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Verejné kniţnice okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2021 vo svetle   

štandardov 
Mgr. Janka Mudríková, metodik  

 

V texte pouţité skratky: KNM – Kysucké Nové Mesto; KK v Čadci – Kysucká kniţnica v Čadci; OcK – obecná kniţnica; 

MsK – mestská kniţnica; MUŠ - Metodické usmernenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 4315/2020-

110/11107 z 21. júla 2020 na určenie štandardov pre verejné kniţnice 
 

Situácia v regióne v roku 2021 - sieť verejných kniţníc a ich personálne obsadenie: 

V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2021 okrem 1 regionálnej Kysuckej kniţnice v Čadci, ktorá je 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja, pôsobili aj ďalšie verejné kniţnice, ktoré sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, príp. nimi zriadených organizácií: 

 3 mestské kniţnice – v okrese Čadca sú 2 (MsK v Krásne nad Kysucou a v Turzovke v zriaďovateľskej 

pôsobnosti miest), v okrese Kysucké Nové Mesto 1 (MsK v Kysuckom Novom Meste v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta); 

 28 obecných kniţníc:  

- v okrese Čadca 18 (Čierne, Dunajov, Klokočov, Klubina, Korňa, Makov, Nová Bystrica, Olešná, 

Oščadnica, Podvysoká, Radôstka, Raková, Skalité, Stará Bystrica, Staškov, Vysoká nad Kysucou, Zákopčie 

- všetky v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a Svrčinovec – v zriaďovateľskej pôsobnosti Obecného podniku 

Svrčinovec);  

- v okrese Kysucké Nové Mesto 10 (Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Kysucký Lieskovec, Lodno, Nesluša, 

Ochodnica, Povina, Rudina, Rudinská, Sneţnica – všetky v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí). 

Verejné kniţnice aj v roku 2021 pracovali v obmedzených podmienkach, príp. ich na túto dobu zriaďovateľ zatvoril. 

Počas ostatných mesiacov sa činnosť kniţníc sústredila hlavne na výpoţičné sluţby. Podujatia boli organizované 

v menšom mnoţstve. Celospoločenská situácia spôsobená vírusom COVID-19 a z toho vyplývajúce zavedené 

opatrenia, ale aj zdravotné problémy knihovníkov a členov ich rodín a tieţ karantény zapríčinili čiastočné obmedzenie 

knihovníckych činnosti. Počet obecných kniţníc s profesionálnymi a neprofesionálnymi zamestnancami sa nezmenil, 

oproti roku 2020 ostal na rovnakej úrovni. Zmena nastala len v personálnom obsadení v 2 obecných kniţniciach 

v okrese Čadca (odchod pôvodných knihovníčok na MD). Nemenil sa ani stav, čo sa týka prac. úväzkov knihovníkov 

obecných a mestských kniţníc.   

 

   
Sprístupnenie upravených a o nábytok doplnených priestorov MsK v Krásne nad Kysucou za účasti primátora mesta / Zdroj: 

https://www.mestokrasno.sk/obcan-a-podnikatel/mestska-kniznica.html  

 
Rok 2021 vo verejných kniţniciach v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto zhodnotený v zmysle 

štandardov stanovených Metodickým usmernením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 

4315/2020-110/11107 z 21. júla 2020 na určenie štandardov pre verejné kniţnice (ďalej v texte len „MUŠ) 
 

Umiestnenie kniţníc v obciach/mestách (čl. 3 MUŠ): 

Verejné kniţnice v okresoch Čadca a KNM sú situované v centrách obcí/miest – zväčša sú umiestnené v domoch 

kultúry, na obecných úradoch, príp. školách. Sú ľahko dostupné, no nie všetky sú debarierizované a prístupné ľuďom 

s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 

Priestory kniţníc v obciach/mestách (čl. 4 MUŠ): 

Indikátor: Kniţnica má k dispozícii najmenej 60m
2
 na 1000 obyvateľov obce (priestor určený na vyuţívanie 

návštevníkov). 

Čo sa týka priestorov, v ktorých sú umiestnené verejné kniţnice, je to uţ väčší problém ako umiestnenie kniţnice 

v rámci obce/mesta. Kniţnice boli presunuté do miestností, ktoré dá sa povedať, boli „nadbytočné“ a nemal o ne nikto 

záujem. Iba 2 kniţnice v regióne majú vytvorené podmienky na mieru, a to KK v Čadci a OcK v Zákopčí. 

https://www.mestokrasno.sk/obcan-a-podnikatel/mestska-kniznica.html
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Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Vhodné priestory má KK v Čadci, obecné kniţnice v Klubine, Makove 

a Zákopčí. 

Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Vhodné priestory, čo sa týka plochy majú 3 kniţnice – Dolný Vadičov, 

Rudina a Rudinská. 

 

Prevádzkový čas kniţnice pre verejnosť (čl. 5 MUŠ): 

Indikátor: Počet prevádzkových hodín pre verejnosť týţdenne v rámci týţdňa. 

Na rovnakej úrovni s rokom 2020 ostali aj otváracie – prevádzkové hodiny pre verejnosť takmer u všetkých verejných 

kniţníc v regióne. Zmena nastala len v Krásne nad Kysucou (-16 hodín), v Klokočove (-1 hodina) a Čierne (+5 hodín). 

Kniţnice však ostali dlhú dobu zatvorené a knihovníci boli presunutí na iné práce organizované miestnymi úradmi. 

Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Nad rámec indikátora sú obce Korňa, Makov, Zákopčie; v rámci 

rozpätia indikátora sa nachádzajú KK v Čadci, Nová Bystrica, Oščadnica, Vysoká nad Kysucou. Ostatné kniţnice 

nedosahujú stanovený indikátor. 

Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Nad rámec indikátora sú KNM, Horný Vadičov, Rudina; v rámci 

rozpätia indikátora sa nachádzajú Ochodnica a Lodno. Ostatné kniţnice nedosahujú stanovený indikátor. 

 

   
Deň kreslenia 2022 v MsK v Kysuckom Novom Meste /Zdroj: https://www.kniznica.kysuckenovemesto.sk/fotogaleria-0.html 

 

Budovanie kniţničných fondov a informačných zdrojov (čl. 6 MUŠ): 

Indikátor: Priemerná suma na nákup kniţničných jednotiek na 1 obyvateľa v eurách v kalendárnom roku: 1. 

odporúčanie pre obec. kniţnice - 0,80 Eur; 2. odporúčanie pre mestské a region. kniţnice 1,00 Eur. 

Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Oproti roku 2020, kedy štandard nenaplnila ani jedna kniţnice, v roku 

2021 bol indikátor prekročený viacerými kniţnicami: KK v Čadci (+0,62 Eur), OcK Korňa (+0,24 Eur), OcK Olešná 

(+0,24 Eur), OcK Čierne (+0,13 Eur). V okrese je 5 obecných kniţníc bez príspevku na nákup kniţničných jednotiek. 

Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Tak ako v okrese Čadca, kde v roku 2020 ani jedna kniţnica nenaplnila 

štandard, v roku 2021 bol indikátor prekročený MsK v KNM (+0,10 Eur) a OcK v Sneţnici (1,52 Eur). V okrese sú 3 

obecné kniţnice bez príspevku na nákup kniţničných jednotiek. 

 

Študijné miesta a miesta na oddych (čl. 7 MUŠ): 

Indikátor: Počet pokojných miest na štúdium a čítanie na jednu kniţnicu.  

Študijné miesta a miesta na oddych sa v kniţniciach vytvárajú s ohľadom na priestory, do ktorých je kniţnica 

umiestnená. Keďţe knihovníci sú tvoriví ľudia, stiesnené podmienky riešia rôznym spôsobom - mnohí napr. na 

podujatia vyuţívajú iné priestory v budovách, kde sú umiestnené kniţnice (napr. v Klokočove – na podujatia, aj na 

štúdium záujemcov  knihovníčka vyuţíva susednú zasadaciu miestnosť, ...). 

Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Stanovený počet pokojných miest na štúdium a čítanie splnili, príp. 

prekročili KK v Čadci a obecné kniţnice v Čiernom, Olešnej, Svrčinovci, perličkou je kniţnica v Zákopčí (plnenie aţ 

300%). 

Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Stanovený počet splnili, príp. prekročili kniţnice v KNM, Dolnom 

Vadičove a Nesluši. 

 

Prístup k internetu a k informačným technológiám (čl. 8 MUŠ): 

Indikátor: Počet verejne prístupných staníc s pripojením na internet a ponuka pripojenia na WiFi. 

Pri zhodnotení tohto štandardu nemôţeme byť spokojní, lebo polovica verených kniţníc neposkytuje verejne prístupný 

internet, no a štvrtina ho napĺňa len na 50%. 
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Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Stanovený počet splnili, príp. prekročili kniţnice v Makove, Novej 

Bystrici, Vysokej nad Kysucou, Zákopčí. 10 obecných kniţníc neposkytuje verejne prístupný internet. 

Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Stanovený počet splnili, príp. prekročili kniţnice v KNM, Dolnom 

Vadičove, Hornom Vadičove a Rudinskej. V okrese je 6 obecných kniţníc bez verejne prístupných staníc s pripojením 

na internet. 

 

Webové sídlo kniţníc a prezentácia na sociálnych sieťach (čl. 9 MUŠ): 

Indikátor: Dostupnosť informácií o verejnej kniţnici a jej sluţbách je zabezpečená prostredníctvom webovej stránky 

kniţnice (alebo v prípade malých kniţníc prostredníctvom webovej stránky svojho zriaďovateľa) a pomocou 

sociálnych sietí online.  

Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Vlastnú webovú stránku má zriadenú len KK v Čadci, všetky ostatné 

kniţnice zdieľajú webovú stránku svojho zriaďovateľa príp. zverejňujú na sociálnych sieťach. 

Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Vlastnú stránku má Mestská kniţnica v KNM, 8 kniţníc zdieľa webovú 

stránku svojho zriaďovateľa a 3 kniţnice nemajú zverejnené informácie na webstránke ani sociálnych sieťach.  

 

Elektronický katalóg (čl. 10 MUŠ): 

Indikátor: Kniţnice, ktoré pôsobia v obciach s viac ako 1000 obyvateľmi, poskytujú online elektronický katalóg 

kniţnice. 

Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Online katalóg má zverejnený len KK v Čadci a MsK v Turzovke. 

Ostatné kniţnice, aj keď majú kniţnično-informačné systémy neposkytujú online elektronický katalóg kniţnice na 

podstránke kniţnice – webovej stránke obce/mesta. 

Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: V tomto okrese sa mimo obci Dolný Vadičov sa Lodno indikátor 

štandardu dotýka 9 kniţníc, z nich ho spĺňa len MsK v KNM a Sneţnica. 

 

 
Pasovanie druháčikov do „Cechu vzorného čitateľa Obecnej kniţnice v Čiernom“ /Zdroj: http://www.obeccierne.sk/obecna-

kniznica/3612-pasovanie-druhacikov-do-cechu-vzorneho-citatela-obecnej-kniznice-v-ciernom 

 

Kvalifikácia a vzdelávanie zamestnancov kniţnice (čl. 12 MUŠ): 

Indikátor: Ďalšie odborné vzdelávanie je ročne na 1 zamestnanca venované minimálne 40 prac. hodín. V kniţniciach 

s rozsahom prevádzkového času menším ako 20 hodín týţdenne  - v rozsahu najmenej 8 prac. hodín. 

Problémom v tejto oblasti je, ţe samočinne sa o vzdelávanie v oblasti knihovníckej práce z knihovníkov zaujímajú len 

knihovníci z KK v Čadci a MsK v KNM a tieţ knihovníčky OcK v Makove, Čiernom, Skalitom, Vysoká nad Kysucou, 

Nová Bystrica a v Hornom Vadičove. Do tohto sumára indikátora sme zarátali aj účasť na pracovných rokovaniach, 

ktoré boli doplnené o vzdelávacie a inštruktáţne aktivity.  

 

Meranie spokojnosti pouţívateľov kniţnice (čl. 13 MUŠ) 

Indikátor: Spokojnosť pouţívateľov kniţnice nad 15 rokov: viac ako 90 % pouţívateľov hodnotí sluţby kniţnice ako 

dobré alebo veľmi dobré, pričom škála na hodnotenie spokojnosti s kniţničnými sluţbami je nasledovná: veľmi dobré - 

dobré - primerané - zlé - veľmi zlé  

Indikátor: spokojnosť pouţívateľov kniţnice do 15 rokov: viac ako 75 % pouţívateľov hodnotí sluţby kniţnice ako 

dobré, pričom škála na hodnotenie spokojnosti s kniţničnými sluţbami je nasledovná: dobré - primerané - zlé 

Na základe zisťovania vo verejných kniţniciach prieskumy robieva KK v Čadci, z ostatných kniţníc robila jeden 

prieskum MsK v KNM. 

 

Vzdelávacie, kultúrne a komunitné podujatia verejných kniţníc (čl. 14 MUŠ): 

Indikátor: Počet vzdelávacích, kultúrnych a komunitných podujatí kniţnice (počet podujatí na počet obyvateľov). 

Väčšinu mesiacov minulého roka sa činnosť kniţníc sústredila hlavne na výpoţičné sluţby. Podujatia boli 

organizované v minimálnom mnoţstve. Celospoločenská situácia spôsobená vírusom COVID-19 a z toho 
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vyplývajúcich zavedených opatrení, im to nedovoľovali. Z týchto dôvodov je kontrola plnenia štandardu nemiestna. 

Mnohé kniţnice, vrátane KK v Čadci, nenaplnili ani polovicu indikátora.  

Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: V okrese ţiadna z kniţníc nedosiahla stanovený indikátor, najbliţšie 

k jeho plneniu bola KK v Čadci (50%) a OcK v Dunajove (50%); 13 kniţníc nezrealizovalo ani jedno podujatie. 

Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: V okrese ţiadna z kniţníc nedosiahla stanovený indikátor, najbliţšie 

k jeho plneniu bola MsK v KNM (67%). Ani jedno podujatie v priebehu roka nezorganizovalo 6 kniţníc (Dolný 

Vadičov, Kysucký Lieskovec, Lodno, Povina, Rudinská, Sneţnica). 

 

Percento pouţívateľov z počtu obyvateľov (čl. 15 MUŠ): 

Indikátor: Percento pouţívateľov z počtu obyvateľov (je stanovená hodnota na veľkosť obce/mesta pre obecné 

a mestské kniţnice samostatne a samostatne pre regionálne kniţnice v %). 

Okres Čadca v zmysle hodnotenia štandardov: Dosiahnutie štandardu - KK v Čadci (+1,4%). 

Okres KNM v zmysle hodnotenia štandardov: Vychádzajúc z prepočtu hodnoty štandardu naplnili ho MsK v KNM 

(+0,3%), OcK v Dolnom Vadičove (+13,7). 

 

  
 

Tvorivé literárno-výtvarné dielne s dlhodobou  tradíciou – Prečítané leto 2022 v záhrade MsK v Kysuckom Novom Meste /Zdroj: 

https://www.kniznica.kysuckenovemesto.sk/fotogaleria-0.html 

 

NA ZÁVER EŠTE NIEKOĽKO ČÍSIEL A VÝPOČTOV Z NAŠICH KNIŢNÍC 

 

Hlavným pracovným nástrojom kniţníc je kniţničný fond, ktorý tvoria z 98 % knihy, broţúry, ďalej noviny a časopisy, 

nasledujú mapy, DVD, CD atď. V hodnotenom roku 2021 mali verejné kniţnice v okrese Čadca a Kysucké Nové 

Mesto spolu 438 061 kniţničných jednotiek, čo je 3,8 kníh a iných kniţničných dokumentov na 1 obyvateľa miest 

a obci, v ktorých sídlia kniţnice. Spolu získali do kniţníc 8 793 kniţničných dokumentov, z toho bolo 7 447 kúpou 

a 1 289 darom a 57 iným spôsobom ako je výmena a pod. 

 

Pouţívatelia a návštevníci verejných kniţníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto: 

V roku 2021 sa v kysuckom regióne vo verejných kniţniciach evidovalo spolu 8 338 aktívnych pouţívateľov (o 995 

menej ako v roku 2020) z toho bolo 3 365 detí do 15 rokov (je to o 1 528 detí menej ako v roku 2020). 

Verejné kniţnice v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2021 navštívilo spolu 90 087 návštevníkov (je to 

o 15 134 menej ako v roku 2020). Z uvedeného počtu sa 15 999 návštevníkov zúčastnilo 554 podujatí, ktoré kniţnice 

pripravili.  

Obyvatelia Kysúc si vo verejných kniţniciach vypoţičali spolu 331 470 kníh a iných dokumentov. Z toho bolo 57 124 

kniţničných dokumentov z náučnej literatúry pre dospelých 145 222 kniţničných dokumentov z krásnej literatúry pre 

dospelých, 22 129 kniţničných dokumentov z náučnej literatúry pre deti a 72 701 kniţničných dokumentov z krásnej 

literatúry pre deti. 

 

Pozn.: V niektorých kniţniciach nebol pokles rapídny z dôvodov, ţe niektorí zriaďovatelia na návrh regionálnej 

metodičky umoţnili knihovníčkam bezodplatne predlţovanie platnosti registrácie z roku 2020 na rok 2021 a taktieţ 

prolongovanie výpoţičiek kniţničných dokumentov obyvateľom (zdôvodnenie: protiepidemické opatrenia, časté 

uzatvorenie prevádzky kniţnice príp. obmedzenia činnosti, zdravotné problémy obyvateľov a medzi nimi aj 

knihovníkov, karantény a pod.).  
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Podujatie roka 2022              DNI  DETSKEJ  KNIHY  V  ČADCI 
 

Ohliadnutie za literárnou explóziou vzácnych okamihov a detskej radosti. 
 

V Kysuckej kniţnici v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja a v sídle Kysuckého 

rozprávkového kráľovstva prebiehal v dňoch 10. – 12. mája 2022 celoslovenský festival kníh pre deti a mládeţ Dni 

detskej knihy 2022. Festival kaţdoročne v jarných mesiacoch, vţdy v inom meste, organizuje BIBIANA - 

medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu IBBY. Festival sa 

účasťou spisovateľky z Maďarska stal medzinárodným a záštitu nad ním prevzala predsedníčka Ţilinského 

samosprávneho kraja Erika Jurinová a primátor Mesta Čadca Milan Gura. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na 

podporu umenia a spoluorganizátormi Ţilinský samosprávny kraj, Slovenská asociácia kniţníc a Spolok slovenských 

knihovníkov a kniţníc.  
 

 
 

 
 

Festival, ktorý sa naposledy uskutočnil v roku 2019 v Trnave a dva jeho ročníky sa z dôvodu pandemických opatrení 

museli vynechať, nadviazal na úspešnú dlhoročnú tradíciu práve v našom meste. Kysucká kniţnica v Čadci bola jeho 

organizátorom aj v minulosti - a to v rokoch 1984 a 2009. Hlavným cieľom tohto celoslovenského projektu je 

motivovať deti k čítaniu a pravidelnej návšteve kniţnice, k bezprostrednému sprístupňovaniu kníh - ich literárnemu 

a umeleckému spracovaniu. Je to zároveň príleţitosť k osobnému spoznávaniu autorov, ilustrátorov a vydavateľov. 

V utorok 10. mája 2022 slávnostne odpálila veľkú literárnu explóziu riaditeľka kniţnice Janka Bírová. Srdečne 

privítala všetkých hostí podujatia: riaditeľa odboru kultúry ŢSK Martina Hromadu a odbornú referentku odboru kultúry 

ŢSK Katarínu Klučkovú; primátora Mesta Čadca Milana Guru; Juraja Šebestu - vedúceho Centra detskej literatúry, 

čítania a SK IBBY, ktorý je zároveň známym spisovateľom a prekladateľom; Evu Cíferskú - odbornú pracovníčku 

Bibiany a predsedníčku Spolku slovenských knihovníkov a kniţníc Helenu Mlejovú. Zároveň privítala a predstavila 20 

významných tvorcov literatúry pre deti a mládeţ - spisovateľov a ilustrátorov, ktorí do Čadce zavítali zo všetkých 

kútov Slovenska i zo zahraničia: Toňu Revajovú, Hanu Koškovú, Zuzanu Kuglerovú, Danušu Dragulovú – Faktorovú, 

Kristínu Mišovičovú, Janu Necpalovú, Zuzanu Kubašákovú, Margit Garajszki, Katarínu Kosanovú, Annu Gajovú, 

Katarínu Vronkovú, Petru Nagyovú - Dţerengovú, Juraja Šebestu, Romana Brata, Júliusa Belana, Igora Váleka, Juraja 

Martišku, Martina Kellenbergera, Jozefa Vydrnáka a Bystríka Vanču. Po úvodných príhovoroch moderátor Radoslav 

Nekoranec - spolu so svojimi mladými pomocníkmi z TV Junior Ester Holeštiakovou a Adrianom Miloňom - uvádzali 

jednotlivé vystúpenia bohatého kultúrneho programu: mladí moderátori mali vo svojich dialógoch zašifrované názvy 
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kníh kaţdého z prítomných spisovateľov. Na kultúrnom programe sa podieľali talentovaní ţiaci ZUŠ Jozefa Potočára 

v Čadci, deti materských škôl Janka Kráľa v Čadci a Krásna nad Kysucou, súkromných ZUŠ Skalité a Svrčinovec. 

Hostia boli dojatí pestrým ohňostrojom hudby, spevu, tanca, recitácie, dramatizácie rozprávok a svojim potleskom 

ocenili aj famózne vystúpenie detí z folklórneho súboru Studnička zo Zákopčia. Prvý deň bol zakončený prijatím 

autorov literatúry pre deti a mládeţ a organizátorov podujatia primátorom mesta Milanom Gurom a pracovníčkou 

úseku kultúry a medzinárodných vzťahov Katarínou Šulganovou v svadobnej sieni Mestského úradu v Čadci so 

zápisom do pamätnej knihy Mesta Čadca. 

 
 

 
Na slávnostnom otvorení festivalu Dni detskej knihy 2022 v Čadci sa zúčastnilo spolu 102 účastníkov (obecenstvo a účinkujúci) 

/Foto: archív KK 
 

Druhý deň bol venovaný predovšetkým autorským stretnutiam spisovateľov a ilustrátorov s deťmi na besedách v celom 

regióne Kysúc: v Kysuckej kniţnici v Čadci, v základných školách Komenského, M. R. Štefánika v Čadci, na 

Podzávoze, vo Vysokej nad Kysucou, v Makove, Čiernom Ústredí, Hornom Vadičove a Staškove. Besedovalo sa aj 

v Mestskej kniţnici a v Gymnáziu Kysucké Nové Mesto. Deti Spojenej školy v Čadci budú spomínať na 

nezabudnuteľné chvíle tvorivej výtvarnej dielne s akademickým maliarom Stanislavom Lajdom. Program druhého dňa 

festivalu ponúkol hosťom i verejnosti ďalší hodnotný umelecký záţitok – slávnostnú vernisáţ výstavy výtvarných prác 

vzácnej umelkyne Zuzany Vaňousovej Kronerovej a prezentáciu o jej ţivote a tvorbe. Súčasťou podujatia bola aj 

beseda s jej vnučkou Veronikou Mikulášovou so spomienkami na vzácneho, umelecky nadaného a skromného človeka. 

Druhý deň festivalu bol ukončený návštevou námestia sv. Michala a Orloja v Starej Bystrici a prehliadkou výstav 

Kysuckej galérie v Oščadnici v rekonštruovanej národnej kultúrnej pamiatke – sídle galérie.  
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V Kysuckej kniţnici v Čadci sa s deťmi stretli spisovateľky Hana Košková a Zuzana Kubašáková, na Gymnáziu v Kysuckom Novom 

Meste so študentmi besedoval spisovateľ Juraj Šebesta, do Horného Vadičova za deťmi miestnej základnej školy sa vypravili 

spisovateľka Dušana Dragulová Faktorová a ilustrátor Martin Kellenberger (Foto: archív KK). 
 

Hostí očarila najmä expozícia výtvarnej tvorby kysuckého rodáka - akademického maliara Miroslava Cipára, 

zrekonštruovaný interiér, nádherný park a milé prijatie riaditeľom galérie Vladislavom Zabelom. Vo štvrtok 12. mája 

2022 pokračoval uţ od ôsmej ráno cyklus besied v Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, v základných školách v Horelici, 

v Milošovej u Prívary, v Čiernom – Vyšný koniec, v základnej škole Dolinský potok a v Mestskej kniţnici 

v Kysuckom Novom Meste. Besedovalo sa aj v Mestskej kniţnici v Turzovke, v Materskej škole Fraňa Kráľa a 

v Kysuckej kniţnici v Čadci. Ţiaci spojenej školy v Čadci vytvorili v kniţnici nádherné mestečko inšpirované tvorbou 

Miroslava Cipára - zdravotne znevýhodnené, ale veľmi talentované deti, vytvorili toto dielko na výtvarnej dielni 

vedenej výtvarníčkou a ilustrátorkou Zuzanou Jesenskou Kubicovou.  

 

Zbeţný pohľad do škôl a kniţníc, kde sa konali besedy, verejné čítania a autogramiády so spisovateľmi a ilustrátormi bez 

komentára: 

 
 

 
 

  
 



10 
 

 
 
 

 
 

Súčasťou sprievodných podujatí bola aj prehliadka inštalovaných výstav v priestoroch kniţnice. Okrem výtvarnej 

tvorby Zuzany Vaňosovej bola sprístupnená výstava fotografii a dokumentov“ Dni detskej knihy v Čadci v rokoch 

1984 a 2009“, „Miroslav Cipár - výber z výtvarnej tvorby“ a „Miroslav Cipár – ilustračná tvorba“. Výstavy si 

v kniţnici so záujmom pozrelo cca 145 návštevníkov. 

 
 

 
 

V Kysuckej kniţnici v Čadci sa uskutočnil odborný seminár pre knihovníkov verejných a školských kniţníc, 

pedagogických pracovníkov a študentov pod názvom „Svetová a slovenská literatúra pre deti a mládeţ a jej 

neoddeliteľná súčasť – ilustrácia“. Na seminári odzneli príspevky vysokoškolských pedagógov Evy Pršovej: „Svetová 

a slovenská literatúra pre deti a mládeţ – krátka exkurzia do sveta kníh“, Dominiky Marsovszkej: „Ilustrácia 

neoddeliteľná súčasť detskej knihy a jej vnímanie dieťaťom“ a Petra Naščáka: „Akademický maliar Miroslav Cipár - 

legenda slovenskej ilustrácie“. Po skončení seminára a autorských besied sa tvorcovia kníh pre deti a mládeţ, odborní 

lektori a spoluorganizátori rozlúčili z Kysuckou kniţnicou a Kysucami. Nešetrili slovami vďaky za nádherné tri dni 

plné nových záţitkov, spoznanie krás a zaujímavostí Kysúc, pohostinných a milých ľudí a najmä excelentne zvládnutú 

organizáciu celého festivalu. Fotografie z bohatého programu autorských stretnutí, zápisy a kresby spisovateľov 

a ilustrátorov v pamätnej knihe nám budú pripomínať vzácne chvíle s výnimočnými ľuďmi, ktorí počas troch dní 

prezentovali svoju literárnu a umeleckú tvorbu na Kysuciach. 
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Predstavujeme osobnosti slovenskej literatúry, ktoré výrazne 

zasiahli do kysuckej literatúry 

Dnes je to významný slovenský spisovateľ JÁN PALÁRIK (príspevky z internetu) 

 

 
 

Ján Palárik (pseudonymy Beskydov, Ján Beskydov, Paliarik Ján) bol slovenský dramatik, publicista, kňaz a agilný 

organizátor národného a literárneho ţivota. 

Narodil sa 27. apríl 1822 v Rakovej – zomrel  7. december 1870 v Majcichove.  

 

Ţivotopis 

Pochádzal z učiteľskej rodiny, a tak počiatočné klasické i hudobné vzdelanie dostal od rodičov. V klasickom 

vzdelávaní pokračoval v Ţiline, Kecskeméte, teológiu študoval v Ostrihome, Bratislave a Trnave. Po vysvätení pôsobil 

v Starom Tekove, kde dochádzal aj na filiálky Hronské Kľačany a Veľké Kozmálovce, vo Vindšachte (teraz Štiavnické 

Bane) a Banskej Štiavnici. V rokoch 1852 - 1862 pôsobil na nemeckej fare v Pešti a od roku 1862 aţ do svojej smrti 

pôsobil v Majcichove, kde spravoval aj filiálky Hoste a Abrahám. Spolupracoval pri zakladaní Matice slovenskej, 

v roku 1868 sa zúčastnil na zaloţení novej politickej strany - Novej školy slovenskej. Taktieţ sa venoval organizovaniu 

národného školstva a osvety. 

Spočiatku bol činný najmä v periodikách; vydával časopis Cyrill a Method, neskôr redigoval Katolícke noviny pre dom 

a cirkev. Jeho literárne dielo sa skladá najmä z divadelných hier, no taktieţ z mnohých publicistických diel 

a niekoľkých učebníc (náboţenstva, čítaniek, gramatík pre slovenské školy). Vo svojich dielach vyjadruje najmä dve 

myšlienky: ozajstné vlastenectvo a snaha o rozmach slovenského jazyka, kultúry, no najmä o uvedomenie si 

a dôleţitosť postavenia slovenského národa. Jeho diela tieţ verne opisujú dobovú atmosféru, čím sú dôleţitým 

prínosom pre pochopenie doby, v ktorej ţil. 

Palárikove diela 

 

Všestrannú tvorbu Jána Palárika môţeme zaradiť do viacerých oblastí. Prejavil sa ako: 

I.  LITERÁT 

1. Autobiografia 

- Palárik Ján ( také Beskydov ) spisovateľ a dramatik slovenský, 1870 

2. Básnik 

- Cirkev Kristova, Cyrill a Method, 1850, č. 3 a 5 

- Znělky k slavnosti cirkevného Vysviacania Novovystavenej Basiliky Ostrihomskej, Budín, Písmenami 

Martina Bagó 1856 

- Za osvetu, Sobrané dramatické spisy Jána Palárika, usporiadal Ján Bobula, Minerva, Pešť 2. zv. 1871, 501 

3. Novinár 

- Ako má byť veselohra usporiadaná, čili Obrana veselohry „Drotár“, Slovenské noviny, I., 1864, č. 123, 

128 – 129, 131 

- Druhá obrana Drotára 
- Dôležitosť dramatickej národnej literatúry, Sokol (Dobšinského ), roč. I., 1860, 13, 21 



12 
 

- Posúdenie dramatických kusov 

4. Dramatik 
- Incognito, almanach Concordia, Budín 1858; Sobrané dramatické spisy Jána Palárika (Minerva, 1. zv., 

Pešť, 1870) 

- Drotár, almanach Lipa I., Pešť 1860 

- Smierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, almanach Lipa II., Pešť 1862 

- Dimitrij Samozvanec, Sobrané dramatické spisy Jána Palárika (Minerva, 2. zv., Pešť, 1871) 

5. Homiletik 

- Reč na sv. Jozefa, pestúna Ježiša Krista o upadnutí náboženstva v chráme Windšachtském pověděná 

a na žádost dobre smýšlejících uverejněná, Cyrill a Method, roč. 1, 1850, č. 2 – 4 

- Slovo k nábožným pútnikom na deň povýšení svatého Kríža na hore Kalvárie Bansko – Štávnické 

shromaždeným, Cyrill a Method, roč. 1, 1850, č. 17 

- prachu človeka. Kázaní na I. nedelu v poste, Cyrill a Method, roč. 2, 1851, č. 7 

- smrtedlnosti človeka. Kázaní na II. nedelu v poste, Cyrill a Method, roč. 2, 1851, č. 8 

- nesmrtedlnosti človeka. Kázaní na III. nedelu v poste, Cyrill a Method, roč. 2, 1851, č. 9 

- určení človeka. Kázaní na IV. nedelu v poste, Cyrill a Method, roč. 2, 1851, č. 10 

- Reč pri odhalení pomníka Jánovi Hollému na Dobrej Vode 11. mája 1854, Matica slovenská, Turčiansky 

Sv. Martin 1932 

- Reč, ktorú pri slavných zádušniciach dňa 31. ledna 1861 vo farskom chráme u sv. Anny v Budíne 

odbavovaných za zvečnelého v Prahe dňa 12–ho ledna 1861 Vaceslava Hanku, Priateľ školy a literatúry, 

roč. III, 1861 

6. Prekladateľ 

- Krištof Schmidt: Spisy pre mládež, 1 - 3. zv. 

7. Redaktor 

- Katolícke noviny vydávané Spolkom sv. Štefana, Pešť 1852 – 1855 

8. Spoluvydavateľ 

- almanach Concordia, Budín 1858 s Jozefom Viktorínom 

9. Učebnice 

- Katechizmus pre počiatočníkov 

- Prvá čítanka a mluvnica 

- Druhá čítanka a mluvnica 

10. Úvahy 

- Slovanskému zjazdu v Prahe, 1848 

- vzájemnosti slovanskej. Úvahy politicko – literárne, almanach Lipa III, Budín 1864 

11. Vydavateľ 

- časopis Cyril a Method, Banská Štiavnica 1850 – 1851 

  

II. PUBLICISTA 

- Ohlas pravdy, Cyrill a Method 1852, č. 38 

- Čo máme očakávať od konštitúcie uhorskej pre našu národnosť a čo nám predovšetkým treba? Priateľ 

školy a literatúry, roč. II., 1860, č. 45 

- Otázka národností a nasledovne i literatúry pri novom politickom preporodení Uhorska. Priateľ školy 

a literatúry, roč. II., 1860, č. 46 

- Na dorozumenie inteligencii našich slovenských stolíc. Priateľ školy a literatúry, roč. II., 1860, č. 52 

- Práva ľudu a zákony r. 1848. Pešťbudínske vedomosti, roč. I., 1861, č. 3 

- Nedôslednosť snemovných zákonov z r. 1848. Pešťbudínske vedomosti, roč. I., 1861, č. 7 

- Na dorozumenie. Pešťbudínske vedomosti, roč. III., 1861, č. 35 

  

III. POLITIK 

- Nová škola slovenská (politická strana, ktorá vydávala Slovenské noviny 1868 – 1875) 

  

IV. SPOLUZAKLADATEĽ 

- Spolok striezlivosti, Starý Tekov 

- časopis pre literatúru a umenie Sokol, Banská Štiavnica 1861 s Jozefom Viktorínom, redigoval ho Pavol 

Dobšinský 

- Matica slovenská v Martine, 4 augusta 1863 

- Spolok sv. Vojtecha v Trnave, 14. septembra 1870 

- Slovenské katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom, 19. apríla 1874. 
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20 magických kniţníc, ktoré vás absolútne očaria 

 
Zdroj: https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/2298/20-magickych-kniznic-ktore-vas-absolutne-ocaria  

 

Kniţnice predstavujú najväčší symbol nášho intelektuálneho vývoja. Mnohé boli budované cele stáročia a pohľad na ne 

vám vyrazí dych. Ich atmosféru by mal zaţiť kaţdý milovník kníh. Pozrite si niekoľko najzaujímavejších kniţníc po 

celom svete ako inšpiráciu, kam sa môţete pri svojom cestovaní vybrať. Minimálne by ste nemali prehliadnuť magické 

kniţnice našich susedov v Rakúsku a Česku. 

  

Strahovská knihovna, Strahovský klášter, Praha, Česká republika 

 
 

Kniţnica Stift Admont, Rakúsko 

 
 

https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/2298/20-magickych-kniznic-ktore-vas-absolutne-ocaria
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Österreichische Nationalbibliothek, Viedeň, Rakúsko 

 
 

Vennesla bibliotek og kulturhus, Vennesla, Nórsko 
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Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften, Görlitz, Nemecko 

 
  

Čínska národná kniţnica, Peking 
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Bibliothèque nationale de France, Paríţ, Francúzsko 

 
 

The Library of Congress, Washington, USA 

 
glogster 

 

http://www.glogster.com/seemakamath77/library-of-congress-glog/g-6kpctjbhm7fav7llavvh6a0
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Biblioteca Joanina, Coimbra, Portugalsko 

 
 

George Peabody Library, Baltimore, USA 

 
 



18 
 

Koninklijke Bibliotheek, Haag, Holandsko // Iowská univerzitná právna kniţnica, Des Moines, USA 

   
 

Biblioteca Nacional do Brasil, Rio de Janeiro, Brazília 
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Kniţnica francúzskeho senátu, Paríţ, Francúzsko 

 
 

Stadtbibliothek Stuttgart, Stuttgart, Nemecko 
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Bibliothèque Mazarine, Paríţ, Francúzsko 

 
 

The New York Public Library, New York, USA 
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The Beinecke Rare Book & Manuscript Library, New Haven, USA 

 
 

Stift Sankt Florian, Sankt Florian, Rakúsko 
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Trinity College Library, Dublin, Írsko 

 
 

Walker Library, Minneapolis, USA 
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Kysucká kniţnica v Čadci predstavuje nominované knihy do anketovej čitateľskej súťaţe Kniha 

Kysúc 2021 a jej víťazov 
Viera Višňáková, pracovníčka úseku regionálnej literatúry 

 
Do KATEGÓRIE KRÁSNA LITERATÚRA boli nominované knihy: 

 

Manifest pohŕdania 

Marián Grupač – básnik, prozaik, publicista a vysokoškolský pedagóg prichádza s novou 

zbierkou básní s názvom Manifest pohŕdania. Zbierka poézie je koncipovaná ako lyrická 

výpoveď súčasného človeka v kontexte doby s exponovanými fenoménmi zauţívaných 

predsudkov a schematických rutín v kaţdodennom ţivote v konfrontácii s prirodzenosťou 

človeka, jeho humánnym a ekologickým posolstvom. Nová zbierka básní potvrdzuje základnú 

ideu jeho poézie: Grupačov lyrický hrdina je človek na úteku. V celom texte vnímame, cítime 

útek do mlčania, útek do bolesti. Intimita utrpenia je zároveň aj neexistujúcou istotou. 

Výtvarné vyjadrenie textu básní tvoria ilustrácie maliara Jána Skrisu. Zbierku básní vydalo 

Občianske zdruţenie Podoby slova. //Beletria 

 

Kysucké dračie a iné príbehy  
Autormi najnovšej knihy kysuckých rozprávkových príbehov plných nádherných ilustrácií sú 

Peter Kolembus a Erika Kojšová Sýkorová. Kniha obsahuje 19 príbehov, ktoré sú navzájom 

pospájané do štyroch samostatných dielov. Ako celok knihy tvorí príbeh mladého valacha - 

Kysučana Mila, ktorý zaţije putovaním po Kysuciach mnoho nevšedných záţitkov. Hoci sú 

v knihe bytosti ako víly, draci, či obor, samotný dej sa dotýka ţivota na Kysuciach v dobe, keď 

po našom kraji chodilo mnoho zbojníkov, vrátane slávneho Jura. V ďalšej časti dej zachytáva 

príbehy malej Milotky, ktorá má tieţ dobrodruţnú myseľ. Kniha má viac ako 140 strán, je 

plnofarebná s viac ako 20-timi nádhernými ilustráciami. Ilustrácie sú dielom Milana Pavlíka, 

spoluautorsky ich dotvoril Tibor Paštrnák. Knihu vydala spoločnosť CB Media, s.r.o.  

//Beletria 

 

 

Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha 

Španielsky spisovateľ Miguel de Cervantes Saavedra napísal svoje nadčasové vrcholné 

dielo na začiatku 17. storočia a rytier Don Quijote je symbolom čistoty duše dodnes. 

Najčítanejší román španielskej literatúry v najnovšom slovenskom preklade zdobia 

ilustrácie akademického maliara, kysuckého rodáka Miroslava Cipára, ktorý sa ţiaľ 

vydania tohto veľkolepého diela nedoţil. Jedinečné Cipárove ilustrácie Cervantesovho 

románu sú plné humoru i odkazov na autorov humor a dávajú text doslova do pohybu. 

Majstrova výtvarná interpretácia je opätovne výsledkom intenzívneho štúdia a poctivého 

uvaţovania, ktorým sa riadil celý svoj tvorivý ţivot. Román vydal Spolok svätého 

Vojtecha v Trnave. //Beletria 

 

Ahoj, ja som Bak 

Verili by ste, ţe Marta Harajdová rozumie psej reči? Ak nie, určite vás o tom presvedčí 

vo svojej, v poradí uţ tretej, knihe plnej huncútstiev malého šteniatka Baka. Čo všetko 

povystrájal vo svojom novom domove vás určite pobaví. Ahoj, ja som Bak je pôvabná 

kniţka o neplechách aj nehodách, ale najmä o láske, oddanosti a radosti zo 

ţivota. Kniţku ilustrovala talentovaná výtvarníčka Alţbeta Kováčová. Príbehy majú 

súčasne aj nemeckú verziu a budú výbornou pomôckou pre deti, ktoré sa učia nemecký 

jazyk. Kniha vyšla vo vydavateľstve Pars Artem.  //Beletria 

 

Jašíkove Kysuce 2021. Zborník vybraných súťaţných prác 

účastníkov 53. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaţe mladých prozaikov  

Kysucká kniţnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja ako 

hlavný organizátor celoslovenskej súťaţe mladých prozaikov Jašíkove Kysuce, vydala v rámci 

53. ročníka literárnej súťaţe zborník vybraných súťaţných prác mladých autorov. V zborníku sú 

uverejnené práce ocenených súťaţiacich autorov. Čitateľom ponúka zaujímavé ukáţky zo 

súčasnej slovenskej prozaickej tvorby z pohľadu jej najmladších tvorcov. //Beletria 
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Muţ, ktorý sadil knihy 

Novela autora Jána Podmanického je rozprávaním o pretínaní kruhov nenávisti a 

o hodnotách. Nielen tých, ktoré si uvedomujeme, ale aj tých, ktoré v sebe nosíme 

podvedome. Niekedy sa prejavujú ako smútok, ktorý sa môţe v nasledujúcich generáciách 

premeniť na opačný postoj. Inokedy sa pretínanie kruhov nenávisti prejavuje ako potreba 

uzatvárať veci zmierením. Autor sa vracia k vojnovým udalostiam v Starej Dedine, ktoré 

vychádzajú zo skutočného príbehu. Hlavný hrdina, bohatý podnikateľ z Argentíny, sa vracia 

na Slovensko do rodiska svojho deda kvôli pokladu, o ktorom sa dozvedel v testamente. 

Tento pútavý príbeh ukazuje nezmyselnosť prenášania hriechov predkov na ich potomkov. 

Dáva nám moţnosť obzrieť sa do čias minulých, aby sme dnes neopakovali chyby, ktoré by 

mohli fatálne zmeniť ţivoty ľudí. Na knihe sa grafickými úpravami podieľala Mária 

Ščuryová MAGMA a obálku knihy navrhol akad. sochár Ondrej IV. Zimka. Kniha vyšla vo 

vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. //Beletria 

 

 

Jurinova jeseň 2021. Zborník vybraných prác celoslovenskej literárnej súťaţe duchovnej 

tvorby  

Edičným výstupom 17. ročníka celoslovenskej literárnej súťaţe duchovnej tvorby Jurinova 

jeseň 2021 je zborník vybraných prác súťaţiacich autorov. Publikácia predkladá čitateľovi 

aktuálny obraz súčasnej slovenskej duchovnej tvorby v oblasti poézie i prózy. Zborník vydala 

Kysucká kniţnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja, 

ktorá je zároveň hlavným organizátorom tejto prestíţnej literárnej súťaţe.  //Beletria 

 

 

 

Príbehy ušité (aj) filozofiou 

Názov novej knihy autorky Jany Belkovej znie trocha netradične, v skutočnosti však jej 

strany ukrývajú jednoduché rozprávkové príbehy. Sú napísané zrozumiteľným jazykom 

a nesú určitú myšlienku, pretoţe ich spisovateľka pretkala filozofiou. Rozprávky sú 

obohatené témami, ktoré okrem zábavy prinášajú patričnú dávku univerzálnych právd 

a hodnôt. Zakomponovanie niektorých tém – a to nie celkom typických pre rozprávky – ako 

je spravodlivosť, či sloboda do zábavných dejových rámcov vytvára zaujímavú kompozíciu a 

prináša čitateľovi duchovný záţitok i určitý rozmer poznania. Autorka knihu vydala vlastným 

nákladom a rozprávky vyzdobila svojimi pútavými ilustráciami.  //Beletria 

 

Linda a kľúč od Andary 
Nová kniha, kysuckého rodáka, Tomáša Galierika je určená nielen deťom a mládeţi, ale aj 

dospelým, ktorí si radi prečítajú dobrodruţnú fantasy literatúru. Rozpráva neobyčajný príbeh 

o dievčati, ktoré objaví priechod do iného sveta. Linda, v deň svojich pätnástych narodenín, 

vo vzduchu z dlhej chvíle pootočí starodávnym kľúčom, ktorý jej ostal po zmiznutí mamy 

ako jediná pamiatka a odrazu sa jej ţivot radikálne zmení. Svetelné dvere ju zavedú priamo 

do Andary - do sveta velebiaceho moc prírody, v ktorom platia iné zákony a iný čas. Vydá sa 

hľadať odpovede na otázky, kým bola jej mama, kam vlastne odišla a či vôbec odišla. Linda 

však ešte netuší, ţe sama sa stane zbraňou proti zlu, ktorému sa doteraz nedokázala postaviť 

ani samotná Andara. Kniha bola vydaná vo vydavateľstve Maxim.  //Beletria 

 

 

Príbehy a iné slasti 
Slovenské centrum PEN, ktoré patrí do najväčšej spisovateľskej organizácie na svete, vydalo 

antológiu poviedok pod názvom Príbehy a iné slasti. Ide o jedinú celosvetovú organizáciu 

románopiscov, básnikov, esejistov, literárnych vedcov a prekladateľov, ktorá je otvorená pre 

všetkých publikujúcich spisovateľov a garantuje slobody tvorby a prejavu. Mária Bátorová, 

uznávaná slovenská literárna vedkyňa nie je len editorkou tejto antológie, ale prispela do nej aj 

svojou poviedkou Chorá čajka. Okrem nej, sú v knihe publikované i ďalšie poviedky kysuckých 

autorov - od Alexandra Halvoníka Per amore a od Jaroslava Klusa Jasný letný deň. Publikácia 

ponúka čitateľom 27 poviedok od slovenských autorov, ktorí v knihe prezentujú svoju súčasnú 

tvorbu.  //Beletria 
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Vyznanie srdcom 

Kysucký rodák zo Zborova nad Bystricou, František Jedinák, sa vo svojej najnovšej knihe 

vyznáva nielen z krásy detstva, dospelosti, jesene ţivota, z bolesti a utrpenia, ale aj 

z nedokonalosti svojho ţivota. Z kaţdého príbehu cítiť lásku k rodnej obci a vernosť kysuckej 

zemi. Autorove knihy, túto nevynímajúc, vyţarujú Boţiu lásku a Boţie milosrdenstvo. Čitateľ 

sa v jednotlivých príbehoch dozvie aké dobrodenia mu Pán Boh a jeho anjel stráţny od detstva 

preukazovali a koľko Boţích milostí sa mu dostalo na hranici ţivota a smrti. Verí, ţe kniha 

osloví nielen čitateľov z regiónu Kysúc, ale svojim duchovným obsahom a vyjadrením úcty 

a lásky k prírode si nájde čitateľov aj z iných regiónov Slovenska. Kniha bola vydaná 

vlastným nákladom autora.   //Beletria 

 

 

Hra pre tvoje modré oči 
V čase, keď Ľubomír Feldek napísal túto detskú kniţku s prívlastkom osudová, mal len 20 

rokov. Vo chvíli, keď kniha opúšťala tlačiareň, bolo o jej osude rozhodnuté a 10 310 

exemplárov putovalo rovno do šrotu. Stala sa obeťou cenzúry - reţim ju označil za ideologicky 

neprijateľné dielo. Podarilo sa zachrániť iba niekoľko kusov, z ktorých sa stala zberateľská 

rarita. Dnes, po viac neţ 60 rokoch, si čitatelia konečne môţu prečítať túto knihu s pôvodnými 

ilustráciami akademického maliara Miroslava Cipára, ktorý sa stal legendou medzi 

ilustrátormi, grafikmi, maliarmi či dizajnérmi. Veršovanú rozprávku vydalo vydavateľstvo 

Slovart.  //Beletria 

 

 

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 ţivota a v slovách ţivot, ktorý naplno ţije lebo vie, ţe 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 

 

 

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 muţov trpiacich akousi schizofréniou 

medzi dvomi ţenami, domovmi a prostrediami a nevedia sa z nej vymaniť. Autorka si trúfla 

pokúsiť sa o psychologickú sondu do muţskej duše. Príbehy plné partnerských trojuholníkov, 

nevery, rozchodov, rozsobášov, útekov a únikov podáva vyrozprávané v prvej osobe 

z hľadiska muţského hrdinu, no de facto videné autorkiným ironickým nadhľadom. Knihu 

vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej. //Beletria 

 

Rieka ţivota 

Najnovšia (v poradí uţ tretia) kniha akademického maliara Ondreja Zimku, ktorý sa uţ 

čitateľom predstavil aj ako vynikajúci spisovateľ, nesie názov Rieka ţivota. Obsiahla zbierka 

bláznivých pozdravov z Rekreoraja je obohatená o mnoţstvo originálnych ilustrácií, ktoré sú 

dielom samotného majstra Ondreja Zimku. Pôvabná a úsmevná kniţka čitateľov znova 

prekvapí a očarí. Verejnosti bola predstavená v Galérií Čadca, na vernisáţi najnovších 

obrazov plných mágie a Zimkovho majstrovstva s názvom Ţivá 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 

 

 



26 
 

Podobnosť láske zaručená 

Básnická zbierka Podobnosť láske zaručená z autorského pera Evy Faktorovej je inšpirovaná príbehmi 

ľudí, ktorí sa jej zdôverili a ţivotom, ktorý je nekonečný zdroj. Kniha je jej prvotinou a čitateľ v nej 

nájde básne o láske, ktorá mení podoby, o ţivote 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 Kuţma, opäť prichádza na kniţnú scénu 

zbierkou básní V pasci lásky venované Amálke. Spoločným menovateľom 

štyridsiatich štyroch básní je najkrajšia téma ţivota, ktorá inšpiruje umelcov od nepamäti – 

láska. Na zadnej obálke knihy si čitateľ môţe prečítať Desatoro lásky podľa Pavla Kuţmu 

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 

 

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 zhromaţdil jeho krátke prózy a poéziu roztrúsené 

v časopisoch, novinách i kalendároch. Príspevky, zhromaţdené v tomto výbere, dopĺňajú 

doterajšie literárnohistorické poznatky o tvorivých začiatkoch Pavla Hrtusa Jurinu. Kniţná 

antológia obsahuje aj Hrtusove nárečové idiómy excerpované z výberových textov. Pôţitok 

z čítania je umocnený umeleckými ilustráciami a grafikou akademického maliara Miroslava 

Cipára. Publikáciu vydal Spolok priateľov Turzovky.  //Beletria 

 

 

 

Do kategórie NÁUČNÁ LITERATÚRA boli nominované knihy: 

 

Filmové miesta 

Encyklopedická obrazová publikácia kysuckého autora Tomáša Galierika Filmové miesta je 

prechádzkou po mestách, dedinách, horách i dolinách, kde sa nakrúcali viaceré slovenské a 

zahraničné filmy. Obsahuje vybrané filmové diela a osobnosti filmu vo vzťahu k miestam ich 

nakrúcania. Kysuciam je venovaná hlavne časť o Múzeu slovenskej dediny vo Vychylovke 

a kapitola o zatopenej obci Riečnica. Čitateľ v nej nájde mnoţstvo lokalít, ktoré sa pomocou filmu 

podarilo zviditeľniť a na svojom putovaní objaví veľa filmových zaujímavostí. Kniha je obohatená 

o zaujímavé fotografie zo záberov filmov a ich nakrúcania. Publikáciu vydalo vydavateľstvo 

DAJAMA.  //Odborná literatúra 

 

Prenesené Kysuce 

Prenesené Kysuce je názov novej publikácie, ktorú vydalo Kysucké múzeum v Čadci pri 

príleţitosti 40. výročia sprístupnenia Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Publikáciu 

zostavili autori Marián Liščák a Mário Janík. Na 253 stranách prinášajú doteraz 

najkomplexnejší pohľad na Múzeum kysuckej dediny. Čitateľom predstavujú všetky 

dostupné informácie, či uţ z archívneho výskumu, alebo od ţijúcich pamätníkov. V šiestich 

kapitolách prinášajú komplexné informácie o histórii kultúrnej pamiatky, etapách jej 

architektonického vývoja, prestavbách ale aj o súčasnom stave skanzenu. Pridanou hodnotou 

knihy sú jedinečné spomienky zamestnancov skanzenu a vzácne fotografie, ktoré sú 

publikované prvýkrát. //Odborná literatúra 
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Botnety 

Patrik Slučiak, rodák z Čadce prináša na kniţný trh odbornú publikáciu, v ktorej popisuje 

praktiky útočníkov, ktoré pouţívajú pri tvorbe BotNetov, ako aj spôsoby návrhu a implementácie 

malware, ktorými útočníci BotNety skladajú. Cieľom knihy je priblíţiť základné fungovanie 

BotNetov. Popísať metódy a moţnosti aktivity malware, metodiku komunikácie, ale aj výhody 

a nevýhody jednotlivých postupov komunikácie, spôsoby „ukladania sa do systému“, ktorými 

disponujú malware, moţnosti modifikácie systému, popis chýb - bugov a ich vyuţitie útočníkmi. 

Publikáciu vydalo Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v Plzni.  //Odborná literatúra 

 

 

(Ne)bezpečný internet 

Publikácia autora Tomáša Šalmona (Ne)bezpečný internet je sprievodcom po svete reálnych 

hrozieb, ktoré číhajú na slovenských pouţívateľov internetu. Prináša praktické postupy a riešenia 

jednotlivých prípadov zneuţití aj útokov. Obsahuje mnoţstvo príbehov obetí, podvodníkov, 

zvrátených agresorov, ale aj popisy nedostatkov, ktoré zanechávajú rany na peňaţenke aj na 

duši. Publikácia je určená deťom a mládeţi, no rovnako aj dospelým, podnikateľom a seniorom, 

všetkým generáciám prináša zrozumiteľné príklady a odporúčania. Je ideálnym štartom pre 

pochopenie odvrátenej stránky internetu a pre poučenie pred nebezpečenstvami, ktoré sa stávajú 

vyhľadávané aţ v momente, keď sa obeť snaţí dostať z pasce von. Publikáciu vydalo 

vydavateľstvo Lindeni. //Odborná literatúra 

 

Rozkvitnúť pre ţivot 

Nová publikácia z autorského pera nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka 

ponúka čitateľovi 58 zamyslení, úvah, či esejí, v ktorých sa autor ako znalec ľudskej duše 

dotýka vnútra čitateľa cez banálne skutočnosti, ktoré obklopujú a napĺňajú kaţdodenný 

ţivot človeka. Jednotlivé zamyslenia, sú inšpirované známymi, či menej známymi 

osobnosťami cirkevného, či svetského ţivota. Publikácia je obohatená farebnými 

fotografiami z prírody a nabáda čitateľa, aby cez krásu prírody našiel Boha. Autor 

publikáciu napísal v období druhej vlny pandémie, kedy mnohí ľudia v ťaţkom období len s 

veľkou námahou hľadali potešujúce slovo, či vnímali krásy prírody. Knihu vydal Gorazd 

n.f. pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.  //Odborná literatúra 

 

 

Nezávislé kultúrne centrá na Slovensku 
Július Fujak, skladateľ experimentálnej hudby, hudobný estetik a vysokoškolský pedagóg je 

zostavovateľom, ale aj spoluautorom zborníka Nezávislé kultúrne centrá na Slovensku. 

Autorský kolektív v publikácií predstavuje systematický výskum z oblasti nekomerčnej 

kultúry a nezávislých kultúrnych centier. Jednotlivé príspevky nám objasnia dôvody vzniku 

a podmienky existencie práve týchto kultúrnych subjektov, ktoré sú nielen súčasťou kultúrnej 

mapy našej krajiny, ale v prípade niektorých sídel nezriedka jedinou ponukou. Práve preto si 

zasluhujú našu pozornosť, ale aj ochranu, pretoţe ich existencia je napriek ich 

nevyčísliteľnému prínosu často veľmi krehká. Publikáciu vydala Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre, Katedra kulturológie - Filozofická fakulta. //Odborná literatúra 

 

 

Sondáţ nezávislej hudobnej kultúry na Slovensku 

Autor viacerých hudobných projektov a diel nekonvenčnej hudby, Július Fujak, nám predkladá 

ďalšiu monografiu, ktorá reflektuje na stále málo známu oblasť nezávislej hudobnej kultúry na 

Slovensku. Cieľom tejto práce nebolo komplexné zmapovanie našej nezávislej hudobnej 

scény, ale formou sondáţe a selektívneho postupu autor načrtáva témy hudby, ktoré dosiaľ 

neboli alebo boli len čiastočne reflektované. Čitateľ sa môţe oboznámiť so staťami a portrétmi 

o prehliadaných ale aj neprehliadnuteľných medzinárodne úspešných skladateľov a hudobných 

zoskupení, o nekonvenčných festivalových podujatiach a prehliadke nezávislých hudobných 

vydavateľstiev. Monografiu vydala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra 

kulturológie - Filozofická fakulta.  //Odborná literatúra 
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Hudba v hudbe 

Ondrej Veselý, mladý hudobný estetik, špičkový koncertný gitarista, publicista a pedagóg touto 

publikáciou vkročil medzi nemnohých ľudí na Slovensku, ktorí píšu o hudbe. Ašpiráciou 

monografie Hudba v hudbe bolo vystopovanie, sondáţne zmapovanie a kvalitatívne 

vyhodnotenie rozmanitých podôb polyštýlovosti v slovenskej hudbe v 2. polovici 20. storočia. 

Autor efektívne zapája so svojho výkladu aj texty z pera hudobných tvorcov, a tieţ osobné 

rozhovory so skladateľom Vladimírom Godárom, s jedným z najvýraznejších predstaviteľov 

polyštýlovosti v hudbe na Slovensku. Publikáciu vydala Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre, Katedra kulturológie - Filozofická fakulta.  //Odborná literatúra 

 

 

 
Jazyk médií. Vybrané kapitoly o vyuţívaní 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 tieţ niekoľko moţných variantov interpretácie častých konfliktov 

pouţívania jazyka v mediálnom prostredí, predovšetkým s prihliadnutím na produkciu nových 

komunikačných technológií. Učebnicu vydala Ţilinská univerzita v Ţiline, Katedra 

mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Fakulta humanitných vied.  //Odborná literatúra 

 

 

Kostol Boţského Srdca Jeţišovho v Hornom Kelčove 1931 – 2021 

Pri príleţitosti 90. výročia výstavby a poţehnania filiálneho rímskokatolíckeho 

kostola Boţského Srdca Jeţišovho vo Vyšnom Kelčove bola dňa 29. augusta 2021 

oficiálne predstavená úplne nová publikácia, Kostol Boţského Srdca Jeţišovho 

v Hornom Kelčove 1931 – 2021. Autormi publikácie sú Antónia Hudecová 

a Drahomír Velička. Na jej príprave, práve pre túto príleţitosť, s autormi 

spolupracovalo mnoţstvo ochotných ľudí a dobrodincov, ktorým sa podarilo 

zozbierať úţasný 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 

 

 
Úţasná Brazília 

Zdenko Somorovský, rodák z Kysuckého Nového Mesta, je cestovný sprievodca, fotograf a 

reportér. Svoje reportáţe publikuje v časopisoch GEO, Traveller, Země Světa, Kokteil, 

v denníku SME a mnohých ďalších. V knihe Úţasná Brazília prostredníctvom 

cestovateľských reportáţí, doplnených kvalitnými fotografiami, berie čitateľa na epickú 

cestu do krajiny vyznačujúcej sa nespútanou energiou, podmanivým rytmom samby, 

nádhernou prírodou amazonského pralesa a nezadrţateľnou 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 ţivota a diela národovca, 

filantropa, bankára, podnikateľa, veľkostatkára, stavebného inţiniera, vášnivého poľovníka 

a predstaviteľa praktického prúdu realizmu Rudolfa Krupca. Na 204 stranách sa čitatelia 

dozvedia, ţe Rudolf Krupec bol určite najvýznamnejšou, zatiaľ ne/poznanou osobnosťou obce 

Bystričky. Autorom textu je Daniel Husárik. Jedinečné čaro knihe dodáva to, ţe 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 
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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 Juţného 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, pouţívajúc precízne starobylé 

techniky. Jadro knihy tvoria vianočné úvahy, ktoré sa viaţu k jednotlivým 

betlehemským postavám. Publikáciu vydal Biskupský úrad v Nitre. //Odborná literatúra 

 

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 príleţitosti 100. výročia jeho narodenia. V biografii sa formou rozprávania, rozhovorov 

a ukáţok z mnohých textov dozvedáme o jeho detstve v kresťansko-ţidovskej 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. Ţivotopisná kniha obsahuje bohatú fotografickú 

prílohu, ktorú poskytli z osobného archívu dedičia Antona Neuwirtha, ale aj viaceré 

inštitúcie.  //Odborná literatúra 

 
 

Tvorba ako vyznanie viery slovenskej maliarky Márie Nemčekovej-Chmeliarovej.  

Výtvarná monografia je venovaná ţivotu 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 mnoţstve 

náboţenských 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 manţelom 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, ţijú 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 najdôleţitejšie 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 ţivot 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 
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Putovanie k zázraku Veľkej noci 

Kniţná novinka od nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka, Putovanie 

k zázraku Veľkej noci, prináša čitateľom múdrosť a silu Boţieho 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 kaţdom dni nájdeme odkazy na 

state zo Svätého písma a dozvieme sa mnoho uţitočného 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 

 

Kysucké Nové Mesto – sprievodca históriou, kultúrou 

a spoločenským ţivotom 

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 ţivote. Zaujímavé 

a obsiahle informácie sú doplnené fotografiami mesta 

a kultúrnych podujatí. Táto broţúra plní funkciu i turistického 

sprievodcu, prezentujúceho najvýznamnejšie pamiatky v meste. 

Ponúka prehľad najzaujímavejších a tradičných podujatí a môţe 

sa stať aj nástrojom na vzdelávanie v oblasti regionálnej 

výchovy. Publikáciu vydalo Mesto Kysucké Nové Mesto 

v spolupráci s Kysuckým múzeom v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja. //Odborná literatúra 

 

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 ţivota na Kopánke a je zároveň 

historickou sondou do spoločenského ţivota obyvateľov nielen mestskej periférie, ale 

i mesta Trnavy. //Odborná literatúra 

 

 

 

Poznáme víťazov súťaţe Kniha Kysúc 2021 
 

Sčítanie anketových lístkov a internetového hlasovania sa uskutočnilo dňa 11.4.2022 v kancelárii úseku bibliografie 

a regionálnych fondov v Kysuckej kniţnici v Čadci. Zrealizovala ho sčítacia komisia v zloţení: Viera Višňáková, Mgr. 

Helena Pagáčová, Bc. Lívia Mikovčáková, ktorá konštatovala, ţe do čitateľskej súťaţe o ocenenie Kniha Kysúc 2021 bolo 

nominovaných spolu 38 titulov kníh, z toho v kategórii náučná literatúra bolo nominovaných 20 titulov a v kategórii beletria 

18 titulov. Knihy získali spolu 5129 platných hlasov, z toho bolo 2743 hlasov pre knihy z kategórie náučnej literatúry 

a 2386 hlasov zaslali priaznivci knihám z kategórie beletria. Do celkového počtu hlasov sa zarátali aj hlasy aj z online 

hlasovania, ktoré Kysucká kniţnica v Čadci sprístupnila na internete. Internetového hlasovania sa tento rok zapojilo 1477 

hlasujúcich, ktorí dali v kategórii náučná literatúra 1058 hlasov a v kategórii beletria 824 hlasov. Pri kontrole hlasovacích 

lístkov bolo 44 hlasovacích lístkov vyhlásených za neplatné - tieto lístky neboli zarátané do hlasovania - na hlasovacích 

lístkoch bolo zakrúţkovaných viac titulov v jednej kategórii alebo chýbali kontaktné údaje hlasujúceho, podpis alebo 

nečitateľné meno, priezvisko a kontaktné údaje. 
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Podľa počtu získaných hlasov sa poradie víťazných titulov v čitateľskej ankete Kniha Kysúc 2021 ustanovilo nasledovne: 

Kategória náučná literatúra: 

1. miesto s počtom 549 platných hlasov získava publikácia - Krásno nad Kysucou. 20 rokov mestom (2001 – 2021). 

Autorkou textov i zostavovateľkou publikácie je Ľubica Podoláková, grafické spracovanie zabezpečila 

Mária Ščuryová. Publikáciu vydalo Mesto Krásno nad Kysucou. 

2. miesto s počtom 502 platných hlasov získava publikácia - STOročnica futbalu v Kysuckom Novom Meste. 

Autormi publikácie sú Vladimír Dostál, Štefan Kuba a Martin Priečko. Grafickú úpravu vytvorila Mária 

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

s vydavateľstvom MAGMA. 

3. miesto::  s počtom 214 platných hlasov získava publikácia - Prenesené Kysuce – pôvodný zámer výstavby Múzea 

kysuckej dediny vo Vychylovke. Publikáciu vydalo Kysucké múzeum. Zostavovatelia publikácie sú 

Marián Liščák a Mário Janík.  

4. miesto: s počtom 79 platných hlasov získava publikácia - Kysucké Nové Mesto - sprievodca históriou, kultúrou 

a spoločenským ţivotom. Publikáciu vydalo Kysucké Nové Mesto a autormi sú Dušana Šinalová a Mário 

Janík.  

5. miesto: s počtom 62 platných hlasov získava publikácia - Filmové miesta. Autorom publikácie, ktorú vydalo 

vydavateľstvo DAJAMA, je Tomáš Galierik. 
 

Kategória beletria: 
1. miesto s počtom 331 platných hlasov získava kniha - Muţ, ktorý sadil knihy. Autorom je Ján Podmanický. 

Obálku navrhol akad. sochár Ondrej 4. Zimka; grafickú úpravu zabezpečila Mária Ščuryová - Magma. 

Knihu vydalo Vydavateľstvo Spolok slovenských spisovateľov. 

2. miesto s počtom 317 platných hlasov získava kniha - Podobnosť láske zaručená. Autorkou veršov je Eva 

Faktorová. Grafickú úpravu zabezpečila Mária Ščuryová. Knihu vydalo vydavateľstvo MAGMA. 

3. miesto s počtom 264 platných hlasov získava kniha Ahoj, ja som Bak. Autorkou je Marta Harajdová. Knihu 

ilustrovala Alţbeta Kováčová a vydalo ju Pars Artem,. 

4. miesto: s počtom 134 platných hlasov získava kniha - Kysucké dračie a iné príbehy. Autormi knihy sú Peter 

Kolembus a Erika Kojšová Sýkorová. Knihu ilustrovali Milan Pavlík a Tibor Paštrnák a vydala ju 

spoločnosť CB Media, s.r.o. 

5. miesto:  s počtom 79 platných hlasov získava kniha Linda a kľúč od Antary autora Tomáša Galierika a vydalo  ju 

vydavateľstvo Maxim. 

 
 

1. MIESTO KNIHA KYSÚC - BELETRIA 

 
 

2. MIESTO KNIHA KYSÚC - BELETRIA 
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3. MIESTO - KNIHA KYSÚC - BELETRIA 

 
 

1. MIESTO NÁUČNÁ LITERATÚRA 

 
 

2. MIESTO NÁUČNÁ LITERATÚRA 

 
 

3. MIESTO NÁUČNÁ LITERATÚRA 
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KNIHY NA ĎALŠIE TVORENIE 
 

Čo s knihami, ktoré ste vyradili a nie je o ne uţ ďalší záujem? Na internete som našla zopár nápadov 

náročnejších, aj nenáročných na ich zrealizovanie, napríklad na tvorivé dielne s deťmi aj dospelými.  

Nech sa páči ! Veselé tvorenie ! 

 

Z KNIHY KABELKA 
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ZAUJÍMAVÉ DOPLNKY DO KNIŢNICE ALEBO DO BYTU Z VYRADENÝCH KNÍH 
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