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Jazyk médií. Vybrané kapitoly o využívaní a úlohe jazyka 

a etických aspektoch komunikácie v súčasnom mediálnom 

prostredí 

Vysokoškolský pedagóg, prozaik a básnik Marián Grupač 

predstavuje študentom novú vysokoškolskú učebnicu, ktorá 

predostiera a pomenúva aktuálne a fundamentálne fakty 

z vyčlenenej oblasti. Ponúka tiež niekoľko možných variantov 

interpretácie častých konfliktov používania jazyka v mediálnom 

prostredí, predovšetkým s prihliadnutím na produkciu nových 

komunikačných technológií. Učebnicu vydala Žilinská 

univerzita v Žiline, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 

Fakulta humanitných vied. 

Odborná literatúra 

 

Slovenské srdce z Kanady 

Vydanie tejto zaujímavej literárnej práce organizačne 

zastrešoval riaditeľ vydavateľstva VZLET Čadca Pavol 

Holeštiak. Autorom knihy je kanadský Slovák, Pavol Datko, 

básnik a príkladný vlastenec, ktorý miluje svoju rodnú 

slovenskú domovinu. V jeho veršoch je srdce plné života 

a v slovách život, ktorý naplno žije lebo vie, že je to vzácny 

dar. Autorove básne sú akoby rozhovory srdca a reč duše 

venované domovine, rodisku a blízkym ľuďom. Text knihy na 

vybraných miestach vhodne dopĺňajú ilustrácie kanadského 

maliara slovenského pôvodu Freda Zavadila a Ľubany 

Holeštiakovej. Návrh obálky, ktorý jedinečne prezentuje obsah 

básnickej zbierky je rovnako z tvorivej dielne talentovanej 

ilustrátorky Ľubany Holeštiakovej. Na vydaní knihy sa ako 

technický redaktor podieľal Martin Turóci. 

Beletria 

 

Kostol Božského Srdca Ježišovho v Hornom Kelčove 

1931 – 2021 

Pri príležitosti 90. výročia výstavby a požehnania 

filiálneho rímskokatolíckeho kostola Božského Srdca 

Ježišovho vo Vyšnom Kelčove bola dňa 29. augusta 2021 

oficiálne predstavená úplne nová publikácia, Kostol 

Božského Srdca Ježišovho v  Hornom Kelčove 1931 – 

2021. Autormi publikácie sú Antónia Hudecová a 

Drahomír Velička. Na jej príprave, práve pre túto 

príležitosť, s autormi spolupracovalo množstvo ochotných 

ľudí a dobrodincov, ktorým sa podarilo zozbierať úžasný 

materiál nielen o samotnom kostole, ale i o celej miestnej 

časti Vyšný (Horný) Kelčov. Grafický návrh publikácie a spracovanie knihy je dielom Márie 

Ščuryovej. Publikáciu vydalo vydavateľstvo MAGMA pre obec Vysoká nad Kysucou. 

Odborná literatúra 



Úžasná Brazília 

Zdenko Somorovský, rodák z Kysuckého Nového Mesta, je 

cestovný sprievodca, fotograf a reportér. Svoje reportáže 

publikuje v časopisoch GEO, Traveller, Země Světa, Kokteil, v 

denníku SME a mnohých ďalších. V knihe Úžasná Brazília 

prostredníctvom cestovateľských reportáží, doplnených 

kvalitnými fotografiami, berie čitateľa na epickú cestu do 

krajiny vyznačujúcej sa nespútanou energiou, podmanivým 

rytmom samby, nádhernou prírodou amazonského pralesa a 

nezadržateľnou silou magickej rieky Amazonky. V prvej časti 

knihy autor hľadá identitu brazílskeho národa, opisuje banícku 

históriu zlatej horúčky a kráča po stopách zaniknutého 

brazílskeho cisárstva. Druhá časť je písaná ako road trip po 

Amazónii. Publikáciu vydalo vydavateľstvo Ultimo Press. 

Odborná literatúra 

 

Krupec 

Kysucké múzeum vydalo biografiu, ktorá je komplexnou 

analýzou života a diela národovca, filantropa, bankára, 

podnikateľa, veľkostatkára, stavebného inžiniera, vášnivého 

poľovníka a predstaviteľa praktického prúdu realizmu Rudolfa 

Krupca. Na 204 stranách sa čitatelia dozvedia, že Rudolf Krupec 

bol určite najvýznamnejšou, zatiaľ ne/poznanou osobnosťou obce 

Bystričky. Autorom textu je Daniel Husárik. Jedinečné čaro knihe 

dodáva to, že je popretkávaná osobnými spomienkami zo 

súkromnej korešpondencie. Zaujímavá je aj druhá časť 

publikácie, ktorá je obohatená o podrobnú genealogickú tabuľku 

a bohatú obrazovú prílohu fotografií, ktoré neboli ešte nikde 

uverejnené. 

Odborná literatúra 

 

Poďme do Betlehema. Betlehem 

v nitrianskom Katedrálnom chráme – 

Bazilike svätého Emeráma  
V Katedrálnom chráme - Bazilike sv. Emeráma 

v Nitre je umiestnený nový betlehem, ktorý 

pochádza z dielne  umeleckého rezbára  

Georga  Bergmeistera z Južného Tirolska. V 

tejto súvislosti napísal Mons. Viliam Judák, 

nitriansky diecézny biskup, novú publikáciu 

pod názvom Poďme do Betlehema, ktorá 

uvádza pohľady na toto vynikajúce a originálne 

figurálne dielo. Čitateľa zaujmú na úvodných 

stranách vyjadrenia juhotirolského rezbára, no aj postupy a vyznania rehoľnej sestry Veroniky 

Oreškovej z Rodiny Panny Márie, ktorá dotvorila dielo formou polychrómovania a pozlátenia 

postavičiek, používajúc precízne starobylé techniky. Jadro knihy tvoria vianočné úvahy, ktoré 

sa viažu k jednotlivým betlehemským postavám. Publikáciu vydal Biskupský úrad v Nitre. 

Odborná literatúra 

 



Rozvádzajte sa, je to krásne! 

Daniela Příhodová, úspešná prozaička, rodáčka z kysuckej obce 

Nesluša, ponúka čitateľom zbierku poviedok s provokujúcim 

názvom Rozvádzajte sa, je to krásne! Druhé, upravené vydanie, 

obsahuje 9 poviedok, ktoré zachytávajú príbehy mužov trpiacich 

akousi schizofréniou medzi dvomi ženami, domovmi a 

prostrediami a nevedia sa z nej vymaniť. Autorka si trúfla 

pokúsiť sa o psychologickú sondu do mužskej duše. Príbehy 

plné partnerských trojuholníkov, nevery, rozchodov, rozsobášov, 

útekov a únikov podáva vyrozprávané v prvej osobe z hľadiska 

mužského hrdinu, no de facto videné autorkiným ironickým 

nadhľadom. Knihu vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej. 

Beletria 

 

Liečiť zlo láskou 

Kniha spomienok a vyznania lekára, politického väzňa, 

mysliteľa a diplomata Antona Neuwirtha vyšla pod názvom 

Liečiť zlo láskou v edícii Pamäť vydavateľstva Artis Omnis pri 

príležitosti 100. výročia jeho narodenia. V biografii sa formou 

rozprávania, rozhovorov a ukážok z mnohých textov 

dozvedáme o jeho detstve v kresťansko-židovskej rodine, 

štúdiu medicíny a lekárskej praxi, prenasledovaní Štátnou 

bezpečnosťou a následnom väznení z politických dôvodov. Po 

prepustení pôsobil niekoľko rokov na Kysuciach ako lekár a 

podieľal sa na početných vedecko-výskumných prácach. 

Publikácia mapuje aj Neuwirthovo neskoršie pôsobenie v 

politike a diplomacii, keď stál pri vzniku KDH a bol prvým 

veľvyslancom SR pri Svätej stolici. Životopisná kniha 

obsahuje bohatú fotografickú prílohu, ktorú poskytli 

z osobného archívu dedičia Antona Neuwirtha ale aj viaceré inštitúcie. 

Odborná literatúra 

 

Rieka života 

Najnovšia (v poradí už tretia) kniha akademického maliara 

Ondreja Zimku, ktorý sa už čitateľom predstavil aj ako 

vynikajúci spisovateľ, nesie názov Rieka života. Obsiahla 

zbierka bláznivých pozdravov z Rekreoraja je obohatená 

o množstvo originálnych ilustrácií, ktoré sú dielom 

samotného majstra Ondreja Zimku. Pôvabná a úsmevná 

knižka čitateľov znova prekvapí a očarí. Verejnosti bola 

predstavená v Galérií Čadca, na vernisáži najnovších 

obrazov plných mágie a Zimkovho majstrovstva s názvom 

Živá voda. Knihu vydalo vydavateľstvo MAGMA 

v spolupráci s Magdou Hackovou, ktorá zabezpečila prepis 

a redigovanie textov. Grafický návrh a spracovanie knihy je 

dielom Márie Ščuryovej, fotografie a reprodukcie obrazov 

vytvoril Jaroslav Velička.  

Beletria 

 



Tvorba ako vyznanie viery slovenskej maliarky Márie 

Nemčekovej-Chmeliarovej.  

Výtvarná monografia je venovaná životu a tvorbe 

 akademickej maliarky Márie Nemčekovej-Chmeliarovej 

(1944 - 2014). Autorkou a zostavovateľkou monografie je 

Amália Lomnická. V širokom spektre výtvarných techník, 

ktorým sa maliarka venovala, dominovala maľba 

sakrálnych motívov. S jej tvorbou sa stretávame v 

množstve náboženských periodík a básnických zbierok. V 

umeleckom posolstve Márie Nemčekovej-Chmeliarovej 

pokračuje dnes jej dcéra, maliarka Zuzana Pallová-

Nemčeková, ktorá spolupracovala aj na vzniku monografie 

spolu s manželom sochárom Miroslavom Pallom, ktorý 

zabezpečil reprodukcie obrazov do publikácie. Grafický 

návrh publikácie spracovala Mária Ščuryová a knihu 

vydalo vydavateľstvo MAGMA. 

Odborná literatúra 

 

Krásno nad Kysucou. 20 rokov mestom (2001 – 2021)  
Monografia k výročiu mesta je venovaná všetkým, ktorí sa 

v Krásne narodili, žijú tu alebo ich vietor odvial do iných 

končín. Kniha vyšla v roku osláv 20. výročia udelenia 

štatútu mesta. V novej publikácii je spracovaná 20-ročná 

história mesta a nachádzajú sa v nej všetky najdôležitejšie 

informácie o aktivitách, ktoré sa v posledných rokoch 

v meste udiali. Autorkou textov v publikácii a zároveň 

zostavovateľkou je Ľubica Podoláková, grafické 

spracovanie zabezpečila Mária Ščuryová a bohatý 

fotografický materiál v knihe zozbieral kolektív autorov. 

Monografiu vydalo Mesto Krásno nad Kysucou. 

Odborná literatúra 

 

 

STOročnica futbalu v Kysuckom Novom Meste 1921 

– 2021  

Monografiu k výročiu futbalového klubu v Kysuckom 

Novom Meste zostavili Vladimír Dostál, Štefan Kuba a 

Martin Priečko. Čitatelia dostávajú do rúk publikáciu, 

ktorá hovorí o storočnej existencii futbalu v Kysuckom 

Novom Meste a priaznivcov i obdivovateľov kysuckého 

futbalu bude určite inšpirovať aj do budúcnosti. 

Chronologicky zachytáva dianie a život v klube, jeho 

úspechy a spomienky na mnohých aktérov, ktorí tvorili 

bohatú a úspešnú históriu klubu. Fotografie v publikácii 

sú z archívu klubu a jeho členov a priaznivcov. 

Grafickú úpravu knihy zabezpečila Mária Ščuryová. 

Publikáciu vydalo Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto v spolupráci s 

vydavateľstvom MAGMA. 

Odborná literatúra 



Putovanie k zázraku Veľkej noci 

Knižná novinka od nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. 

Viliama Judáka, Putovanie k zázraku Veľkej noci, prináša 

čitateľom múdrosť a silu Božieho slova, zamyslenie sa nad 

hodnotou ľudského smerovania cez obdobie štyridsať-

dňového pôstu. Knihu tvoria dve časti. Prvá má názov 

Kalendárium a kapitoly v nej tvoria jednotlivé dni, 

začínajúce Popolcovou stredou a končiace Veľkonočnou 

nedeľou. V každom dni nájdeme odkazy na state zo Svätého 

písma a dozvieme sa mnoho užitočného o jednotlivých 

pôstnych a veľkonočných dňoch. Druhú časť, s názvom 

Veľkonoční ľudia, tvoria zaujímavosti o postavách, ktoré 

zohrali svoj väčší či menší význam pri udalostiach Veľkej 

noci. Čitatelia ocenia aj estetický dojem z knihy. Je to 

zásluhou reprodukcií obrazov akademického maliara 

Ondreja Zimku. Snímky reprodukcií sú od známeho 

kysuckého fotografa Jaroslava Veličku. Publikáciu vydal Spolok sv. Vojtecha. 

Odborná literatúra 

 

Podobnosť láske zaručená 

Básnická zbierka Podobnosť láske zaručená z autorského pera Evy Faktorovej 

je inšpirovaná príbehmi ľudí, ktorí sa jej zdôverili a životom, ktorý je 

nekonečný zdroj. Kniha je jej prvotinou a čitateľ v nej nájde básne o láske, 

ktorá mení podoby, o živote a o výsostnom pocite, keď sa osudy ľudí dotknú 

šťastným spôsobom. Grafická úprava je zásluhou Márie Ščuryovej a knihu 

vydalo vydavateľstvo MAGMA. 

Beletria 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pasci lásky 

Folklorista, etnológ, pedagóg a zakladateľ folklórneho súboru 

Kelčovan či speváckeho zboru Kysuca, Pavol Kužma, opäť 

prichádza na knižnú scénu zbierkou básní V pasci lásky 

venované Amálke. Spoločným menovateľom štyridsiatich 

štyroch básní je najkrajšia téma života, ktorá inšpiruje umelcov 

od nepamäti – láska. Na zadnej obálke knihy si čitateľ môže 

prečítať Desatoro lásky podľa Pavla Kužmu v podaní Kataríny 

Šulganovej. Jazykovú úpravu knihy spracovala Janka 

Petrovičová a výtvarný návrh Mária Ščuryová. Knihu, ktorú 

vydalo vydavateľstvo MAGMA, zdobia ilustrácie známeho 

akademického maliara Ondreja Zimku a reprodukcie fotografií vyhotovil kysucký fotograf 

Jaroslav Velička.  

Beletria 

 



Kysucké Nové Mesto – sprievodca históriou, 

kultúrou a spoločenským životom 

Propagačná publikácia o najstaršom meste na 

Kysuciach, ktorej autormi sú Mário Janík a Dušana 

Šinalová, prináša základné informácie o histórii 

mesta od praveku po súčasnosť, kultúrnych 

pamiatkach a spoločenskom živote. Zaujímavé 

a obsiahle informácie sú doplnené fotografiami 

mesta a kultúrnych podujatí. Táto brožúra plní 

funkciu i turistického sprievodcu, prezentujúceho najvýznamnejšie pamiatky v meste. Ponúka 

prehľad najzaujímavejších a tradičných podujatí a môže sa stať aj nástrojom na vzdelávanie 

v oblasti regionálnej výchovy. Publikáciu vydalo Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci 

s Kysuckým múzeom v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 

Odborná literatúra 

 

Jar na grapách  

Pavol Hrtus Jurina, rodák z Klokočova, patrí k najvýznamnejším 

osobnostiam slovenskej modernej literatúry. Svoju lásku k vlasti 

vyjadroval vo svojich dielach, kysuckú pôdu ospevoval nielen v 

riadkoch, ale aj medzi nimi. Editorom publikácie, ktorá prináša 

ranú, juvenilnú Hrtusovu tvorbu, presnejšie jej výber z rokov 1936 

– 1944, je slovenský historik a archivár Drahomír Velička, ktorý 

usilovne zhromaždil jeho krátke prózy a poéziu roztrúsené 

v časopisoch, novinách i kalendároch. Príspevky, zhromaždené 

v tomto výbere, dopĺňajú doterajšie literárnohistorické poznatky 

o tvorivých začiatkoch Pavla Hrtusa Jurinu. Knižná antológia 

obsahuje aj Hrtusove nárečové idiómy excerpované z výberových 

textov. Pôžitok z čítania je umocnený umeleckými ilustráciami 

a grafikou akademického maliara Miroslava Cipára. Publikáciu 

vydal Spolok priateľov Turzovky. 

Beletria 

 

Trnavský Execír – KOPÁNKA. Historická monografia 

špecifickej mestskej štvrte 
Knihu  vydala Národopisná spoločnosť Slovenska s finančným 

príspevkom Fondu na podporu umenia a Mesta Trnava. Publikáciu 

spracoval autorský kolektív: Martina Bocánová, Klaudia 

Mišovičová, Peter Sokolovič a Martin Priečko, ktorý pochádza 

z Kysuckého Nového Mesta. Grafické spracovanie knihy je z 

dielne Márie Ščuryovej a vydavateľstva MAGMA. Ide o 

publikáciu, ktorá sa venuje histórii vybranej mestskej lokality - 

Kopánky, ktorá sa počas dvadsiateho storočia dynamicky 

pretvárala od chudobnej robotníckej periférie po súčasnú modernú 

štvrť s komplexným sídelno-infraštruktúrnym, obchodným a 

športovo-oddychovým zázemím. Publikácia je druhým vydaním doplneného autorského 

kolektívu prinášajúca mnohé informácie o vzniku, vývoji a transformácii osídlenia Kopánky, 

o vplyve oravských presídlencov z Ústia po výstavbe Oravskej priehrady a saleziánov na 

celkový spôsob života na Kopánke a je zároveň historickou sondou do spoločenského života 

obyvateľov nielen mestskej periférie, ale i mesta Trnavy.  

Odborná literatúra 


