
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 
 

Dvanásty ročník súťaže KNIHA KYSÚC 2015 pozná mená víťazov 
 

Čadca (28. apríl 2016) – Obľúbená čitateľská anketová súťaž KNIHA KYSÚC 2015, ktorú  

vyhlásila Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom  

a mediálnymi partnermi: Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov, MY Kysucké noviny, Kysucký 

večerník, e-KYSUCE a Kysucká televízia, už pozná mená víťazov.  

Slávnostné odovzdávanie ocenení, ktoré je každoročnou oslavou regionálnej literárnej 

tvorby a pripomienkou Svetového dňa knihy a autorských práv, sa uskutočnilo na pôde Kysuckej 

knižnice v Čadci (ďalej len „knižnica“). Podujatie otvorila Ľubica Lašová, zástupkyňa riaditeľky 

knižnice. V úvode privítala poslancov ŽSK, zástupcov miest a obcí, primátora mesta Čadca Milana 

Guru, mediálnych partnerov, prítomných hostí a hudobné zoskupenie Ten Strings - Ondreja 

Priehodu a Mariána Lehotského, ktorí svojou hudobnou produkciou príjemne sprevádzali podujatie. 

Koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti knižnice Helena Pagáčová predstavila 35. 

nominovaných knižných titulov, ktoré sú späté s regiónom Kysúc tematicky alebo osobou autora a 

to v textovej, či obrazovej časti. Vyvrcholením podujatia bolo vyhodnotenie súťaže a odovzdanie 

cien. 

V kategórii náučná literatúra bolo nominovaných 20 titulov, ktoré spolu získali 3156 hlasov. Na 

prvom mieste s najväčším počtom hlasov 1998 sa umiestnila monografia Skalité obec pod 

Trojakom. Autor Pavol Laš vo svojej publikácii predkladá čitateľom okrem známych 

faktografických údajov aj zaujímavé, doposiaľ nepublikované informácie o obci a zároveň 

dokumentuje premeny, ktoré sa udiali od jej vzniku. Autor v krátkom rozhovore priznal, že 

materiál, ktorý zbieral takmer štyri roky je oveľa rozsiahlejší a nebolo možné do publikácie zaradiť 

všetko. Pavol Laš pôvodne pátral po svojom rodokmeni a pri hľadaní získal mnoho podnetných a 

unikátnych informácií, ktoré napokon stáli za zrodom myšlienky, napísať monografiu. Víťazná 

kniha získala i ocenenie Slovenskej asociácie novinárov.  

Cenu za druhé miesto s počtom hlasov 518 získalo päť autorov: Mário Janík, Miloš Jesenský, Pavol 

Matula, Ladislav Paštrnák, Martin Turóci za knihu Kysuce 1938 – 1945, Vojnové osudy Kysúc 

a Kysučanov v rokoch 1938-1945. Táto kolektívna monografia je ďalším dielom z edičného radu 

Zlatého fondu Kysuckého múzea v Čadci. Ako samotný názov knihy naznačuje, mapuje obdobie 

druhej svetovej vojny na území Kysúc - odbojovú činnosť, Slovenské národné povstanie, Jednotky 

SS a Partizánske jednotky na Kysuciach, ako aj osudy vojakov z Kysúc v bojoch počas druhej 

svetovej vojny v zahraničí. Tím bádateľov na základe dlhoročného archívneho výskumu ponúka v 

knihe nové historické svedectvo doplnené unikátnymi obrazovými materiálmi.  



Na treťom mieste s podporou 468 hlasov sa umiestnila publikácia - Helena Zahradníková, Mojou 

príručnou batožinou je kysucký kroj – od autorky Magdalény Hackovej a s kresbami Ondreja 

Zimku. Kniha je oslavou celoživotného diela výnimočnej speváčky ľudových piesní, ktorá od svojej 

ranej mladosti žije piesňami, zbiera takmer zabudnuté skvosty, aby ich  potom šírila medzi ľuďmi 

na slávnostiach a festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Autorka v nej sústredila mnoho cenných 

príbehov zo života Heleny Zahradníkovej. Knihu graficky upravila Mária Ščuryová z vydavateľstva 

Magma Čadca. 

V kategórii beletria bolo nominovaných 15 titulov, ktorým čitatelia zaslali spolu 3156 hlasov. 

Ocenenie za prvé miesto si prevzal autor knihy Dementi Jozef Banáš, pre ktorú hlasovalo 504 

čitateľov. V rozhovore autor priznal, že je na ocenenia zvyknutý, no napriek tomu je to preňho 

ohromná emócia a uistil svojich priaznivcov, že táto cena bude zastávať medzi ostatnými významné 

čestné miesto. Spisovateľ upozornil na správne chápanie názvu ocenenej knihy Dementi, ktorý je 

odvodený od slova dementovať. Kniha je určená všetkým ľuďom, ktorí sa dokážu na seba a svoje 

okolie pozrieť kriticky, ale zároveň s nadhľadom, pretože je viac než pravdepodobné, že sa v knihe 

nájdu tiež. Autor Jozef Banáš v nej svojským štýlom a ostrým vtipom rozpitváva typické vlastnosti 

Slovákov, ich problémy, komplexy, každodenný život aj politické kauzy. Text sprevádzajú nemenej 

vtipné fotografie. Ak ste si obľúbili autorovu veľmi úspešnú prvotinu Idioti v politike, zapáči sa 

vám aj jeho voľné pokračovanie, ktoré uviedlo na knižný trh vydavateľstvo Ikar. 

Zbierka básní sestry Márie Bonaventúry Šmidovej Ježiš a ruža... a človek sa umiestnila na druhom 

mieste s počtom hlasov 458. Ide o básnický debut autorky, ktorý obsahuje výber básní zameraných 

na liturgické obdobia, ale i na samotný život. Autorka chce prispieť k poznaniu i oslave Stvoriteľa 

a jeho diela. Jemnými kresbami k dielu prispela ilustrátorka Zuzana Jesenská Kubicová. Knihu 

vydala Kongregácia Školských sestier sv. Františka. 

Na treťom mieste s počtom hlasov 428 sa umiestnila kniha Ladislava Hrubého Amulet, dvojzubec 

a Hviezdy univerza, ktorá je voľným pokračovaním dobrodružného románu Brána do zabudnutého 

údolia. Dej príbehu sa odohráva v okolí Trnavy, kde sa naši staronoví hrdinovia stretnú so svojimi 

rovesníkmi z dolniackeho kraja. Dobrodružstvo prázdninovej partie detí sa postupne mení na 

napínavú detektívku s mnohými tajomstvami. Bohaté ilustrácie akademického maliara Stanislava 

Lajdu korešpondujú s dejom príbehu a približujú ho čitateľovi. Knihu vydalo Vydavateľstvo Matice 

slovenskej. 

O víťazoch rozhodla výhradne čitateľská verejnosť - elektronickou formou alebo prostredníctvom 

hlasovacích anketových lístkov uverejnených v regionálnej tlači, v Kysuckej knižnici v Čadci a 

Mestských knižniciach v Turzovke, v Kysuckom Novom Meste a v Krásne nad Kysucou. Knihy 

spolu získali 6694 platných hlasov, čo v porovnaní s uplynulým rokom predstavuje zvýšenie o 1500 

hlasov. Víťazné publikácie budú prezentované formou putovnej výstavy vo všetkých knižniciach 



Žilinského samosprávneho kraja a 10.-13. novembra 2016 na Knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 

v INCHEBE EXPO Bratislava.  

Súťaž má i ďalších víťazov a to tých, ktorí nelenili a vyplnený anketový lístok poslali buď 

elektronickou poštou alebo osobne doručili na zberné miesta. V závere slávnostného večera boli 

vylosovaní traja výhercovia, ktorí si môžu v knižnici vyzdvihnúť hodnotné ceny: Viera Šimaljaková 

z Oščadnice, Juraj Moravec zo Skalitého a Anna Smažáková z Turzovky. 

Súťažiacim a výhercom boli darované hodnotné ceny, ktoré do súťaže venovali: ŽSK, Kancelária 

primátora a  Mesto Čadca, Týždenník Kysuce a Kysucké múzeum v Čadci. Organizátori srdečne 

gratulujú víťazom a ďakujú všetkým spomenutým darcom, mediálnym partnerom a tým, ktorí sa 

podieľali na príprave podujatia. 

 

Kysucká knižnica v Čadci 
 
 
 

Ul. 17. novembra 1258 
Jesenská K. 

022 01 Čadca 
LATITUDE 49°26'12,154"N 
LONGITUDE 18°47'5,862"E 





 

 

 

.  
 
 


