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Úcta k starším a súťaž „ Supersenior roka 2022“ 
 

Čadca (26. október 2022) Mesiac október, ktorý v prírode hýri pestrými farbami 

babieho leta je aj obdobím, keď sa v zvýšenej miere zameriavame na starších 

ľudí, vzdávajúc úctu ich životu. Príjemné popoludnie naplnené hudbou a spevom, ale 

i slávnostným oceňovaním najlepších čitateľov seniorov, prežili naši skôr narodení 

občania v Kysuckej knižnici v Čadci v utorok 25. októbra 2022. Knižnica pracuje 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a pripravuje množstvo 

kultúrno-vzdelávacích podujatí pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Najaktívnejších 

čitateľov seniorov  príjemne potešilo vystúpenie folklórneho súboru Kysučan v krásnych 

kysuckých krojoch a hudobná produkcia a spev Aleny Šeligovej a Ctibora Kožu. 

Súťaž „Supersenior roka“ má dlhoročnú tradíciu a je určená seniorom, ktorí pravidelne 

navštevujú knižnicu, ale aj tým, ktorí sú klientmi Centier sociálnych služieb v našom meste 

a okolí. Seniori sú vďačnými čitateľmi a preto knižnica zabezpečuje pravidelnú donáškovú 

službu kníh aj pre tých, ktorý majú zdravotné ťažkosti a žijú v centrách sociálnych služieb. 

Zároveň tieto zariadenia a ich klientov pravidelne navštevuje a pripravuje zaujímavé 

prednášky a prezentácie pracovníčka knižnice Magdalena Bezegová. Seniori, ktorí 

individuálne navštevujú knižnicu patria často k tým najlepším a najvernejším čitateľom. V 

čitateľskej súťaži boli ocenení „skôr narodení“ aktívni čitatelia, ktorí počas jedného roka 

prečítali viac ako 80 kníh. Víťazkou súťaže sa stala pani Zlatica Bučková, ktorá si od začiatku 

kalendárneho roka 2022 vypožičala 372 kníh. Ďalšie miesto patrilo pani Alojzii Špalkovej 

s počtom 166 kníh a tretie miesto obsadila pani Júlia Časnochová s počtom 162 prečítaných 

kníh. Čestné uznanie a knižné odmeny si odnieslo ďalších vyše dvadsať individuálnych 

návštevníkov knižnice. Klienti centier sociálnych služieb (ďalej „CSS“) a zariadení pre 

seniorov boli vyhodnotení samostatne. Viacerí sa na vyhodnotenie dostavili osobne, ale za 

niektorých prevzali diplomy a knižné odmeny pracovníčky sociálnych zariadení. Ocenenia 

„Supersenior roka 2022“ získali: Anna Kupčíková, Anna Kopásková a Jozef Bernát z CSS 

Park Čadca; Miroslav Kopyčár, Ľubomír Turiak a Jozef Macura z CSS Horelica; Marián 

Priečko, Jozef Grochal a Veronika Jurgová z CSS Čierne; Štefan Gajdičiar, Stanislav Syráka 

a Ľubomír Pešák z CSS M. R. Štefánika Čadca; Ing. Stanislav Kubalík, Jozef Špilák a Štefan 

Riško z Viacúčelového zariadenia pre seniorov Kukučínova v Čadci. Okrem najaktívnejších 



čitateľov boli ocenení aj tí klienti, ktorí sa zúčastňovali počas celého roka na kultúrno-

vzdelávacích podujatiach s pani Bezegovou. Supersenior roka je titul určený najlepším 

čitateľom, jeho udeľovanie je však zároveň i vyjadrením vďaky všetkým seniorom v októbri - 

Mesiaci úcty k starším. Chceme veľmi pekne poďakovať za úžasný kultúrny program, ktorý 

pripravili pre superseniorov členovia folklórneho súboru Kysučan a hudobné duo - pani 

Alenka Šeligová a pán Ctibor Koža. Ľudové piesne, hudba a spev rozveselili 

všetkých zúčastnených. Seniorov potešilo i malé občerstvenie, ktoré finančne podporilo 

Občianske združenie Literárny kompas, pôsobiace pri Kysuckej knižnici v Čadci. Všetkým 

víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie osobné stretnutia. 
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