
Tlačová správa  
Nákup knižničného fondu Kysuckej knižnice v Čadci v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja z verejných finančných 
zdrojov Fondu na podporu umenia v rámci projektu Systematická 

akvizičná činnosť - cesta k spokojnému čitateľovi 
 

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, zabezpečujúca podporu 
umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným poslaním fondu je 
poskytovanie finančných prostriedkov a svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného 
systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

V roku 2021 požiadala Kysucká knižnica v Čadci Fond na podporu umenia 
o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu akvizície knižničných dokumentov 
prostredníctvom projektu s názvom Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému 
čitateľovi č.: 21-514-03861. Žiadosť bola Fondom na podporu umenia schválená a 
podporená finančnými prostriedkami vo výške 10.000 € na úhradu bežných výdavkov 
spojených s akvizíciou knižných titulov.  

Kysucká knižnica v Čadci sa ako prijímateľ zaviazal podieľať na finančnom 
zabezpečení realizácie tohto Projektu formou spolufinancovania, určeného podľa príslušných 
ustanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpornej činnosti a podľa rozpočtu Projektu v sume 
najmenej 1112,00 € a Kysucká knižnica túto podmienku splnila v sume 1198,16 €.  
Finančné prostriedky boli poskytnuté predovšetkým na akvizíciu knižničného fondu:  
-  beletria pre dospelých,  
-  beletria pre deti a mládež,  
- odborná literatúra pre dospelých, 
- odborná literatúra pre deti a mládež.  

Minimálne 20% pridelenej podpory na akvizíciu knižničných dokumentov bolo 
vyčlenených na kúpu kníh, vydaných s podporou Fondu na podporu umenia a kníh, ktoré sú 
vydané inštitúciami v priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry.  

Akvizícia knižničných dokumentov, podporených z verejných zdrojov Fondu na 
podporu umenia, sa začala realizovať 08.09.2021  a bola ukončená 21.03.2022.  

Za toto obdobie Kysucká knižnica v Čadci akvizíciou z takto získaných finančných 
prostriedkov, vrátane spolufinancovania, získala do svojho fondu 1125 knižných dokumentov 
a knižničný fond knižnice sa obohatil o 770 nových a čitateľsky zaujímavých titulov od 
domácich a zahraničných autorov.  

Všetky knižné dokumenty sa priebežne odborne spracovávali a sú zaevidované 
v prírastkovom zozname knižničných jednotiek Kysuckej knižnice v Čadci a sú umiestnené 
vo voľnom výbere Kysuckej knižnice v Čadci a časť knižného fondu určeného pre deti 
a mládež je umiestnený aj na pobočke Kysuckej knižnice v Čadci na Základnej škole Čadca-
Milošová u Prívary. 

V rámci propagácie boli do knižničných jednotiek lepené samolepky s textom: „Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Spolufinancovanie zabezpečil Žilinský 
samosprávny kraj“ a s logom Fondu na podporu umenia. V rámci záväzného výstupu projektu 
bola vyhotovená fotodokumentácia zakúpených knižných titulov. Jednotlivé súbory titulov 
knižných noviniek, tak ako boli akvizíciou získavané, boli vystavované na vyhradenom 
mieste v Kysuckej knižnici v Čadci s informačnou tabuľkou o spôsobe financovania nákupu 
kníh v znení: „Nové knihy pre Vás kúpené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na 
podporu umenia. Spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.“  

Akvizičná činnosť, realizovaná v rámci podporeného projektu, bola propagovaná 
v regionálnych periodikách kysuckého regiónu v rubrike Nové knihy v Kysuckej knižnici 



v Čadci a priebežne na webovej stránke Kysuckej knižnice v Čadci na podstránke Nové 
knihy. 
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