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Supersenior roka 2018 
 

Čadca (24. november 2018) Príjemné popoludnie naplnené hudbou a spevom detí, ale 

i slávnostným oceňovaním najlepších čitateľov seniorov, prežili naši skôr narodení 

občania v Kysuckej knižnici v Čadci. Knižnica pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja a pripravuje množstvo kultúrno-vzdelávacích podujatí 

pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Podujatie „Supersenior roka“ má dlhoročnú 

tradíciu. Uskutočnilo sa 22. októbra 2018 a potešilo seniorov, ktorí pravidelne 

navštevujú knižnicu, ale aj tých, ktorí sú klientmi Centier sociálnych služieb v našom 

meste a okolí.  

Knižnica zabezpečuje pre seniorov so zdravotnými ťažkosťami pravidelnú donáškovú službu 

kníh a periodík do jednotlivých sociálnych zariadení. Okrem tejto služby pripravuje 

knihovníčka Magdaléna Bezegová zaujímavé kultúrno-vzdelávacie podujatia a mesačne ich 

realizuje v každom zariadení. Seniori, ktorí individuálne navštevujú knižnicu sú vďačnými 

čitateľmi a kniha je pre nich často tým najlepším a najvernejším priateľom. V čitateľskej 

súťaži boli ocenení „skôr narodení“ aktívni čitatelia, ktorí počas jedného roka prečítali viac 

ako 80 kníh. Víťazkou súťaže sa stala pani Zlatica Bučková, ktorá mala na svojom 

čitateľskom konte zaznamenaných 289 kníh. Ďalšie miesto patrilo pani Alojzii Špalkovej 

s počtom 155 kníh a tretie miesto obsadila pani Eva Šimášková s počtom 152 prečítaných 

kníh. Klienti centier sociálnych služieb (ďalej „CSS“) a zariadení pre seniorov boli 

vyhodnotení samostatne, pretože mnohí pre svoju imobilnosť nemôžu našu knižnicu 

navštevovať. Na slávnostnom vyhodnotení čitateľskej súťaže si knižné odmeny a diplomy 

prebrali i ďalší priaznivci písaného slova: Jozef Bernát, Vincent Šimík a Marta Oravcová 

z CSS Park Čadca; Jozef Kováč, Mária Králiková a Pavol Kadlubec z CSS Horelica; Marián 

Priečko, Ing.Rudolf Mičieta, a Ondrej Zajac z CSS Čierne; Mária Kolembusová, František 

Kmošek a Peter Tabaj z CSS M. R. Štefánika Čadca; Ing. Stanislav Kubalík, Rudolf Polka 

a Milan Berešík z Viacúčelového zariadenia pre seniorov Kukučínova v Čadci. Okrem 

najaktívnejších čitateľov boli ocenení aj tí klienti, ktorí sa zúčastňovali počas celého roka na 

kultúrno-vzdelávacích podujatiach s pani Bezegovou. Supersenior roka je titul určený 

najlepším čitateľom, jeho udeľovanie je však zároveň i vyjadrením vďaky všetkým seniorom 

v októbri - Mesiaci úcty k starším. Chceme veľmi pekne poďakovať i za hudobný program, 



ktorý pripravili pre superseniorov žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Jozefa 

Potočára v Čadci. Krásna hudba a spev talentovaných detí zaznamenala veľký ohlas 

u všetkých zúčastnených. Seniorov potešilo i malé občerstvenie, ktoré rovnako ako celú súťaž 

finančne podporilo Občianske združenie Literárny kompas, ktoré pôsobí pri Kysuckej 

knižnici v Čadci. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa krásnych chvíľ 

s dobrou knihou. 
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