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STAV VEREJNÝCH KNIŽNÍC V METODICKEJ PôSOBNOSTI KYSUCKEJ 

KNIŽNICE V ČADCI  V ROKU 2016 V TABUĽKÁCH A KOMENTÁROCH 
 

Mgr. Janka Mudríková, metodik, Kysucká kniţnica v Čadci 
 

V texte pouţité skratky: KF – Kniţničný fond, KJ – Kniţničná jednotka, KD – Kniţničný dokument, KNM – Kysucké 

Nové Mesto 

 
Na Kysuciach v minulom roku pôsobilo 32 verejných kniţníc: 

- 1 regionálna kniţnica /Kysucká kniţnica v Čadci; 

- 3 mestské kniţnice /v okr. Čadca: Mestská kniţnica v Turzovke, Mestská kniţnica v Krásne nad 
Kysucou a v okr. Kysucké N. Mesto: Mestská kniţnica v Kysuckom Novom Meste; 

- 10 obecných kniţníc s profesionálnym zamestnancom /8 obecných kniţníc v okr. Čadca: Čierne, 

Korňa, Makov, Oščadnica, Raková, Vysoká nad Kysucou, Zákopčie, Skalité a 2 obecné kniţnice 
v okr. Kysucké Nové Mesto: Horný Vadičov, Nesluša; 

- 18 obecných kniţníc s neprofesionálnym zamestnancom /10 obecných kniţníc v okr. Čadca: 

Dunajov, Klokočov, Klubina, Nová Bystrica, Olešná, Podvysoká, Radôstka, Stará Bystrica, Staškov, 
Svrčinovec a 8 obecných kniţníc v okr. Kysucké Nové Mesto: Dolný Vadičov, Kysucký Lieskovec, 

Lodno, Ochodnica, Povina, Rudina, Rudinská, Sneţnica.  

 

Základný ukazovateľ 
okres 

ČADCA 

okres 

KYSUCKÉ NOVÉ  

MESTO 

Počet obyv. v okrese spolu 88 742 33 110 
Počet obyv. v okresnom sídle 24 546 15 343 

Počet školopovinných detí v okrese 8 148 2 951 
Počet školopovinných detí v okresnom sídle 2 019 1 430 

Počet verejných knižníc 22 12 

         z toho regionálna knižnica+ pobočky 1+1 0 
         mestské knižnice + pobočky 2 1 

profesionálne knižnice + pobočky 9 3 
neprofesionálne knižnice + pobočky 10+1 8 

Počet zrušených knižníc 0 0 
Počet nepracujúcich knižníc 1 1 

Počet s obnovenou činnosťou 0 0 

Zmeny v profesionalizácii /+ --/ 0 0 
Počet knižníc bez fin. prostr. na KF 3 3 

Počet automatizovaných knižníc 7 2 
Počet knižníc s internetom pre verejnosť 12 4 

Centrálny nákup /počet knižníc/ 11 5 
Počet sprac. projektov/konzultácií k projektom 2/24 1/12 
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STAV  UKAZOVATEĽOV  VO  VEREJNÝCH  KNIŽNICIACH  V ROKU  2016  

 Počet obyv. 

uvedeného 

celku 

KF celkom 

2016 

Počet KJ na 1 

obyvateľa 

uvedeného celku 

Počet odoberaných 

titulov periodík 

2016 

Kysucká knižnica v Čadci 24 516 134 729 5,5 108 

Mestské knižnice okresu Čadca 14 356 40 924 2,9 8 

Mestské knižnice okresu KNM 15 349 29 971 2 24 

Mestské knižnice spolu 29 705 70 895 2,4 32 

Obecné knižnice okresu Čadca 46 399 184 907 4 27 

Obecné knižnice okresu KNM 14 508 77 122 5,3 10 

Obecné knižnice spolu 60 907 262 029 4,3 37 

Spolu verejné knižnice regiónu 115 126 467 653 4,1 177 

Okres Čadca a KNM bez Kysuckej 

knižnice v Čadci 

90 612 332 924 3,7 69 

 

STAV UKAZOVATEĽOV VO VEREJNÝCH KNIŽNICIACH V ROKU 2016  

 Prírastok 

KJ 2016 

Úbytok KJ 

2016 

Výpožičky KD 

celkom 2016 

Na 1 obyvateľa 

uvedeného celku 

Kysucká knižnica v Čadci 2 859 5 528 267 623 10,9 

Mestské knižnice okresu Čadca 757 0 59 495 4,1 

Mestské knižnice okresu KNM 1 159 1 370 72 534 4,7 

Mestské knižnice spolu 1 916 1 370 132 029 4,4 

Obecné knižnice okresu Čadca 1 800 6 731 61 629 1,3 

Obecné knižnice okresu KNM 609 6 22 946 1,6 

Obecné knižnice spolu 2 409 6 737 84 575 1,4 

Spolu verejné knižnice regiónu 7 184 13 635 484 227 4,2 

Okres Čadca a KNM bez Kysuckej 

knižnice v Čadci 

4 325 8 107 216 604 2,4 

 

STAV  UKAZOVATEĽOV  VO  VEREJNÝCH  KNIŽNICIACH  V ROKU  2016  

 Počet obyv. 

uvedeného 

celku 

Počet 

čitateľov 

2016 

%  čitateľov z počtu 

obyvateľov  

uvedeného celku 

Počet čitateľov 

do 15 rokov 2016 

Kysucká knižnica v Čadci 24 516 5 648 23 1 553 

Mestské knižnice okresu Čadca 14 356 1 049 7,3 407 

Mestské knižnice okresu KNM 15 349 2 127 13,9 918 

Mestské knižnice spolu 29 705 3 176 10,7 1 325 

Obecné knižnice okresu Čadca 46 399 2 422 5,2 1 577 

Obecné knižnice okresu KNM 14 508 744 5,1 380 

Obecné knižnice spolu 60 907 3 166 5,2 1 957 

Spolu verejné knižnice regiónu 115 126 12 007 10,4 4 835 

Okres Čadca a KNM bez Kysuckej 

knižnice v Čadci 

90 612 6 359 7 3 282 

 
Všetky verejné kniţnice na Kysuciach spravujú kniţničný fond o počte 467 653 kniţničných 

jednotiek (tvoria ho prevaţne knihy). Kniţničný fond verejných kniţníc okresov Čadca a KNM sa oproti 
roku 2015 rozrástol o 2 014 kniţničných jednotiek. Z celkového počtu 467 653 kniţničných jednotiek na 1 

obyvateľa regiónu pripadá 3,7 kniţničných jednotiek.  

Z celkového počtu 467 653 kniţničných jednotiek je 134 729 kniţničných jednotiek umiestnených 
v Kysuckej kniţnici v Čadci (28,8 % z celkového počtu), 225 831 kniţničných jednotiek v ďalších 

verejných  kniţniciach v okrese Čadca (48,3 % z celku) a v okrese KNM je 107 093 kniţničných jednotiek 

(232,9 %).  

Ročný prírastok kniţničných jednotiek do verejných kniţníc v roku 2016 bol spolu 7 184 
kniţničných jednotiek (v roku 2015 to bolo 7 034). Kniţnice nakúpili prevaţne knihy. V Kysuckej kniţnici 



4 
 

v Čadci v roku 2016 bol prírastok 2 859 kniţničných jednotiek, v okrese Čadca 2 557 kniţničných jednotiek 

a okres KNM 1 768 kniţničných jednotiek.  

Z celkového počtu 7 184 kniţničných jednotiek kúpou bolo nadobudnutých v celku 5 242 (t. j. 
72,97%), prírastok darom a inou formou v celku bol 1 942 kniţničných jednotiek (t. j. 27,0%). 

Vo verejných kniţniciach regiónu sa v minulom roku zaregistrovalo spolu 12 538 čitateľov 

(pouţívateľov kniţnično-informačných sluţieb), z toho bolo 4 835 (38,56% z celkového počtu) detí 
a mládeţe do 15 rokov. Oproti roku 2015, kedy sa zaregistrovalo 13 043 čitateľov, je to pokles o 505, 

ale u tzv. detských čitateľov zaznamenávame nárast z 3 834 na 4 835 (o 26%). Kysucká kniţnica v Čadci 

zaregistrovala 5 665 čitateľov a z toho bolo 1 646 detí do 15 rokov. V okrese Čadca (bez Kysuckej kniţnice 

v Čadci) sa vo verejných kniţniciach zaregistrovalo spolu 3 905 čitateľov a z toho detí do 15 rokov 1 984, 
v okrese KNM 2 985 čitateľov všetkých vekových kategórií a z toho detí do 15 rokov 1 298. 

Uvedený počet čitateľov v roku 2016 v našich kniţniciach zrealizoval spolu 485 359 výpoţičiek kníh, 

novín a časopisov a pod. Z toho domov, do škôl a i. bolo vypoţičaných spolu 330 557 kniţničných 
dokumentov (prevaţne kníh) a v študovniach, čitárňach si čitatelia vypoţičali 152 789 kníh, novín 

a časopisov a pod. Ak by sme uvedené počty mali vyjadriť percentuálne – bolo zrealizovaných 68,11% 

absenčných výpoţičiek a 31,48% prezenčných výpoţičiek z celku.  

Z celkového počtu výpoţičiek bolo vypoţičaných 89 916 KJ odbornej literatúry pre dospelých, 
186 085 KJ krásnej literatúry pre dospelých, 39 871 KJ odbornej literatúry pre deti, 106 593 KJ krásnej 

literatúry pre deti a 63 047 KJ novín a časopisov. Na jedného čitateľa pripadá 38,7 výpoţičky a na 1 

obyvateľa regiónu 4,2 výpoţičky. 
V Kysuckej kniţnici v Čadci pouţívatelia kniţnično-informačných sluţieb a čitatelia uskutočnili 

spolu 267 623 výpoţičiek (je to 55,14% z celkového regionálneho počtu výpoţičiek). Z tohto mnoţstva bolo 

106 908 prezenčných a 160 715 absenčných výpoţičiek. V okrese Čadca – vynímajúc Kysuckú kniţnicu 
v Čadci - bolo zrealizovaných spolu 122 256 výpoţičiek (z celku 25,19%) a v okrese Kysucké Nové Mesto 

95 480 (z celku 19,67%).  V okrese Čadca bolo 103 854 absenčných a 34 570 prezenčných výpoţičiek. 

V okrese Kysucké Nové Mesto to bolo 87 773 absenčných a 18 423 prezenčných výpoţičiek  

Kniţnice v našom regióne ponúkajú záujemcom okrem výpoţičných sluţieb aj verejne dostupný 
internet – v roku 2016 mali obyvatelia k dispozícii 46 PC s prístupom na internet alebo na prácu s textovými 

a tabuľkovými editormi.  

Ak by sme mali celkovo zhodnotiť stav kniţníc – môţeme len povedať: Verejné kniţnice v našom 
regióne si vedú primerane svojim moţnostiam, aké im umoţňuje ich zriaďovateľ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponuka z Kysuckej 

knižnice v Čadci 
 

Informácie a informačné zdroje o kysuckom regióne, o osobnostiach spojených s našim regiónom, 

o mestách a obciach, o prírodnom a kultúrnom dedičstve regiónu Kysucká kniţnica v Čadci 

monitoruje, spracováva, archivuje a sprístupňuje prostredníctvom špecializovaného pracoviska 

Úseku regionálnej dokumentácie, ktorý ich prezentuje prostredníctvom kniţnično-informačných 

a bibliografických sluţieb. Mestské a obecné knižnice, ale aj ich návštevníci môžu využiť služby 

Kysuckej knižnice v Čadci na tomto úseku //kontakt 041/4334615. 
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INFORMÁCIE PRE VEREJNÉ KNIŽNICE: 
Knihovnícka etika alebo Etika knihovníka a informačného 
pracovníka  

Mgr. Janka Mudríková, metodik, Kysucká kniţnica v Čadci 

 
Etický kódex je súbor všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných morálnych 

noriem, ideálov a princípov spoločnosti, pre ktorú je určený. Je jedným z najvýznamnejších 

spôsobov vnášania etiky do oblasti kniţničnej činnosti. Úlohou tohto kódexu je stanoviť základné 

pravidlá správania sa zamestnancov kniţnice a podporiť dôveru verejnosti v ich prácu. 

Knihovnícka etika sa zrodila v USA, kde hromadné zakladanie verejných kniţníc v 2. 

polovici 19. stor. vyústilo do osamostatnenia knihovníckej profesie. Výsledkom tohto procesu bol 

vznik široko zameranej diskusie o poţiadavkách, ktoré treba klásť na pracovníkov kniţníc, osobitne 

na ich vzdelanie, odbornú prax, vzťah k zamestnaneckej organizácií a k jej prvkom, ako sú 

spolupracovníci, čitatelia, fondy a vnútorné zariadenia.  

Základom pre etický kódex kniţníc na Slovensku je Etický kódex IFLA. 

Kódex etiky a profesionálneho správania predstavuje súbor etických princípov a hodnôt, 

ktoré by sa mali uplatňovať pri riadení knihovníkov a informačných pracovníkov.  

 

Funkciou etických kódexov je:  

- podporovať� správanie v zmysle etických princípov, na základe ktorých môžu 

knihovníci a informační pracovníci formovať�svoje postoje a zvládať�zložité situácie,  

- zvyšovať� profesionálne sebauvedomenie a sebavedomie,  

- zabezpečovať transparentnosť pre používateľov a spoločnosť všeobecne. 

 

Potreba zdieľať� myšlienky a informácie je v čoraz zloţitejšej spoločnosti posledného storočia 

veľmi naliehavá a dáva kniţniciam a kniţničnej praxi ich opodstatnenie. Úlohou informačných 

inštitúcií a odborných pracovníkov vrátane knihovníkov a kniţníc v modernej spoločnosti je 

podporovať� optimalizáciu zaznamenávania a zastúpenia informácií a zabezpečiť prístup k nim. 

 
Zásady etického kódexu  

Hlavnou úlohou knihovníkov je zabezpečiť prístup k informáciám všetkým používateľom, 

aby sa každý mohol rozvíjať, vzdelávať, kultúrne obohacovať. Prístup k dokumentom 

a informáciám  je základným právom používateľa a knihovník sa preto zaväzuje:  

a) vážiť si všetkých používateľov,  

b) poskytovať neobmedzený, rovný a slobodný prístup k dokumentom a informáciám,  

c) zabezpečiť ochranu osobných údajov používateľov a ich používateľských aktivít,  

d) odpovedať na každú otázku používateľov. 

 
Knižnica a profesia 

Zamestnanci kniţnice navzájom úzko spolupracujú a sú profesijne k sebe veľmi blízko a preto sa 

zaväzujú:  

a) vykonávať svoje povolanie bez preferovania svojich záujmov alebo osobnej mienky,  

b) rozvíjať svoje profesionálne znalosti, vzdelávať sa a snaţiť sa dosiahnuť vysoký stupeň  

    svojej kompetencie,  

c) navštevovať iné kniţnice a spolupracovať s nimi,  

d) odborne sa vzdelávať, sledovať problematiku svojej profesie a zúčastňovať sa na    

    odborných podujatiach ( školenia, semináre ...),  

e) propagovať kniţnicu a jej sluţby, informovať o jej existencii a dostupnosti,  

f) prezentovať kniţničný fond vo forme, v ktorej ho uţívateľ ľahko nájde a orientuje sa  

   v  ňom (napr. on-line katalóg). 

 
Kľúčové profesijné hodnoty  
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Knihovník v podmienkach verejnej kniţnice je profesijne vyspelý, je si vedomý osobnostných 

hodnôt, ktoré podmieňujú a napĺňajú jeho postavenie.  

Profesijné hodnoty knihovníka verejnej kniţnice predstavujú nasledujúce kľúčové charakteristiky:  

a) nesebeckosť – pracovať v prospech verejného záujmu,  

b) bezúhonnosť- zamestnanci nemajú mať finančné záväzky voči osobám, ktoré by mohli 

    ovplyvniť výkon ich pracovných povinností,  

c) objektivita – v rozhodovaní a riešení problémov,  

d) zodpovednosť – za svoju činnosť voči pouţívateľom, kolegom a sebe samému,  

e) otvorenosť – svoje rozhodnutia kvalifikovane odôvodňovať,  

f) čestnosť - riešenie konfliktov v zmysle ochrany verejného záujmu,  

g) morálne a etické správanie zaloţené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, dôvere, 

    rešpekte. 

Knihovník podporuje tieto hodnoty vlastným príkladom. 
 

 

ODKAZY: 

 

ETICKÝ KÓDEX IFLA PRE KNIHOVNÍKOV A INFORMAÈNÝCH PRACOVNÍKOV 

https://www.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/slovakcodeofethicsfull.pdf  

 

Kódexy knihovníckej etiky vo svete 1. – 3. časť In: 

http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2010/januar/03.pdf  

http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2010/februar_marec/104.pdf  

http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2010/april/04.pdf  

 

  
 

  
Pohľady do Kysuckej knižnice v Čadci 

Fotografie z archívu Kysuckej kniţnice v Čadci 

https://www.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/slovakcodeofethicsfull.pdf
http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2010/januar/03.pdf
http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2010/februar_marec/104.pdf
http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2010/april/04.pdf
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Výročia významných historických a literárnych osobností viažucich sa 

k slovenským národným dejinám a osobností kultúrno-spoločenského života 

v roku 2018 
Zostavila: Mgr. Janka Mudríková, metodik, Kysucká kniţnica v Čadci 

 

V tejto kapitole vám predstavíme niektoré slovenské osobnosti, pri ktorých si v roku 2018 budeme 
pripomínať okrúhle výročia. Keďţe ide o ľudí veľkého významu pre oblasť spoločenského ţivota, ale najmä 

literatúry, predkladáme vám návrh pripomenúť si ich vo vašej kniţnici, prípadne aj v spolupráci so školami 

(napr. aj formou otvorených hodín v kniţnici). 
 

Literárna osobnosť Poradie 

výročia  

Dátu

m 

výroči

a 

Oblasť pôsobnosti Ako si pripomenúť 

túto literárnu 

osobnosť 

Adam František 

Kollár 

 
Pre svoju múdrosť 

a rozhľadenosť 

nazývaný 

„slovenský 

Sokrates“ 

300. výročie 
narodenia 

15. 4. 
1718 

Slovensko-rakúsky osvietensky 
vedec, znalec právnej histórie, 

slovanských a orientálnych 

jazykov, aj knihovník a riaditeľ 
Dvorskej kniţnice vo Viedni. 

Ovplyvnil školskú reformu 

cisárovnej Márie Terézie a 

zaloţil štúdia slovanských dejín, 
ale ako stúpenec osvietenstva 

poţadoval napr. zrušenie 

nevoľníctva, zdanenie šľachty, 
zavedenie náboţenskej slobody, 

občiansku rovnosť.  

Na mnohých webových 
stránkach na internete 

nájdete mnoţstvo 

informácií o tomto 
výnimočnom 

Slovákovi, ktorého 

uvádzam aj z dôvodu, 

ţe mu cisárovná Mária 
Terézia zverila kniţnicu 

na svojom dvore. Tieto 

informácie môţete 
spracovať do výstiţných 

materiálov a spolu 

s obrázkami vytlačiť 
a vyvesiť v kniţnici na 

informačnú plochu. 

Pavol Dobšinský 

 
 

190. výročie 

narodenia 

16. 3. 

1828 

Významný slovenský 

folklorista, literárny historik, 
pedagóg, rozprávkar, 

prekladateľ, evanjelický kňaz 

a autor reprezentačného diela 

slovenskej folkloristiky. 

http://zlatyfond.sme.sk/i

ndex.php - zverejnené 
jeho zozbierané 

rozprávky – môţete 

pracovať s dielom tohto 

štúrovca aj 
v elektronickej forme; 

Deň slovenskej 

ľudovej rozprávky – je 
stanovený na deň 

narodenie Pavla 

Dobšinského a dá vám 
moţnosť pracovať 

s jeho dielom 

a pripomenúť si túto 

významnú osobnosť 
slovenskej literatúry. 

Ján Botto 
 

 

170. výročie 

narodenia 

24. 7. 

1848 

Pedagóg, advokát, historik, 

cirkevný historik, publicista, 
prekladateľ a kultúrny činiteľ, 

ktorý sa venoval dejinám 

Uhorska a Slovenska, Matice 

slovenskej, národnému 
povedomiu a je autorom 

biografií vybraných osobností 

slovenského národného ţivota; 
bol zakladajúcim členom 

Muzeálnej slovenskej 

V slovenskej literatúre 

zakotvil ako romantický 
básnik, autor balád 

a povesti inšpirovaných 

ľudovou poéziou. 

Jeho dielo dáva 
moţnosť aj pre 

záţitkové čítanie, jeho 

balady – plné napätia 
dávajú moţnosť aj pre 

dramatizáciu. 

http://zlatyfond.sme.sk/index.php
http://zlatyfond.sme.sk/index.php
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPpcyZopHYAhVCJlAKHX_yCw4QjRwIBw&url=http://matica.sk/adam-frantisek-kollar/&psig=AOvVaw0fELj4Qy-9t_y1a7WEensj&ust=1513607695337962
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin-ciQpJHYAhVGmbQKHVJmCIsQjRwIBw&url=https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Dob%C5%A1insk%C3%BD&psig=AOvVaw1P5e40pRiyrbor7rPVXxP9&ust=1513608213367986
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7zbjRtZHYAhXCJVAKHa0wAtEQjRwIBw&url=https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/367760-jan-botto-zememerac-ktory-precitil-janosika/&psig=AOvVaw3AmpmEs95lSZy5udeJICRH&ust=1513612912777786
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spoločnosti; v rokoch 1914 -

1918 bol súdne stíhaný za prácu 

Krátka história Slovákov. 

Martin Rázus 

 

 

130. výročie 
narodenia 

18. 11. 
1888 

Básnik, prozaik, esejista, 
dramatik, publicista, známy 

najmä prácami pre deti 

a mládeţ; evanjelický kňaz 
a politik, predstaviteľ 

nacionálneho krídla, 

presadzujúceho autonómiu 
Slovenska, člen a neskôr 

predseda Slovenskej národnej 

strany. Venoval sa sociálnym 

a hospodárskym  problémom 
Slovenska a presadzovaniu 

národnej a politickej 

subjektivity Slovenska. 

Jeho dve autobio-
grafické prózy sú asi 

v kaţdej kniţnici – 

Maroško a Maroško 

študuje. 
Aj keď ide o dobovo 

veľmi vzdialenú prózu, 
niektoré pasáţe sa dajú 

dobre vyuţiť aj ako 

ukáţky zo ţivota detí po 

prvej svetovej vojne. 

Ján Smrek 

 

 

120. výročie 

narodenia 

16. 12. 

1898 

Básnik, spisovateľ, redaktor, 

publicista, vydavateľ 

a organizátor kultúrneho ţivota, 

prekladateľ z maďarčiny, 
francúzštiny, ruštiny, poľštiny 

a turečtiny; predstaviteľ 

vitalizmu a senzualizmu 
v slovenskej poézii, zaloţil 

a redigoval Edíciu mladých 

slovenských autorov (EMSA) 

v Prahe, participoval na 
vydávaní literárneho časopisu 

Elán.  

Je to básnik, ktorého 

básne sa veľmi dobre 

čítajú a oslovia aj 

dnešných romantikov. 
Z jeho tvorby je moţné 

čerpať aj pre rôzne 

udalosti.  
Okrem výstavky kníh 

a informácií 

o spisovateľovi si 

môţete v kniţnici 
urobiť večer pri poézii. 

Maša Haľamová 
 

 

110. výročie 
narodenia 

28. 8. 
1908 

Je autorkou ţensky krehkej 
lyriky, ale aj kníh pre deti. 

Získala ocenenia: v roku1968 

zaslúţilá umelkyňa a v 

roku1983 národná umelkyňa.  

Ak by ste mali záujem 
predstaviť vašim 

čitateľom túto 

spisovateľku, môţete 

začať od deti 
s nezabudnuteľným 

Mechúrikom 

Košťúrikom aţ po 
dievčatá a ţeny 

s ponukou básní. 

Milan Rúfus 

 

 

90. výročie 

narodenia 

10. 12. 

1928 

Patril k najvýraznejším 

básnickým zjavom. Uţ jeho prvá 
básnická zbierka –Aţ dozrieme 

–znamenala prelom v slovenskej 

poézii od deklaratívnosti a 
schematického apriorizmu 

k obsahovej a tvorivej inovácii. 

Predstavil sa ako básnik s 
autonómnym pohľadom na 

ţivotné a morálne hodnoty 

ľudského konania, na lásku, 

pravdu, krásu, utrpenie i tragiku 
človeka i sveta druhej polovice 

20. storočia. 

Tohto výnimočného 

človeka nie je potrebné 
predstavovať. Kaţdá 

kniţnica má od neho 

dostatok kníh a ani 
internet nešetrí 

informáciami o ňom, 

takţe ak by ste si chceli 
prichystať nejaké 

sprievodné slovo 

k podujatiu o ňom, je 

z čoho čerpať. 

  

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjchIyCt5HYAhWIZVAKHSRYDyEQjRwIBw&url=http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/evanjelicky-knaz-martin-razus/5755-clanok.html&psig=AOvVaw39UsM_Kuicagu1bSDVtxzc&ust=1513613281012204
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiez6b7x5HYAhXBZlAKHfk4BhoQjRwIBw&url=http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jan-smrek&psig=AOvVaw0bqrf8qbsR0C4-9SKEaOja&ust=1513617830438459
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuitmJy5HYAhWJb1AKHYkzB2kQjRwIBw&url=https://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%A1a_Ha%C4%BEamov%C3%A1&psig=AOvVaw2pTGyvF0LmEkv2cIdOXe0M&ust=1513618667815984
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR_8nF0ZHYAhVFaVAKHcs7C6UQjRwIBw&url=https://citaty-slavnych.sk/autori/milan-rufus/&psig=AOvVaw0ti51TaRGE3QYeyD11Oczb&ust=1513620403989850
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OSOBNOSTI KYSÚC – VÝROČIA ROKU 2018 
 

(Viera Višňáková, pracovník úseku regionálnej dokumentácie a bibliografie) 

 

BELÁNSKY Jozef 
kňaz, biskup 

* 20.6.1796 Kysucké Nové Mesto 

† 3.1.1843 Ţiar nad Hronom 

175. výročie úmrtia 

 
Jozef Jakub Belánsky - Belanszkyde Bela (iné varianty mena Belanský, 

Belánszky, resp. v rodnej matrike Bellansky) (* 20. jún1769, Kysucké Nové 

Mesto – † 4. január1843, Ţiar nad Hronom) bol rímskokatolícky biskup, v 
rokoch 1824 – 1843 diecézny biskup banskobystrický a náboţenský 

spisovateľ. 

 
Gymnázium navštevoval v Budíne a v Pešti, filozofiu a teológiu študoval 

v katolíckom seminári v Péči a vo Vacove. Po vysvätení za kňaza (1792) pôsobil ako kaplán, profesor 

biblického štúdia, či profesor cirkevného práva. V roku 1823 bol vymenovaný za v poradí štvrtého 
banskobystrického biskupa, bol prvým Slovákom, ktorý vykonával túto funkciu. Do dejín diecézy sa zapísal 

ako biskup zlatého srdca a veľký dobrodinec chudobných“. Podporoval literárne snahy slovenských 

katolíckych kňazov, bol horlivým mecénom cirkevných, školských a iných podujatí. Jozef Belánsky platil 
chudobným slovenským študentom štúdia vo Viedni a v Pešti. Finančne podporil Ústav na opateru 

a výchovu detí predškolského veku v Banskej Bystrici. V banskobystrickej diecéze zriadil prvú materskú 

školu na území horného Uhorska. 

 

Literatúra o Jozefovi Belánskom vo fonde KK (výber) 

Dvestoročné jubileum narodenia J. Belánskeho In: Kysucké Nové Mesto kedysi a dnes- II. / Zost. Viliam 

Galvánek. - Kysucké Nové Mesto : Miestny odbor Matice slovenskej, 1969, s. 7-8. 
Belánsky Jozef In: Dejatelia Kysúc v kultúre, umení a vede / Štefan Atila Brezány. -Martin : Osveta, 1971, s. 

16. 

Belánsky Jozef In: Slovenský biografický slovník. A-D. - Martin : Matica slovenská,1986, s. 187. 
Jozef Belánsky/ Helena Harceková. In: Zvesti Kysuckého Nového Mesta. - Roč. 5, č. 1(1998), s. 9. 

 

 

MRAVEC Milan 
výtvarník 

* 6.1.1938 Raková 

† 6.1.2000 Bratislava 

80. výročie narodenia 

 
Absolvoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, 

v rokoch1958–1964 vyštudoval odbor monumentálnej maľby na VŠMU 

v Bratislave. V rokoch 1964 –1968 pôsobil ako učiteľ na Ľudovej škole 
umenia v Malackách, po roku 1968 ţil a tvoril v Bratislave. Venoval sa 

voľnej maľbe, kresbe, ilustrácií, grafike, drevenej plastike a vytváraniu 

kolorovaných kamenných objektov. Vo svojich prvých maľbách zachytil 
kysucké motívy v klasickom maliarskom prejave, neskôr si všímal dynamiku 

rytmu kontrastných plôch chrámových interiérov, biblických a sociálnych 

kompozícií. Vystavoval na mnohých miestach doma aj v zahraničí(Česká 
republika, Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Rusko, Arménsko a i.), jeho 

výstavy neobišli ani rodné Kysuce. V roku 1977 sa podieľal na vzniku Kysuckej galérie v Čadci - Oščadnici. 

 

Literatúra o Milanovi Mravcovi vo fonde KK (výber) 
MACHALA, Drahoslav: Kysuce / Drahoslav Machala. In: Slovenská vlastiveda III.: Ţilinská ţupa. - Martin : 

Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010, s. 90-129. ISBN 978-80-8115-021-0 

https://sk.wikipedia.org/wiki/20._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/20._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kysuck%C3%A9_Nov%C3%A9_Mesto
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kysuck%C3%A9_Nov%C3%A9_Mesto
https://sk.wikipedia.org/wiki/4._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/4._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiar_nad_Hronom
https://sk.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A1_cirkev
https://sk.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://sk.wikipedia.org/wiki/1824
https://sk.wikipedia.org/wiki/1843
https://sk.wikipedia.org/wiki/Biskupstvo_Bansk%C3%A1_Bystrica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
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Milan Mravec In: Trvalý prechodný pobyt. - Čadca : Kysucká galéria, 2001, s. 22. -ISBN 80-85138-11-5 

PODUŠEL, Ľubomír: Milan Mravec [kniha] / Ľubomír Podušel. - Bratislava : Slovenský Tatran, 1998. – 199 

s. - ISBN 80-222-0474-9 
Predstavujeme zakladateľov Kysuckej galérie v Čadci In: Kultúrno-spoločenský spravodaj. - Roč. 3, č. 12 

(1982), s. 7-8. 

KAMENISTÝ, Ján: Maliar Milan Mravec: Všetko je namaľované / Ján Kamenistý. In: Kysucký kalendár 
1993 / Zost. Ladislav Paštrnák. - Čadca : P.L.P.-T.K.K., 1992,s. 78-84. 

 

 

KLEMENS Jozef Božetech 
výtvarník, vedec 

* 8.3.1817 Liptovský sv. Mikuláš 

† 17.1.1883 Viedeň 

135. výročie úmrtia 

 
Študoval na Akadémii výtvarných umení Vlasteneckej spoločnosti 

priateľov umenia v Prahe (1838 –1843). V rokoch1839 – 1843 pôsobil 

popri svojom štúdiu aj ako profesor v dievčenskej škole Budeč, ktorú 
zaloţil český filozof a pedagóg Dr. Amerling. Po roku 1943 sa usadil na 

Slovensku, kde sa venoval maľovaniu portrétov, geologickým výskumom 

a svojim podnikateľským zámerom. V rokoch1847 – 1849 opäť 
navštevoval na praţských univerzitách prednášky zo všeobecnej chémie, 

anatómie, sklárstva, mineralógie, geografie a i. Po štúdiách pôsobil Klemens ako profesor na belehradskom 

lýceu, na ţilinskej reálke a na gymnáziu v Banskej Bystrici, v roku 1878 ho predčasne penzionovali pre 
nedostatočnú znalosť maďarského jazyka. Patril k zakladajúcim členom Matice slovenskej. Vytvoril viacero 

portrétov národnooslobodzovacieho zápasu Slovákov v 19. storočí. Známe sú jeho romantické obrazy 

zobrazujúce Štefana Moyzesa, Ľudovíta Štúra, Karola Kuzmányho a ďalších. V dobe svojho pobytu na 

Kysuciach sa zdrţiaval u známeho národovca Fraňa Pagányho, ktorý ho i hmotne podporoval. Najväčší 
počet jeho diel sa nachádza vo farnosti Turzovka: tri oltárne obrazy, 14 zastavení kríţovej cesty.... Ďalšie 

jeho obrazy sú v kostoloch v Rakovej, Hornom Vadičove, Staškove a v Korni. Jeho diela sa nachádzajú aj 

v Starej a Novej Bystrici. V kostole v Čadci je jeho dielom hlavný oltárny obraz sv. Bartolomeja a obraz 
Nanebovzatie Panny Márie. 

 

Literatúra o Jozefovi Božetechovi Klemensovi vo fonde KK (výber) 

VÁROŠ, Milan: Socha M. Štefánika, obrazy B. Klemensa. In: Stratené slovenské poklady, s. 450 – 490.  
ISBN 978-80-7090-845-7 

DLHOPOLČEKOVÁ, Emília: Významné osobnosti. In: Turzovka 1598-1998 / Ivan Gajdičiar, Milan Gacík, 

Ladislav Paštrnák ; Fotogr. Jaroslav Velička. - Turzovka : Nadácia 400 rokov Turzovky, 1998, s. 439-460. 
Jozef Boţetech  Klemens. In: Slávni Slováci : / Michal Eliáš. - Martin : Matica slovenská,2010, s. 46. ISBN 

978-80-7090-983-6 

ELIÁŠ, Michal: Jozef Boţetech Klemens: muţi memoranda. - Fotogr. 1. In: Národný kalendár 2011. - 
Martin : Matica slovenská, 2010, s. 31. ISBN 978-80-7090-986-7 

 

 

TOČÍK Anton 
archeológ 

* 28.1.1918 Krásno nad Kysucou 

† 15.6. 1994 Makov 

100.  výročie narodenia 

 
Po štúdiu na Filozofickej fakulte pôsobil v rokoch 1944 – 1945 ako 

stredoškolský profesor v Trenčíne, v rokoch 1945 –1947 bol pracovníkom 

Povereníctva školstva v Bratislave, od roku 1948 pracoval v Štátnom 
archeologickom ústave v Martine a v rokoch 1953–1970 bol riaditeľom 

Archeologického ústavu SAV v Nitre. V roku 1966 bol Točík 

viceprezidentom 7. svetového kongresu vied prehistorických 
a protohistorických. Bol taktieţ členom zahraničných spoločností 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil1-yCwo_YAhVFb1AKHfMkCcMQjRwIBw&url=https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Bo%C5%BEetech_Klemens&psig=AOvVaw36GqlapySWm-eNshoJtSEl&ust=1513547427086093
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkiIWpxo_YAhWQh7QKHelBBnAQjRwIBw&url=http://ministrovaniemb.webnode.sk/osobnosti-turzovskej-farnosti/karol-tocik/zivotopisy/a1/&psig=AOvVaw2g8cbENeZCawM_BhJN2UKh&ust=1513548669633724
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(Nemeckého a Belgického archeologického ústavu). Jeho najvýznamnejším archeologickým počinom bol 

výskum opevnenej osady zo staršej doby bronzovej v Nitrianskom Hrádku pri Šuranoch, ktorá je prezývaná 

aj Slovenská Trója. Bol publikačne činný doma aj v zahraničí. 
 

Literatúra o Antonovi Točíkovi vo fonde KK 

Točík Anton. In: Osobnosti Kysúc /Zost. Anton Blaha, Scarlett Ďurná, Mária Bátorová, Milan Gacík, Ivan 
Hudec, Dušan Mikolaj, Rudolf Moravec, Ján Podmanický, Katarína Šulganová. - Bratislava : Kysucká 

kultúrna nadácia, 2004, s. 133. ISBN 80-7165-441-8 

MAJERČÍKOVÁ, Danka.: Anton Točík - archeológ z Krásna nad Kysucou / Danka Majerčíková. In: 

Kysucký kalendár 2012 : / Zost. Ladislav Paštrnák. - Čadca : P.L.P.- T.K.K., 2011, s. 104-105. - ISBN 978-
80-88875-17-8 (broţ.) 

PODOLÁKOVÁ, Ľubica.: Známi Krásňania / Ľubica Podoláková. In: Krásno nad Kysucou : / Zost. Ľubica 

Podoláková ; Fotogr. Jaroslav Velička. - Čadca : Magma, 2006, s. 175-194. - ISBN 80-89172-06-7 
VELIČKA, Drahomír.: Prvý historik Kysúc Karol Točík (120. výročie narodenia a 50.výročie úmrtia) / 

Drahomír Velička. - Fotogr. 1. In: TERRA KISUCENSIS III. : / Zost. Drahomír Velička. - Turzovka : 

TERRA KISUCENSIS, 2010, s. 160-161. ISBN 978-80-970450-4-3 

 

 

HNITKA Jozef 
knihovník, prozaik, učiteľ, verejný činiteľ 

* 15.2.1913 Turzovka 

† 23.4.1992 Čadca 

105. výročie narodenia 

 
Študoval na meštianskej škole v Leviciach (1926–1929), na kňazskom 

seminári v Nitre (1930–1931) a na Učiteľskom ústave v Leviciach (1931–

1935), v roku 1942 získal učiteľskú spôsobilosť na Fakulte filozofie UK 
v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ v Sklených Tepliciach (1935), v rokoch 

1936–37 v Mlynskom Seku, Trávnici a v Maríkovej, v Turzovke (1938), 

Zbudskom Hrabovci (1939) a v Čadci (1940 – 1944). Bol organizátorom 
SNP na Kysuciach a partizánskeho hnutia v Čadci, bojoval v Strečne a v Starhrade, za čo bol v roku 1944 

väznený. Po druhej svetovej vojne načas pôsobil ako predseda Okresného národného výboru v Čadci (1945), 

v rokoch 1945 – 1951 bol riaditeľom Strednej dievčenskej školy a predsedom Okresného výboru Zväzu 

slovenských partizánov v Trenčíne, kultúrnym referentom v závode Omnia-Kubra, šéfredaktorom Omnia-
Kubra a časopisu Náš kraj v Trenčíne. V roku 1951 bol zbavený zamestnania a vylúčený zo Zväzu 

slovenských spisovateľov, s rodinou sa vrátil do Čadce, kde bol prvým riaditeľom Okresnej kniţnice (1952 – 

1955), redaktorom okresných novín a nakoniec pôsobil ako učiteľ v Zákopčí a Čadci. V roku 1990 bol 
Spolkom slovenských spisovateľov a Školskou správou v Bratislave rehabilitovaný. Jozef Hnitka sa zaslúţil 

o rozvoj kultúrneho diania na Kysuciach. Vo svojich literárnych dielach sa zameral na obraz kysuckej dediny 

s jej sociálnou štruktúrou a zaostalosťou. 

 
Dielo: Kríţové štacie (1949), Útek z rakvy (1991), Transfúzia (2003) 
 

Literatúra o Jozefovi Hnitkovi vo fonde KK 

Hnitka Jozef. In: Dejatelia Kysúc v kultúre, umení a vede / Štefan Atila Brezány. - Martin : Osveta, 

1971, s. 68. 

BALÁK, Štefan: Kríţové štácie jedného ţivota / Štefan Balák. - Literárny týţdenník . - Roč. 16, č. 

36 (2003), s. 9 

 

 

JARIABEK Ondrej 
Pseud.: OndrišJ-bek, J-bek, (J-bek.), O. J-bek, Jednateľ 

herec, spisovateľ, učiteľ 

* 20. 2. 1908 Kráľova Lehota 

† 3. 2. 1987 Bratislava 

110. výročie narodenia 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx4K3Lxo_YAhVJZlAKHebLCt4QjRwIBw&url=http://www.kysuce.sk/osobnosti/osobnosti-regionu/58/jozef-hnitka.html&psig=AOvVaw2G2JlbLjZHKCd9o0MYHAUI&ust=1513548738121581
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZhs6px4_YAhUBblAKHd38A3kQjRwIBw&url=http://docplayer.cz/44374836-Kysucka-kniznica-v-cadci-v-zriadovatelskej-posobnosti-zilinskeho-samospravneho-kraja.html&psig=AOvVaw0mo-hbWjuVTqYfxCR808uT&ust=1513548826357332
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Po maturite v učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi (1927) pôsobil ako učiteľ v ľudovej škole v Čadci 

(1927 – 1939) a v Prešove (1939 – 1941). V rokoch 1941 – 1946 a 1951 – 1980 bol členom činohry 

Slovenského národného divadla, medzitým bol reţisérom Čs. filmu (1947 – 1948) a členom Novej scény 
národného divadla (1949 – 1951). 

Jariabek pôsobil aj ako externý pedagóg v Odbornom divadelnom kurze pri Štátnom konzervatóriu (1950 – 

1953) a na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave (1953 – 1956). Po odchode do dôchodku v 1980 ţil 
v Bratislave. 

Ondrej Jariabek sa o divadlo začal zaujímať uţ počas štúdia v učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi, kde 

vystupoval ako herec a bábkoherec v Sládkovičovom samovzdelávacom krúţku. Jeho herecký talent sa však 

rozvinul aţ počas pôsobenia v Čadci, kde účinkoval v ochotníckom Divadelnom krúţku J. Palárika ako herec 
a reţisér, pričom sa zaslúţil o rozvoj ochotníckeho divadelníctva na Kysuciach. Bol dlhoročným priateľom 

spisovateľa Petra Jilemnického, ktorého spoznal po príchode do Čadce, spolu si dopisovali niekoľko rokov. 

V Prešove bol spoluzakladateľom a aktívnym členom Divadelného krúţku Záborský. Počas mnohoročného 
pôsobenia v činohre SND vytvoril Jariabek mnoţstvo prevaţne komediálnych postáv, jeho herecké 

majstrovstvo vyuţívali i rozhlasoví, filmoví a televízni tvorcovia. Jariabkovi bola v roku 1950 udelená 

Národná cena. 

 

Dielo 

Milanovo víťazstvo a smrť (1933) 

Nebom, peklom za mamičkou (1933) 
Ukradnutý slovenský sever a juh (1939) 

Z pastierčaťa herec 1 – 2 (1988) 

 
Literatúra o Ondrejovi Jariabkovi vo fonde KK (výber) 

Jariabek Ondrej. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha, Scarlett Ďurná, Mária Bátorová, Milan Gacík, 

Ivan Hudec, Dušan Mikolaj, Rudolf Moravec, Ján Podmanický, Katarína Šulganová. - Bratislava : Kysucká 

kultúrna nadácia, 2004, s. 55. ISBN 80-7165-441-8 
 

 

 

TATARKA Dominik 
Pseud.: Vasil 

spisovateľ 

* 14.3.1913 Plevník-Drienové 

† 10.5.1989 Bratislava 

105. výročie narodenia 

 
Dominik Tatarka sa narodil do kysuckej rodiny pochádzajúcej zo 

Skalitého. Študoval na gymnáziách v Nitre a v Trenčíne, kde v roku 

1934 zmaturoval, následne absolvoval Filozofickú fakultu 
Univerzity Karlovej v Prahe (1934 – 1938), v rokoch 1938 – 1939 

študoval na paríţskej Sorbonne. Pôsobil ako stredoškolský profesor 

na gymnáziu v Ţiline (1939 – 1940), Martine (1941 – 1944), ako 
úradník a redaktor Národnej obrody a Pravdy (1945 – 1949), od roku 

1949 ako tajomník a ústredný tajomník slovenskej sekcie Zväzu 

československých spisovateľov. V roku 1963 bol filmovým dramaturgom v Bratislave, od roku 1964 

spisovateľom v slobodnom povolaní, v roku 1969 šéfredaktorom časopisu Literárny ţivot. Za odmietavý 
postoj k okupácií krajiny vojskami Varšavskej zmluvy bol vylúčený zo všetkých organizácií a bol pod 

dozorom Štátnej bezpečnosti, V rokoch 1970 – 1971 bol pomocným robotníkom v Lesnom závode 

v Bratislave, od roku 1971 ţil na invalidnom dôchodku. Často sa zdrţiaval v Prahe, kde nadviazal úzky 
kontakt s disidentským hnutím. Ako jeden z mála Slovákov podpísal Chartu 77. 

 

Dielo (výber) 
V úzkosti hľadania (1942) 

Panna zázračnica (1944) 

Prvý a druhý úder (1950) 

Radostník a Druţné letá (obe 1954) 
Démon súhlasu (1963) 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlrPP9x4_YAhXJLFAKHQsQCOoQjRwIBw&url=http://www.spisovatele.cz/dominik-tatarka&psig=AOvVaw0Jk1c-nOQvQ1lHleUsWwWo&ust=1513549118357729
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Literatúra o Dominikovi Tatarkovi vo fonde KK (výber) 

ŠTOLBOVÁ, Eva.: Lamento : [kniha] / Eva Štolbová. - Praha : Thalia, 1994. - 137 s. 
ISBN 80-900684-3-X (broţ.) 

CHOLUJ, Dominik.: Dominik Tatarka a Skalité / Michal Choluj. In: Skalité : / Fotogr. Jaroslav Velička ; 

Zost. Rudolf Gerát, Jozef  Potočár, Mária Ščuryová, Jaroslav Velička. - Čadca : Magma, 2005, s. 202-204. - 
ISBN 80-89172-04-0 

Tatarka Dominik. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha, Scarlett Ďurná, Mária Bátorová, Milan Gacík, 

Ivan Hudec, Dušan Mikolaj, Rudolf Moravec, Ján Podmanický, Katarína Šulganová. - Bratislava : Kysucká 

kultúrna nadácia, 2004, s. 261. ISBN 80-7165-441-8 
 

 

 

DUNAJOVEC Jozef 
publicista, novinár 

* 23.3.1933 Nesluša 

† 22.2.2007 Bratislava 

85. výročie narodenia 

 
Jozef Dunajovec absolvoval Vyššiu roľnícku školu v Rakoniciach a popri 

zamestnaní študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Pracoval ako 

redaktor v redakcii popredných slovenských denníkoch (Smena, Roľnícke noviny,  
Nové slovo). Popri mnoţstve publicistických príspevkov v periodikách napísal diela 

z oblasti literatúry faktu. Vo svojich príspevkoch sa dotýkal citlivých problémov 

spoločnosti, najmä vzťahov človeka a prírody. Okrem zborníkových a kolektívnych prác samostatne vydával 
knihy. 

 

Dielo: Mŕtve ramená volajú (1966), Po ľuďoch stopy a Poľnými cestami (obe 1974), Riečni ľudia (1978), 
Chlieb (1980), Dráma v kilometri 1801 (1995), Projektantova odysea (1996) 

 

Literatúra o Jozefovi Dunajcovi vo fonde KK (výber) 

MUDRÍKOVÁ, Janka: Z Kysuckého Nového Mesta do Nesluše : Nesluša. In: Literárny sprievodca Kysucami. 
- Čadca : Kysucká kniţnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja, 2010, s. 136-137. 

ISBN 978-80-88708-29-2 

MACHALA, Drahoslav: Kysuce. In: Slovenská vlastiveda III.: Ţilinská ţupa. – Martin : Vydavateľstvo 
Matice slovenskej, 2010, s. 90-129. 

PRIEČKO, Martin.: Významní neslušskí rodáci. In: Nesluša 1367 - 2007: vlastivedná monografia obce : / 

Martin Priečko. - Nesluša : Obec Nesluša, 2007, s. 105-107. 
Dunajovec Jozef. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha, Scarlett Ďurná, Mária Bátorová, Milan Gacík, 

Ivan Hudec, Dušan Mikolaj, Rudolf Moravec, Ján Podmanický, Katarína Šulganová. - Bratislava : Kysucká 

kultúrna nadácia, 2004, s. 195. ISBN 80-7165-44-8 

 

 

 

HARANTA Ján 
Pseud.: Ivo Mlad, Ján Bodor, Janko Bodrý, 

Milan Hôrkin, Trenčan 

spisovateľ, prekladateľ, kňaz 

* 3.12.1909 Turzovka 

† 27.3.1983 Svinná 

 35. výročie úmrtia 

 
Po vychodení ľudovej školy v Turzovke navštevoval Reálne 

gymnázia v Ţiline (1921 – 1922), Nitre (1922 – 1928) a v Levoči 
(1928 – 1929), následne študoval na filozofickej a teologickej 

fakulte univerzity v Štrasburgu (1929 – 1935) a profesorské 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg-sj0xo_YAhXJY1AKHWEGB4sQjRwIBw&url=http://docplayer.cz/44374836-Kysucka-kniznica-v-cadci-v-zriadovatelskej-posobnosti-zilinskeho-samospravneho-kraja.html&psig=AOvVaw0mo-hbWjuVTqYfxCR808uT&ust=1513548826357332
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqxfGsyI_YAhXCYlAKHWqwBiYQjRwIBw&url=https://www.postoj.sk/18146/ruzenec-matke-jan-haranta&psig=AOvVaw21TJbGU6ZrZ4vp96Wrw0XD&ust=1513549182638720
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skúšky zloţil v Nitre (1940) a v Bratislave (1944). Pôsobil ako kaplán v Krásne nad Kysucou (1935 – 1936), 

ako správca fary v Kotešovej (1936) a ako farár v Trenčianskej Teplej (1937 – 1940), Trenčíne (1940 – 

1942), Strečne (1950 – 1953), Zákopčí (1953 – 1963) a vo Svinnej pri Trenčíne (1963 – 1983). V rokoch 
1942 – 1950 bol profesorom náboţenstva na dievčenskom gymnáziu v Ţiline. Haranta patril medzi 

popredných predstaviteľov katolíckej moderny, nadviazal úzke kontakty s katolíckymi básnikmi najmä 

z Čiech a Francúzska. Bol vynikajúcim znalcom a prekladateľom francúzskej poézie (P. Claudel, Ch. Péguy), 
prekladal aj zo slovinčiny a iných jazykov. 

 

Dielo (výber) 

Mystérium baladické (1933) 
Zem poţehnaná (1940) 

V najkrajšej domovine (1947) 

Zastretý ţivot (1971) 
 

Literatúra o Jánovi Harantovi vo fonde KK (výber) 

Haranta Ján. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha, Scarlett Ďurná, Mária Bátorová, Milan Gacík, Ivan 

Hudec, Dušan Mikolaj, Rudolf Moravec, Ján Podmanický, Katarína Šulganová. - Bratislava : Kysucká 
kultúrna nadácia, 2004, s. 317. ISBN 80-7165-44-8 

Haranta Ján. In: Dejatelia Kysúc v kultúre, umení a vede / Štefan Atila Brezány. - Martin : Osveta, 1971, s. 

59. 

 

GOTČÁR Ján 
Pseud.: Kysučan, J. G. z Kysúc 

národnokultúrny pracovník, kňaz, pedagóg 

* 1.6.1823 Makov 

† 19 8.1883 Bratislava-Rača 

195. výročie narodenia 

 

 
Po absolvovaní gymnázia v Ţiline pokračoval v rokoch 1842 - 1846 

v štúdiu filozofie v Trnave a teológie v Banskej Bystrici, v roku 

1846 bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. Pôsobil ako 
profesor na gymnáziu v Banskej Bystrici, kde bol po roku 1849 stoličným tajomníkom komisára Michaela 

Rázusa. Od roku 1857 bol riaditeľom gymnázia v Uţhorode, od roku 1958 vykonával funkciu školského 

radcu a hlavného dozorcu škôl v Oradei v Rumunsku a od roku 1867 ako predčasne penzionovaný ţil 

v Ţiline, Pešti, Bratislave a Rači. Gotčár bol významným národným a kultúrnym dejateľom 
v memorandovom a matičnom období, účastníkom memorandového zhromaţdenia v Martine v roku 1861, 

zakladajúcim členom Matice slovenskej v roku 1863, podporovateľom gymnázia v Kláštore pod Znievom a  

pedagogických, historických a národnokultúrnych úvah a príspevkov, v ktorých presadzoval rovnoprávnosť 
národov v mnohonárodnom Rakúsko-Uhorsku. 

 

Literatúra o Jánovi Gotčárovi vo fonde KK (výber) 

Gotčár Ján. In: Osobnosti Kysúc / Zost. Anton Blaha, Scarlett Ďurná, Mária Bátorová, Milan Gacík, Ivan 
Hudec, Dušan Mikolaj, Rudolf Moravec, Ján Podmanický, Katarína Šulganová. - Bratislava : Kysucká 

kultúrna nadácia, 2004, s. 190. - ISBN 80-7165-44-8 

Ján Gotčár. In: Dejatelia Kysúc v kultúre, umení a vede / Štefan Atila Brezány. - Martin : Osveta, 1971, s. 
53. 

Prvé shromaţdenie  národné v Turčianskom Sv. Martine : [kniha] / Jozef Škultéty. - Turčiansky Sv. Martin : 

Matica slovenská, 1924. - 73 s. 
Gotčár Ján / Ľubomír Viliam Prikryl. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska : - 

Bratislava : Lúč, 2000, s. 410. - ISBN 80-7114-300-6 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj82v6awY_YAhVGYVAKHXZSAcsQjRwIBw&url=http://docplayer.cz/44374836-Kysucka-kniznica-v-cadci-v-zriadovatelskej-posobnosti-zilinskeho-samospravneho-kraja.html&psig=AOvVaw3Nw8qm5p6KRq68PiAl9ZW3&ust=1513546878284131


Z našich knižníc 

 
Rekapitulácia z odborného seminára Optimálna knižnica – súčasť rozvojového 

programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti    

 
Mgr. Janka Mudríková, metodik, Kysucká knižnica v Čadci 

 
Kysucká knižnica v Čadci okrem iných funkcií má postavenie metodického centra pre verejné 
knižnice a knižnice iných typov okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. V rámci tohto 
postavenia plní úlohy vzdelávacieho strediska pre knihovníkov týchto okresov. Aby knižnica 
posilnila a skvalitnila túto svoju funkciu bol vypracovaný projekt Optimálna knižnica – 
súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, ktorý 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spolufinancoval Žilinský 
samosprávny kraj. Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom pri organizovaní 
podujatia.  
Zámerom nášho projektu bolo prostredníctvom vzdelávacích aktivít ukázať knihovníkom ako 
organizovať svoju prácu, ako dostať knižnicu do povedomia obyvateľom mesta, obce, ako 
ponúkať činnosť knižnice a vynaložiť pritom čo najmenej námahy, a aby to všetko fungovalo 
optimálne (vyhovujúcu, najpriaznivejšie pre okolie a zriaďovateľa).  
Hlavným podujatím projektu bol seminár, ktorý niesol názov projektu. Na seminár boli 
pozvaní odborníci, ktorí sa venujú oblasti marketingu knižníc, oblasti kreativity, dizajnu 
v knižniciach, ale aj odborníkov z praxe, ktorí prítomným knihovníkom a pracovníkom 
z knižníc predstavili svoju prácu, svoje zámery, návrhy na vylepšenie práce, z ktorej si 
účastníci seminára mohli načerpať inšpiráciu pre svoju prácu. Konal sa v Kysuckej knižnici v 
Čadci 11. mája 2017.  
Na seminári sa zúčastnili knihovníci verejných a školských knižníc regiónu Kysúc, ale kvôli 
zaujímavej téme sa oň zaujímali aj knihovníci z celého Žilinského kraja. Prítomní boli 
pracovníčky Krajskej knižnice v Žiline, Turčianskej knižnice v Martine, Oravskej knižnice 
Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého, mestských 
knižníc v Bytči a v Ružomberku, knižnice v Tepličke nad Váhom. Vzdelávací seminár 
otvorila riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci - PhDr. Janka Bírová. Vo svojom príhovore 
zhodnotila pozíciu Kysuckej knižnice v Čadci v regióne i v rámci celého Slovenska, jej 
funkcie a úlohy v minulosti i v súčasnosti. Marketing v dnešnej dobe hrá neodmysliteľnú rolu 
v každej organizácií, ktorá ponúka tovary alebo služby, a takou organizáciou je aj knižnica (je 
jedno či je to verejná alebo školská – každá ponúka služby svojim klientom a musí sa zasadiť 
o to, aby pritiahla pozornosť na seba, na svoje aktivity).  
Každý knihovník, ktorý vedie knižnicu, ak nechce, aby táto knižnica nebola len skladom kníh, 
do ktorej sem-tam zavíta nejaký návštevník – musí poznať aspoň základné zásady 
marketingovej práce. Z toho dôvodu sme do programu seminára zaradili prednášku spojenú 
s prezentáciou s názvom Efektívny marketing knižnice alebo ako propagovať a predávať 
služby knižnice. predniesla ju PhDr. Zuzana Bačíková, PhD. z Katedry masmediálnej 
komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá sa 
okrem iného zaoberá aj marketingom knižníc, ktorá istú dobu viedla knižnicu – pracovala ako 
knihovníčka v Obecnej knižnici v Budči (okr. Zvolen).  
Ako ďalší bod do programu sme naplánovali tému kreativity, lebo v súčasnosti každý človek, 
ak chce byť úspešný, musí byť aspoň trochu kreatívny. Tvorivé myslenie je nevyhnuté pre 
každého pracovníka knižnice. Ak človek nie je kreatívny musí mať zmysel pre improvizáciu, 
a tá sa dá nájsť vo výsledkoch práce. K tejto téme vystúpila Mgr. Andrea Hrčková, PhD. 



z Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave s príspevkom Kreatívny knihovník – predpoklad úspešnej knižnice.  
Ak človek nie je kreatívny musí mať zmysel pre improvizáciu. Inšpiráciu môže hľadať aj 
v činnosti iných - úspešnejších knižníc. Pre mnohých môže byť takou inšpiráciou 
Staromestská knižnica v Bratislave. Ak by sme to pomenovali marketingovými pojmami – 
pôsobí na trhu, kde je množstvo elementov, s ktorými musí súťažiť o pozornosť a záujem 
ľudí. Staromestská knižnica v Bratislave má veľmi zaujímavú a bohatú činnosť, z ktorej nám 
je riaditeľka predstavila niektoré aktivity v príspevku Komunitná knižnica a znevýhodnení 
ľudia - PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka Staromestskej knižnice v Bratislave.  
Zaujímavý program seminára doplnili svojimi príspevkami odborní pracovníci regionálnych 
knižníc Žilinského kraja, ktoré vychádzali z praxe regionálnych knižníc a knižníc, ktoré tieto 
regionálne knižnice majú v metodickej pôsobnosti. Bola to inšpiratívna ponuka ukážok 
z činnosti knižníc Žilinského kraja. Metodička Krajskej knižnice v Žiline pre Žilinský kraj 
Božena Sobolová vystúpila s príspevkom Knižnice na úrovni miest a obcí a ich poslanie 
a úloha v danej komunite v súčasnosti. Ponúkla aj zaujímavé štatistické pohľady na minulosť 
pôsobnosti verejných knižníc od roku 1990 a po súčasnosť.  
S príspevkom Kreativita v knižniciach na turčianskom vidieku vystúpila Taťana Sivová 
z Oddelenia metodiky, akvizície, katalogizácie a bibliografie Turčianskej knižnice v Martine 
a Komunitná knižnica spája ľudí (komunitné aktivity Turčianskej knižnice v Martine) Bc. 
Alena Sochuľáková z Oddelenia dospelých Turčianskej knižnice v Martine.  
Prácu Kysuckej knižnice v Čadci so znevýhodnenými ľuďmi, ale hlavne dva projekty, ktoré 
podporilo Ministerstvo Kultúry Slovenskej republiky – Rozprávky večných detí 1. 
a Rozprávky večných detí 2., predstavila Petronela Gavenčiaková, pracovníčka Úseku detí 
a mládeže v príspevku Mentálne znevýhodnení ľudia a Kysucká knižnica v Čadci.  
Neoddeliteľnou súčasťou systému knižníc v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto sú 
školské knižnice na základných a stredných školách, ktoré v súčasnej dobe hrajú 
neodmysliteľnú úlohu v oblasti čitateľskej gramotnosti detí a mládeže. Ich prácu prezentovali 
knihovníčky z dvoch základných škôl.  
S príspevkom Činnosť školskej knižnice na Základnej škole Jána Amosa Komenského 
v Čadci vystúpila Mgr. Simona Melicherová, ktorá vedie školskú knižnicu na uvedenej škole 
a predstavila svoju prácu so žiakmi školy, ale aj aktivity, ktoré siahajú mimo školy.  
Dňa 4. mája 2017 sa konala 11. medzinárodná konferencia – Školské knižnice ako informačné 
a kultúrne centra škôl. Na tejto konferencii vystúpila Anna Cabuková a predstavila činnosť 
školskej knižnice pri Základnej škole Zákopčie. Táto knižnica je ukážkou toho, ako vedľa 
seba v jednej obci môžu pôsobiť dve úspešné knižnice – Obecná knižnica v Zákopčí, ktorú 
vedie Silvia Kupková, a školská knižnica pod vedením pani Anky Cabukovej. Anna 
Cabuková odprezentovala školskú knižnice Činnosť školskej knižnice pri Základnej škole 
v Zákopčí.  
Veríme, že zaujímavé príspevky boli prínosom a obohatením poznatkového systému 
zúčastnených knihovníkov, ktoré využijú vo svojej praxi, z toho dôvodu sme ich spracovali 
do zborníka, ktorý nesie názov seminára - Optimálna knižnica – súčasť rozvojového 
programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, aby boli dostupné širšiemu 
okruhu záujemcov a vystavili sme ho na webstránke Kysuckej knižnice v Čadci. Mgr. Janka 
Mudríková metodička Kysuckej knižnice v Čadci. 
 
Fotodokumentácia je v réžii Kysuckej knižnice v Čadci 
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