dospelých, 

188 703 krásnej literatúry pre dospelých, 37 013 odbornej literatúry pre deti a mládeţ a 104 024 krásnej 

literatúry pre deti a mládeţ.  

Verejné kniţnice na Kysuciach za rok 2018 evidujú 150 764 návštevníkov, ktorí kniţnicu navštívili 

za účelom výpoţičky kniţničného dokumentu, príp. návštevy podujatia, ktoré kniţnica pripravila. V roku 

2018 kniţnice zorganizovali 1 239 výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, na ktorých sa 

zúčastnilo 31 639 účastníkov z radov dospelých, mládeţe i detí. 

Na záver svojho príspevku chcem ešte raz zdôrazniť dôleţitosť verejnej kniţnice v obci, meste. Mala 

by sa stať neoddeliteľnou súčasťou ţivota obce, ktorá by ju vyuţívala na propagáciu a realizáciu svojich 

rozvojových zámerov v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti.  
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Verejné kniţnice okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2018 v číslach  
 

Mgr. Janka Mudríková, metodik Kysuckej knižnice v Čadci 

 
 

 

 Kniţničný fond verejných kniţníc v roku 2018  

Verejná kniţnice Počet 

obyvateľov 

v oblasti 

pôsobenia 

kniţníc 

KF 

celkom 

2017 

KF 

celkom 

2018 

Rozdiel Počet KJ 

na 1 

obyvateľa 

v oblasti 

pôsobenia 

kniţnice 

2018 

Počet 

titulov 

periodík 

2017 

Počet 

titulov 

periodík 

2018 

Rozdiel 

Kniţničný fond regionálne kniţnice v roku 2018 

1. Kys. kniţnica v Čadci 24 140 136 266 138 156 +1 890 5,72 111 110 -1 

Kniţničný fond mestských kniţníc v roku 2018 

2. Okres Čadca 14 360 41 664 38 125 -3 539 2,65 8 8 0 

3. Okres KNM 15 098 30 544 30 636 +92 2,03 27 28 +1 

Mestské kniţnice spolu 29 458 72 208 68 761 -3 447 2,33 35 36 +1 

Kniţničný fond obecných kniţníc okresu v roku 2018 

4. Okres Čadca 48 902 184 764 183 381 -1 383 3,75 25 25 0 

5.  Okres KNM 15 515 74 812 74 633 -179 5,04 9 11 +2 

Obecné kniţnice spolu 64 417 259 576 258 014 -1 562 4,01 34 36 +2 

Spolu vo verejných 

kniţniciach  
118 015 468 050 464 930 -3 120 3,94 180 182 +2 

 

              Kniţničný fond verejných kniţníc v roku 2018  

Verejná kniţnice KF celkom 

2018 

Odb. lit. 

pre 

dospelýc

h 2018 

Krásna 

lit. pre 

dospelýc

h 2018 

Odb. lit. 

pre deti  

2018 

Krásna lit. 

pre deti 

2018 

Počet 

titulov 

periodík 

2017 

Počet 

titulov 

periodík 

2018 

Rozdiel 

Kniţničný fond regionálne kniţnice v roku 2018 

1. Kys. kniţnica v Čadci 138 156 59 726 45 604 8 006 24 820 111 110 -1 

Kniţničný fond mestských kniţníc v roku 2018 

2. Okres Čadca 38 125 10 006 16 767 2 291 9 061 8 8 0 

3. Okres KNM 30 636 8 108 12 934 1 569 8 025 27 28 +1 

Mestské kniţnice spolu 68 761 18 114 29 701 3 860 17 086 35 36 +1 

Kniţničný fond obecných kniţníc okresu v roku 2018 

4. Okres Čadca 183 381 35 204 75 714 11 396 61 067 25 25 0 

5.  Okres KNM 74 633 13 461 31 397 4 311 25 463 9 11 +2 

Obecné kniţnice spolu 258 014 48 665 107 111 15 707 86 530 34 36 +2 

Spolu vo verejných 

kniţniciach 
464 930 126 505 182 416 27 573 128 436 180 182 +2 

 
Kniţničný fond verejných kniţníc v roku 2018  

Verejná kniţnice Prírastok 

KJ 2017 

Prírastok 

KJ  2018 

Rozdiel Prírastok 

KJ 2017 – 

kúpa 

Prírastok 

KJ 2018 – 

kúpa 

Rozdiel Úbytok 

KJ 

2017 

Úbytok 

KJ 

2018 

Rozdiel 

Kniţničný fond regionálne kniţnice v roku 2018 

1. Kys. kniţnica v Čadci 3 684 4 630 +946 2 276 3 074 +798 2 147 2 740 +593 

Kniţničný fond mestských kniţníc v roku 2018 

2. Okres Čadca 740 677 -63 702 574 -128 0 4 216 +4 

216 

3. Okres KNM 1 665 1743 +78 1 169 1 131 -38 1 092 1 654 +562 

Mestské kniţnice spolu 2 405 2 420 +15 1 871 1 705 -166 1 092 5 870 4 778 

Kniţničný fond obecných kniţníc v roku 2018 

4. Okres Čadca 1 197 1 248 +51 979 997 +41 207 2 515 +2 

098 

5. Okres KNM 509 888 +379 434 573 +139 2 814 1 325 -1 489 

Obecná kniţnica 1 706 2 136 +430 1 413 1 570 +157 3 021 3 837 +816 

Spolu vo verejných 

kniţniciach  

 

7 795 

 

9 186 

 
+1 391 

 

5 560 

 

6 349 

 

+789 

 

6 260 

 

12 447 

 
+6 187 
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Výpoţičky a sluţby vo verejných kniţníc v roku 2018 v % 

Verejná kniţnice Počet 

obyvateľov  

Výpoţičky 

celkom v r. 

2017 

Výpoţičky 

celkom v r. 

2018 

Nárast +/Pokles 

– oproti roku 

2017  v % 

Absenčné 

výpoţičky 2018   

% z celku 

Prezenčné 

výpoţičky 2018 

% z celku 

Výpoţičky a sluţby v regionálnej kniţnici v roku 2018 

1. Kys. kniţnica v Čadci 24 140 270 248 270 915 +667     /+0,25% 170 808 /63,05% 100 107 /36,95% 

Výpoţičky a sluţby v mestských kniţniciach v roku 2018 

2. Okres Čadca 14 360 55 742 54 554 -1 188   /-2,13% 38 676  /70,89% 15 878  /29,11% 

3. Okres KNM 15 098 73 535 72 530 -1 005   /-1,37% 56 166  /77,44% 16 364  /22,56% 

Spolu v mestských kniţniciach 29 458 129 277 127 084 -2 193   /-1,70% 94 842  /74,63% 32 242  /25,37% 

Výpoţičky a sluţby v obecných kniţniciach v roku 2018 

4. Okres Čadca 48 902 53 714 58 609 +4 895  /+9,11% 50 705  /86,51% 7 904  /13,49% 

5. Okres KNM 15 515 18 448 19 371 +923     /+5,00% 17 257 /+89,09% 2 114  /10,91% 

Spolu v obecných kniţniciach 64 417 72 152 77 980 +5 828  /+8,08% 67 962  /87,15% 10 018  /12,85% 

Spolu vo verej. kniţniciach  118 015 471 677 475 979 +4 302   /+0,91 333 612 /70,08% 142 367  /29,92% 

 
 

Výpoţičky a sluţby vo verejných kniţníc v roku 2018 v % 

Verejná kniţnice Výpoţičky 

odbor. lit. pre 

dosp. 2018 

 

 % z celku 

Výpoţičky 

krásnej lit. 

pre dosp. 

2018 

% z celku 

Výpoţičky 

odbor. lit. pre 

deti 2018 

% z celku 

Výpoţičky 

krásnej lit. pre 

deti 2018 

% z celku 

Výpoţičky 

periodík 2018 

 

% z celku 

Výpoţičky 

špeciál. 

dokumentov 

% z celku 

Výpoţičky a sluţby v regionálnej kniţnici v roku 2017 

1. Kysucká kniţnica 

v Čadci 

65 540 

/24,19% 

92 605 

/34,18% 

20 725 

/7,65% 

50 384 

/18,60% 

41 661 

/15,38% 

4 757 

/1,76% 

Výpoţičky a sluţby v mestských kniţniciach v roku 2017 

2. Okres Čadca 

 

2 963 

/5,43% 

34 183 

/62,66% 

2 958 

/5,42% 

12 192 

/22,35% 

2 258 

/4,14 

0 

3. Okres KNM 

 

10 122 

/13,96% 

29 638 

/40,86% 

5 113 

/7,05% 

15 930 

/21,96% 

11 727 

/16,17% 

11 

/0,01% 

Spolu v mestských 

kniţniciach 

13 085 

/10,30% 

63 821 

/50,22% 

8 071 

/6,35% 

28 122 

/22,13% 

13 985 

/11,00% 

11 

/0,01% 

Výpoţičky a sluţby v obecných kniţniciach v roku 2017 

4. Okres Čadca 

 

5 828 

/9,94% 

23 586 

/40,25% 

6 883 

/11,74% 

18 773 

/32,03% 

3 539 

/6,04% 

0 

5. Okres KNM 

 

2 214 

/11,43% 

8 691 

/44,87% 

1 334 

/6,89% 

6 745 

/34,82% 

387 

/1,99% 

0 

Spolu v obecných 

kniţniciach 

8 042 

/10,31% 

32 277 

/41,39% 

8 217 

/10,54% 

25 518 

/32,72% 

3 926 

/5,04% 

0 

Spolu vo verejných 

kniţniciach  

86 667 

/18,21% 

188 703 

/39,65% 

37 013 

/7,78% 

104 024 

/21,85% 

59 572 

/12,51% 

4 768 

/1,00% 

 

 

Pouţívatelia vo verejných kniţníc v roku 2018 v okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto 

Verejná kniţnice Počet 

obyvateľov 

v sídle 

kniţnice 

Počet 

aktívnych 

pouţívateľ

ov sluţieb  

2017 

Počet 

aktívnych 

pouţívateľ

ov sluţieb  

2018 

Rozdiel Počet 

aktívnych 

pouţívateľ

ov sluţieb 

– detí do 

15 rokov 

2017 

Počet 

aktívnych 

pouţívateľ

ov sluţieb 

– detí do 

15 rokov  

2018 

Rozdiel Percento 

pouţívat

eľov 

z počtu 

obyvateľ

ov /r. 

2018 

Pouţívatelia v regionálnej kniţnici v roku 2018 

1. Kys. kniţnica v Čadci 24 140 5 665 5 796 +131 1 646 1 844 +198 24,00% 

Pouţívatelia v mestských kniţniciach v roku 2018 

2. v okrese Čadca 14 360 1 049 967 -82 370 352 -18 6,73% 

3. v okrese KNM 15 098 2 127 2 115 -12 878 856 -22 14,01% 

Spolu v mest. kniţniciach 29 458 3 176 3 082 -94 1 248 1 208 -40 10,46% 

Pouţívatelia v obecných kniţniciach v roku 2018 

4. v okrese Čadca 48 902 2 422 2 351 -71 1 500 1544 +44 4,81% 

5. v okrese KNM 15 515 744 927 +183 355 395 +40 5,97% 

Spolu v obec. kniţniciach 64 417 3 166 3 278 +112 1 855 1 939 +84 5,09% 

Spolu vo verej. kniţniciach  118 015 12 007 12 156 +149 4 749 4 991 +242 10,30% 
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Návštevníci vo verejných kniţníc v roku 2018 v okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto 

Verejná kniţnice 

 
Počet 

obyvateľov 

v sídle kniţníc 

Počet 

návštevníkov 

kniţnice 

celkom 2017 

Počet 

návštevníkov 

kniţnice 

celkom 2018 

Rozdiel Počet návštev na 1 

obyvateľa v sídle 

kniţníc 2018 

Pouţívatelia a návštevníci v regionálnej kniţnici v roku 2018 

1. Kysucká kniţnica v Čadci 24 140 85 690 86 283 +593 3,57 

Pouţívatelia a návštevníci v mestských kniţniciach v roku 2017 

2. MsK v okrese Čadca 14 360 13 781 13 823 +42 0,96 

3. MsK v KNM 15 098 30 994 31 118 +124 2,06 

Spolu v mestských kniţniciach 29 458 44 775 44 941 +166 1,53 

Pouţívatelia a návštevníci v obecných kniţniciach v roku 2017 

4. v okrese Čadca 48 902 15 574 14 090 -1 484 0,29 

5. v okrese KNM 15 515 4 127 5 450 +1 323 0,35 

Spolu v obecných kniţniciach 64 417 19 701 19 540 -251 0,30 

Spolu vo verejných kniţniciach  118 015 150 166 150 764 +598 1,28 

 

Návštevníci a podujatia vo verejných kniţníc v roku 2018 v okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto 

Verejná kniţnice 
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Pouţívatelia a návštevníci v regionálnej kniţnici v roku 2018 

1. Kysucká kniţnica v 

Čadci 

664 703 436 431 105 90 16 136 16 713 10 287 9 993 1 651 

Pouţívatelia a návštevníci v mestských kniţniciach v roku 2017 

2. MsK v okrese Čadca 75 71 64 61 6 14 2 795 2 651 1 246 1 604 226 

3. MsK v KNM 302 298 149 143 17 56 8 206 7 941 3 398 2 883 132 

Spolu v mests.kniţniciach 377 369 213 204 23 70 11 001 10 592 4 644 4 487 358 

Pouţívatelia a návštevníci v obecných kniţniciach v roku 2017 

4. v okrese Čadca 156 139 126 96 6 38 6 098 3 438 4 908 2 291 33 

5. v okrese KNM 27 28 22 25 2 15 368 487 344 321 2 

Spolu v obec. kniţniciach 183 167 148 121 8 53 6 466 3 925 5 252 2 612 35 

Spolu vo verej. kniţniciach  1 224 1 239 797 756 134 213 33 603 31 639 20 183 17 092 2 044 

 

 

Financovanie verejných kniţníc v roku 2018  

Verejná kniţnice Počet 

obyvateľ

ov 

v oblasti 

pôsobeni

a kniţníc 

Náklady na 

činnosť 

kniţnice 

spolu 

(EUR) 

Zriaďovateľ 

(EUR) 

Granty 

(dotácie) 

(EUR) 

Vlastné 

príjmy 

(EUR) 

Nákup KF 

(EUR) 

Finančné 

prostriedky 

vynaloţené 

na nákup KF 

na jedného 

obyvateľa 

(EUR) 

Financovanie regionálne kniţnice v roku 2018 

1. Kysucká kniţnica v Čadci 24 140 391 400 338 557 23 513 14  035 36 066 1,49 

Financovanie mestských kniţníc v roku 2018 

2. Okres Čadca 14 360 61 115 58 337 0 1 633 4 701 0,33 

3. Okres KNM 15 098 92 413 69 345 14 836 5 508 11 580 0,77 

Spolu v mestských kniţniciach 29 458 153 528 127 682 14 836 7 141 16 281 0,55 

Financovanie obecných kniţníc okresu v roku 2018 

4. Okres Čadca 48 902 128 680 131 293 3 000 861 8 549  0,17 

5.  Okres KNM 15 515 28 711 24 110 2 300 372 4 661 0,30 

Spolu v obecných kniţniciach 64 417 157 391 155 403 5 300 1 233 13 210 0,21 

Spolu vo verejných kniţniciach  

 
118 015 702 319 621 641 43 649 22 409 65 557 0,56 
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POHĽAD  DO  NAŠÍCH  KNIŢNÍC 

Nahliadnime do Obecnej kniţnice v Hornom Vadičove 
Eva Harceková, knihovníčka Obecnej knižnice v Hornom Vadičove 

 

 
 

   
 

 
Fotografie: OcK Horný Vadičov 

 

 

Hravá kniţnica v Základnej a materskej škole v Makove 
 

Helena Pajerová, knihovníčka Obecnej knižnice v Makove 

 
Ktoţe sa to vyškiera, pozrite sa hore, 

pestrí obri z papiera, je ich plné more. 

Povoľ motúz zmotaný, vyletujú šarkany, 

okaté a zubaté, v maľovanom kabáte. 

Ţe jeseň je farebná a pestrá, bohatá na dozrievajúce plody a padajúce lístie, malé deti uţ vedia! 

To ţe má aj iné prívlastky: vie byť veselá, hravá, plná zábavy a nápadov, to malé deti tušia! 

Ale či je to skutočne tak, o tom sa musia presvedčiť samé, na vlastnej koţi. Pani učiteľky z našej materskej 

školy pozvali pri tejto príleţitosti na návštevu v rámci edukačnej výchovy pani knihovníčku - Tetu Helu, 

ktorá detičkám dokázala, ţe tomu skutočne tak je. Na školskom ihrisku sa spoločne okrem čítania, spievania 

a veselých rečňovaniek zahrali na vietor a lístie. Naučili aj novú hru Šarkan letí... a keď zadul vetrík do 

oblakov, vzlietol aj ozajstný šarkan. Radosť v očkách drobcov z tejto veľkej udalosti bola obrovská, deti 

behali a šantili. Ako spomienku na tento deň si kaţdý odniesol omaľovanku, ktorá im pripomenie ďalší 

z krásnych jesenných, veselých, hravých, zábavných a farebných dní preţitých v ich materskej škole. 
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Obecnú kniţnicu v Makove  v októbri navštívili aj malí prváčikovia spolu s pani učiteľkou Annou 

Mrkvovou. Práve v kniţnici ţiaci strávili dve netradičné vyučovacie hodiny výtvarnej výchovy. S pani 

knihovníčkou sa najskôr porozprávali o farebnosti jesene a naučili sa spoločne krátku básničku o šarkanovi. 

Tú si neskôr aj zhudobnili a pospevovali po celý čas pri tvorení vlastného papierového šarkana. Popri tom si 

deti vypočuli aj peknú jesennú rozprávku o húseničke a dokonca dostali aj špeciálnu a hravú domácu 

knihovnícku úlohu. 

Pri ich tvorivej činnosti boli milo prekvapení nečakanou návštevou. Školský novinársky tím prišiel nahrávať 

svoju prvú reportáţ práve do kniţnice. O tom ako nahrávanie dopadlo Vás určite budeme čoskoro 

informovať. Krásne farebné detské práce deti darovali kniţnici a tak odo dnes všetky zdobia priestory 

Osmijankovej čitárne. 

 

 

 

Fotografie: OcK Makov 

 



10 
 

Kniţnica v Zákopčí oslávila 95. výročie zriadenia 
 

Silvia Kupková, knihovníčka Obecnej knižnice v Zákopčí 
 

 
 

Dňa 29. októbra 2019 si Obec Zákopčie pripomenula 95. výročie zriadenia Obecnej kniţnice 

v Zákopčí. Pri tejto príleţitosti knihovníčka - Silvia Kupková spracovala informačný dokument, ktorý 

priblíţil históriu kniţnice, ale aj súčasnú bohatú činnosť.  

Pre záujemcov pripravila besedu s bývalou knihovníčkou - pani Jarmilou Pasekovou, ktorá svoju 

profesiu vykonávala 35 rokov. S účastníkmi besedy sa podelila o svoje záţitky zo svojej kariéry 

knihovníčky. Porozprávala veselé i smutnejšie príbehy, ktoré zaţila v kniţnici. Účastníci osláv mohli skúsiť, 

ako chutí pečená kniha – torta zhotovená pri príleţitosti výročia. 
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Fotografie: OcK Zákopčie 

 

Míľniky Obecnej kniţnice v Zákopčí: 

 29.10.1924 – na základe zákona o verejných kniţniciach č. 4360/1919 Zb. bola zaloţená kniţnica 

v obci Zákopčie. Prvým knihovníkom bol Pavol Ţilinčiar, ktorý bol zároveň miestnym organistom 

a učiteľom  

 1934 – knihovníkom sa stal Pavol Franek – kancelársky pomocník 

 1955 – pri Osvetovej besede bola zaloţená Ľudová kniţnica v Zákopčí, ktorú viedla učiteľka Elena 

Kmeťová 

 1972 – v bývalej budove MNV na Majeri sa zriadila Ľudová kniţnica 

 1973 – 2008 – kniţnicu viedla Jarmila Paseková 

 1984 – popri kniţnici na Majeri sú zriadené 2 pobočky Ľudovej kniţnice, a to v ZŠ u Holých a ZŠ 

u Tarabov 

 1994 – presťahovanie kniţnice do priestorov materskej školy u Fľašíka 

 2007 – Obecná kniţnica v Zákopčí bola vyňatá zo stravy Organizácie verejnoprospešných sluţieb 

Zákopčie a pričlenená pod Obecný úrad v Zákopčí 

 2010 – presťahovanie kniţnice do Poţiarnej zbrojnice u Fľašíka 

 2016 – zakúpenie nábytku a vybavenie detského kútika v kniţnici z finančnej podpory Fondu na 

podporu umenia  

 2017 – zakúpenie nových regálov z finančnej podpory Fondu na podporu umenia 

 2017 – začiatok výstavy budovy Obecnej kniţnice v Zákopčí 

 2018 – otvorenie novej budovy kniţnice a Kultúrno-informačného strediska u Fľašíka 

 2018 – verejný internet v kniţnici. 

 

Obecná kniţnica v súčasnosti plní tieto základné funkcie: 
a) buduje a sprístupňuje univerzálny kniţničný fond vrátane kniţničných dokumentov miestneho 

významu, 

b) poskytuje základné kniţnično-informačné sluţby a spravidla aj špeciálne kniţnično-informačné 

sluţby vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom, 

c) organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity. 
 

Základné údaje o kniţnici: 

 v kniţnici sa ročne zaeviduje okolo 100 čitateľov 

 ročne kniţnicu navštívi viac ako 1000 návštevníkov 

 ročne sa vypoţičia viac ako 2000 kníh a iných dokumentov 

 ročne pripravíme pribliţne 10 kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktoré navštívi viac ako 200 

účastníkov 
 

Obyvatelia obce a okolia majú v kniţnici k dispozícií 13800 kniţničných dokumentov (prevaţne kníh), 5 

titulov novín a časopisov a verejne prístupný internet. 

 

Knihovníci verejných kniţníc z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, ţelajú Obecnej 

kniţnici v Zákopčí všetko len to najlepšie, prajného zriaďovateľa, ktorý bude vnímať 

kniţnicu, ako neoddeliteľnú súčasť kultúrneho a komunitného ţivota obce, regály plné 

zaujímavých kníh a periodík, spokojných čitateľov a návštevníkov.  
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Predstavujeme osobnosti slovenskej literatúry, ktoré výrazne  

zasiahli do kysuckej literatúry 

 

Dnes je to významný slovenský výtvarník SSttaanniissllaavv  LLaajjddaa 
 

Mgr. Janka Mudríková, metodik Kysuckej knižnice v Čadci 
 

Akad. mal. Stano (Stanislav) Lajda (* 17. júl 1959, Ţilina) je slovenský maliar, ilustrátor a reštaurátor. 

Informácie o ňom nájdete na internete:  

http://www.stanolajda.eu/ 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Stano_Lajda 

http://www.krajskakniznicazilina.sk/menu/sluz/region/edicna/lajda2014.pdf  

 

 
Stanislav Lajda s manželkou Natašou Lajdovou, ktorá pracuje ako knihovníčka – bibliografka v Krajskej 

knižnici v Žiline. 
 

 
 

Stanislav Lajda ilustroval okrem iného aj Kysucké rozprávky Kysučana Antona Pajonka. 

   

https://sk.wikipedia.org/wiki/17._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/1959
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina
http://www.stanolajda.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stano_Lajda
http://www.krajskakniznicazilina.sk/menu/sluz/region/edicna/lajda2014.pdf
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Stanislav Lajda svoj vzťah ku Kysuciam vyjadril: 

„Moji starí rodičia Ďurčánski po prvej svetovej vojne prišli učiť na Kysuce, kde bola v tej dobe núdza o toto 

povolanie. Negramotnosť bola vysoká. To, ţe sa podarilo zaloţiť a zveľadiť školstvo vo Svrčinovci a v Turzovke, 

bolo aj ich veľkou zásluhou. Pred druhou svetovou vojnou museli odísť do Ţiliny, pretoţe územie zabrali Poliaci. 

Keby sa tak nestalo, moţno by som bol dnes sám Kysučan. Kaţdopádne tu mám veľa vzácnych priateľov. Svoju 

tvorbu som prezentoval uţ snáď na desiatich výstavách v Čadci, Turzovke, v Starej Bystrici a Oščadnici. 

Spisovateľovi Tonkovi Pajonkovi som ilustroval trojicu Kysuckých rozprávok. Vţdy som cítil z vašej strany 

srdečné a priateľské prijatie. Mnoţstvo ţiakov z Kysúc učím na Súkromnej strednej umeleckej škole v Ţiline. 

Skrátka, to sú dôvody, prečo mám Kysučanov i Kysuce veľmi rád.“ 

https://mykysuce.sme.sk/c/20425060/maliar-princezien-i-slachticov-stanislav-lajda.html 

 

Uveďme a vymenujeme niektoré z kníh, ktoré ilustroval Stanislav Lajda a ktoré určite máte vo vašej 

kniţnici: 
Okrem uţ spomínaných Kysuckých rozprávok 1 – 3 ilustroval aj 2 knihy spisovateľa – Kysučana, Ladislava 

Hrubého: 

 

 
 

Brána do Zabudnutého údolia (Martin, Vydavateľstvo MS 2011) 
Mladí dobrodruhovia netušia, kam ich aţ zavedie tajná prázdninová výprava do opustených osád. Zábavné 

putovanie sa čoskoro mení na zápas s nástrahami divokej prírody, s prenasledovateľmi i s tajuplnými útočníkmi, 

ktorí ich zahnali aţ na to záhadné miesto, kde sa stretávajú časové dimenzie. Súperiace skupiny detí sa odrazu 

ocitajú v minulosti, na hornatom vidieku pred dvoma storočiami, keď ţivot dedinčanov bol permanentným bojom 

o preţitie... Dobrodruţný román s prvkami sci-fi, fascinujúco vsadený do kulisy čarokrásnych, ale drsných Kysúc, 

sa číta na jeden dúšok. 
 

Amulet, dvojzubec a Hviezdy univerza (Martin, Vydavateľstvo MS 2016) 
Partia mladých tínedţerov si prišla uţiť prázdniny na starú usadlosť neďaleko Trnavy, kam ich pozvala Kamila. 

Osada Tarma s niekoľkými nízkymi domami a polorozpadnutým kaštieľom nie je pre chalanov na prvý pohľad 

ničím zaujímavá. Počiatočná nuda ich však rýchlo opúšťa vo víre nečakaných udalostí, stretnutí a zistení. 

V dedine sa zoznámia s členmi miestnej skupiny mladých dobrodruhov skupiny Hviezdy univerza, ktorej velí 

krásna kapitánka. Spoločne sa snaţia rozlúštiť záhadu kaštieľa. Čo sa skrýva za starobylými dubovými dvermi bez 

otváracieho mechanizmu? Môţe tam byť čokoľvek, trebárs aj zlatý poklad grófa Dáfora, o ktorom kolujú 

legendy... A keď nájdu aj tajomný amulet s hlavolamom, udalosti naberajú rýchly spád... 

 

Stanislav Lajda ďalej ilustroval tituly: Slávna päťka I. - XXI. (Blyton, Enid), Ţili, rástli veveričky 

(Harmanová, Darina 1991), Oblačné rozprávky (Harmanová, Darina 1992), Jeţišove podobenstvá prerozprávané 

deťom (Munk, Kaj 1994), Pollyanna (Porterová, Eleanor H. 1993), Pollyanna (Smithová, Harriet Lummis 1995), 

S pastelkou v kráľovstve matematiky (Remišová, Jana 1995),  Pollyanna (Bortonová, Elizabeth / Elizabeth 

Bortonová 1996), Rozprávka naboso alebo slimák Fezoj (Pavlovič, Jozef 1999)  Sandokan: pomstiteľ krásnej 

Suramy (Salgari, Emilio 1999), Kamenné pevnosti Slovenska (Hurajt, Ľubomír 2011), Vodník Čľupko 

(Majchráková, Svetlana 2012), Povesti spod Tatier (Grosz, Alfréd 2013), Pes Celebes a mačka Kamčatka: 

o dvoch svetových kuchároch (Pavlovič, Jozef 2014), Najkrajšie oravské povesti (Habovštiak, Anton 2014), 

Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch (Válek, Igor 2014), Levočské povesti (Milčák, Ján 2017), 

... 

 

https://mykysuce.sme.sk/c/20425060/maliar-princezien-i-slachticov-stanislav-lajda.html
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Stano Lajda je súčasný slovenský maliar, ktorý niekoľko rokov systematicky 

pracoval na rekonštrukcii ikonickej Poslednej večere, čo ho inšpirovalo 

k napísaniu tejto knihy. Odkrýva pred nami silné i slabé miesta Leonardovej 

povahy. Zamýšľa sa nad jeho proklamovanou homosexualitou 

a rekonštruuje jeho ambivalentný postoj k Leonardovi z Vinzi. Zdôrazňuje, 

ţe umelec bol naozaj zloţitou osobnosťou, ktorá napriek obdivuhodnej 

pracovitosti a cieľavedomosti neraz zápasila s pochybnosťami 

najrôznejšieho druhu. Stano Lajda hľadá vo svojej knihe odpovede na dosiaľ 

nezodpovedané otázky prameniace zo zloţitej náboţenskej symboliky, 

ktorej je Leonardovo vrcholné dielo plné. To všetko prostredníctvom 

beletrizovaného príbehu a aj hĺbkového odborného rozboru slávneho diela. 

Kniha vyšla vo vydavateľstve Artforum 2019. 
 

 
 

Kysucká kniţnica v Čadci predstavuje nominované knihy do anketovej  

čitateľskej súťaţe Kniha Kysúc 2018  
 

Viera Višňáková, pracovníčka na úseku regionálnej literatúry 
 

 

Do KATEGÓRIE BELETRISTICKÁ LITERATÚRA boli nominované knihy, ktoré uvádzame v poradí, 

v akom boli prihlásené do súťaţe: 
 

Rebrík do kurína 
Úspešná spisovateľka Mária Ďuranová vydala vo vydavateľstve Brána svoj trinásty román pod názvom Rebrík do 

kurína. V knihe opisuje súčasné vzťahy a naráţa aj na skutočnosť, ţe usporiadaná a šťastná rodina v dnešnej dobe 

uţ vôbec nie je samozrejmosťou. Hlavnou hrdinkou je mladá ambiciózna ţena Diana, ktorej rodičia poskytujú 

skvelé  zázemie a podobné chce vytvoriť raz aj ona vo svojej vlastnej rodine.  Po otcovi zdedila ctiţiadostivosť na 

v ceste za svojim cieľom sa neštíti ani špekulácii v láske. Všetko jej vychádza, aţ zrazu práve jej najbliţší človek 

spôsobí, ţe sa v jej ţivote obracia všetko hore nohami.                                                                        
 

Z Tatier Joţo Kubáni 
Reportér Jozef Kubáni, rodák zo Skalitého, prináša pre všetkých milovníkov prírody, Tatier a turistiky kniţku 

o svojej práci v spravodajstve TV JOJ. Autor opisuje to, čo na obrazovkách nevidno: nervy, zábavu i smútok. 

V knihe Z Tatier Joţo Kubáni nájdete mená ľudí, ktorí ho v horách a o horách veľa naučili a dúfa, ţe pri čítaní sa 

aj zasmejete, občas zamyslíte a moţno i Vás prilákajú do kopcov – a je úplne jedno do ktorých – a ţe v nich 

nájdete to, čo sa tam podarilo nájsť jemu, krásu a pokoj. Kniha vyšla vo vydavateľstve Ikar.                   
 

Budinka (mrcha, kretén a vynálezca) 
Kniţný triler vychádzajúci z prostredia mladých, uvrhne do pasce a do boja o vlastný ţivot dvoch mladých ľudí - 

Adama a Petra, ktorí sa predtým nepoznali. Pasca, v ktorej ich drţí šialené súrodenecké duo s pomocou ich sestry, 

uţ mala pred nimi viac obetí. Z väzenia však existuje len jediná cesta a to v igelite ako mŕtvola. S niečím takým sa 

ale nehodlá zmieriť ani jeden z nich. Ich priateľstvo im dovolí preţiť a zachovať si chladnú hlavu aspoň tak, ako 

je to len moţné. Začínajúci kysucký autor, Tomáš Najt, ponúka príbeh o priateľstve, o ťaţkom predvídaní, ale tieţ 
absurdnosti Facebooku a generácie, ktorá s ním vyrastá. Kniha napísaná na smartfóne uzrela svetlo sveta vo 

vydavateľstve Eko-konzult a ilustroval ju samotný autor.                                                                     
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Neha modrobiela 
Spolok rodákov Jozefa Kronera v Staškove vydal druhú zbierku básní svojej rodáčky Juliany Belkovej, ktorú 

autorka venovala všetkým obetavým zdravotným sestrám. Námetom pre básne sa stali príbehy jej matky, ktorú 

ľudia poznajú z nemocnice ako zdravotnú sestru - nehu modrobielu. Knihu graficky navrhla Mária Ščuryová - 

Magma a slávnostne ju uviedli „do ţivota“ Zuzana Kronerová a Oldřich Vaňous. Poézia v zbierke je spestrená 

fotografiami z rodinného archívu a od Jána Belka.                                                                           
 

Humor aeternum 
Útla kniţka od Engelberta Königa, hudobného pedagóga a karikaturistu, predstavuje druhú zbierku kreslených 

vtipov, ktoré kedysi starostlivo ukladal do zásuvky. Aj keď sa ţivotná dráha pána Königa uţ uzavrela, manţelka 

Oľga Königová sa rozhodla vydať jeho najlepšie vtipy a tým vyjadriť vďaku manţelovi a zároveň  pre milovníkov 

kresleného humoru priniesť radosť a dobrú náladu. Knihu zostavili Vít König, Katarína Šulganová a Mária 

Ščuryová. Bola vydaná vo vlastnom náklade v spolupráci s Vydavateľstvom Magma Čadca. Fotografie 

dopĺňajúce ţivotopis autora pochádzajú z archívu rodiny Königovcov.                                                                      
 

Dračie pestvá a iné čarodejstvá 
Nová kniha pre deti od mladučkej 9-ročnej Ľubany Holeštiakovej, ktorú vydalo Vydavateľstvo VZLET, vyšla na 

kniţný trh 23. apríla na Svetový deň knihy. Kniţka, ktorá si našla svojich priaznivcov nielen doma, ale aj medzi 

mladými Slovákmi v Srbsku, Poľsku i Česku, prináša päťdesiat kresieb prevaţne s dračou tematikou, ktoré sa 

vyznačujú originalitou, rozmanitosťou a ţivou fantáziou. Kaţdý výtvarný motív dotvára vtipná osem veršová 

básnička. Dielko sa zapísalo dvomi rekordmi do knihy Slovenských rekordov - najmladšia autorka knihy 

a najmladšia kniţná výtvarníčka. Zapísané a vystavené je tieţ v Múzeu rekordov a kuriozít v českom Pelhřimove. 

Obálku knihy zdobí fotografia od Kataríny Kondekovej.                                                                 
 

O márnotratnej dcére 
Úspešná kysucká autorka Soňa Behúňová – nazývaná aj „Svetielko“ ponúka čitateľom svoj ďalší, v poradí uţ tretí 

kniţný titul, ktorý je ţivotným autobiografickým dielom. Nádherné príbehy sú pokračovaním ţivotopisných 

spomienok, autorka v ňom odkrýva svoje vnútro, zvlášť dar viery, znovunájdenie Boha a láskyplný návrat do 

milosrdného objatia nebeského Otca. Knihu vydala Varínska tlačiareň a je oţivená obrázkami bývalých ţiakov zo 

súkromnej zbierky autorky. Grafické spracovanie je zásluhou Eriky Karaffovej, na obálke a prednej predsádke sú 

fotografie Janky Kováčikovej z Rakovej.                                                                                     
 

Múzy literárnej oázy 
Reprezentatívna publikácia „Múzy literárnej oázy“ bola vydaná v rámci rovnomenného projektu na podporu 

a aktivizáciu činnosti literárneho klubu Oáza pri Kysuckej kniţnici v Čadci. Predstavuje literárne práce 

dvadsiatich troch začínajúcich kysuckých autorov. Obálku a literárne texty zdobia príťaţlivé ilustrácie 

talentovanej kysuckej výtvarníčky Alţbety Boţekovej. Zborník vydala Kysucká kniţnica v Čadci 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja.                                                                                                    
 

Prebijem sa! ŠTEFÁNIK Muţ ţeleznej vôle  
Jozef Banáš, jeden z najpredávanejších a najprekladanejších slovenských spisovateľov, nám predstavuje vo svojej 

najnovšej tvorbe dramatický ţivot Milana Rastislava Štefánika. Tento beletrizovaný príbeh je po deväťdesiatich 

rokoch len druhým románom o Štefánikovi. Písaniu predchádzal zber a analýza materiálu, ktorému sa venoval tri 

a pol roka a preštudoval 62 kníh. Obsaţný román odhaľuje najväčšie tajomstvá spojené so Štefánikom a jeho 

dobou. Zo 79 kapitol sa dozvieme aj doteraz  neznáme detaily zo Štefánikovej vedeckej, vojenskej a politickej 

kariéry. Kniha nám ponúka odpoveď aj na to, čím sa motivoval a kde čerpal ţeleznú vôľu siahať vţdy aţ na dno 

síl. Príbeh najvýznamnejšieho muţa slovenského národa, príkladného vlastenca, vydalo vydavateľstvo Ikar. 
                                                                                                                                      

Prebijem sa! ŠTEFÁNIK Muţ ţeleznej vôle  
Jozef Banáš, jeden z najpredávanejších a najprekladanejších slovenských spisovateľov nám predstavuje vo svojej 

najnovšej tvorbe dramatický ţivot Milana Rastislava Štefánika. Tento beletrizovaný príbeh je po deväťdesiatich 

rokoch len druhým románom o Štefánikovi. Písaniu predchádzal zber a analýza materiálu, ktorému sa venoval tri 

a pol roka a preštudoval 62 kníh. Obsaţný román odhaľuje najväčšie tajomstvá spojené so Štefánikom a jeho 

dobou. Zo 79 kapitol sa dozvieme aj nové a neznáme detaily zo Štefánikovej vedeckej, vojenskej a politickej 

kariéry. Kniha nám ponúka odpoveď aj na to, čím sa motivoval a kde čerpal ţeleznú vôľu siahať vţdy aţ na dno 

síl. Príbeh najvýznamnejšieho muţa slovenského národa, príkladného vlastenca vydal vydavateľstvo Ikar. 
 

Lovec hriechov 
Ďalšia zbierka poviedok z pera prozaika, reţiséra a scenáristu Mareka Kupča empaticky reaguje na aktuálny 
spôsob ţivota, na hodnotový rebríček, na zákazy a zákony. Autor svoje poviedky zobrazuje zdanlivo 

jednoduchým sujetom s vykreslením postavy i skvelými témami. Tieto kratšie prozaické útvary má pekne 

vypointované, miestami aţ nečakane a verí, ţe pre čitateľov sa stanú studnicou poznania, nových myšlienok 
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a nádejí. Stránky knihy zdobia ilustrácie úspešnej mladej slovenskej umelkyne, maliarky a grafičky Miliny 

Zimkovej. Zbierku poviedok prináša na kniţný trh Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. 
                                                                                                                                    

Anka Kolesárová 
Spisovateľka a prekladateľka Magdaléna Rusiňáková nám v útlej kniţočke pribliţuje svoje dielo o blahoslavenej 

Anke Kolesárovej. Opisuje príbeh obyčajného dedinského dieťaťa a mladého dievčaťa, ktoré nemá ďaleko od 

príbehu kaţdého jedného z nás. Jej hrdinská odvaha obetovať svoj ţivot kvôli kresťanským hodnotám, vnútornej 

kráse a dôstojnosti ţeny dodala uţ nádej mnohým – začať odznova, ţiť v čistote, bojovať kaţdodenné boje. Dekrét 

o jej mučeníctve, vydaný Kongregáciou pre kauzy svätých, schválil Svätý Otec František vo Vatikáne 7. marca 

2018. Kniha vyšla vo vydavateľstve Lúč a fotografie v knihe sú z archívu Domčeka – Dom Anky Kolesárovej vo 

Vysokej nad Uhom.                                                                                                              
 

Tlejúce slnko 
Spisovateľ, novinár a publicista Dušan Mikolaj získal za knihu Tlejúce slnko ešte v roku 1995 Cenu Egona 

Erwina Kische. Druhé vydanie ojedinelého ţivotopisného príbehu maliara Miloša Alexandra Bazovského v roku 

2018 vydalo vydavateľstvo AlleGro Plus a autor za ňu získal cenu Tibora Bartfaya ako aj za celoţivotnú literárnu 

činnosť. Biografická kniha nám pútavo stvárňuje ţivotnú cestu a výtvarný talent M. A. Bazovského a je 

okorenený mnohými humornými príhodami, ktoré zaţil počas svojej maliarskej púte ţivotom. V knihe nájdeme aj  

40 ilustrácií, ktoré sú reprodukciami diel zo zbierkového fondu Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. 
                                      

Uţ 

Mária Bátorová je „dvojdomou autorkou“. Ako literárna vedkyňa zaujala na začiatku 90. rokov prácami, ktoré sa 

zaoberali predtým tabuizovanými literárnovednými témami a neskôr precíznou komparatívnou prácou. Je 

drţiteľkou mnohých domácich i zahraničných ocenení a jej diela boli preloţené do trinástich jazykov. Vo svojej 

tvorbe často spája prozaické texty s poéziou. Po básnickej zbierke „Púšte a oázy“ zastupuje oblasť poézie nová 

básnická zbierka Uţ, ktorá je jej deviatou beletristickou knihou. Hlboké myšlienkové reflexie odráţajú obraz 

súčasného sveta, spomienok na ľudí, udalosti a pocity, ktoré sa s nimi spájajú. Jednotlivé básnické cykly uvádzajú 

myšlienky Kahlila Gibrana z knihy Prorok.                                                                                               
 

Zlatá svadba - história jednej rodiny a doby 
Jozef Jakuš po vydaní dvoch úspešných publikácií, zameraných na záţitky a príbehy z lekárskej praxe, ponúka iný 

príbeh svojho ţivota. Je to príbeh lásky napísaný 50-timi rokmi spoločného manţelského ţivota. Fotografický 

album vydaný pri príleţitosti zlatej svadby je rodinnou kronikou, ktorá predstavuje dvojicu vo víre udalostí, ktoré 

preţili a ovplyvnili ich rodinný ţivot. Faktografia rodiny nie je exaktná, je literárne prikrášlená. O jej vydanie sa 

zaslúţilo vydavateľstvo Magma v Čadci.                                                                                          
 

Lode mŕtvych: Bermudský trojuholník / UFO / USO / Narkobaróni 

Najnovšia kniha spisovateľa a záhadológa Miloša Jesenského v spoluautorskom tandeme s Robertom K. 

Lesniakiewiczom, sa zameriava na fenomén bermudského trojuholníka. Autori sa populárnou formou pokúšajú o 

vyvrátenie mýtu o bermudskom trojuholníku a jemu podobných legiend, avšak sa nezriekajú svojej viery 

v existenciu neidentifikovateľných lietajúcich a podmorských objektov. Čitateľom predstavené hypotézy je veľmi 

ťaţké overiť, napriek tomu sú mnohé teoreticky pravdepodobné a prakticky všetky sú nevyvrátiteľné. Ide o akty 

alebo fikciu?. Na odtajnenie celej pravdy budeme musieť ešte dlho čakať. Kniha o záhadných zmiznutiach lodí, 

lietadiel a tisícov ľudí vyšla vo vydavateľstve Ikar.                                                                                       
 

Jurinova jeseň 2018. Zborník vybraných prác celoslovenskej literárnej súťaţe duchovnej tvorby  
Edičným výstupom 14. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaţe duchovnej tvorby Jurinova jeseň 2018 je zborník 

vybraných súťaţných prác autorov. Prostredníctvom ukáţok najlepších súťaţných prác ponúka čitateľovi aktuálny 

obraz súčasnej slovenskej duchovnej tvorby v oblasti poézie i prózy. Zborník vydala Kysucká kniţnica v Čadci 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja, ktorá je zároveň hlavným organizátorom tejto 

prestíţnej literárnej súťaţe.  
 

Jašíkove Kysuce 2018. Zborník vybraných súťaţných prác účastníkov 50. ročníka Celoslovenskej literárnej 

súťaţe mladých prozaikov  

Kysucká kniţnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja ako hlavný organizátor 

celoslovenskej súťaţe mladých prozaikov Jašíkove Kysuce, vydala v rámci 50. ročníka literárnej súťaţe zborník 

vybraných súťaţných prác mladých autorov. V zborníku sú uverejnené práce ocenených súťaţiacich autorov. 

Čitateľom ponúka zaujímavé ukáţky zo súčasnej slovenskej prozaickej tvorby z pohľadu jej najmladších tvorcov.  
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Do KATEGÓRIE NÁUČNÁ LITERATÚRA boli nominované knihy, ktoré uvádzame v poradí, v akom boli 

prihlásené do súťaţe: 
 

  

Lada svetom. Na Ţiguli cez Himaláje 
Druhá kniha Mariána Grofčíka opäť ponúka kvalitné historky pri objavovaní najzapadnutejších kútov sveta na 

predpotopných, stále sa kaziacich dvoch ţiguliach. Od cestovateľskej skupiny Lada Svetom sa čitateľ dozvie ako 

si v Uzbekistane váţia vodku, ako sa dá v Indii nabúrať auto a takmer s ním spadnúť zo skaly a ako si ich nechať 

zabaviť na hraniciach Mjanmarska a Thajska. Po prečítaní knihy dostaneme odpoveď na to, ako sa posádke 

podarilo prejsť za dva mesiace 20 000 kilometrov zo Slovenska do Laosu, preţiť dve dopravné nehody, jednu 

zlomenú nápravu, jedno odlomené koleso, jednu výškovú chorobu a stovky podivných situácií. Kniha vyšla vo 

vydavateľstve Lada svetom o. z.                                                                                        
                     

RUDO DIČKA - nepokoj vzdoru 
Po viac ako štyroch rokoch od smrti kysuckého umelca Rudolfa Dičku prichádza na kniţný trh publikácia o jeho 

ţivote a výnimočnej tvorbe. Autori Július Fuják a Miroslav Halák predkladajú čitateľom primárny materiál 

sprístupňujúci komplexný svet ponurej imaginácie umelca, ktorý o mnohých spoločenských neduhoch podal 

intenzívnu a umelecky pútavú výpoveď. Vynikajúcu monografiu s mnoţstvom obrazov a fotografií vydalo 

vydavateľstvo MAGMA Čadca.                                                                                                               
 

Jezuliatko prichádza 
Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., biskup Nitrianskej diecézy a rodák z Riečnice, autor viacerých monografií 

z oblasti cirkevných dejín, mnohých kníh a článkov nás pozýva vo svojej najnovšej publikácii vykročiť v ústrety 

Jezuliatku, v ústrety sviatkom radosti a svetla. V prvej časti nás pripraví na tieto prekrásne sviatky adventnými 

myšlienkami a následne nás prevedie aj vianočným obdobím. V druhej časti knihy objavíme vianočné príbehy 

z rôznych kútov Zeme. Kniha je obohatená o farebné fotografie a ilustrácie a obal knihy zdobí reprodukcia obrazu 

Klaňanie Troch Kráľov na Šľahorke od akademického maliara Ondreja Zimku. Publikáciu vydal Spolok Svätého 

Vojtecha.                                                                                                                          
 

Pamätnica 50. ročníka Jašíkových Kysúc  
Kysucká kniţnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja pri príleţitosti 

jubilejného 50. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaţe mladých prozaikov - Jašíkove Kysuce vydala pamätnicu, 

ktorá ponúka pohľad do minulosti a sú v nej zachytené vyjadrenia, spomienky a postrehy účastníkov 

predchádzajúcich ročníkov. Vydanie pamätnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

a spolufinancovanie zabezpečil Ţilinský samosprávny kraj.                                                    
                               

Emanácie hudobnej semiosféry 
Nová kniţná publikácia skladateľa nekonvenčnej hudby, estetika a multiinštrumentalistu Júliusa Fujaka je 

odborná monografia z oblasti hudobnej semiotiky a estetiky. Okrem vedeckých štúdií sú v nej texty o hudobných 

improvizáciách Mariána Vargu, intermediálnej unikátnosti Milana Adamčiaka, ale aj charakteristiky iných našich 

či zahraničných autorov. V poslednej časti formou vedeckých esejí reflektuje autor vlastné umelecké projekty a 

naostatok aj základné hudobné školstvo v časovom priemete od 70. rokov po súčasnosť. Na obálke knihy je 

prezentované dielo Květoslavy Fulierovej Jarná fúga a vydala ju Filozofická fakulta Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre – Katedra kulturológie.                                                                                        
 

Vis-á-vis. Dialógy nielen o hudbe 
Publikácia Júliusa Fujaka, vysokoškolského pedagóga, skladateľa experimentálnej hudby  obsahuje 14 

rozhovorov so slovenskými a českými skladateľmi, resp. hudobno-intermediálnymi umelcami a hudobníkmi. Sú 

medzi nimi aj širšej verejnosti známe osobnosti ako nedávno zosnulý Marián Varga či legenda alternatívnej hudby 

Mikoláš Chadima. Znalcom našej súčasnej hudby ponúka veľmi zaujímavé, neraz dokonca kontroverzné 

svedectvá o našej súčasnej, ale niekedy aj minulej, no stále ţivej dobe. Publikácia vyšla v spolupráci 

vydavateľstva Drewo a srd a Občianskeho zdruţenia Vlna.                                                                                
 

Ľudový textil na Kysuciach 
Kysucké múzeum v Čadci vďaka Fondu na podporu umenia úspešne zrealizovalo v roku 2018 projekt 

s názvom Ľudový textil na Kysuciach, ktorý bol zameraný na prezentáciu vlastného zbierkového fondu. V rámci 

projektu vydalo reprezentatívny katalóg s jedinečnými zábermi z tejto pútavej výstavy. Čitatelia na 52 stranách so 

zatajeným dychom môţu obdivovať vzácne ľudové výšivky ako aj variabilitu nielen kysuckých krojov, ale aj 

bytového a hospodárskeho textilu. Autorka katalógu, etnologička Kysuckého múzea v Čadci, Helena Kotvasová, 
nám pribliţuje aj spôsoby spracovania textilných vlákien a čistenie ľudového odevu. Fotografie prezentované 

v katalógu vyhotovil Fomi, s.r.o. – Michal Lašut a Martina Krkošková z Kysuckého múzea v Čadci.  
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Vybrané kapitoly z dejín staršej slovenskej a svetovej literatúry I  
Najnovšiu publikáciu od úspešného slovenského básnika, prozaika a publicistu Mariána Grupača vydala Ţilinská 

univerzita v Ţiline a je zaradená medzi vysokoškolské učebnice. Publikácia prezentuje systematicky a prirodzene 

spracované fundamentálne poznatky z oblasti tvorby literárnych diel a ich tvorcov, od prvých písomných 

dokladov aţ po začiatok 19. storočia. Učebnica je členená na jednotlivé logické časti, ktoré poskytujú paralelný 

obraz o situácií v národných literatúrach vo svete a na Slovensku, resp. na území dnešného Slovenska. Súčasťou 

teoretických statí sú aj odporúčania na študijné zadania a taktieţ odkazy na študijnú literatúru, či referencie na iné 

pramene.                                                                                                                        
 

Ţilinská diecéza 2008 – 2018  
Štvorjazyčná obrazová publikácia umoţňuje všetkým kresťanom pozrieť sa na preţitých desať rokov jestvovania 

Ţilinskej diecézy, ktorú zriadil Svätý Otec Benedikt XVI. 14. februára 2008. Ţilinská diecéza vznikla vyčlenením 

deviatich dekanátov zo starobylej Nitrianskej diecézy a jedného dekanátu z Banskobystrickej diecézy. Publikácia 

pripomína najvýznamnejšie udalosti a pôsobenie v troch pastoračných programoch tejto mladej diecézy.  

Fotografie z jednotlivých farností, diecéz a fotografov nech sú povzbudením a inšpiráciou, ako moţno ţiť ţivot 

viery v súčasnej spoločnosti. Kniha sprevádzaná modlitbami a poţehnaním ţilinského biskupa Mons. Tomáša 

Galisa bola v spolupráci so Ţilinskou diecézou vydaná  vo vydavateľstve Alfa a Omega. 
 

Tam, kde som sa narodil... Drahošanka 
Marek Polák, mladý 24 ročný rodák z Drahošanky, nám prináša svoju prvú publikáciu, ktorej prvé riadky začal 

písať ešte na základnej škole. Väčšiu časť svojho mladého ţivota zasvätil zbieraniu informácií o osade 

Drahošanka, ktorú sa snaţí zveľaďovať a postupnými krokmi dostávať do povedomia občanov Čadce a okolia. 

Autor nás prevedie nielen históriou, kultúrnym ţivotom, pôvodnou architektúrou, ale aj nádhernou prírodou 

a sakrálnymi pamiatkami Drahošanky. Publikácia obsahuje aj dodnes pouţívané nárečové slová, pôvod prezývok 

priezvisk niektorých rodín, drahošianske pesničky a tradičné jedlá. Vydanie publikácie podporili Mesto Čadca, 

Spolok priateľov Čadce a občianske zdruţenie Naša Drahošanka.                                          
 

Maškrty pre papkáčikov 
Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca vydal svoju prvú knihu z krúţku Maškrtníček 

pod vedením Anny Labajovej. Útla kniţočka vhodná akurát do detských rúk ponúka súbor receptov, ktoré v sebe 

spájajú tradíciu Kysúc s jednoduchosťou prípravy. Kaţdé dieťa si v nej určite nájde svoje obľúbené jedlo 

a pomocou podrobných postupov a fotografií jednotlivých pokrmov môţu malí kuchári naučiť pripraviť jedlo 

s láskou a vlastnými rukami. Samozrejme dá sa pritom aj zabaviť, pretoţe varenie je kreatívna práca, je to 

experimentovanie a pomáha rozvíjať fantáziu. Kniţku zostavil riaditeľ CVČ Čadca, Peter Jurga, autor textov je 

Anna Labajová a grafické spracovanie realizovala Zuzana Priečková.                                                                                                                                                                     
 

Jajkele pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom 
Spisovateľ Tomáš Janovic prichádza s novou knihou aforizmov „známeho ţidovského mudrlanta“ – Jajkeleho, 

ktorý pri pití kávy vyhľadáva aj dobrú spoločnosť. Smutno by im bolo dvom, a tak si pozvali do partie aj ďalších 

priateľov a známych. Jeden z nich, akademický maliar Miroslav Cipár sa uţ tradične postaral o výtvarnú stránku 

tejto knihy. Pri káve sa priebeţne striedajú Pavel Vilikovský, Milan Lasica, Peter Zajac a Ján Štrasser. 

Najčastejšie však Jajkeleho bonmoty patria jeho milovanej ţenuške Sáre, bez ktorej by táto kniha ani nemohla 

vzniknúť. Knihu plnú ţivotných múdrostí premiešané kúskom cynizmu graficky upravil František Jablonovský 

a vydal Peter „Petrus“ Chalupa.                                                                                             
 

Homiliae gaudium 
Marián Šuráb, rímsko-katolícky homiletik, venoval svoju tretiu homiletickú publikáciu s názvom Homiliae 

gaudium - Radosť z homílie všetkým čitateľom, ale predovšetkým budúcim kazateľom, diakonom a kňazom. 

Publikácia je zaujímavá aj tým, ţe kaţdá kapitola má na začiatku citát z exhortácie pápeţa Františka, potom 

nasleduje jej vysvetlenie a povzbudenie do sluţby, pričom sa snaţí poznatky prepojiť s praxou. Hlásanie Boţieho 

slova je náročnou, ale zároveň veľmi dôleţitou úlohou pre kaţdého kňaza a preto autor praje, aby ich kázne boli 

zakotvené v pravdách radostnej zvesti evanjelia a stali sa reálnou, ľudsky príťaţlivou rečou Cirkvi. Publikáciu 

vydal Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.                                                                      
 

Zemianske rody na Kysuciach 

Najnovšia publikácia Danky Majerčíkovej, ktorá vyšla v rámci edičnej produkcie Zlatého fondu Kysuckého 

múzea v Čadci, pojednáva o šľachticoch, ktorí sa narodili alebo pôsobili na Kysuciach. Kniha prináša impozantný 

zoznam desiatok rodov, ktorých príslušníci ovplyvňovali dejiny nielen v regionálnom meradle, ale v rámci celej 

Trenčianskej stolice a Uhorska. Šľachta v Trenčianskej stolici sa formovala z potomkov jobagiónov – 
kráľovských sluţobníkov, z radov ktorých sa regrutovali vyšší vojenskí velitelia a predstavitelia kráľovskej moci 

v ţupách.                                                                                                                               
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Ţilinský kraj na kriţovatkách dejín. 1918 – 1968 
Kniha Miloša Jesenského, Tomáša Adamčíka a autorského kolektívu prináša mnoţstvo informácií o prelomových 

udalostiach v regiónoch Ţilinského kraja, ktoré sa odohrali počas osmičkových rokoch 20. storočia. Publikácia 

mapuje udalosti vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, odraz Mníchovskej dohody, Viedenskej arbitráţe 

a autonómie Slovenska vo vytipovanom priestore. Neobchádza ani komunistický prevrat v roku 1948, analyzuje 

 Praţskú jar a vpád „spojencov“ Varšavskej zmluvy. Kniha Zlatého fondu Kysuckého múzea v Čadci prináša nové 

poznatky, ktoré výraznou mierou obohacujú slovenskú historiografiu.                                   
 

Malý průvodce po hrobech velkých III. 
Publikácia českého autora Miloša Dvořáka je uţ tretím dielom série, ktorá zaznamenáva stovky pomníkov 

a pomníčkov významných osobností českej minulosti i súčasnosti. Fotografie náhrobkov sú doplnené medailónmi 

o ţivote a tvorbe ľudí, na ktorých by sa nemalo zabudnúť. Portréty jednotlivých osobností umelecky stvárnila 

výtvarníčka a ilustrátorka Zuzana Jesenská Kubicová. Knihu vydalo Nakladateľstvo AOS Publishing v Ústí nad 

Labem.                                                                                                                                  
 

Skalitčania vo Veľkej vojne 

Pavol Laš, autor ktorý histórii obce Skalité venuje mimoriadnu pozornosť, ponúka čitateľom ďalšiu pozoruhodnú 

publikáciu vydanú vlastným nákladom. Kniha dokumentuje ťaţkú ţivotnú situáciu našich predkov počas 1. 

svetovej vojny a odkrýva menej známe fakty z histórie rodnej obce. Bilancuje desivé straty mnoţstva ľudských 

obetí, ktoré postihli takmer kaţdú rodinu. Tieto udalosti pripomína aj pamätník v centre obce Skalité, postavený 

z verejnej zbierky obyvateľov v čase najväčšej hospodárskej krízy. Kniha vzdáva hold obetiam nezmyselnej vojny 

a ich hrdinstvu, aby sme si ich  pripomínali a nezabudli.                                                     
 

Svrčinovec. Monografia obce 

Vedúci autorského kolektívu a zostavovateľ monografie Martin Turóci a Obec Svrčinovec ponúka čitateľom 

rozsiahlu publikáciu mapujúcu históriu obce od prvej písomnej zmienky aţ po rok 1948. Kolektív Kysuckého 

múzea v Čadci zhromaţdil mnohostranný a veľmi cenný materiál svedčiaci o ţivej a bohatej histórii obce. 

Zameriava sa na stáročné tradície predkov, tradičné zamestnania a etnografiu. Moderné dejiny Obce Svrčinovec 

budú spracované v ďalšej pripravovanej publikácií.                                                                                         
 

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

Výnimočná publikácia Ladislava Paštrnáka pribliţuje osudy kysuckých vojakov, ktorí sa zúčastnili bojov 2. 

svetovej vojny v zahraničí. Autor knihy čerpal z mnohých písomných prameňov a archívov, zozbieral staré 

fotografie, denníky vojakov, spomienky príbuzných a ďalší autentický materiál. Kniha je venovaná predovšetkým 

tým, ktorí sa z vojny nevrátili a zahynuli v cudzine. Kysučania bojovali na viacerých kontinentoch, v Európe, 

Ázii, Afrike, aj na Blízkom východe. Druhá svetová vojna kruto a tragicky zasiahla do ţivota kysuckých muţov 

a ich rodín. Publikáciu vydal Tibor Paštrnák – Artpress a spoluvydavateľom je Kysucké múzeum v Čadci. 
 

Povina 1438 – 2018 

Michal Lacko a autorský kolektív Tomáš Kopták, Helena Kotvasová, Margita Šplháková, Janna Bendová a ďalší 

pripravili pre svoju obec i širokú čitateľskú verejnosť reprezentačnú  monografiu, ktorá zobrazuje históriu, ţivot 

a zvyky obyvateľov a ich predkov, ale i súčasný ţivot a rozvoj obce. Autori siahli naozaj hlboko do dejín ľudstva 

a z pohľadu archeológie prinášajú poznatky aţ z obdobia paleolitu – staršej doby kamennej. Monografiu 

v prehľade od najstarších období aţ po súčasnosť dopĺňajú historické dokumenty, mapy a fotografie. Publikácia 

vyšla vo vydavateľstve Fomi Vrútky.         
 

Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. do polovice 19. storočia   
Historik Marián Liščák ponúka čitateľom publikáciu, ktorá zapĺňa prázdne miesta v histórii nášho mesta a jeho 

okolia. Medzi obdobím osídlenia a 20. storočím sa nachádzajú obdobia, ktoré boli spracované len útrţkovito. 

Autor s snahe doplniť historické údaje zbieral materiály v archívoch v Bytči, Banskej Bystrici, Čadci a Budapešti. 

Kniha je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Prvá pribliţuje vývoj panstva Strečno, druhá je venovaná Čadci a ţivotu 

jej obyvateľov na konci 18. a v prvej polovici 19. storočia a v tretej kapitole rozoberá všetky obce na Kysuciach 

patriace k Strečnianskemu panstvu. Publikáciu v edícií Zlatý fond vydalo Kysucké múzeum v Čadci. 
 

Prevádzači / Urbex na Slovensku 
Maliar, vizuálny umelec a „dychtivý prieskumník“ Juraj Florek prichádza na kniţný trh s publikáciou, ktorá je 

výsledkom dvojročného cestovania po zabudnutých, zväčša industriálnych budovách na Slovensku. Spája v sebe 

netradičný cestopis so záujmom o odchádzajúcu architektúru. Kniha má 23 kapitol, kaţdá je venovaná jednému 

z tradičných regiónov Slovenska. Predposledná kapitola umoţňuje čitateľovi dozvedieť sa viac o fenoméne Urban 
Exploration na Kysuciach s autentickým autorským textom a atmosférickými fotografiami. Knihu vydalo 

vydavateľstvo O.K.O. v spolupráci s vydavateľstvom Slovart.   
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Základná škola a materskou školou Makov 
Základná škola a materskou školou Makov pri príleţitosti 50. výročia otvorenia novej budovy makovskej 

základnej školy vydala pamätnú publikáciu, ktorá nám priblíţi históriu makovského školstva aţ do roku 1796. 

Zostavovateľky Daniela Helienková, Janka Petrovičová a Andrea Zuzčáková nám ponúkajú nielen prierez 

zveľaďovania a modernizácie budovy školy, ale predovšetkým predstavujú učiteľov, na ktorých sa nezabúda, 

úspešných ţiakov, kaţdodenné ale i výnimočné aktivity a projekty školy. Samozrejme nechýba ani zoznam 

všetkých zamestnancov, ktorí v škole počas tých 50-tich rokov pôsobili a prispievali k šíreniu dobrého mena 

školy. Výtvarný návrh a grafické  spracovanie zhotovila Mária Ščuryová – MAGMA Čadca.  
 

Dvanásti 

Kysucká galéria v Oščadnici vydala sprievodnú publikáciu, ktorá predstavuje tvorbu dvanástich 

spoluzakladateľov Kysuckej galérie. Boli to Stanislav Biroš, Miroslav Cipár, Anton Čutek, Milan Greguš, 

František Hübel, Vojtech Ihriský, Milan Mravec, Pavol Muška, František Ondro, Milan Paštéka, Jozef Sušienka a 

Ondrej Zimka. Nová stála expozícia pripomína návštevníkom okolnosti vzniku Kysuckej galérie ako i prínos 

jednotlivých osobností - výtvarníkov, ktorí svoje diela darovali ako základ budúceho zbierkového fondu galérie. 

Autorkou viacjazyčnej publikácie je Zuzana Sýkorová, kurátorka a historička umenia Kysuckej galérie 

v Oščadnici. Autormi prekladov sú Ján Rebroš a Marcela Makuchová.                                  
 

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

Mestského múzea Karola Točíka v Turzovke. Verejnosť informuje o 50. výročí Turzovky na premenu sídla 

mestského typu, veľmi málo známej čipkárskej škole v Turzovke, zaujímavých poznatkoch o turzovskom farskom 

kostole a poskytuje prehľad nárečovej terminológie plemenitby domácich zvierat. Občasník prináša aj odborný 

článok o orchideách, klenote turzovských lúk a rozsiahlu materiálovú štúdiu obsahujúcu zoznam padlých a obetí v 

druhej svetovej vojne z Turzovky a okolia. Publikáciu vydalo Mestské múzeum Karola Točíka v Turzovke. 

                                                                                                                                   

Optimálna kniţnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej 

oblasti 2. 
Kysucká kniţnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja vydala zborník 

príspevkov zo vzdelávacieho seminára Optimálna kniţnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce 

v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 2, určeného pre knihovníkov verejných a školských kniţníc. Na 

seminári, ktorý bol venovaný informačnej výchove v kniţniciach, odzneli tri príspevky teoretického zamerania 

a päť príspevkov od knihovníkov regionálnych kniţníc Ţilinského kraja. Príloha zborníka obsahuje manuál 

k informačnej výchove pre obecné kniţnice. Vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 

umenia a spolufinancovanie zabezpečil Ţilinský samosprávny kraj.                                      
 

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci  
Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci pri príleţitosti dvoch významných jubileí – 25. výročie zaloţenia 8-ročného 

gymnaziálneho štúdia a 15. výročie otvorenia slovensko-anglickej  bilingválnej sekcie -  vydalo reprezentatívnu 

publikáciu, ktorá dáva vhodnú príleţitosť na  oslavu, spomínanie a rekapituláciu. Gymnázium v Čadci patrí medzi 

školy, ktorá neustále reaguje na aktuálne výzvy doby a spoločnosti, participuje na medzinárodných projektoch 

a preto si praje naďalej pokračovať v úspešnej práci, aby ostala školou s atribútmi modernej školy 21. storočia. 

Publikáciu zostavila riaditeľka Gymnázia - Ingrid Mikovčáková, grafický návrh a spracovanie publikácie 

realizovala Mária Ščuryová, vydavateľstvo MAGMA Čadca.                                            
 

Maľované pod Grapou 
Z úspešných troch ročníkov výtvarného plenéra Maľovanie pod Grapou vznikla pamätná, obrazová publikácia, 

ktorú vydal Spolok rodákov Jozefa Kronera. Navrhovateľom výtvarného plenéra bol Peter Repka a cieľom bolo 

vytvoriť minimálne 50 artefaktov na tému Kronerovci a Kysuce od rôznych umelcov, predovšetkým zo Slovenska 

a Čiech, a dopriať potom ľuďom na výstavách potešenie z krásy. Publikácia ponúka moţnosť nahliadnuť do 

priebehu a atmosféry tohto jedinečného projektu a prezentuje ojedinelé umelecké diela trinástich významných 

umelcov vzniknutých v Staškove pri rodnom dome Jozefa Kronera. Publikáciu  zostavili Juliana Belková 

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

Janotovci na Kysuciach. Výberová personálna bibliografia rodu Janotovcov  

Výberová personálna bibliografia významného kysuckého rodu Janotovcov bola vydaná Kysuckou kniţnicou 

v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja pri príleţitosti konania odborného seminra 

venovaného ţivotu a literárnemu dielu rodu Janotovcov. Súčasťou bibliografie je aj prezentácia ţivota a diela 

nielen Ľudovíta Cyrila Janotu, Milana Vojtecha Janotu a Dušana Metoda Janotu, ale aj ostatných členov rodiny, 

ktorí pokračovali v rodinnej tradícii a rozširovali publikačnú činnosť v rôznych vedných odvetviach.   
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Mlčať z plných pľúc. Rozhovory, články a iné texty (2000 - 2017) 

Najnovšia publikácia od úspešného slovenského básnika, prozaika a publicistu Mariána Grupača obsahuje 

vybrané rozhovory, recenzie, úvodníky a iné ţurnalistické texty, uverejnené od roku 2000 do roku 2017 v rôznych 

slovenských literárnych periodikách. Rozhovory s osobnosťami slovenskej literatúry a umenia, esejí a recenzií 

výstiţne dokresľujú obraz slovenskej kultúry na začiatku 21. storočia, mapujú literárne dianie, nevyhýbajú sa však 

ani témam etiky, umenia, či kultúry v širšom kontexte. Autor dúfa, ţe neformálne vyznania oslovených tvorcov, 

ostré glosy a intenzívne sondy do súčasného diania oslovia nielen odborníkov, ale i širšiu čitateľskú verejnosť. 

Publikáciu vydala Matica slovenská.                                                                                  

 

   
 

 
 

 
 

Fotografie z archívu Kysuckej knižnice v Čadci 

 

 

Vyhodnotenie čitateľskej ankety o ocenenie Kniha Kysúc 2018 
 

Do čitateľskej súťaţe o ocenenie Kniha Kysúc 2018 bolo nominovaných spolu 47 titulov kníh, 

z toho v kategórii náučná literatúra bolo nominovaných 29 titulov a v kategórii beletria 18 titulov. 

 Knihy získali spolu 5909 platných hlasov, z toho bolo 2969 hlasov pre knihy z kategórie náučnej 

literatúry a 2940 hlasov zaslali priaznivci knihám z kategórie beletria. Pri kontrole hlasovacích lístkov bolo 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1snik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prozaik
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10 hlasovacích lístkov vyhlásených za neplatné – tieto lístky neboli zarátane do hlasovania - na hlasovacích 

lístkoch bolo zakrúţkovaných viac titulov v jednej kategórií. 

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

Kysúc 2018. 
 

Kategória náučná literatúra: 

3. miesto::  s počtom 262 platných hlasov získava kniha – Maľované pod Grapou. Publikáciu zostavili: 

Juliana Belková a Vladimír Gajdošík. Vydal ju Spolok rodákov Jozefa Kronera v Staškove. 

2. miesto: s počtom 471 platných hlasov získava publikácia Svrčinovec. Monografia obce. Autorom je 

Martin Turóci a kolektív Kysuckého múzea v Čadci a obec Svrčinovec.  

1. miesto: s počtom 675 platných hlasov získava publikácia –  Na cudzích frontoch. Vojaci z Kysúc 

v bojoch v zahraničí počas 2. svetovej vojny. Autorom je Ladislav Paštrnák, výtvarný návrh spracovala 

Mária Ščuryová. Knihu vydali: Tibor Paštrnák – Artpress a Kysucké múzeum v Čadci. 
 

Kategória beletria: 

3. miesto s  počtom 365  hlasov  získava kniha Dračie pestvá a iné čarodejstvá od najmladšej autorky na 

Slovensku Ľubany Holeštiakovej. Vyšla vo  vydavateľstve VZLET v Čadci.  

2. miesto s počtom 376 platných hlasov získava kniha  O márnotratnej dcére.  Autorkou je Soňa Behúňová 

a kniţku vydala vlastným nákladom v spolupráci s Varínskou tlačiarňou. 

1. miesto s počtom 953 platných  hlasov získava kniha Neha modro biela autorky Juliany Belkovej. 

Grafický návrh spracovala MAGMA a vydal ju Spolok rodákov Jozefa Kronera v Staškove. 

 
 

Zaujímavosti zo sveta kniţníc, kníh a čítania: 
 

Predstavujeme zaujímavú knihu, ktorá vám bude nápomocná pri 

podujatiach, okorení ich zaujímavým humorom. 

Priaznivcom písaného slova a humoru dávame do povedomia, 

aby privítali novú kniţku z vydavateľstva Štúdio humoru 

a satiry SSppiissoovvaatteelliiaa  vv  aanneekkddoottáácchh s podnázvom LLiitteerráárrnnee  

kklleebbeettáárriiuumm..    

Jej autorom je Jaroslav Rezník a ilustrátorom Milan Stano, 

ktorý do knihy prispel aj samostatnou kapitolou. Kniţka prináša 

302 anekdot a 239 karikatúr (recenziu o knihe sme priniesli 

v máji t. r. - O spisovateľoch trochu inak). 

 
  

  

  

 Jaroslav Rezník je autorom viacerých kníh o slovenských 

spisovateľoch. Najznámejšie sú Po literárnych stopách na 

Slovensku (1982), Literární toulky Slovenskem (Praha 1989) 

a naposledy dve vydania diela Túry do literatúry (2001, 2012 – rozšírené a doplnené vydanie.) Tri desaťročia 

zbieral aj anekdoty a veselé príbehy zo ţivota našich spisovateľov. Pri mnohých bol spoluúčastníkom. Väčšina z 

nich sú jeho vrstovníci, ale sú medzi nimi aj starší i mladší od neho. Sú tu naozaj veľké mená našej literatúry ako 

napríklad J. Smrek, M. Válek, E. Bohúň, A. Plávka, V. Mináč, L. Ťaţký, L. Ballek, J. Solovič, M. Lasica, J. 

Satinský, Š. Ţáry, M. Ferko, A. Bednár, V. Šikula, T. Janovic, V. Kondrót, P. Jaroš, V. Turčány, Ľ. Feldek, J. 

Silan, Š. Moravčík, R. Fábry, R. Móric, R. Schuster a veľké mnoţstvo iných. 

 Milou pridanou hodnotou je v knihe posledná kapitola, kde sú anekdoty o členoch spisovateľského PI klubu, ktorý 

vznikol v roku 2006. Vznikol spontánne na základe tolerantnosti, dobroprajnosti, priateľstva, ekumenizmu a 

dobrej nálady. Sú tam spisovatelia, diplomati, bývalí politici, husľový virtuóz, hudobný skladateľ, vedec, 

duchovní, a iní ( L. Ťaţký, A. Hykisch, Ľ. Jurík, R. Schuster, J. Banáš, J. Mikloško, T. Huszár, M. Stano, I. Szabó, 

J. Leikert, A. Blaha, E. Ondrejička, Ľ Olach, M. Jurkovič, S. Bachleda, J. Haľko, M. Gavenda, P. Čačko, M. 

Demák, D. Mikolaj, R. Ferko, A. Jablokov, J, Bábik, O. Solga, M. Kohút, J. Burdan, P. Rašla ... Anekdoty 

o svojich kamarátoch zozbieral Milan Stano, ktorý celú knihu aj ilustroval. Je v nej 302 anekdot a 239 karikatúr.  
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