
 Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci  

Ilustrujem svoju obľúbenú knižku – výtvarná súťaž. 
 
Čadca (3. marec 2015) – Kysucká knižnica v Čadci, pôsobiaca v  zriaďovateľskej gescii 

Žilinského samosprávneho kraja, ožila dňa 27. februára 2015 pestrými kresbami výtvarných 

prác žiakov základných i špeciálnych základných škôl okresu Čadca. Slávnostnú vernisáž 

výstavy výtvarných prác sprevádzalo vyhodnotenie rovnomennej výtvarnej súťaže pod 

názvom „Ilustrujem svoju obľúbenú knižku.“  Súťaž má dlhoročnú tradíciu a je každoročne 

vyhlasovaná v mesiaci január, pri príležitosti narodenín akademického maliara Miroslava 

Cipára.  V tomto jubilejnom roku nášho významného rodáka sa do súťaže zapojilo177 detí 

a školských kolektívov. Malí talentovaní výtvarníci, autori 30 najkrajších výtvarných prác si 

odniesli pamätný list súťaže i vecné ceny. 

       Organizátorka súťaže a zostavovateľka výstavy Zuzana Hrdková privítala v Kysuckej 

knižnici súťažiacich, ich pedagógov i rodičov a v úvode slávnostného vyhodnotenia 

predstavila osobnosť akademického maliara Miroslava Cipára. Vyzdvihla jeho všestranný 

umelecký talent a najmä tvorbu venovanú deťom, ktorej výber prezentovala výstavka knižnej 

ilustračnej tvorby z fondov knižnice. Predstavila prítomným i originál umelcovho diela - 

drevený reliéf „Moje Kysuce,“ ktorý zdobí vstupnú halu Kysuckej knižnice v Čadci už od jej 

slávnostného otvorenia v roku 1983. Pri odovzdávaní vecných cien a pamätných listov ocenila 

organizátorka súťaže  fantáziu detí a ich kreativitu pri výtvarnom vyjadrení svojich 

čitateľských zážitkov. Zároveň poďakovala učiteľom základných i špeciálnych základných 

škôl,  ktorí príkladne vedú a podporujú mladé talenty na Kysuciach. 

        Slávnostnú vernisáž výtvarných prác spríjemnilo i vystúpenie žiakov Spojenej školy 

na Palárikovej ulici v Čadci, ktorí v ľudových krojoch predviedli prítomným pestrý program 

zostavený z piesní, tancov, vyčítaniek a hier sprítomňujúcich ľudové tradície našich predkov. 

Po ich vystúpení si návštevníci prezreli výtvarné exponáty, ktoré zdobia celý interiér knižnice 

a čitateľskej verejnosti budú sprístupnené do konca marca 2015. Pozývame všetkých 

priaznivcov kníh i  výtvarného prejavu kysuckých detí, aby si prišli pozrieť pozoruhodnú 

tvorbu našich mladých výtvarných talentov. 

Ocenené práce:  
 
ZŠ Nová Bystrica 
Zlatica Šmehýlová 
Stanislava Cabadajová 
Karin Pokrývková 
 



ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
Karin Majtényová 
Lívia Majtényová 
Viktória Jurkyová 
Aneta Jurkyová 
 
ZŠ M. Mravca Raková 
Andrej Prodaj 
Mirka Nekorancová 
Laura Lysíková 
Aneta Gulčíková 
Beáta Bojková 
Karin Jarabicová 
 
Spojená škola Čadca 
Miška Rečičárová 
Jakub Berčák 
Nikola Pavlíková 
Fabian Baláž 
Katarína Čišecká 
Petra Husárová 
 
ZŠ Rázusova 
Agáta Kavalierová 
Sofia Kasajová 
Krištof Sýkora 
Angelika Kičurová 
Tobias Mazúr 
Sára Frišová 
Dávid Novotný 
Miška Najdeková 
Ivana Zbončáková 
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