
 

1 
 

 
Sieť verejných knižníc v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2020 
 
V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2020 okrem 1 regionálnej 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, príp. nimi zriadených organizácií: 

 3 mestské knižnice – v okrese Čadca sú 2 (MsK v Krásne nad Kysucou v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta a MsK v Turzovke v zriaďovateľskej pôsobnosti Kultúrneho a spoločenského 
strediska Turzovka), 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 2020 od marca do júna 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 ich stagnáciu – väčšinu neprofesionálnych obecných knižníc.  
 
 
Tab. 24  Sieť verejných knižníc (počet obyvateľov – ŠÚ SR 3Q) 
 

Ukazovateľ 
Okres 
Čadca 

Okres 
Kysucké Nové Mesto 

Počet obyvateľov v okrese spolu 87 124 32 894 
Počet obyvateľov v okresnom sídle 23 881 14 900 
Počet školopovinných detí v okrese 7 354 2 905 
Počet školopovinných detí v okresnom sídle 1 888 1 364  
Počet verejných knižníc v okrese 21 11 
         z toho regionálna knižnica 1+1 0 
         mestské knižnice + pobočky 2 1 
         profesionálne knižnice + pobočky 8 3 
         neprofesionálne knižnice + pobočky 10 7 
Počet zrušených knižníc 0 0 
Počet nepracujúcich knižníc 0 0 
   z toho počet knižníc nepracujúcich viac 
   ako 5 rokov  

0 0 

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

8 5 

Počet automatizovaných knižníc 7 4 
Počet knižníc s internetom pre verejnosť 9 5 
Centrálny nákup pre knižnice  -  počet knižníc 6 4 
Metodická pomoc pri spracovaní projektov 6 3 
Počet konzultácií k projektom 15 4 
Metodická pomoc pri revízii KF 2° 0 

2° Pomoc pri realizácii revízie KF v MsK v Krásne n. Kys. a príprave na revíziu KF v roku 2021 v OcK v Makove 
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Tab. 25 Sieť školských knižníc 
 

Ukazovateľ Okres Čadca 
Okres  

Kysucké Nové Mesto 
Počet školských knižníc v metodickej pôsobnosti 33 9 
Počet metodických návštev školských knižníc 2 0 
Počet metodických konzultácií   19 4 

 
Školské knižnice v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - prehľad a stav v roku 2020 v mestách 
a obciach kysuckého regiónu v postavení k verejným knižniciam: 
 

I. Stav školských knižníc v okrese Čadca 
 
V okrese Čadca bol v roku 2020 plne funkčných 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 rokom 2019, knižnice vykazujú len slabšiu činnosť z dôvodov dlhodobého 
zatvorenia škôl. 
- 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, ktorá 
nemá školskú knižnicu, umiestnenú pobočku, ktorá má skôr formu deponovaného knižničného 
fondu; 

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 s 

pobočkou vo Vychylovke; 
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 okrese Kysucké Nové Mesto v roku 2020 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).  
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Uvedený stav ostáva zhodný s rokom 2019, 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 (základná škola bez školskej knižnice) – 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 zrušená – 

záujemcom o knižničné služby slúži Obecná knižnica v Dolnom Vadičove, ktorá je na veľmi dobrej 
úrovni; 

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) – obyvatelia navštevujú knižnicu v Kysuckom 

Novom Meste; 
10. Rudina (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica; 
11. Rudinka (základná škola bez školskej knižnice) – obyvatelia navštevujú knižnice v Rudine a v 

Kysuckom Novom Meste; 
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. 
 
Tab. 26 Špeciálne knižnice 
 

Ukazovateľ 
Okres 
Čadca 

Okres 
Kysucké Nové Mesto 

 
Počet špeciálnych knižníc v metodickej pôsobnosti 1 0 
Počet metodických návštev špeciálnych knižníc 0 0 
Počet metodických konzultácií  0 0 

 

Na území regiónu Kysuce zo špecializovaných knižníc pôsobí Knižnica pri Kysuckom múzeu. 
 
 


