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ÚVOD 
 

 
1. Kysucká knižnica v Čadci (ďalej len „KK“) v zmysle Zriaďovacej listiny vydanej Žilinským 

samosprávnym krajom s účinnosťou dňom 01.04.2002, v zmysle Dodatku č. 1 s platnosťou a 
účinnosťou dňom vydania 23.08.2007 (Delimitačný protokol) a v zmysle Dodatku č. 2 s 
účinnosťou dňom 01.08.202l plní funkciu mestskej knižnice pre Mesto Čadca a regionálnej 
knižnice pre územie okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. 
 

2. Zameranie odbornej činnosti knižnice bude vychádzať zo základných a strategických dokumentov 
knižnice (Zriaďovacia listina, Organizačný poriadok, Knižničný a výpožičný poriadok) i zo 
všeobecných dokumentov pre činnosť knižníc, najmä zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o 
zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov 
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., Vyhlášky č. 201/2016 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii 
a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach. 

 
3. KK je regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorej hlavným poslaním je 

budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, poskytovať 
používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup 
občanov k informáciám. 

 
4. KK poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby a zároveň pôsobí ako 

koordinačné, vzdelávacie, štatistické a metodické stredisko pre verejné mestské, obecné a školské 
knižnice a knižnice iných typov v regióne. Jej odbornú činnosť usmerňuje SNK v Martine 
prostredníctvom odboru Knižničný inštitút a Krajská knižnica v Žiline. 

 
5. Plán KK je otvoreným systémom, ktorý sa môže v priebehu roka upravovať, prípadne dopĺňať či 

redukovať. 
 

6. Plán je záväzný pre všetkých zamestnancov a jeho úpravy, doplnenia sa riadia rozhodnutiami 
riaditeľky a vedenia knižnice. 

 
7. Vedúca Oddelenia knižnično-informačných a kultúrno-vzdelávacích činností a poverení 

pracovníci jednotlivých úsekov plnenie plánu predkladajú mesačne – štatistickými číselnými 
ukazovateľmi činnosti, v ktorých uvádzajú dosiahnuté výsledky ku koncu mesiaca v porovnaní 
s mesiacom predchádzajúceho roku. 

 
8. Mesačne sa prejednávajú aj aktivity na nasledujúci mesiac, ich organizačné a finančné 

zabezpečenie a pod. 
 

9. Aktivity, ktoré sú v súlade s plnením poslania knižnice a nie sú v dostatočnej miere kryté 
finančnými prostriedkami, sa zrealizujú v obmedzenom rozsahu alebo sa nezrealizujú vôbec.  

 
 
 
 

      PhDr. Janka Bírová, v. r. 
 riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci  
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HLAVNÉ ÚLOHY 
 

 zabezpečenie dostatočného počtu žiadanej literatúry v zmysle potrieb používateľského zázemia a 
neobmedzeného prístupu k informačným zdrojom knižnice, 

 poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb, 
 realizovanie výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom propagácie 

knižnice, ako aj získania ďalších používateľov a návštevníkov knižnice, 
 posilnenie komunitného pôsobenia knižnice, poskytovanie priestoru na záujmové aktivity, napr. 

výstavy regionálnych fotografov, výtvarníkov, stretnutia priaznivcov spoločenských hier, 
stretnutia záujmových združení, 

 koordinácia, metodické a poradenské usmerňovanie verejných knižníc, školských knižníc 
a knižníc iných typov knižníc v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto, 

 získavanie mimorozpočtových finančných zdrojov,  
 zvýšenie propagácie poskytovaných knižnično-informačných služieb a aktivít v digitálnom 

priestore – priebežné aktualizovanie webového sídla knižnice, publikovanie v regionálnych 
médiách, pokračovanie v propagácii činnosti na sociálnej sieti facebook a instagram. 
 

CIELE 
 
Cieľom knižnice bude zabezpečiť plnenie úloh, vyplývajúcich z jej hlavného poslania, t. j. poskytovať 
knižnično-informačné služby, moderné informačné zdroje a rovnaké možnosti prístupu k informáciám 
pre všetkých občanov. Uspokojiť tak kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby používateľov. 
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie a sociálne vrstvy obyvateľstva. Knižničné 
zbierky a služby musia zahŕňať všetky druhy dokumentov a modernej techniky, ako aj tradičné 
materiály. Základom je vysoká kvalita a nadväznosť na miestne potreby a podmienky. Knižničný fond 
musí odrážať trendy a vývoj spoločnosti a zároveň pripomínať tvorivé úsilie ľudí v minulosti. Poslaním 
služieb knižnice vo vzťahu k informáciám, gramotnosti, vzdelávaniu a kultúre bude najmä:  

 vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od predškolského veku, 
 vypestovanie vzťahu k literatúre, hlavne u mladých ľudí, 
 podporovanie individuálneho vzdelávania a sebavzdelávania na všetkých úrovniach, 
 prehlbovanie poznania kultúrneho dedičstva, umenia, výsledkov vedy a techniky, 
 zabezpečenie prístupu používateľov k všetkým druhom regionálnych informácií, 
 vytváranie podmienok pre rozvíjanie informačnej gramotnosti.  

Pre naplnenie týchto cieľov knižnica zabezpečí pravidelné doplňovanie knižničného fondu o hodnotnú 
literatúru pre všetky vekové kategórie, sociálne a vzdelanostné skupiny registrovaných a potenciálnych 
používateľov. Na zabezpečenie týchto cieľov sú potrebné finančné prostriedky, ktoré sa knižnica bude 
snažiť získať predkladaním projektov na poskytnutie dotácie do Fondu na podporu umenia, Ministerstva 
kultúry SR, prípadne ďalších možných dostupných dotačných systémov. 
 

 

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE NA ROK 2023: 
 

 počet registrovaných používateľov: 5 000 
 počet výpožičiek za rok: 230 000 
 počet návštevníkov za rok: 47 000 
 počet realizovaných podujatí za rok: 500 
 počet bibliografických záznamov v regionálnej článkovej databáze za rok: 400 
 príjmy z tržieb za predaj výrobkov a služieb súvisiacich s činnosťou knižnice: 9 000 € 
 objem finančných prostriedkov získaných z mimorozpočtových zdrojov za rok: 18 000 € 



PLÁN ČINNOSTI KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI NA ROK 2023 

 

5 

 

A. Najvýznamnejšie kultúrne, informačné a vzdelávacie aktivity 
 
V nadchádzajúcom roku 2023 chceme pokračovať v úspešnej realizácií kultúrnych a vzdelávacích 
podujatí v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci, v školách i v priestoroch spolupracujúcich 
organizácií. Zároveň budeme tieto aktivity propagovať na webovej stránke knižnice, na facebooku 
a instagrame.  
 
 

1. Kniha Kysúc 2022 a Knihy Žilinského samosprávneho kraja 2022 
 
Reprezentačná prehliadka knižnej tvorby regiónu Kysúc a knižnej tvorby celého Žilinského 
samosprávneho kraja za rok 2022. Anketová čitateľská súťaž nominovaných knižných titulov vyhlásená 
pod heslom „NOMINUJ – HLASUJ – VYHRAJ“. Prezentácia autorov a ich tvorby, vyhodnotenie 
čitateľskej ankety, vyhlásenie víťazov súťaže Kniha Kysúc 2022 a ocenenie osobnosti za mimoriadnu 
činnosť v oblasti literatúry. 
Hlavní organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci 
Spoluorganizátori:  Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Mestská knižnica Turzovka,  

Mestská knižnica Krásno nad Kysucou,  
Mediálni partneri: Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov, MY Nezávislé noviny pre vašu obec, 

mesto a región, Kysucká televízia a 
internetový portál https://www.mojekysuce.sk/ 

Miesto konania: Kysucká knižnica v Čadci 
Ďalšie aktivity: 

 Literárny počin roka 2022 
 výstava víťazných kníh jednotlivých regiónov Žilinského samosprávneho kraja 

Termíny aktivít: 
 termín odovzdania nominácií: od 23.1.2023 do 28.2.2023 
 hlasovanie bude prebiehať: od 1.3.2023 do 15.4.2023 
 vyhlásenie výsledkov súťaže: 11.5.2023 
 výstava ocenených kníh v rámci celého Žilinského samosprávneho kraja v Kysuckej knižnici 

v Čadci: od 29.5.2023 - 30.6.2023 
zodp.: riaditeľka PhDr. J. Bírová, Mgr. H. Pagáčová, V. Višňáková, Bc. L. Mikovčáková  
 
 

2. Rok 2023 – Rok Matice slovenskej 
 
Kysucká knižnica v Čadci sa pripája k výzve Matice slovenskej, ktorá vyhlásila rok 2023 za Rok Matice 
slovenskej. V tomto roku si pripomenieme 160. výročie konania prvého ustanovujúceho Valného 
zhromaždenia Matice slovenskej ako celonárodnej kultúrnej ustanovizne v Turčianskom sv. Martine a 
výročia narodenia viacerých významných osobností a národných dejateľov - publicistu a novinára Petra 
Kellnera – Záboja Hostinského, štúrovského romantického básnika a spisovateľa, evanjelického kňaza 
Sama Tomášika, priekopníčky ženského hnutia na Slovensku, etnografky a múzejníčky Emy 
Goldpergerovej, literárneho vedca a kritika, publicistu a novinára Jozefa Škultétyho a ďalších. 
Prednášky, besedy a výstavy budú určené pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl 
a čitateľskú verejnosť. Na organizovaní podujatí bude knižnica úzko spolupracovať s MO MS v Čadci. 
Hlavní organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci 
Miesto konania: Kysucká knižnica v Čadci, www.kniznica-cadca.sk, facebook, instagram 
Jednotlivé aktivity: 

 Matica slovenská a jej vydavateľská činnosť. Autorská beseda s redaktorom vydavateľstva 
Matice slovenskej. 
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 Matica slovenská – svetlica národa. Výstava materiálov a knižných dokumentov pri príležitosti 
160 výročia založenia. 

 Výstavy pri príležitosti výročí narodenia viacerých významných osobností a národných 
dejateľov. Výstavy inštalované v priestoroch knižnice a na jej www.stránke, facebooku 
a instagrame. 

termín: marec – december 

zodp.: Mgr. H. Pagáčová, Bc. L. Mikovčáková, Jana Opialová, Viera Višňáková 
 
 

3. Junior programátor 
 
Zámerom projektu je prostredníctvom vzdelávacích workshopov spopularizovať vedu a techniku u detí 
a mládeže. Hlavným cieľom je praktickými, individuálnymi inštruktážami rozvíjať digitálnu gramotnosť 
u detí, vzbudiť ich záujem o nové technológie a v rámci kreatívnych tvorivých dielní zlepšiť ich 
zručnosť, motoriku a prebudiť fantáziu. 
Hlavní organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci 
Miesto konania: Kysucká knižnica v Čadci 
Jednotlivé aktivity: 

 Môj dobrý kamarát Micro:bit – vzdelávacie podujatie s programovateľnou stavebnicou 
Micro:bit, pomocou ktorej sa deti a mládež naučia inovatívne a hravo programovať.  

 Micro:bitové zvieratko – tvorivá dielňa zameraná na využitie inovatívnych techník z oblasti 
vedy a technológie. Kreatívne a hravo za pomoci Micro:bitu a papiera si deti vytvoria veselé 
zvieratko. 

 Hravá gitara – workshop zameraný na získané technické zručnosti pri programovaní 
Micro:bitov. Deti sa naučia naprogramovať papierovú gitaru, ktorá vďaka jednoduchému 
programu zahrá základné tóny. 

 Kto si? Volám sa Ozobot a ukážem ti, čo všetko dokážem – vzdelávacie podujatie 
s výučbovým robotom Ozobot, na ktorom sa naučia základy programovania prostredníctvom 
farebných kódov. 

 Nie je vypaľovanie ako vypaľovanie – kreatívne tvorivé dielne zamerané na jemnú motoriku, 
zručnosť a oboznámenie detí s inovatívnymi možnosťami dekorovania – vypaľovanie do dreva. 

 3D tlač – dokážeš to aj ty! – účastníci workshopu získajú základné zručnosti s prácou v 3D 
modelovacom softvéri a svoje modely si budú môcť vytlačiť na 3D tlačiarni. 

termín: január  – marec 
zodp.: riaditeľka PhDr. J. Bírová, Bc. I. Mesarošová, Bc. L. Mikovčáková 
Finančné náklady: schválená žiadosť o podporu projektu z rozpočtovej rezervy Úradu vlády SR. 
 
 

4. Týždeň slovenských knižníc 
 
Základným cieľom 24. ročníka Týždňa slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako 
kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom rozmanitých aktivít a podujatí. „Knižnice pre 
všetkých“ bude i v tomto ročníku ústredným heslom, ktoré bude prezentovať propagáciu verejných 
knižníc regiónu Kysúc s dôrazom na ich informačnú, vzdelávaciu, sociálnu a komunitnú funkciu 
v spoločnosti. Kysucká knižnica v Čadci bude oslovovať verejnosť pestrou ponukou podujatí, 
autorských besied, súťaží a výstav, ale aj ponukou online aktivít. 
Hlavní organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci 
Miesto konania: Kysucká knižnica v Čadci, www.kniznica-cadca.sk, facebook, instagram. 
Jednotlivé aktivity: 

 „Kniha kníh BIBLIA“ v podaní umelcov Gustava Doré, Salvatora Daliho a Vincenta Hložníka. 
Prednáška a prezentácia určená pre klientov CSS. 
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 „Ema Goldpergerová“. Prednáška venovaná 200. výročiu narodenia priekopníčky ženského 
hnutia na Slovensku, etnografky a múzejníčky, prvej kustódky Slovenského múzea 
v Turčianskom sv. Martine. Podujatie pre členky spolku Živena. 

 „Veľká kniha keltských povestí“ – autorská beseda so Zuzanou Kuglerovou. 
 „Je nás počuť“, čítanie pod záštitou prezidentky SR - v jeden deň a v jednu hodinu čítanie 

v knižniciach po celom Slovensku z okien knižnice pre ľudí do ulice. 
 „Jazýček môj ohýbaj sa!“. Recitačná súťaž určená pre deti materských škôl. 
 „Kniha Kysúc 2022“ - výstava regionálnych knižných dokumentov vydaných v roku 2022 

a hlasovanie v anketovej čitateľskej súťaži, propagácia kníh v regionálnej tlači, na webovej 
stránke knižnice a v regionálnych médiách.  

 Vyhlásenie čitateľskej súťaže detí ZŠ „Kráľ čítaného slova“. 
 Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre deti MŠ „Môj rozprávkový svet“. 
 Bezplatný zápis nových používateľov a odpustenie sankčných poplatkov. 

termín: 6.3.2023 – 12.3.2023 
zodp.: riaditeľka PhDr. J. Bírová, Mgr. H. Pagáčová, P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová, Z. Hrdková, 
          V. Višňáková 
 
 

5. Spomienky na kysuckého rozprávkara 
 
Cyklus spomienkových podujatí zameraný na tvorbu kysuckého rodáka, člena Spolku slovenských 
spisovateľov, zberateľa a autora rozprávok a príbehov pre deti Antona Pajonka. Podujatia organizované 
pri príležitosti 70-tych nedožitých narodenín spisovateľa. 
Hlavní organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci 
Miesto konania: Kysucká knižnica v Čadci, www.kniznica-cadca.sk, facebook, instagram. 
Jednotlivé aktivity: 

 „Anton Pajonk“ - prezentácia o živote a tvorbe spisovateľa 
 „Kysucké rozprávky“ - besedy a zážitkové čítania kysuckých rozprávok. 
 „Fantastické rozprávky“ – autorská beseda s Bohuslavou Pajonkovou, spoluautorkou 

rozprávkovej knižky. 
 „Dar od mravčieho kráľa“ - autorská beseda s ilustrátorkou Zuzanou Jesenskou Kubicovou. 
 Netradičné večerné čítanie kysuckých rozprávok. 
 Bibliografický leták venovaný životu a tvorbe Antona Pajonka. 
 Pietna spomienka pri hrobe spisovateľa. 

termín: jún  
zodp.: riaditeľka PhDr. J. Bírová,, Mgr. H. Pagáčová, P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová,  

 Z. Hrdková, V. Višňáková 
 
 

6. Svätojánska poetická noc 
 
Multimediálne celonočné podujatie určené pre mladých talentovaných ľudí, tvoriacich a realizujúcich sa 
v oblasti literatúry, hudby, výtvarného a dramatického umenia a pre členov literárneho klubu Oáza. 
Prezentácie tvorby začínajúcich mladých umelcov a zhodnotenie ich tvorby prizvanými profesionálnymi 
výtvarníkmi, hudobníkmi, spisovateľmi a teoretikmi umenia. 
Hlavní organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci 
Spoluorganizátori: Mesto Čadca, OZ Literárny kompas 
Miesto konania: Kysucká knižnica v Čadci 
Jednotlivé aktivity: 

 prednášky a besedy so spisovateľmi a umelcami, 
 prezentácia literárnej tvorby začínajúcich autorov a tvorivá literárna dielňa, 
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 založenie svätojánskeho ohňa a sprítomnenie ľudových zvykov a mágie, 
 medzigeneračné prepojenia renomovaných a mladých talentovaných výtvarníkov, literátov 

a hudobníkov,  
 vernisáž výstavy výtvarnej tvorby mladých umelcov pod názvom „Oáza talentov“, 
 udelenie Ceny Ruda Dičku za mimoriadny umelecký prejav. 

termín: 23.6.2023 – 24.6.2023 
zodp.: Mgr. H. Pagáčová, Z. Hrdková, V. Višňáková  
Predpokladané finančné náklady: podaná žiadosť o podporu projektu na Mesto Čadca. 
 
 

7. Knihuľko  – 10. ročník letného tábora malých knihovníkov 
 
Denný letný tábor v trvaní jedného týždňa pre najlepších detských čitateľov. Literárne potulky po 
Kysuciach, Liptove a Piešťanoch, spoznávanie regiónu a pamiatok národného kultúrneho dedičstva, 
objavovanie rodísk významných regionálnych osobností, pamätných miest, kultúrnych, prírodných 
a historických pamiatok. 
Hlavní organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci 
Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia 
Miesto konania: Kysucká knižnica v Čadci, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Piešťany 
Jednotlivé aktivity: 

 literárne potulky regiónom Kysúc, Liptova a Piešťan, 
 tvorivé literárne a výtvarné dielne, 
 historické, kultúrne a prírodné pamiatky Kysúc,  
 prehliadka Národopisného múzea Liptovský Hrádok, hradu a kaštieľa, Hrádockého arboréta 

v Liptovskom Hrádku, 
 prehliadka Galérie Ilusia v Liptovskom Mikuláši, 
 prehliadka Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch, vyhliadková plavba, 
 spoznávanie významných slovenských a regionálnych osobnosti.  

termín: 31.7.2023 – 4.8.2023 
zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová, Mgr. J. Mudríková 
Predpokladané finančné náklady: podaná žiadosť o podporu projektu na FPU. 
 
 

8. Rozprávky večných detí 8 
 
Špecifický okruh podujatí pre handicapované deti, mládež a dospelých. Kreatívne programy na tému: 
hudba, spev, tanec, výtvarné umenie a literatúra. Cyklus podujatí zameraný na rozvoj osobnosti 
a aktivizáciu motorických, rečových, pohybových schopností a kreativity zdravotne znevýhodnených. 
Kreatívne programy na tému: spoznávanie prírody, jej ochrana a dedičstvo našich predkov 
prostredníctvom kníh, ilustrácii, kresby, zvukových nosičov, zážitkových tvorení rozvíjajúcich fantáziu. 
Hlavní organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci 
Miesto konania: Kysucká knižnica v Čadci, www.kniznica-cadca.sk, facebook, instagram. 
Jednotlivé aktivity:  

 najkrajšia čistinka v lese, 
 spolu sa staráme o zvieratká, 
 naši kamaráti z odpadového materiálu, 
 všetko doma upraceme, 
 čistá rieka, čisté more, 
 domčeky vodných živočíchov, 
 remeslo má zlaté dno, 
 poklady z lúk a polí, 
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 spoločné stretnutie kamarátov z rôznych školských a sociálnych zariadení spojené s výstavkou 
prác. 

termín: september – december 
zodp.: Mgr. J. Mudríková, P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová 
Predpokladané finančné náklady: podaná žiadosť o podporu projektu na MK SR. 
 
 

9.  Jurinova jeseň 2023 - 19. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej 
tvorby 

 
Celoslovenská literárna súťaž tvorby duchovnej poézie a prózy, vyhodnotenie a ocenenie víťazov 
súťaže, sprievodné podujatia, besedy, prednášky a výstavy. 
Hlavní organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci 
Spoluorganizátori: Mesto Turzovka,  Farnosť Turzovka, Obec Klokočov 
Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia 
Miesto konania: Kysucká knižnica v Čadci, Mesto Turzovka, Obec Klokočov 
Jednotlivé aktivity: 

 vyhlásenie súťaže a jej propagácia na web stránke knižnice, literárnych  a regionálnych 
periodikách, internetovom portáli https://www.mojekysuce.sk/ 

  hodnotiaci seminár súťažných prác vedený odbornou porotou, 
 literárny večer so slávnostným vyhodnotením súťaže, hudobným programom, prezentáciou 

víťazných prác a  odovzdávaním ocenení, 
 vydanie zborníka najlepších súťažných textov, 
 pietna spomienková slávnosť venovaná Pavlovi Hrtusovi Jurinovi pri pamätníku v Klokočove 

a Jánovi Harantovi  a Turzovke, 
 sprievodné podujatia – besedy, prednášky, výstavy. 

termín: október 

zodp.: riaditeľ KK, Mgr. J. Mudríková, Mgr. H. Pagáčová, V. Višňáková, Z. Hrdková  
Finančné náklady: podaná žiadosť o podporu projektu na FPU. 
 
 

10.  Jašíkove Kysuce 2023 - 55. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých 
prozaikov 

 
Vyhlásenie, organizačné zabezpečenie priebehu a vyhodnotenie 55. ročníka Celoslovenskej literárnej 
súťaže mladých prozaikov. Prehliadka súčasnej literárnej tvorby za účasti súčasných slovenských 
spisovateľov, odbornej poroty, finalistov a víťazov súťaže. Spracovanie a schválenie nového Štatútu 
súťaže. 
Hlavní organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci, Spolok slovenských 
spisovateľov, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Slovenské centrum PEN, Kysucká kultúrna 
nadácia. 
Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia 
Miesto konania: Kysucká knižnica v Čadci, Mesto Turzovka, základné a stredné školy, verejné 
a školské knižnice v regióne Kysúc 
Jednotlivé aktivity: 

 vyhlásenie súťaže a jej propagácia na web stránke knižnice, literárnych  a regionálnych 
periodikách, internetovom portáli https://www.mojekysuce.sk/  

 sprístupňovanie súťažných textov na web stránke knižnice, 
 hodnotiaci seminár súťažných prác vedený odbornou porotou, 
 slávnostný literárny večer, prezentácia víťazných prác, hudobný program, odovzdávanie cien 

víťazom literárnej súťaže, 
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 vydanie zborníka najlepších súťažných textov, 
 sprievodné podujatia – autorské besedy so súčasnými slovenskými spisovateľmi a regionálnymi 

osobnosťami, výstavy,  
 pietna spomienka pri pamätníku Rudolfa Jašíka v Turzovke 
 pietna spomienka a prehliadka pamätnej izby Jozefa Hnitku v Kysuckej knižnici v Čadci. 

termín: 30. 11.2023 – 1.12.2023 
zodp.: riaditeľ KK, Mgr. J. Mudríková, Mgr. H. Pagáčová, V. Višňáková, Bc. L. Mikovčáková.  
          P. Gavenčiaková 
Finančné náklady: podaná žiadosť o podporu projektu na FPU. 
 
 

11. Celoslovenské projekty a kampane 
 
Kysucká knižnica v Čadci sa okrem svojich samostatných kultúrnych projektov bude v roku 2023 
aktívne zapájať i do celoslovenských knihovníckych, čitateľských, literárnych a propagačných 
projektov, súťaží a kampaní: 

 Čítajme s Osmijankom – celoslovenská čitateľská súťaž na podporu čítania detí, 
 Deň slovenskej ľudovej rozprávky – Slovensko Dobšinskému. Podujatie propagujúce 

slovenské ľudové rozprávky a 195. výročie narodenia spisovateľa Pavla Dobšinského, 
 Čítajme si! Celodenný čitateľský maratón – detský čitateľský maratón zameraný na hlasné 

čítanie. Podujatie organizované Linkou detskej istoty pri SV UNICEF, 
 Noc s Andersenom v knižnici – Medzinárodné podujatie pre deti na podporu čítania, tvorivosti, 

literatúry pre deti a mládež a propagácie knižničnej práce, 
 Knižný Vševedko – vedomostná súťaž detských čitateľov zameraná na poznatky o regióne, 

Slovensku a literárnych osobnostiach ŽSK, 
 Celé Slovensko číta deťom – kampaň podnecujúca rodičov čítať 20 minút denne svojim 

deťom, 
 Dni európskeho kultúrneho dedičstva – podujatia stimulujúce záujem o európske kultúrne 

dedičstvo, zvyšovanie povedomia o ňom, informovanie verejnosti o potrebe chrániť ho, 
podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske 
výzvy odvetvia kultúry, 

 Adventné čítanie – celoslovenská kampaň na podporu detského čítania v predvianočnom čase. 
zodp.: Mgr. H. Pagáčová, P.Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová, Z. Hrdková, M. Bezegová 
 
 

12. Medzinárodná spolupráca 
 
Rozvíjanie slovensko-poľskej spolupráce prostredníctvom občianskeho združenia Polonus, Mestskou 
knižnicou v Třinci a Krajanským združením - Obec Slovákov Karviná, spolupráca so zahraničnými 
študentmi, dobrovoľníkmi pôsobiacimi v neziskovej mládežníckej organizácií Keric v Čadci. 
Hlavní organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci, Mestská knižnica Třinec, 
OZ Polonus, Obec Slovákov v Karvinej, Keric 
Miesto konania: Kysucká knižnica v Čadci, Obec Slovákov v Karvinej, Mestská knižnica Třinec. 
Jednotlivé aktivity:      

 príprava spoločných kultúrnych projektov medzinárodnej spolupráce, 
 prezentácia poľskej literatúry, prednášky, výstavy a besedy zamerané na významných 

predstaviteľov poľskej literatúry, 
 prezentácia českej literatúry a jej významných predstaviteľov, 
 prezentácia tvorby Slovákov žijúcich v Čechách a regionálnej tvorby kysuckých autorov, 
 zapojenie kysuckých autorov žijúcich v zahraničí do anketovej čitateľskej súťaže Kniha Kysúc 

2022, 
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 spolupráca so zahraničnými študentmi pri organizovaní podujatí v Kysuckej knižnici v Čadci. 
termín: január – december 

zodp.: riaditeľ KK, Mgr. Ľ. Lašová, V. Višňáková, Mgr. H. Pagáčová, Z. Hrdková     
 
 
 

B. Výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 
  
Hlavné ciele a zámery výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí: 
 organizačné zabezpečiť a zrealizovať cca 500 podujatí a 15 výstav väčšieho rozsahu a 20 

výstav k výročiam významných osobností a udalostí, 
 organizačne zabezpečovať a realizovať nové formy kultúrnych a výchovno-vzdelávacích 

podujatí prispôsobené požiadavkám jednotlivých vekových kategórií účastníkov, 
 rozvíjať činnosť na úseku komunitných podujatí spájajúcich rôzne spoločenské, sociálne 

a vekové skupiny obyvateľov, 
 rozvíjať literárnu gramotnosť a čitateľské návyky detí a mládeže organizovaním čitateľských 

a literárnych súťaží, 
 rozvíjať komunitné aktivity pre verejnosť a netradičné podujatia pre deti a mládež v priestoroch 

letnej čitárne knižnice, 
 zamerať pozornosť na nové trendy a záujmy spoločenských a záujmových skupín obyvateľov 

a prispôsobovať ponuku kultúrnych a vzdelávacích činností ich požiadavkám, 
 preferovať nové, netradičné a inovatívne formy realizácie podujatí, ktoré oslovia široký okruh 

verejnosti, zvýšia návštevnosť knižnice a záujem o knihy a čítanie, 
 zamerať pozornosť najmä na kreatívne aktivity a ich prezentáciu na webovej stránke knižnice, 

facebooku a instagrame, 
 zamerať zvýšenú pozornosť na propagovanie knižničných dokumentov regionálnej literárnej 

tvorby a jej predstaviteľov, 
 rozvíjať vzťah ku kultúre, umeniu a kreativite realizovaním umeleckých a edukačných aktivít – 

výstav, súťaží a tvorivých dielní,  
 pôsobiť v oblasti sociálnej prevencie zvyšovaním informovanosti o negatívnych sociálno-

patologických javoch, 
 prehlbovať kladný vzťah k literatúre a čítaniu u všetkých vekových skupín obyvateľstva, 
 skvalitňovať prípravu plánovaných podujatí využívaním nových informačných technológií 

spracovávanie audiovizuálnych prezentácií, alternatívnych vyučovacích hodín, výstav na 
facebooku a instagrame KK, 

 získavať nových lektorov a zabezpečovať skvalitnenie výchovno-vzdelávacích činností pre 
široký okruh obyvateľov, 

 zvyšovať úroveň a kvalitu kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí, 
 organizovať podujatia aj v spolupracujúcich organizáciách, školských a sociálnych 

zariadeniach, kluboch a občianskych združeniach, 
 ďalej rozvíjať spoluprácu s  kultúrnymi, vzdelávacími a  spoločenskými inštitúciami, 
 zvyšovať dôraz na propagáciu činnosti knižnice na webovej stránke knižnice: www.kniznica-

cadca.sk, facebooku, instagrame, internetovom portáli: www.mojekysuce.sk, v Kysuckej 
televízii, príp. celoslovenských televíznych a rozhlasových médií a v printových médiách 
formou pozvánok, článkov, tlačových správ a fotogalérií, 

 získavať mimorozpočtové zdroje, finančné prostriedky z grantových nadácií a hľadať možnosti 
podpory formou sponzorských príspevkov,  

 podporovať rôzne formy inštitucionálneho vzdelávania a sebavzdelávania obyvateľov nášho 
regiónu, 

 poskytovať široký priestor na všestranný osobnostný rozvoj používateľov knižnice a stále 
zvyšovanie jej spoločenského kreditu, 
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 rozvinúť spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí a širšie propagovať regionálnu literatúru 
a kultúru, 

 rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v rámci aktivít projektu cezhraničnej spolupráce v oblasti 
kultúrneho a prírodného dedičstva. 

 
Plán najvýznamnejších kultúrnych, informačných a vzdelávacích podujatí, ktorý bude v roku 2023 
rozvíjať všetky úspešné projekty predchádzajúceho obdobia je doplnený a rozšírený o podrobnejší 
zoznam plánovaných  kultúrnych a vzdelávacích podujatí. 
 

1. S knihou za poznaním  
 
Cieľom cyklu podujatí je rozšíriť vedomostný obzor detí a žiakov základných škôl, rozvíjať čitateľské 
záujmy a upevňovať čitateľské návyky pravidelnými návštevami knižnice. Podujatia sa zameriavajú aj 
na vyhľadávanie informácií, orientáciu v knižničných fondoch, zábavnými a súťažnými formami 
približujú detským čitateľom duchovné bohatstvo nášho národa a rodného kraja, rozvíjajú fantáziu 
a tvorivosť, umožňujú spoznávať tvorcov slovenskej i svetovej literatúry. Špecifický okruh podujatí je 
určený i pre sociálne a zdravotne znevýhodnené deti a mládež. Cieľom je zároveň aj vytvorenie 
stabilného kultúrneho zázemia pre talentované deti a mládež, propagácia ich tvorby a umeleckého 
prejavu. Podpora kreativity a talentu detí a mládeže sa realizuje vytváraním priestoru na prezentáciu 
umeleckej tvorby i organizovaním výtvarných, recitačných, speváckych a celoslovenských literárnych 
súťaží. Priestor na rozvoj literárneho talentu poskytuje i členstvo v Literárnom klube Oáza. 
 
Knižnica na cestách  
Cyklus pravidelných návštev v predškolských zariadeniach zameraný na zážitkové čítanie, dramatizáciu 
rozprávok a básničiek pre najmenších. Podujatia podporujúce kladný vzťah dieťaťa ku knihe, rozvoj 
detského myslenia a rečových schopností. Spoznávanie rozprávok na základe vybraných indícií - 
podpora estetického myslenia, pozornosti a rozvoj fantázie detí. 
Zážitkové čítanie z rozprávkových kníh, rozprávanie o spisovateľoch, ilustrátoroch. Čítanie s fantáziou 
a porozumením, príbehy o zvieratách spojené s piesňami, riekankami, napodobňovanie zvierat detskou 
rečou, hádanie zvukov zvierat, vtákov, poznávanie stôp jednotlivých zvierat. Spoznávanie rozprávok 
podľa určitých indícií, obrázkov – zapojenie maňušiek do rozhovoru. Rozvíjanie reči formou bábkového 
divadla, rozprávok v pohybe – hľadaj a nájdi. Oboznamovanie deti s veľkonočnými, vianočnými 
zvykmi – koledy, príbehy a rozprávky starých materí. Príslovia a porekadlá, hádanky, interaktívne 
a zvukové knihy a ďalšie aktivity.  
termín: 1x mesačne        zodp.: M. Kučerová  
 
Šupinky - Klub prvého čítania  
Dopĺňanie detského kútika hračkotéky novými hrami, hračkami, leporelami a individuálna práca 
s najmenšími detskými čitateľmi a ich rodičmi. Ponuka a propagácia knižných dokumentov zameraná na 
výchovu detí a batoliat. Zážitkové čítanie a rozvíjanie vzťahu najmenších ku knihe a čítaniu, hudobno-
dramatické pásma, kreslenie, čítanie hrou, čítanie obrázkov, tvorivé dielne. 
termín: priebežne     zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová, M. Kučerová  
 
Klub moderných spoločenských hier  
Sprístupňovanie fondu hračiek a spoločenských hier rozvíjajúcich fantáziu, kreativitu a logické myslenie 
detí a mládeže. Spoločenské hry sprístupňované čitateľom formou prezenčného využívania i absenčnej 
výpožičky. Klub zriadený v spolupráci s obchodnou spoločnosťou Albi. Využívanie počítačových hier 
na X-Boxe v priestore študovne pre tínedžerov. 
termín: priebežne      zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová 
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Ilustrujem svoju obľúbenú knižku  
Výtvarná súťaž pre žiakov špeciálnych a základných škôl zameraná na stvárnenie ich najobľúbenejšej 
postavy alebo rozprávkového hrdinu svojej obľúbenej knižky. Súťaž vyhlásená pri príležitosti narodenia 
akademického maliara Miroslava Cipára. 
termín: január – apríl      zodp.: Mgr. H. Pagáčová, Z. Hrdková 
 
Johann Gutenberg 
Vynálezca Johann Gutenberg – prezentácia pre deti a mládež pri príležitosti 555. výročia úmrtia 
Johanna Gutenberga.  
termín: február       zodp.: Bc. L. Mikovčáková 
 
Jarné prázdniny v knižnici 
Rozprávkové a zábavné dopoludnia v knižnici. Tvorivé dielne pre prázdninujúce deti. Kreatívne nápady 
na voľné dni a rozvíjanie zručnosti detí.  
termín: február - marec       zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová 
 
Literárny klub OÁZA 
Stretnutia literárneho klubu Oáza, hudobno-poetické večery, prezentácia literárnej tvorby, literárne 
dielne, písanie v interiéri a exteriéri, tvorivé literárne dialógy. Literárne dielne a workshopy pod 
odborným vedením spisovateľov Ladislava Hrubého a Jaroslava Klusa. 
termín: február - december       zodp.: Mgr. H. Pagáčová  
 
Rozprávkový rodinný karneval v Kysuckom rozprávkovom kráľovstve 
Rozprávkový karneval v knižnici pre najmenších detských čitateľov a ich rodičov. Súťaž o najkrajší 
karnevalový kostým a hudobno-zábavný podvečer. 
termín: február    zodp.: P. Gavenčiaková,  Bc. I. Mesárošová, M. Kučerová 
 
Deň ľudovej rozprávky a potulky za Dobšinským  
Prezentácia o živote a tvorbe Pavla Dobšinského pri príležitosti 195. výročia narodenia zberateľa 
slovenských ľudových rozprávok. Vedomostný kvíz „Poznáš slovenské ľudové rozprávky?“ 
termín: marec      zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová 
 
Jazýček môj, ohýbaj sa! 
10. ročník súťaže v prednese a recitácií básničiek pre deti predškolského veku. Do súťaže budú zapojené 
deti MŠ, ale aj najmenší návštevníci knižnice, ktorí sú s mamičkami na MD a navštevujú klub prvého 
čítania Šupinky. 
termín: marec     zodp.: P. Gavenčiaková,  Bc. I. Mesarošová, Kučerová 
 
Čitateľské súťaže 
Cyklus čitateľských a vedomostných súťaží zameraných na rozvíjanie čítania a zvýšenie záujmu detí 
o knihu a čítanie, spoznávanie súčasných predstaviteľov literatúry pre deti a mládež, regionálnych 
spisovateľov a významných osobnosti mesta, jeho kultúrneho a spoločenského života. Súťaže pre deti 
do 15 rokov: Čítam – čítaš – čítame, Kráľ čítaného slova – kráľ detských čitateľov a Knižný Vševedko.  
termín: marec – október    zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová 
 
Môj rozprávkový svet 
Výtvarná súťaž detí materských škôl zameraná na čítanie a ilustrovanie najobľúbenejších 
rozprávkových kníh pre deti, spoznávanie rozprávkových hrdinov a ich príbehov. Vyhodnotenie súťaže 
spojené s vernisážou výstavy výtvarných prác. 
termín: marec- apríl    zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová,  M. Kučerová 
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Noc s Andersenom v knižnici 
Medzinárodné podujatie s dlhoročnou tradíciou podporujúce rozvoj čítania detí - venované 
najslávnejšiemu svetovému rozprávkarovi H. CH. Andersenovi. Noc v knižnici pre najaktívnejších 
detských čitateľov plná hier, súťaží, dramatizácií rozprávok a netradičných stretnutí s knihou. Sprievod 
mestom v rozprávkových kostýmoch. 
termín: apríl   zodp.: Mgr. H. Pagáčová, P. Gavenčiaková, M. Kučerová, Bc. I. Mesarošová 
 
Z rozprávkovej truhlice  
Cyklus podujatí zameraný na klasické a moderné rozprávky, spoznávanie rozprávkových hrdinov 
európskych a svetových rozprávkarov. Podujatia určené pre žiakov 4. a 5. ročníkov základných škôl. 
termín: apríl – jún  zodp.: P. Gavenčiaková, Mgr. H. Pagáčová, Bc. I. Mesarošová 
 
Ján Palárik v našej pamäti 
Prezentácia o živote a tvorbe významného regionálneho spisovateľa, publicistu a dramatika. Výstava 
knižných dokumentov a fotografií v rámci sprievodných podujatí 55. ročníka Palárikovej Rakovej. 
termín: apríl       zodp.: Mgr. H. Pagáčová, V. Višňáková 
 
Alternatívne vyučovacie hodiny 
Cyklus literárnych podujatí pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl zameraných 
na doplnenie vyučovacích hodín slovenčiny, regionálnej literatúry a dejepisu.   
Tematické okruhy: Ľudová slovesnosť; Slovensko v povestiach; Povesti a báje; Rozprávky; Dievčenský 
román; Dobrodružná literatúra; Regionálna literatúra a jej predstavitelia, Hodina dejepisu. 
termín: apríl – december  zodp.: Mgr. H. Pagáčová, Bc. I. Mesarošová, V. Višňáková 
 
Aj pre nás slnko svieti  
Cyklus podujatí zameraný na skvalitnenie života zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí, na rozvoj 
osobnosti a zvýšenie kultúrneho rozhľadu handicapovaných detí a mládeže, sociálne znevýhodnených 
a ohrozených detí. Tematické dopoludnia zamerané na spoznávanie sveta prírody, ľudí, kníh 
a rozprávok, dramatizácia rozprávok formou bábkového divadielka, besedy a hry doplnené 
audiovizuálnymi ukážkami a didaktickými učebnými pomôckami. Podujatia určené deťom a mládeži 
domova sociálnych služieb v Horelici a Súkromnej základnej školy pre žiakov a deti s autizmom. 
termín: apríl – december  zodp.: Mgr. H. Pagáčová, P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová 
 
Komiksovanie 
Výtvarná súťaž určená pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl zameraná na ilustráciu 
vlastných komiksových príbehov. vyhodnotenie súťaže spojení s vernisážou výstavy výtvarných prác. 
termín: apríl - jún       zodp.: Bc. I. Mesarošová 
 
Rozprávkový kľúč do Kysuckého rozprávkového kráľovstva 
Cyklus tematických a rozprávkových podujatí; Slávnostný zápis a pasovanie žiakov prvých ročníkov za 
čitateľov knižnice. Rozvíjanie čitateľských návykov žiakov 2. ročníkov základných škôl: Netradičné 
večerné čítania; Popletené rozprávky; Veľká kniha snehu a ľadu; Strašidelné príbehy; Zvieratkoviny; 
Zima klope na dvere; Hádali sa hádanky; Cesta za Ferdom Mravcom, Rozprávkoví hrdinovia... 
termín: apríl – december    zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová 
 
Environmentálna výchova 
Spoznávanie prírody Kysuckého regiónu a Slovenska, príroda a spoločnosť, chránené územia, flóra 
a fauna, rekordy v ríši zvierat, ochrana životného prostredia, skleníkový efekt; výstavy, prednášky, 
besedy, audiovizuálne pásma, vedomostné kvízy, súťaže a prednášky odborných lektorov: Zábavné 
fakty zo zvieracej ríše, Kniha snehu a ľadu, Čo ukrýva les, Planéta plná rekordov, Otváranie studničiek, 
Medzinárodný deň stromov – najkrajšie stromy Slovenska a Kysúc. 
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termín: apríl – november  zodp.: Bc. L. Mikovčáková, P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová 
 
Netradičné čítania 
Cyklus pravidelných rozprávkových a tematických zábavných večerov, hlasné čítanie, ilustrovanie a 
dramatizácia rozprávok, audiovizuálne programy, tvorivé dielne, súťaže, kvízy, hádanky, pohybové hry, 
spoločenské hry a turnaje, strašidelné čítanie.  
termín: máj – december v čase od 17.00 do 20.00 hod.   

 zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová 
Remeslo má zlaté dno 
Cyklus prednášok zameraný na prácu a ponaučenia našich predkov. Na potulkách po kysuckom kraji – 
literatúra pre deti z nášho kraja. Ľudové remeslá a tradície na Kysuciach. Trvalé hodnoty našej minulosti 
– remeslá na Kysuciach. 
termín: máj- september       zodp.: P. Gavenčiaková, Z. Hrdková 
 
Leonardo da Vinci 
Nadčasové vynálezy Leonarda da Vinciho. Prednáška a audiovizuálna prezentácia pre II. stupeň ZŠ 
spojená s ukážkami jeho vynálezov (papierové 3D modely). Výstava. 
termín: apríl – december        zodp.: Bc. L. Mikovčáková 
 
Prázdninová výzva  
Prázdninová zábavno-vedomostná súťaž určená pre žiakov II. stupňa ZŠ. Hľadanie pokladu podľa 
indícií, ktoré určí správne odpovedanie na zadané súťažné otázky. 
termín: júl – august     zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová 
 
Letné fotopohľady 
Súťaž o najkrajšie fotografie a pohľadnice z prázdnin aj v on-line verzii. Prázdninová výtvarná 
a fotografická  súťaž pre deti do 15 rokov. Výsledky súťaže zverejnené na www.stránke knižnice. 
termín: júl – august     zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová 
 
Leto v knižnici a letnej čitárni 
Cyklus pravidelných rozprávkových a tematických dopoludní, hlasné čítanie, počúvanie a ilustrovanie 
rozprávkových príbehov, audiovizuálne programy, tvorivé dielne, súťaže, kvízy, turnaje a spoločenské 
hry v priestore knižnice a letnej čitárne. 
termín: júl – august    zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová, M. Kučerová 

 
Pekné slovo lieči 
Cyklus letných podujatí spojených s návštevou Detského oddelenia v Kysuckej nemocnici 
s poliklinikou Čadca. Hlasné čítanie, tvorivé dielne, donáška kníh a výtvarného materiálu určené pre 
detských pacientov. 
termín: júl – august      zodp.: Bc. I. Mesarošová, M. Kučerová 
 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 
Zapojenie sa do celoslovenskej aktivity zameranej na organizovanie podujatí stimulujúcich záujem 
o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovanie povedomia o ňom a informovanie verejnosti o potrebe 
chrániť ho. 
termín: september        zodp.: Mgr. H. Pagáčová, M. Bezegová 
 
Šarkaniáda 
Výtvarná súťaž určená pre žiakov základných škôl o vytvorenie najkrajšieho šarkana v meste. Výstava 
v priestoroch knižnice. 
termín: október     zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová 
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O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka 
Súťaž v sólovom speve určená pre deti predškolského veku. Do súťaže sú zapojené deti materských 
škôl, ktoré môžu svoj spev obohatiť aj o hudobný sprievod. Podujatie organizované v spolupráci s CVČ 
v Čadci. 
termín: október       zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová 
 
Nakresli si betlehem 
Výtvarná súťaž určená talentovaným žiakom, handicapovaným deťom a mládeži regiónu Kysúc.  
Vernisáž výstavy, slávnostne vyhodnotenie a ocenenie víťazných výtvarných prác. 
termín: november – december       zodp.: Z. Hrdková 
              
Čarovná vianočná pošta 
Výtvarná súťaž pre školské kluby zameraná na výrobu vianočného pozdravu s láskyplným venovaním. 
Výstava v priestoroch knižnice. 
termín: december     zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová 
 
Adventné čítanie 
Cyklus tematických podujatí a tvorivých dielní zameraných na adventné a vianočné zvyky na 
Kysuciach, Sv. Mikuláš, patrón detí. Zážitkové čítanie pri sviečkach adventného venca, vianočná 
besiedka pre najmenších čitateľov a ich rodičov a tvorivé dielne pre žiakov základných škôl.  
termín: december   zodp.: P. Gavenčiaková, Bc. I. Mesarošová, Bc. L. Mikovčáková 
 
Donášková služba knižničných dokumentov do sociálnych zariadení 
termín: priebežne       zodp.: J. Opialová, M. Bezegová 
 
 

2. Knižnica – základné informačné centrum regiónu  
 
Podujatia zamerané na informatickú výchovu používateľov knižnično-informačných služieb. 
Inštruktážne lekcie zamerané na orientáciu používateľov v knižničnom fonde, knižničnom 
a výpožičnom poriadku, vyhľadávanie dokumentov v on line katalógu, prácu s dokumentmi 
a informáciami. Prostredníctvom prehliadky jednotlivých oddelení knižnice naučiť čitateľov 
a používateľov knižnice orientovať sa v oblasti náučnej a krásnej literatúry, oboznámiť sa s on line 
katalógom, so stavaním fondu, MDT. Cyklu podujatí sa budú zúčastňovať žiaci základných škôl, 
študenti stredných a vysokých škôl, dospelí a ďalší záujemcovia. 
termín: priebežne počas celého roka  
zodp.: Mgr. Ľ. Lašová, Mgr. Bc. L. Mikovčáková, Z. Hrdková, M. Kučerová, J. Opialová 
 
Knižnica pre vás 
Propagačné aktivity knižnice zamerané na získavanie nových používateľov a čitateľov, vydávanie 
propagačných materiálov, bibliografických letákov, spracovanie návrhov pozvánok, informačných 
letákov, plagátov a ich prezentovanie na web stránke knižnice, facebooku, instagrame, internetovom 
portáli www.mojekysuce.sk a prostredníctvom e-mailov, na všetkých typoch škôl, školských 
a sociálnych zariadení, spoločenských organizácii a združení v meste a okolí. 
Ponuka možností využívania potenciálu knižnice, ponuka zliav a akcií, odpúšťanie členských 
a sankčných poplatkov, využívanie rodinných preukazov, verejný internet a pod. 
termín: priebežne   zodp.: Mgr. Ľ. Lašová, Mgr. H. Pagáčová, V. Višňáková 
 
Vitajte v knižnici 
Inštruktážne prezentácie služieb knižnice, aktivity ponúkajúce všeobecný rozhľad o komplexných 
službách knižnice, vyhľadávaní informácií a dokumentov cez on-line katalóg Carmen, informácie 
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sprístupnené na web stránke knižnice, instagrame a facebooku, knižničný a výpožičný poriadok, 
usporiadanie knižničného fondu a orientácia čitateľov v priestoroch knižnice, možnosti rezervácie a 
objednania dokumentov, o rešeršných a referenčných službách, objednávky dokumentov 
prostredníctvom MVS a MMVS. 
termín: priebežne      zodp. pracovníci oddelenia KIaKVČ 
 
Knižnično-informačný systém Clavius a internet 
Informačné a inštruktážne prednášky pre študentov SŠ, VŠ a používateľov knižničných služieb 
zamerané na prácu a možnosti vyhľadávania informácií a dokumentov v knižnično-informačnom 
systéme Clavius. Vypracovanie rešerší na požiadanie používateľov knižnice z vlastných i externých 
databáz. Sprostredkovanie žiadaných knižničných dokumentov, ktoré sa nenachádzajú v knižničnom 
fonde Kysuckej knižnice prostredníctvom MVS a MMVS (knihy, zborníky, xerokópie článkov). Na 
požiadanie iných knižníc sprostredkovať výpožičky dokumentov z našej knižnice v rámci MVS. 
termín: priebežne       zodp. pracovníci úseku BIS 
 
 

3. Mládež a spoločnosť  
 
Cyklus podujatí je zameraný na rozvoj vedomostných a osobnostných schopností mladých ľudí, rozvoj 
ich kultúrneho, estetického a etického potenciálu, jazykových schopností. Zároveň sa zameriava na 
prevenciu nežiaducich spoločenských prejavov, zvyšovanie právneho vedomia a na podporu zdravého 
spôsobu života. Cieľom podujatí je všestranný rozvoj kultúrnych, vzdelanostných a vedomostných 
schopností mladých ľudí, výchova k zodpovednosti a správnej životnej orientácii, informovanosť 
o dôsledkoch protispoločenského správania, úcta k životu a všetkým jeho hodnotám. 
 
Prevencia závislostí 
Cyklus prednášok doplnený audiovizuálnymi dokumentmi zameraný na prevenciu všetkých druhov 
závislostí – mládež a toxikománia, alkoholizmus, fajčenie, gamblerstvo; prednášky vedené odbornými 
lektormi OO PZ Čadca, CVČ Čadca, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci. 
termín: priebežne       zodp.: Mgr. H. Pagáčová, J. Opialová 
 
Prevencia kriminality, rasizmu, xenofóbie a závislostí 
Cyklus besied a videoprogramov zameraný na medziľudské vzťahy, na kritiku a odsúdenie nežiaducich 
spoločenských prejavov násilia a intolerancie v spoločnosti. Podujatia pre menšinové rómske etnikum, 
Svetový deň Rómov, Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu  – výstavy, prezentácie, tematické 
podujatia. 
termín: priebežne       zodp.: Mgr. H. Pagáčová, J. Opialová 
 
Človek a jeho zdravie 
Programy zamerané na prevenciu pohlavných ochorení, sexuálnu výchovu, prevenciu AIDS, anorexiu, 
bulímiu, osteoporózu a propagáciu zdravého životného štýlu, zdravú životosprávu a psychohygienu. 
Cyklus prednášok a videoprogramov pre žiakov ZŠ, študentov SŠ a širokú čitateľskú verejnosť. 
Prednášky organizované v spolupráci s odbornými lektormi Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Čadca, lekármi a výživovými poradcami. Tematické výstavy: Svetový deň Hypertenzie; 
Svetový deň zdravia; Svetový deň duševného zdravia; Svetový deň boja proti AIDS. Podujatia pre 
verejnosť prezentované v knižnici, na jej webovej stránke, facebooku a instagrame. 
termín: priebežne         zodp.: J. Opialová 
 
Ozveny medzinárodného festivalu „Jeden svet“ 
Filmová projekcia a prezentácia dokumentárnych filmov zapožičaných z medzinárodného festivalu 
dokumentárnych filmov v Bratislave. Filmové dokumenty sú jedinečným autentickým obrazom 
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súčasného svetového diania, poukazujú na porušovanie ľudských práv a slobôd, problémy životného 
prostredia a pod. Podujatie je organizované v spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození a 
určené žiakom ZŠ a študentom SŠ v meste a okolí. Podujatia prezentované v školách a zdieľané cez link 
aj na web stránke knižnice. 
termín: február – jún    zodp.: Mgr. H. Pagáčová, Bc. L. Mikovčáková, J. Opialová 
 
Osobnosti, zaujímavosti a udalosti 
Prednášky, audiovizuálne prezentácie, besedy a výstavy venované významným osobnostiam 
a udalostiam na Kysuciach, Slovensku i vo svete. Podujatia určené pre stredoškolskú mládež 
a čitateľskú verejnosť prezentované v knižnici, na jej webovej stránke, facebooku a instagrame.  
Tematické okruhy: Štefan Králik, Samo Chalupka, Július Barč –Ivan, Ján Lenčo, Ivan Stodola, Samo 
Chalupka, Erich Maria Remarque, Karol Wojtyla, Alfred Nobel, John Galsworthy a iní. Svetový deň 
poézie, Medzinárodný deň stromov – najkrajšie stromy Slovenska a Kysúc, Deň Zeme, Medzinárodný 
deň pamiatky obetí holokaustu; Svetový deň Rómov; Svetový deň remesiel; Svetový deň ufo; 
Medzinárodný deň jazykov; Medzinárodný deň mieru. 
termín: priebežne   zodp.: Bc. L. Mikovčáková, J. Opialová, M. Bezegová, Z. Hrdková  
 
Živá literatúra 
Slávnostné uvedenia nových kníh do literárneho života a propagácia tvorby regionálnych autorov. 
Autorské stretnutia so súčasnými slovenskými spisovateľmi, publicistami a osobnosťami kultúrneho 
a spoločenského života. Prezentácia ich tvorby, autorské besedy a diskusné fóra s čitateľskou 
verejnosťou. 
termín: priebežne    zodp.: Mgr. H. Pagáčová, Bc. L. Mikovčáková, Z. Hrdková  
 
 

4. Starneme dôstojne  
 

Podujatia určené dospelým, starším a imobilným občanom. Cyklus vzdelávacích podujatí 
(videoprogramy, besedy, prednášky) vedené odbornými lektormi pre obyvateľov zariadení pre seniorov 
a klubov dôchodcov, donáška knižničných dokumentov starším a imobilným občanom, čitateľská súťaž 
„Supersenior roka“. Cieľom podujatí je udržiavať záujem starších ľudí o kultúrne a spoločenské dianie, 
spríjemňovať ich pobyt v domovoch dôchodcov, poskytovať prístup k informáciám a knižným 
dokumentom aj imobilným občanom, vzdelávacími podujatiami umožňovať ľuďom starnúť dôstojne 
a využívať služby knižníc. Mobilným starším občanom umožňovať účasť na kultúrno-výchovných 
podujatiach knižnice, zapájať ich do spoločenského života, umožniť prístup k internetu a formou 
individuálnych inštruktáži pomáhať starším zvládnuť nové technológie. Podujatia pre aktívnych 
seniorov budú doplnené aj vzdelávacím kurzom tréningov pamäti. Cyklus pripravovaných podujatí je 
určený starším mobilným a imobilným občanom, obyvateľom centier sociálnych služieb, zariadení pre 
seniorov a Viacúčelového zariadenia pre seniorov Mesta Čadca. 
 
Týždeň mozgu a tréning pamäti 
Prednáška a cyklus tréningov pamäti. Vzdelávacie, zábavné a terapeutické stretnutia zamerané na 
tréning mozgu a jeho kognitívnych funkcií, nielen pre seniorov. Cyklus podujatí v knižnici a na 
www.stránke knižnice. 
termín: marec - apríl         zodp.: Mgr. H. Pagáčová 
 
Život vo viere, život v zdraví  
Cyklus prednášok, prezentácií a audiovizuálnych programov zameraný na témy: Sv. Terézia z Lisieux, 
Rok na dedine: jar, leto, Kniha kníh BIBLIA, Krížová cesta, Kostol sv. Ondreja v Krásne nad Kysucou, 
Kúpele – návrat zdravia pre nás, Dedičstvo Otcov, zachovaj nám, Pane!, Ľudový odev na Kysuciach, 
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Múzeum kysuckej dediny: skanzen vo Vychylovke, Katolícke noviny. 170.výročie narodenia 
vydavateľa, redaktora, kňaza Martina Kollára, Vianoce na Kysuciach. 
termín: január – december       zodp.: M. Bezegová 
 
Deň pre váš úsmev a Supersenior roka 
Slávnostné podujatie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“, vyhodnotenie čitateľskej súťaže 
o najlepšieho čitateľa v kategórií mobilných seniorov navštevujúcich knižnicu a imobilných seniorov 
umiestnených v centrách sociálnych služieb, v zariadeniach pre seniorov v Čadci a okolí pod názvom 
Supersenior roka 2023. Podujatie doplnené kultúrnym programom. 
termín: október       zodp.: Mgr. H. Pagáčová, M. Bezegová 
 
 

5. Výstavná činnosť 
 
 Tvorba ako vyznanie viery. Výstava sakrálnej tvorby Márie Nemčekovej – Chmeliarovej. 

termín: január       zodp.: Z. Hrdková 
 Čas. Výstava výtvarných prác študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. 

termín: február       zodp.: Z. Hrdková 
 Spoločensko-environmentálne výzvy umeleckej tvorby Františka Veselého. Kurátor výstavy 

Jaroslav Vencálek 
termín: marec – apríl      zodp.: Z. Hrdková 

 Ilustrujem svoju obľúbenú knižku. Výstava ocenených prác výtvarnej súťaže žiakov ZŠ 
a zdravotne znevýhodnených detí. 
termín: marec       zodp.: Z. Hrdková 

 Kniha Kysúc 2022. Výstava nominovaných súťažných titulov regionálnej súťaže. 
termín: marec – apríl       zodp.: V. Višňáková 

 Ján Palárik a Palárikova Raková. Výstava kníh a dokumentov z fondu Kysuckej knižnice v 
Čadci.  
termín: apríl         zodp.: V. Višňáková 

 Môj rozprávkový svet. Výstava ocenených prác výtvarnej súťaže detí MŠ.  
termín: apríl  –  máj        zodp.: P. Gavenčiaková 

 Výtvarná tvorba Eriky Ševčíkovej. Výstava neprofesionálnej kysuckej výtvarníčky. 
termín: máj         zodp.: Z. Hrdková 

 Knihy roka v ŽSK 2022. Výstava nominovaných súťažných titulov regionálnej súťaže. 
termín: máj – jún     zodp.: Mgr. H. Pagáčová, V. Višňáková 

 Oáza talentov. Výstava výtvarných prác študentov výtvarných škôl a akadémií. 
termín: júl        zodp.: Z. Hrdková   

 Matica slovenská – svetlica národa. Výstava materiálov a knižných dokumentov pri príležitosti 
160. výročia založenia Matice Slovenskej. 
termín: august       zodp.: Mgr. H. Pagáčová, V. Višňáková  

 Tvoríme pre radosť. Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci. 
termín: september      zodp.: Z. Hrdková 

 Farebná duša Martina Šafárika. Výtvarná tvorba kňaza, maliara a operného speváka. Výstava 
v rámci 19. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň 2023.  
termín: október – november     zodp.: Z. Hrdková 

 Martin Kellenberger – výtvarná a ilustračná tvorba. Výstava v rámci 55. ročníka 
celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2023.  
termín: november- december     zodp.: Z. Hrdková 

 Nakresli si betlehem. Výstava ocenených prác výtvarnej súťaže detí. 
termín: december      zodp.: Z. Hrdková 

 



PLÁN ČINNOSTI KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI NA ROK 2023 

 

20 

 

CC..  OOddddeelleenniiee  kknniižžnniiččnnoo--iinnffoorrmmaaččnnýýcchh  aa  kkuullttúúrrnnoo--vvzzddeelláávvaaccíícchh  ččiinnnnoossttíí    
 
Plán registrovaných používateľov: 

spolu:     5 000 
z toho do 15 rokov   1 900 
z toho dospelí    3 100 

 
Plán výpožičiek knižničných dokumentov 

spolu:                 230 000 
z toho náučnej literatúry pre dospelých   46 000 

  krásnej literatúry pre dospelých   84 000 
  náučnej literatúry pre deti    19 000 
  krásnej literatúry pre deti    53 000 
  ostatné dokumenty       3 000 
  periodiká      25 000 

termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 
 
Plnenie hlavných merateľných ukazovateľov, výpožičiek a registrovaných čitateľov, ich sledovanie a 
porovnávanie je trvalou úlohou. Zistené výsledky sa budú využívať v podkladových analýzach a 
perspektívnych výhľadov do budúcnosti.  
Hlavným cieľom oddelenia je zvyšovať kvalitu poskytovaných knižnično-informačných, konzultačných 
a bibliografických služieb používateľom knižnice, ale aj najširšej verejnosti a vytvárať priestor pre 
štúdium a trávenie voľného času v knižnici. Viesť čitateľov k pravidelným návštevám knižnice, naučiť 
ich orientovať sa vo fonde knižnice, pracovať s on-line katalógom Carmen, podporovať rozvoj zručnosti 
s počítačom a internetom. Skvalitňovať individuálnu prácu s čitateľom, prácu s kolektívnymi 
návštevníkmi, zvyšovať návštevnosť knižnice a počet registrovaných používateľov propagovaním 
služieb a knižničného fondu. V záujme zvýšenia počtu výpožičiek plánuje knižnica usporiadať také 
podujatia, ktoré prilákajú väčší počet záujemcov rôznych vekových kategórií. Súčasťou jednotlivých 
podujatí budú aj tematické výstavky literatúry z knižničného fondu, ktoré si čitatelia budú môcť 
vypožičať. 
 Klásť dôraz na zefektívnenie knižnično-informačných služieb za účelom spokojnosti používateľov 

knižnice a uspokojovania čitateľských potrieb pri získavaní nových používateľov a využívať formu 
individuálneho prístupu. 

 termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 
 
 V rámci knižnično-informačného systému CLAVIUS poskytovať absenčné a prezenčné výpožičky 

knižničných dokumentov, ich prolongáciu, rezervovanie, objednanie a odloženie kníh z police. 
 termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Prispievať k rozvoju čitateľskej, informačnej, digitálnej gramotnosti a zvyšovať povedomie 

o poskytovaných službách a v spolupráci so všetkými stupňami škôl organizovať informačnú 
výchovu. Prostredníctvom prehliadky jednotlivých oddelení knižnice naučiť používateľov 
a návštevníkov knižnice orientovať sa v oblasti náučnej a krásnej literatúry, oboznámiť sa s online 
katalógom CARMEN, so stavaním fondu, MDT. 

 termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Propagovať knižnično-informačné služby prostredníctvom názornej propagácie: letákov, plagátov, 

násteniek, výstav, výstaviek, výstavných panelov a upriamiť ich pozornosť na internetovú stránku 
knižnice ako zdroj informácií o poskytovaných službách a aktivitách knižnice. 

 termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 
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 Systematicky aktualizovať webovú stránku knižnice a jej obsah. Propagovať služby knižnice 
prostredníctvom web stránky knižnice, sociálnej siete facebook a instagram a odosielaním e-mailov 
jednotlivým používateľom knižnice cez knižnično-informačný systém Clavius. 

 termín: priebežne          zodp.: D. Truchlý, Mgr. H. Pagáčová, Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Poskytovať ústne faktografické informácie, bibliografické informácie z rôznych oblastí k 

 požadovaným témam, o autoroch, knižničnom fonde, dokumentoch, a pod. 
 termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Sledovať dodržiavanie výpožičnej lehoty knižničných dokumentov, zasielanie upomienok e-mailom 

i poštou a vyberanie poplatkov za poskytované služby v zmysle Aktuálneho cenníka a Knižničného 
a výpožičného poriadku. 

 termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Umožňovať používateľom knižnice v rámci skvalitňovania služieb využívanie nových služieb 

v oblasti online komunikácie – možnosť stiahnuť si digitálny preukaz do mobilu, elektronické 
platby prostredníctvom internet bankingu, možnosť platby za poskytované služby cez terminál 
v knižnici. 

 termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Predstavovať nové možnosti využívania potenciálu knižnice: ponúkaním zliav a akcií, odpúšťaním 

členských a sankčných poplatkov v určených dňoch, využívaním rodinných preukazov a pod. 
 termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Sprístupniť internet čo najväčšiemu počtu obyvateľov a ďalších služieb spojených s využívaním 

výpočtovej techniky: zálohovanie dát na CD, USB, flashdisk, čiernobiela a farebná tlač z počítača, 
internetu i prenosných zariadení.  

 termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Naďalej poskytovať elektronickú referenčnú službu „Spýtajte sa knižnice“ a reagovať na otázky 

týkajúce sa knižnično-informačných služieb a organizovaných aktivitách KK.  
 termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Sprostredkovať používateľom žiadané dokumenty, ktoré sa nenachádzajú vo fonde Kysuckej 

knižnice v Čadci, prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a medzinárodnej 
medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS), vrátane kópii článkov z periodík a na požiadanie 
iných knižníc sprostredkovávať výpožičky z fondu KK. 

 termín: priebežne      zodp.: M. Bezegová, Bc. L. Mikovčáková 
 
 Vypracovávať rešerše z vlastného fondu KK a z iných zdrojov cez webový portál ku katalógom 

a zbierkam slovenských knižníc a poskytovať ich používateľom v tlačenej forme i emailom. 
 termín: priebežne   zodp.: M. Bezegová, Bc. L. Mikovčáková, J. Opialová 
 
 Realizovať donáškovú službu kníh a periodík pre imobilných a dlhodobo chorých občanov mesta 

Čadce a okolia, do centier sociálnych služieb, zariadení pre seniorov a špeciálnych zdravotných 
zariadení, a tým sprístupniť knižnicu ľuďom, ktorí ju nemôžu fyzicky navštíviť. 

 termín: priebežne       zodp.: J. Opialová, M. Bezegová  
 
 Viesť štatistiku registrovaných používateľov a ďalších údajov, ktoré sú ukazovateľmi záujmu o 

služby KK a mesačne ju vyhodnocovať a sledovať jej plnenie. 
 termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 
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 Poskytovať doplnkové služby - možnosť viazania dokumentov (hrebeňová väzba, tepelná väzba), 
skenovanie dokumentov, laminovanie, reprografické a kopírovacie služby z knižničných 
dokumentov. 

 termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Pravidelne dopĺňať knižničné dokumenty do staničnej knižnice z vyradených kníh knižnice a z 

darov od používateľov knižnice.  Knihobúdka je umiestnená na hlavnej železničnej stanici v Čadci. 
 termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 

 
 Umožniť bezplatný prístup k článkom odborných časopisov a ku online knihám a k elektronickým 

informačným zdrojom partnerskej knižnice CVTI SR. 
 termín: priebežne        zodp.: Mgr. Ľ. Lašová 
  

D. Úsek koordinácie a metodiky 
 

1. V rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov a knihovníkov verejných knižníc regiónu, príp. iných 
typov knižníc a rozširovania ich vedomosti pripraviť rôzne formy vzdelávacích aktivít, ktoré budú 
orientované na moderné trendy knihovníctva a informatiky, rôzne aktivity z oblasti kultúry, no 
najmä z literatúry (seminár, prednášky, prezentácie ...). Súčasťou tejto oblasti bude aj vydávanie 
metodických a inštruktážnych materiálov na pomoc pri knihovníckej práci. 
termín: september – november      zodp.: Mgr. J. Mudríková 

 
2. Poskytovať metodicko-poradenskú pomoc zriaďovateľom verejných, školských a špeciálnych 

knižníc na základe ich potrieb a požiadaviek, s ktorými sa obrátia na Kysuckú knižnicu v Čadci. 
termín: január – december     zodp.: Mgr. J. Mudríková 

 
3. Poskytovať metodicko-poradenskú pomoc knižniciam v regióne prostredníctvom metodických 

návštev, príp. konzultácií, na ktorých v zmysle vyjadrených potrieb verejných, školských 
a špeciálnych knižníc budú okrem metodika participovať aj ďalší odborní pracovníci KK, ktorým 
to vyplýva z pracovných náplní. Absolvovanie minimálne 15 metodických návštev vo 
verejných knižniciach (výber knižníc – na základe požiadaviek knihovníkov a na základe 
vykazovaných výsledkov za rok 2022; metodické návštevy v školských a špeciálnych knižniciach 
realizovať na základe požiadania zriaďovateľa príp. knihovníka knižnice): 

 
3.1 v rámci metodickej pôsobnosti usmerňovať väčšie verejné knižnice k automatizácii 

knižničných procesov a následne im pomôcť pri zavádzaní knižnično-informačného systému, 
termín: január – december      zodp.: Mgr. J. Mudríková 

 
3.2 poskytovať konzultácie a pomoc začínajúcim knihovníkom, príp. ich priame zaučenie, 
termín: január – december     zodp.: Mgr. J. Mudríková 

 
3.3 v rámci metodického usmerňovania pripraviť pre verejné knižnice regiónu plán riadnych 

revízií knižničného fondu na rok 2023 a 2024 v zmysle § 14 Zákona o knižniciach č. 
126/2015 Z. z. s dôrazom na dodržanie periodicity revízie podľa veľkosti knižničného fondu, 

termín: január – december                zodp.: Mgr. J. Mudríková 
 

3.4 prehodnotiť stav obecných knižníc, ktoré sú stagnujúce a zaostávajúce s možnosťou zvrátiť 
túto nepriaznivú situáciu, získať informácie o príčinách stagnácie. 

termín:  január – december     zodp.: Mgr. J. Mudríková 
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4. Pomoc a usmernenie knižníc v metodickej pôsobnosti KK pri zverejňovaní informácií o knižnici, 
o jej knižničnom fonde, poskytovaných službách a organizovaných aktivitách a ich propagácii vo 
všetkých formách (prostredníctvom výstavných plôch a priestorov, internetu a sociálnych sietí, 
prostredníctvom iných médií ako miestny verejný rozhlas, regionálne a celoslovenské média).  
termín: január – december     zodp.: Mgr. J. Mudríková 
 

5. Aktualizovať adresár verejných mestských a obecných knižníc regiónu k 31.1.2023 a k 31.6.2023; 
vytvoriť na webstránke KK podstránku o verejných knižniciach s linkami, kontaktmi, 
informáciami o činnosti a hlavných aktivitách obecných a mestských knižníc v metodickej 
pôsobnosti KK so zverejnením týchto informácií na webovej stránke KK. 
termín: január – december     zodp.: Mgr. J. Mudríková 
 

6. Zabezpečiť prepojenosť a vzájomnú spoluprácu verejných mestských a obecných knižníc 
v regióne, ako aj školských a špeciálnych knižníc. 
termín: január – december     zodp.: Mgr. J. Mudríková 
 

7. Zrealizovať benchmarking: meranie a  porovnávanie výkonov verejných knižníc. Usmerňovať 
verejné knižnice regiónu na zaradenie sa do benchmarkingu v prípade jeho rozšírenia na 
slovenskej strane a umožniť ďalším knižniciam zapojiť sa do neho. 
termín: január – december     zodp.: Mgr. J. Mudríková 
 

8. Zúčastňovať sa na prezenčných príp. online poradách, školeniach a seminároch, týkajúcich sa 
metodickej činnosti. Zúčastňovať sa na ďalšom vzdelávaní v oblasti pôsobnosti a sebavzdelávania 
sa. 
termín:  január – december     zodp.: Mgr. J. Mudríková 
 

9. Vydať a zverejniť na web stránke knižnice periodikum knihovníkov regiónu Kysúc: Kysucký 
knihovník v rámci edičnej činnosti. 
termín: minimálne 1x ročne – júl    zodp.: Mgr. J. Mudríková 
 

10. Spolupracovať na aktivitách a činnostiach iných organizačných úsekov KK podľa potreby (napr. 
pri realizácií kultúrno-vzdelávacích podujatí, pri zavádzaných progresívnych procesov do 
knihovníckych činnosti). 
termín:  január – december     zodp.: Mgr. J. Mudríková 
 

11. Aktivovať knihovníkov verejných knižníc regiónu, aby v rámci Týždňa slovenských knižníc, ale 
aj ďalších udalosti, venovali pozornosť propagácií svojej knižnice, jej služieb, čítania a podujatí. 
termín:  január – december     zodp.: Mgr. J. Mudríková 

 
12. Vyhodnotiť prácu knihovníkov verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto za 

účelom odovzdania ocenení Knihovnícky počin roka 2023 - ocenenie zaujímavých a prínosných 
aktivít knižníc a knihovníkov, ktoré má Kysucká knižnica v Čadci v metodickej pôsobnosti pri 
príležitosti Vyhodnotenia činnosti a hospodárenia verejných knižníc okresov Čadca a KNM 2022. 
termíny: august – vypracovanie aktuálnych podmienok oceňovania na základe zistenie stavu 

   v knižniciach  
november/december  – vyhodnotenie a odovzdanie ocenení 

zodp.: Mgr. J. Mudríková 
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E. Úsek akvizície, katalogizácie a centrálneho doplňovania KF 
 
 Plánovaný prírastok KF a periodík v celkovej hodnote vo výške cca 15 000,00 €; 
 Plánovaný prírastok: 2 000 KJ, z toho kúpou cca 1 500 KJ v hodnote cca 11 600,00 €; 
 Plánovaný nákup: 65 titulov periodík v hodnote cca 3 400,00 €; 

termín: knižničné jednotky – priebežne  
periodiká – 2x ročne   

zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová, Bc. J. Hausmanová, Bc. L. Mikovčáková 
 
 Zabezpečiť uzatvorenie dohôd s novými distribútormi, vydavateľstvami a kníhpredajcami o nákupe 

knižných dokumentov. 
termín: priebežne 
zodp.: riaditeľka PhDr. J. Bírová, PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová, Bc. J. Hausmanová 

 
 Monitorovať a získavať nových knižných distribútorov s výhodnými podmienkami nákupu 

knižničných dokumentov pre knižnicu. 
termín: priebežne     zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová 

 
 Zabezpečiť na základe zmluvných vzťahov doplňovanie knižničného fondu obecným a mestským 

knižniciam formou centrálneho nákupu knižných dokumentov na rok 2023.  
termín: priebežne       zodp.: Bc. J. Hausmanová 

 
 Spracovať štatistický sumár o činnosti KK za rok 2022 na úseku katalogizácie a centrálneho 

nákupu. 
termín: január   zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová,  Bc. J. Hausmanová 

 
 Zabezpečovať ochranu KF KK verifikáciou a pomocou knižných magnetických ochranných štítkov. 

termín: priebežne  zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová, Bc. J. Hausmanová 
 
 V zmysle zásad akvizičnej politiky a návrhov akvizičnej komisie získavať knižničné dokumenty a 

dopĺňať knižničný fond KK z finančných prostriedkov KK, z finančných prostriedkov zriaďovateľa 
ŽSK, z Fondu na podporu umenia, z grantových systémov, príp. sponzorských príspevkov iných 
organizácii a darov.  
termín: priebežne     zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová 

 
 Realizovať stretnutia akvizičnej komisie.  

termín: 1x za štvrťrok      zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová 
 

 Viesť evidenciu objednávok knižničných dokumentov pre KK a pre centrálny nákup knižníc 
kysuckého regiónu a ich následné zverejnenie na webovej stránke KK. 
termín: priebežne  zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová, Bc. J. Hausmanová 

 
 Získané knižničné dokumenty spracovať podľa menného a vecného popisu vo forme 

bibliografického záznamu, lokačných údajov a údajov o exemplári. 
termín: priebežne     zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová 
 

 Udržiavať, tvoriť a budovať slovníky pre tvorbu autorít a MDT v zmysle metodických usmernení 
SNK a odstraňovať duplicitu v slovníkoch autorít. 
termín: priebežne     zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová 
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 Naďalej odstraňovať v databáze nedostatky, spôsobené konverziou dát z knižnično-informačného 
Librisu do KIS Clavius. 
termín: priebežne     zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová 

 
 Pokračovať v odstraňovaní z databázy už nepoužívaných podtried MDT a realizovať zmeny v triede 

9 a nahrádzať ich príslušnými triedami a podtriedami MDT, príp. presunom do príslušných  tried 
MDT. 
termín: priebežne     zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová 

 
 Na základe konzultácií s knihovníkmi mestských a obecných knižníc doplňovať knižnými 

dokumentmi knižničný fond knižniciam regiónu, ktoré sa zapoja do centrálneho nákupu. 
termín: priebežne       zodp.: Bc. J. Hausmanová 

 Naďalej spracovávať v knižnično-informačnom systéme Clavius novozískané tituly periodík. 
termín: priebežne      zodp.: Bc. L. Mikovčáková 

 
 Viesť evidenciu periodík, urgovať nedodané čísla, viesť štatistické ukazovatele a vyraďovať 

periodiká. 
termín: priebežne       zodp.: Bc. L. Mikovčáková  

 
 Na základe návrhov vyraďovacej komisie a vyjadrenia štatutárneho orgánu KK vyradiť knižničné 

dokumenty, navrhnuté vyraďovacou komisiou na vyradenie z dôvodu nedobytnosti, poškodenia 
alebo straty. 
termín: priebežne     zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová 

 
 Na základe návrhov vyraďovacej komisie a vyjadrenia štatutárneho orgánu KK vyradiť knižničné 

dokumenty, navrhnuté vyraďovacou komisiou, na vyradenie z dôvodu duplicity, multiplicity 
a zastaranosti. 
termín: 1x ročne      zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová 

 
 Viesť zoznam prírastkov a úbytkov knižničných dokumentov KK v elektronickej a tlačenej forme. 

termín: priebežne – elektronická forma; 1x ročne - printový výstup 
zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová 

 
 Získané knižničné dokumenty pre centrálny nákup odborne spracovávať, doplniť katalógom a 

knižným lístkom a 1 krát mesačne pripraviť na prevzatie mestskými a obecnými knižnicami. 
 termín: 1 x mesačne      zodp.: Bc. J. Hausmanová 

 
 Poskytovať metodickú pomoc a poradenské služby obecným a mestským knižniciam v rámci 

odbornej akvizičnej činnosti a spracovania knižničného fondu. 
termín: podľa potreby knižníc 
zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová, Bc. J. Hausmanová 

 
 Pravidelne aktualizovať rubriku Nové knihy na webovej stránke KK a v regionálnych periodikách. 

 termín: priebežne       zodp.: Bc. J. Hausmanová 
 
 Vyradený knižničný fond vyradiť v prírastkových zoznamoch. 

termín: priebežne     zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová 
 
 Tvoriť a udržiavať katalóg knižničných dokumentov KK. 

termín: priebežne    zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová 
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 Zúčastňovať sa na poradách, školeniach a seminároch, týkajúcich sa akvizičnej a katalogizačnej 
činnosti, organizovaných SNK v Martine a zúčastňovať sa na ďalšom vzdelávaní a sebavzdelávaní 
v oblasti pôsobnosti. 
termín: priebežne     
zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová, Bc. J. Hausmanová 

 
 

F. Úsek regionálnej dokumentácie a bibliografie 
 
Prioritnou úlohou regionálnej dokumentácie v roku 2023 bude pokračovať v doplňovaní databázy 
regionálnych menných, korporatívnych autorít a geografických názvov v  knižnično-informačnom 
systéme Clavius / Regionálna databáza - obecná úroveň - úloha potrebná pre kvalitné zostavovanie 
personálnych bibliografií a kalendárií. 
Ďalšie úlohy: 
 pokračovať v priebežnom spracovaní popisov článkov a v knižnično-informačnom systéme Clavius 

- Články a Rozpisy monografií, 
 zostavovať a vydávať výberové bibliografie a bibliografické letáky a kalendárium na rok 2023 – 

spolu 5 titulov, 
 priebežne poskytovať ústne, písomné a faktografické informácie z vlastných a externých zdrojov, 
 podľa požiadaviek používateľov priebežne vypracovať rešerše na regionálne témy (v tlačenej 

forme, e-mailom), 
 priebežne zabezpečovať prefotenie /xerox/ regionálnych materiálov používateľom knižnice, 
 pokračovať v priebežnom preznačovaní knižničného fondu bibliografického fondu  a spätne 

dopĺňať chýbajúce údaje o dokumente a predmetové heslá v systéme Clávius - Retro periodiká tak, 
aby sa dokumenty riadne zobrazovali v online katalógu KK.  

 termín: priebežne       zodp.: V. Višňáková 
 
Výstavná činnosť: 
podieľať sa na tvorbe výstav regionálnych osobností a udalostí v priestoroch KK – spolu 6 výstav: 
 Kniha Kysúc 2022. Výstava nominovaných kníh anketovej čitateľskej súťaže Kniha Kysúc,  
 Anton Pajonk – 70. výročie narodenia,  
 Dominik Choluj – 100. výročie narodenia,  
 Kniha roka. Putovná výstava víťazných kníh,   
 Jurinova jeseň 2023, 
 Jašíkove Kysuce 2023. 

termín: priebežne       zodp.: V. Višňáková 
 
Výskumná činnosť  
 uskutočňovať priebežný výskum, bádanie života a literárneho diela osobností Kysúc a získané 

informácie využívať pri edičnej činnosti KK (Kalendárium výročí osobností Kysúc 2023, Anton 
Pajonk – personálna bibliografia – spolu 2 tituly) a vyhľadávať v dostupných zdrojoch životopisné 
údaje regionálnych osobností a priebežne ich doplňovať do podsystému Clavius - Obecná úroveň - 
Autority.  
termín: priebežne       zodp.: V. Višňáková 

 
Spolupráca pri organizovaní kultúrnych podujatí regionálneho zamerania 
 podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí regionálneho charakteru, ktoré organizuje KK – Kniha 

Kysúc, Jašíkove Kysuce, Jurinova jeseň a pod. (výstavná činnosť, informačné letáky a iné poverené 
úlohy). 
termín: priebežne       zodp.: V. Višňáková 
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Edičná činnosť – spolu 5 titulov 
 Kalendárium výročí regionálnych osobností a významných udalostí v okrese Čadca a Kysucké 

Nové Mesto na rok 2023 / zost. Viera Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci, 2023 
 Anton Pajonk - výberová personálna bibliografia / zost. Viera Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica 

v Čadci, 2023 
 Ivan Mojík: bibliografický leták zostavený pri príležitosti 95. výročia narodenia / zost. Viera 

Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci, 2023 
 Dušan Mikolaj: bibliografický leták zostavený pri príležitosti 75. výročia narodenia / zost. Viera 

Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci, 2023 
 Dominik Choluj: bibliografický leták zostavený pri príležitosti 100. výročia narodenia / zost. Viera 

Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci, 2023 
termín: január -  december       zodp.: V. Višňáková 

Plánovaná edičná činnosť sa v priebehu príslušného kalendárneho roka priebežne prispôsobuje Plánu 
činnosti Kysuckej knižnice v Čadci a aktuálnym požiadavkám. 
 
 

GG..  PPrrooppaaggáácciiaa  aa  pprreezzeennttáácciiaa  kknniižžnniiccee    
aa  jjeejj  kknniižžnniiččnnoo--iinnffoorrmmaaččnnýýcchh  aa  kkuullttúúrrnnoo--vvzzddeelláávvaaccíícchh  ččiinnnnoossttíí  

  
Aktualizácia www stránky knižnice, propagácia na facebooku, instagrame, priebežná archivácia 
zverejňovaných všetkých informácií a ich zabezpečenie pre prípad hardvérového a softvérového 
zlyhania. 
Hlavní zodpovední za obsahovú (textovú a obrazovú) náplň:  
 webových stránok KK: riaditeľ KK, Mgr. Ľ. Lašová, Mgr. H. Pagáčová, V. Višňáková, 

        Bc. I. Mesarošová, Mgr. J. Mudríková, PaedDr. M. Krkošková 
 facebook KK a instagram KK: Mgr. H. Pagáčová, Bc. I. Mesarošová,  
Zodpovedný za technické zabezpečenie a archiváciu na externé zdroje: D. Truchlý, termín: priebežne 
Zodpovední  za finančné zabezpečenie web priestoru: riaditeľka PhDr. J. Bírová, Ing. V. Mráziková 
 
 Podstránka: Pripravujeme - kalendár podujatí na jednotlivé mesiace v roku  

termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. H. Pagáčová  
 
 Podstránka: Nové knihy - novinky prezentované v on-line katalógu Carmen 

termín: priebežne zodp.: PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová, Bc. J. Hausmanová  
 
 Podstránka: Periodiká - zoznam novín a časopisov v Kysuckej knižnici v Čadci 

termín: priebežne     zodp.: obsahové zabezpečenie Bc. L. Mikovčáková 
 
 Podstránka: Knižnica v médiách – články a videá o knižnici, ktoré boli propagované 

v periodickej tlači a v médiách 

 termín: priebežne     zodp.: obsahové zabezpečenie V. Višňáková 

 
 Podstránka: Otváracie hodiny 
 termín: priebežne     zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Podstránka: Instagram 
 termín: priebežne     zodp.: obsahové zabezpečenie Bc. I. Mesarošová 
 
 Podstránka: Facebook 
 termín: priebežne  zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. H. Pagáčová, Bc. I. Mesarošová 
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 Podstránka: Domov - propagovanie kultúrno-výchovných podujatí  
termín: priebežne   
zodp.: obsahové (textové a obrazové) zabezpečenie riaditeľ KK, Mgr. H. Pagáčová 

 
 Podstránka: Domov - aktuálne oznamy používateľom a ich odosielanie e-mailom jednotlivým  

                      používateľom knižnice 
 termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Podstránka: Informácie – O knižnici 
 termín: priebežne  zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. J. Mudríková, V. Višňáková 
 
 Podstránka: Informácie – O knižnici – K dejinám knižnice 
 termín: priebežne  zodp.: obsahové zabezpečenie riaditeľka PhDr. J. Bírová 
 
 Podstránka: Informácie – O knižnici – Pamätné izby v knižnici 
 termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. J. Mudríková, V. Višňáková 
 
 Podstránka: Informácie - Dokumenty – Dokumenty knižnice 
 termín: priebežne   zodp.: obsahové zabezpečenie riaditeľka PhDr. J. Bírová 
 
 Podstránka: Informácie - Dokumenty – Objednávky, Faktúry, Zmluvy 
 termín: priebežne  zodp.: obsahové zabezpečenie E. Čarnecká, Ing. V. Mráziková 
 
 Podstránka: Informácie – Dokumenty – Ochrana osobných údajov 
 termín: priebežne   zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Podstránka: Informácie – Dokumenty – Etický kódex KK v Čadci  
 termín: priebežne   zodp.: obsahové zabezpečenie riaditeľka PhDr. J. Bírová 
 
 Podstránka: Informácie – Dokumenty – Logá KK Čadca 
 termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie D. Truchlý 
 
 Podstránka: Informácie – Tlačové správy  

termín: priebežne   zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. H. Pagáčová 
 
 Podstránka: Informácie – Knihy z dotácie FPU 
 termín: priebežne  zodp.: obsahové zabezpečenie PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová 
 
 Podstránka: Informácie – Partnerské knižnice  
 termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie riaditeľka PhDr. J. Bírová 
 
 Podstránka: Služby - Služby čitateľom 

termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Podstránka: Služby - Služby knižniciam 
 termín: priebežne     zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. J. Mudríková 
 
 Podstránka: Služby - Ponuka pre školy  
 termín: priebežne     zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. H. Pagáčová  
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 Podstránka: Služby – Služby kolektívnym používateľom 
 termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Podstránka: Služby – MVS 
 termín: priebežne     zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Podstránka: Služby – Rešerš 

 termín: priebežne     zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. Ľ. Lašová 
 

 Podstránka: Služby – Elektronické informačné zdroje 

 termín: priebežne     zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Podstránka: Služby – Elektronické platby 

 termín: priebežne     zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. Ľ. Lašová 
 
 Podstránka: Služby – Prednášková miestnosť - prenájom 
 termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie riaditeľka PhDr. J. Bírová 
 
 Podstránka: Podujatia - Kniha Kysúc  
 termín: priebežne     zodp.: obsahové zabezpečenie V. Višňáková 

 

 Podstránka: Podujatia - Literárny počin  
termín: priebežne     zodp.: obsahové zabezpečenie V. Višňáková 

 
 Podstránka: Podujatia - Andersenova noc 

 termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. H. Pagáčová  
 

 Podstránka: Podujatia - Kysucké rozprávkové kráľovstvo  
termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. H. Pagáčová 

 
 Podstránka: Online aktivity 

termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. H. Pagáčová 

 
 Podstránka: Činnosť- Regionálna bibliografia 

termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie V. Višňáková 

 
 Podstránka: Činnosť - Metodika 

termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. J. Mudríková 
 
 Podstránka: Činnosť – Knihovnícky počin 

termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. J. Mudríková 
 
 Podstránka: Činnosť – Optimálna knižnica - semináre 

termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. J. Mudríková 
 
 Podstránka: Činnosť - Akvizícia a katalogizácia 

termín: priebežne zodp.: obsahové zabezpečenie PaedDr. M. Krkošková, Ing. J. Kováčová 
 
 Podstránka: Činnosť – Projekty 

termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. J. Mudríková 
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 Podstránka: Činnosť - Edičná činnosť  
termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie V. Višňáková 

 

 Podstránka: Činnosť - Klubová činnosť  
termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. H. Pagáčová  

 

 Podstránka: Činnosť - E-výstavy 

termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie V. Višňáková 

 
 Podstránka: Činnosť - Virtuálny sprievodca Kysucami 

termín: priebežne   zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. J. Mudríková, V. Višňáková 
 
 Podstránka: Činnosť - Rešerše  

termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie V. Višňáková 

 

 Podstránka: Činnosť - Občianske združenie Literárny kompas  
termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie  Ing. J. Kováčová 

 
 Podstránka: Činnosť - Pobočka knižnice 

termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. J. Mudríková 
 
 Podstránka: Literárne súťaže - Jašíkove Kysuce 

termín: priebežne  zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. H. Pagáčová, Bc. L. Mikovčáková 

 

 Podstránka: Literárne súťaže - Jurinova jeseň  
termín: priebežne  zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. H. Pagáčová, Z. Hrdková 

 

 Podstránka: Fotogaléria  
termín: priebežne   zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. H. Pagáčová, I. Mesarošová 

 

 Podstránka: Kontakty  
termín: priebežne    zodp.: obsahové zabezpečenie Mgr. Ľ. Lašová 

 
 

Komunikácia s médiami: Žilinský samosprávny kraj, regionálne týždenníky: Kysuce – Nezávislý 
týždenník Kysučanov, MY Nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región, Kysucká televízia, 
internetový portál https://www.mojekysuce.sk/ celoslovenské organizácie a periodiká, celoslovenské 
televízne a rozhlasové médiá. 
termín: priebežne   
hlavný zodp.: obsahové (textové a obrazové) zabezpečenie Mgr. H. Pagáčová na základe podkladov  

                zamestnancov KK po odsúhlasení riaditeľky PhDr. J. Bírovej 
 


