
Stav a činnosť  knižníc v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto 
v roku 2021 
 
Sieť verejných knižníc 

Ukazovateľ 
Okres 

ČADCA 

Okres 
KYSUCKÉ NOVÉ 

MESTO 
Počet obyvateľov v okrese spolu 89 023 32 927 
Počet obyvateľov v okresnom sídle 23 443 14 768 
Počet školopovinných detí v okrese 7 433 2 886 
Počet školopovinných detí v okresnom sídle 1 879 1 312 
Počet verejných knižníc v okrese 21 11 
         z toho regionálna knižnica 1 +1 0 
         mestské knižnice + pobočky 2 1 
         profes. knižnice + pobočky 4 1 
         neprof. knižnice + pobočky 14 9 
Počet zrušených knižníc 0 0 
Počet nepracujúcich knižníc 2 1 
   z toho počet knižníc nepracujúcich viac ako 5 
rokov  

0 0 

Počet knižníc s obnovenou činnosťou 0 0 
Zmeny v profesionalizácii /+-/ -4 -2 
Počet knižníc bez finančných prostriedkov  
na nákup KF 

11 4 

Počet automatizovaných knižníc 9 3 
Počet knižníc s internetom pre verejnosť 9 3 
Centrálny nákup pre knižnice -  počet knižníc 9 4 
Metodická pomoc pri spracovaní projektov 6 3 
Počet konzultácií k projektom 28 8 
Metodická pomoc pri revízii KF 4 1 

 
Komentár k činnosti verejných knižníc v metodickej pôsobnosti: 
V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2021 okrem 1 regionálnej knižnice - 
Kysuckej knižnice v Čadci, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho 
kraja pôsobili aj ďalšie verejné knižnice, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, 
okrem Obecnej knižnice vo Svrčinovci, ktorej zriaďovateľom je Obecný podnik. V roku 2021 
MsK v Turzovke zmenila svojho zriaďovateľa – prešla spod zriaďovateľskej pôsobnosti 
Kultúrneho a spoločenského strediska k 1.1.2021 pod Mesto Turzovka. Stav k 31.12.2021: 

 3 mestské knižnice – v okrese Čadca sú 2 (MsK v Krásne nad Kysucou a MsK 
v Turzovke v zriaďovateľskej pôsobnosti miest), v okrese Kysucké Nové Mesto 1 
(MsK v Kysuckom Novom Meste v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta); 

 28 obecných knižníc:  
- 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, Snežnica – 
všetky v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí). 

 
Verejné knižnice v roku 2021 od januára do mája a od októbra do decembra pracovali 
v obmedzených podmienkach, príp. ich na túto dobu zriaďovateľ zatvoril. Počas ostatných 
mesiacov sa činnosť knižníc sústredila hlavne na výpožičné služby. Podujatia boli 
organizované v minimálnom množstve.  
Celospoločenská situácia spôsobená vírusom COVID-19 a z toho vyplývajúcich zavedených 
opatrení zapríčinila aj stagnáciu obecných knižníc. Kým v roku 2020 v regióne fungovali 
všetky verejné knižnice, v roku 2021 sa vyskytli 3, kde z rôznych príčin (od dlhodobých 
zdravotných problémov knihovníčky cez personálne a finančné problémy zriaďovateľov), 
ktoré spôsobila pandémia, bola prevádzka zatvorená celoročne. Ide o neprofesionalizované 
obecné knižnice: v okrese Čadca sú to 2 knižnice (Staškov a Svrčinovec) a v okrese Kysucké 
Nové Mesto 1 knižnica (Povina). Celoročne zatvorená Obecná knižnica vo Svrčinovci 
realizovala nákup kníh. 
V minulom roku sme zaznamenali pokles profesionalizácie knižníc - v okrese Čadca o 4 
knižnice a v okrese Kysucké Nové Mesto o 2 knižnice. Tento jav sa udial taktiež z dôvodov 
pandémie, kedy zriaďovateľ presunul knihovníka na iné práce a obmedzil prevádzku knižnice. 
Čo je potešujúce, že knihovníkom bolo umožnené v čase zatvorenej knižnice zrealizovať riadne 
revízie KF (Makov, Nesluša, Nová Bystrica, Turzovka, Zákopčie). Taktiež v niektorých 
knižniciach využili obdobie uzatvorenia knižníc na spracovanie knižničného fondu (KIS bol 
zakúpený do knižníc v Novej Bystrici a v Nesluši). 
Aj keď oproti roku 2020 je viac knižníc, ktoré nedostali od zriaďovateľa prostriedky na nákup 
KF, služba, ktorú ponúka KK verejným knižniciam – Centrálne dopĺňanie knižničných fondov 
bola využívaná vo väčšej miere ako v predchádzajúcich rokoch (bližšie informácie sú 
špecifikované v časti II. Odborná činnosť knižnice, 1.1. Knižničné fondy: Centrálne dopĺňanie 
knižničných fondov verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové). 
 
 
 

Sieť školských knižníc 

Ukazovateľ 
Okres 

ČADCA 

Okres 
KYSUCKÉ NOVÉ 

MESTO 
Počet školských knižníc v metodickej 
pôsobnosti 

33 9 

Počet metodických návštev školských 
knižníc 

0 0 

Počet metodických konzultácií v rámci 
školských knižníc  

17 0 

 
Komentár k činnosti školských knižníc v metodickej pôsobnosti KK: 
Úsek koordinácie a metodiky má veľmi dobré vzťahy so školskými knižnicami. Táto 
spolupráca sa vyvíja vyše 20 rokov. KK ponúka školským knižniciam možnosť spolupráce, 
konzultácie k riešeným problémom, účasť na odborných, vzdelávacích a kultúrnych 
podujatiach, vhodných pre ich zameranie a činnosť.  
V regióne pôsobí 42 školských knižníc:  

- 33 v okrese Čadca (6 školských knižníc na stredných a 27 školských knižníc na 
základných školách a základných školách s materskými školami), 



- 9 v okrese Kysucké Nové Mesto (2 školské knižnice na stredných školách a 7 
školských knižníc na základných školách a základných školách s materskými 
školami).  

Metodické návštevy v roku 2021 v školských knižniciach neboli realizované.  
Pedagogickí pracovníci, ktorí vedú knižnice, sa často na KK obracali s problémami 
a žiadosťami o informácie (k evidencii neknižných dokumentov ako sú odborné periodika, 
audiovizuálne dokumenty a pod., k výročiam významných spisovateľov a regionálnych 
osobností, príp. požiadanie o materiály k spisovateľom, ktorí majú autorskú besedu na škole, 
k realizácii informačnej výchovy v školskej knižnici a nadväznosť na informačnú výchovu vo 
verejnej knižnici). Pre školské knižnice bolo zrealizovaných 17 konzultácii. 
 
Školské knižnice v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - prehľad v roku 2021 
v mestách a obciach kysuckého regiónu v postavení k verejným knižniciam 
 

I. Stav školských knižníc v okrese Čadca v roku 2021: 
V okrese Čadca v roku 2021 pôsobilo 6 školských knižníc na stredných (v 3 je zavedený KIS 
Clavius) a 27 školských knižníc na základných školách a základných školách s materskými 
školami (14 knižníc je automatizovaných - 1 má KIS MASK a 13 KIS Clavius).  
Uvedený stav ostáva zhodný s rokmi 2019 a 2020. Knižnice vykazujú len slabšiu činnosť 
z dôvodov dlhodobého zatvorenia prevádzky škôl spôsobené koronavírusom 
a protiepidemiologickými opatreniami proti jeho šíreniu. 
- v mestách okresu Čadca: 

1. Čadca (v meste sú 4 zo stredných škôl, ktoré majú školské knižnice a 5 základných 
škôl so školskými knižnicami) – v meste pôsobí regionálna knižnica, ktorá má na 1 
základnej škole (Základná škola Milošová – Prívary, ktorá nemá školskú knižnicu), 
umiestnenú pobočku; 

2. Krásno nad Kysuckou (v meste je 1 stredná škola so školskou knižnicou a základné 
školy sú bez školských knižníc, tieto supluje mestská knižnica); 

3. Turzovka (v meste je 1 stredná škola so školskou knižnicou, 1 základná škola so 
školskou knižnicou) – pôsobí tu mestská knižnica; 

- v obciach okresu Čadca: 
1. Čierne (2 základné školy – iba na 1 škole je školská knižnica) – pôsobí tu aj verejná 

knižnica; 
2. Dlhá nad Kysucou (1 základná škola so školskou knižnicou, do ktorej bola zlúčená 

časť verejnej obecnej knižnice); 
3. Dunajov (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
4. Klokočov (1 základná škola bez školskej knižnice – školská knižnica zlúčená do 

obecnej knižnice) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
5. Klubina (1 základná škola bez školskej knižnice – školská knižnica zlúčená do 

obecnej knižnice) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
6. Korňa (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
7. Makov (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
8. Nová Bystrica (2 základné školy so školskými knižnicami) – pôsobí tu aj verejná 

knižnica; 
9. Olešná (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
10. Oščadnica (2 základné školy so školskými knižnicami) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
11. Podvysoká (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
12. Radôstka (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
13. Raková (2 základné školy – iba na 1 škole je školská knižnica) – pôsobí tu aj verejná 

knižnica; 



14. Skalité (2 základné školy so školskými knižnicami) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
15. Stará Bystrica (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná 

knižnica; 
16. Staškov (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
17. Svrčinovec (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
18. Vysoká nad Kysucou (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná 

knižnica; 
19. Zákopčie (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
20. Zborov nad Bystricou (1 základná škola so školskou knižnicou, do ktorej bola zlúčená 

časť verejnej obecnej knižnice). 
 

II. Stav školských knižníc v okrese Kysucké Nové Mesto v roku 2021: 
V okrese Kysucké Nové Mesto v roku 2021 pracovali 2 školské knižnice na stredných 
školách (1knižnica KIS Clavius) a 7 školských knižníc na základných školách a základných 
školách s materskými školami (4 majú KIS Clavius).  
Uvedený stav ostáva zhodný s rokom 2019 a s rokom 2020, knižnice vykazujú len slabšiu 
činnosť z dôvodov dlhodobého zatvorenia škôl: 

- v Kysuckom Novom Meste (v meste sú 2 stredné školy, ktoré majú školské knižnice a 3 
základné školy, kde sú taktiež školské knižnice); 

- v obciach okresu Kysucké Nové Mesto: 
1. Dolný Vadičov (nemá základnú školu) – pôsobí tu len verejná knižnica; 
2. Horný Vadičov (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná 

knižnica; 
3. Kysucký Lieskovec (základná škola bez školskej knižnice) – pôsobí tu len verejná 

knižnica; 
4. Lodno (základná škola bez školskej knižnice) – pôsobí tu len verejná knižnica; 
5. Lopušné Pažite (základná škola bez školskej knižnice) – obecná knižnica tu bola; 
6. Nesluša (základná škola bez školskej knižnice) – pôsobí tu len verejná knižnica; 
7. Ochodnica (základná škola bez školskej knižnice) – pôsobí tu len verejná knižnica; 
8. Povina (základná škola bez školskej knižnice) – pôsobí tu len verejná knižnica; 
9. Radoľa (1 základná škola so školskou knižnicou) – obec bez verejnej knižnice; 
10. Rudina (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
11. Rudinka (základná škola bez školskej knižnice) – obec bez verejnej knižnice; 
12. Rudinská (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
13. Snežnica (základná škola bez školskej knižnice) – pôsobí tu len verejná knižnica. 
 

Ak nie je školská knižnica na základnej škole, túto zvykne suplovať verejná knižnica 
a naopak – táto situácia je na niektorých obciach. 
 
 
 
Špeciálne knižnice 

Ukazovateľ 
Okres 

ČADCA 

Okres 
KYSUCKÉ NOVÉ 

MESTO 
Počet metodických návštev špeciálnych 
knižníc 

1 0 

Počet metodických konzultácií v rámci 
špeciálnych knižníc  

12 0 

 



Komentár k činnosti špeciálnych knižníc v metodickej pôsobnosti: 
V 2. polovici roka 2021 bola metodička oslovená novou knihovníčkou Knižnice Kysuckého 
múzea v Čadci požiadaná o pomoc pri sprevádzkovaní knižnice. Knižnica bola vo veľmi 
nepriaznivom stave (bola presťahovaná do pivničných priestorov, kde množstvo knižničných 
dokumentov bolo znehodnotených vlhkosťou, ktorá spôsobila pleseň). Nové vedenie KM 
vyčlenilo pre knižnicu iné dôstojné priestory. V knižnici bola zahájená revízia KF a vyraďovanie 
knižničných dokumentov. Revíziou boli zistené nedostatky v evidencii prírastkov i úbytkov 
knižničných dokumentov, nedostatočné spracovanie knižničného fondu v KIS MaSK. Metodička 
pre knižnicu vypracovala systém stavania KF.  
Vzhľadom k tomu, že metodička KK nemá skúsenosti s KIS MaSK, dňa 2.12.2021 bola 
sprostredkovaná metodická návšteva v knižnici Kysuckého múzea v Čadci – bola prizvaná 
knihovníčka ObK v Makove, ktorá dlhodobo pracuje v tomto systéme. Skontrolovali doposiaľ 
vytvorenú databázu, knihovníčka Knižnice KM bola zaučená do niektorých modulov – 
podsystémov KIS MaSK a zároveň dohodli ďalšiu spoluprácu na skonsolidovaní knižnice KM. 
 
 


