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 Čitateľsky najúspešnejšie knihy roka 2020. 
  

Čadca (24. máj 2021) – Vo štvrtok 20. mája 2021 sa v Kysuckej knižnici v Čadci uskutočnilo 

slávnostné vyhodnotenie anketovej čitateľskej súťaže KNIHA KYSÚC 2020.  Súťaž 

prebiehala v mesiacoch január až apríl a bola organizovaná v spolupráci so Žilinským 

samosprávnym krajom a mediálnymi partnermi. V kategórií beletria si prvenstvo odniesla 

kniha Sone Behúňovej, ktorá vyšla pod názvom „V klietke. Balady o závislostiach“. 

Veršované balady ilustrovala Daniela Romanová a vydala ju Varínska tlačiareň. V kategórií 

odborná literatúra získala najviac čitateľských hlasov publikácia „Závršie – pole preorané. 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie“. Publikáciu mapujúcu predovšetkým premenu 

chátrajúcej školy na kaplnku zostavil a o jej vydanie sa zaslúžil Štefan Strýček. Graficky ju 

upravila Mária Ščuryová a príťažlivá publikácia vyšla vo vydavateľstve Magma v Čadci. 

V úvode privítala spisovateľov, vydavateľov, mediálnych partnerov a prítomných hostí riaditeľka 

Kysuckej knižnice v Čadci, pani Janka Bírová. Vo svojom príhovore okrem iného uviedla: „Dnešné 

slávnostné podujatie je po osemmesačnej nútenej prestávke prvým väčším podujatím, na ktorom 

môžeme privítať širšiu čitateľskú verejnosť. Anketová čitateľská súťaž, jej vyhodnotenie a 

odovzdávanie ocenení čitateľsky najúspešnejším knižným titulom a ich autorom je zavŕšením našej 

snahy  propagovať kysuckú literárnu tvorbu a jej úspešných autorov i celý kysucký región.“ 

Slávnostnú atmosféru spríjemnili hudobné vstupy speváčky, producentky a hudobnej pedagogičky 

Iriny Školníkovej, ktorá potešila výberom slovanských piesní spevom a ich  interpretáciou v 

klavírnej úprave. Riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja, vyzdvihla význam súťaže pre rozvoj kultúry a literatúry na 

Kysuciach, ústretovú spoluprácu mediálnych partnerov a účasť čitateľskej verejnosti, ktorá sa aj 

napriek pretrvávajúcej pandemickej situácií aktívne zapojila do anketovej súťaže. Následne uviedla 

videoprogram, ktorý priblížil súťažné knižné tituly roka 2020 v kategóriách odborná literatúra 

a beletria. 

Koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti knižnice Helena Pagáčová pripomenula pravidla 

a stručne zhodnotila priebeh súťaže, v ktorej bolo nominovaných 30 nových knižných titulov. 

V kategórií náučná literatúra súťažilo 17 publikácií a beletriu zastupovalo 13 nových knižných 

titulov. Propagáciu súťaže zabezpečovali a jednotlivé knihy prezentovali mediálni partneri Kysuce 

– Nezávislý týždenník Kysučanov, MY Kysucké noviny, mojeKysuce.sk, Kysucká televízia, 

Kysucká knižnica v Čadci a Žilinský samosprávny kraj na svojich webstránkach a facebooku. 

Hlasovanie prebiehalo súčasne na pôde Kysuckej knižnice v Čadci i jej internetovej stránke 

a čitatelia mohli svoje anketové lístky odovzdať i v mestských knižniciach celého regiónu Kysúc. 



Prvenstvo v kategórií beletria s počtom 179 platných hlasov získala Soňa Behúňová svojim v poradí 

piatym knižným titulom „V klietke. Balady o závislostiach.“ Na druhom mieste z tesným rozdielom 

4 hlasov sa umiestnila básnická zbierka – „Brehy“. Autorom básni je Pavol Kužma a knihu vydalo 

Vydavateľstvo Magma v Čadci. Ilustračne sa na publikácií podieľal akademický maliar Pavol 

Muška a autorom fotografii je Jaroslav Velička. Tretie miesto získala knižka pre deti „Rozprávky 

na kamenistých chodníčkoch“. Autorkou je Jana Belková, ktorá knihu rozprávok vydala vlastným 

nákladom. Pani Belková je aj talentovanou výtvarníčkou a knižku si sama ilustrovala. Štvrtá priečka 

patrila knihe „Acheron“, ktorej autorkou je Veronika Pauková. Piatu priečku v kategórií beletria 

obsadila knižka pre deti pod názvom „Čmeliak Vinco“. V knižke prevláda výtvarná zložka, ktorú 

ilustračne stvárnila talentovaná výtvarníčka Sabína Liptáková. Autorkou textu je Monika 

Nováková. 

V kategórií náučná literatúra sa na prvom mieste s počtom 591 platných hlasov umiestnila 

publikácia „Závršie – pole preorané. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie“. Zostavovateľom je 

Štefan Strýček. Publikáciu vydalo vydavateľstvo Magma v Čadci. Druhé miesto získala publikácia 

„Kysuce kraj osád“. Publikáciu zostavil Radovan Jakuš a vydala ju Organizácia cestovného ruchu 

Kysuce v Čadci. Na treťom mieste sa umiestnila publikácia „Kto sadil, kto sial. Polstoročie kultúry 

na Kysuciach“. Autorom publikácie, ktorú vydalo Vydavateľstvo Magma v Čadci je Rudolf Gerát. 

Súčasťou publikácie je fotodokumentácia, na ktorej sa podieľal Jaroslav Velička. Štvrtú priečku 

získala publikácia „Drotári a drotárstvo. Katalóg k výstave 2020“. Autorom je Alojz Kontrík 

a knihu vydalo Kysucké múzeum. Piate miesto v kategórií odborná literatúra získala kniha mons. 

Viliama Judáka, biskupa nitrianskej diecézy pod názvom „Jezuliatko medzi nami“. Najúspešnejší 

autori si odniesli predovšetkým morálne ocenenie, potlesk publika a originálne diplomy, ktoré sú 

malými umeleckými dielami vytvorenými na túto jedinečnú príležitosť výtvarníčkou a ilustrátorkou 

Zuzanou Jesenskou Kubicovou. Spoluorganizátor Kysucké múzeum v Čadci im venoval voľné 

vstupy do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. 

V závere slávnostného večera boli vylosovaní štyria výhercovia, ktorí si môžu v knižnici 

vyzdvihnúť bezplatný vstup na prehliadku expozícií kaštieľa v Radoli a jeden vylosovaný získal 

bezplatne čísla Nezávislého týždenník Kysučanov – Kysuce, vychádzajúce  do konca kalendárneho 

roka. Ceny súťažiacim a výhercom venovalo Kysucké múzeum a Nezávislý týždenník Kysučanov – 

Kysuce. Blahoželáme víťazom a prajeme veľa úspechov do ďalšej hodnotnej literárnej tvorby. 

Ocenené knižné tituly budú vystavené v Kysuckej knižnici v Čadci spolu s víťaznými knižnými 

titulmi jednotlivých regiónov žilinského kraja a v nasledujúcich mesiacoch sa vyberú na putovnú 

výpravu po Žilinskom samosprávnom kraji a v rámci putovnej výstavy budú prezentované 

v regionálnych knižniciach v Žiline, Martine, Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši. Veríme, že 

i tam sa budú tešiť záujmu a priazni mnohých čitateľov. Ďakujeme všetkým zúčastneným, 



blahoželáme víťazom a  želáme autorom pevné zdravie, veľa tvorivých síl, invencie, priazeň 

vydavateľov a čitateľov, ktorých vždy poteší dobrá kniha. 

 

Kysucká knižnica v Čadci 
Mgr. Helena Pagáčová 
Ul. 17. novembra 1258 
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