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Supersenior roka 2016 
 

Čadca (27. október 2016) - Súťaž Supersenior roka, organizovaná Kysuckou knižnicou 

v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Občianskym 

združením Literárny kompas má už dlhoročnú tradíciu. Podpora čitateľských záujmov 

seniorov pravidelne navštevujúcich knižnicu, ale aj imobilných obyvateľov umiestnených  

v zariadeniach pre seniorov a  domovoch sociálnych služieb (ďalej ZpS a DSS) v meste 

Čadca a okolí vyústila do slávnostného vyhodnotenia a udeľovania titulu Supersenior roka 

2016. Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie najlepších čitateľov sa uskutočnilo na pôde 

Kysuckej knižnice v Čadci dňa 20.10.2016 pri príležitosti mesiaca Úcty k starším. Finalistov 

čitateľskej súťaže prišiel podporiť spevácky súbor SLNEČNICE, ktorý pôsobí pri okresnej 

organizácií Jednota dôchodcov Slovenska v Čadci. Vystúpenie súboru malo veľmi priaznivý 

ohlas a bolo ocenené veľkým potleskom. 

V čitateľskej súťaží boli ocenení „skôr narodení“ aktívni čitatelia, ktorí počas jedného roka 

prečítali viac ako 100 kníh. Diplom a knižnú cenu si prevzali viac ako tri desiatky zanietených 

čitateľov a pravidelných návštevníkov knižnice. Víťazkou v tejto kategórií sa už po druhýkrát 

stala pani Eva Šimášková, ktorá v priebehu roka prečítala 342 kníh. Na druhom mieste sa 

umiestnila pani Anna Šusteková s počtom 215 prečítaných kníh a tretie miesto s počtom 199 

kníh získala v tomto ročníku súťaže pani Marta Letová. Samostatne boli hodnotení obyvatelia 

umiestnení v ZpS a DSS. Týmto starším a imobilným občanom venuje knižnica veľkú 

pozornosť počas celého roka. Cyklus vzdelávacích podujatí pod názvom Starneme dôstojne je 

zameraný na udržiavanie záujmu starších ľudí o kultúrne a spoločenské dianie. V rámci 

projektu sú poskytované knižnično-výpožičné služby s donáškou kníh pre imobilných 

občanov a rôznorodý tematický program  prezentovaný formou odborných prednášok, 

rozhovorov, audiovizuálnych programov a besied. Témy podujatí sú zamerané na 

zvykoslovie, tradičné remeslá, náboženskú tematiku ale i k návratom do ich mladosti 

a pekným spomienkam. Pracovníčka knižnice Magda Bezegová pripravila na slávnostné 

vyhodnotenie audiovizuálnu prezentáciu pod názvom „Úsmev v našom živote“ a ocenila 

účastníkov jednotlivých zariadení pre seniorov, ktorí sa počas roka aktívne zúčastňovali na 

kultúrnych podujatiach. 

Titul Supersenior roka 2016 a knižné odmeny získali v súťaži podľa počtu prečítaných kníh 

nasledovní obyvatelia ZpS a DSS: 



1. Marián Priečko: ZpS a DSS Čierne – 165 kníh; 2. Mária Kolembusová: ZpS a DSS M. R. 

Štefánika v Čadci – 81 kníh, 3. Miroslav Holboj: ZpS a DSS M. R. Štefánika v Čadci a Jozef 

Bernát: ZpS a DSS Park Čadca – 60 kníh, 4. Jozef Kuric: VzpS a DSS Mesta Čadca – 52 

kníh, 5. Ján Ilovský: ZpS a DSS Park Čadca – 40 kníh, 6. Imrich Mičieta: ZpS a DSS Čierne -

28 kníh, 7. Jozef Macura: ZpS a DSS Horelica a Rudolf Polka: VzpS a DSS Mesta Čadca – 

20 kníh, 8. František Kmošek: ZpS a DSS M. R. Štefánika v Čadci – 11 kníh, 9. Ján Kubištel: 

ZpS a DSS Horelica – 10 kníh. 

Blahoželáme všetkým oceneným, ďakujeme všetkým návštevníkom za čitateľský záujem, 

speváckemu zboru Slnečnice za hodnotný umelecký zážitok  a veríme, že okruh priaznivcov 

kníh a čítania sa bude neustále rozširovať. Čitateľská súťaž bude pokračovať i v nasledujúcom 

roku a veríme, že superseniori v Kysuckej knižnici, v našom meste a okolí budú i naďalej 

pribúdať. 
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