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Knižnica ocenila víťazov súťaže KNIHA KYSÚC 2016  
  

Čadca (24.apríl 2017) – Čitateľská anketová súťaž KNIHA KYSÚC 2016, ktorej  
organizátorom je Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom 
a mediálnymi partnermi, už pozná mená víťazov. V kategórii náučná literatúra s počtom 735  
hlasov získala 1. miesto publikácia STARÁ BYSTRICA A OKOLIE, autorov Oskára 
Dubovického a JUDr. PhDr. Jána Podmanického PhD. K tomuto oceneniu treba pripočítať aj 
titul "Najkrajšia kniha za rok 2016" v kategórii Monografie o obciach, ktoré získala v 
celoslovenskej súťaži. Autorkou grafického návrhu je Mária Ščuryová, riaditeľka a majiteľka 
vydavateľstva Magma v Čadci, k fotografickej časti publikácie významnou mierou prispel 
Jaroslav Velička. V kategórii beletria získala prvenstvo s počtom 619 hlasov kniha PÁN 
DOKTOR, PRÍĎTE...2. Čitateľov veľmi zaujali príbehy lekára a záchranára, MUDr. Jozefa 
Jakuša, ktorého lekárske pôsobenie je úzko späté s Kysucami. 

Slávnostné odovzdávanie ocenení, ktoré je každoročnou oslavou regionálnej literárnej 

tvorby a prehliadkou knižnej žatvy minulého roka sa uskutočnilo na pôde Kysuckej knižnice 

v Čadci (ďalej len „knižnica“). Podujatie otvorila pani Janka Bírová, riaditeľka knižnice. V úvode 

privítala poslancov Žilinského samosprávneho kraja, zástupcov miest a obcí, primátora Mesta 

Čadca Milana Guru, mediálnych partnerov, spisovateľov, prítomných hostí a zástupcov Obce 

Slovákov v Karvinej a ich predsedníčku pani Vilmu Krňávkovú. Vo svojom príhovore okrem iného 

uviedla: „Dňa 23.apríla si pripomíname Svetový deň knihy a autorských práv a pri tejto príležitosti 

už viac ako desať rokov organizuje a vyhodnocuje Kysucká knižnica v Čadci čitateľskú súťaž Kniha 

Kysúc. Touto súťažou chceme osláviť tvorbu autorov, ktorí sú úzko spätí s našim regiónom a svojou 

tvorbou obohacujú knižnú kultúru nielen na Kysuciach a Slovensku, ale i za jeho hranicami.“ 

Vyvrcholením podujatia bolo vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien. V kategórii náučná literatúra 

bolo nominovaných 22 publikácií a beletriu zastupovalo 11 nových knižných titulov. Čitateľská 

verejnosť mala možnosť hlasovať prostredníctvom anketových lístkov uverejnených v regionálnych 

týždenníkoch, v Kysuckej knižnici v Čadci i v Mestských knižniciach v Kysuckom Novom Meste, 

Turzovke a v Krásne nad Kysucou. Čitatelia sa mohli do súťaže zapojiť i cez internetovú stránku 

Kysuckej knižnice v Čadci. Súťaž od nominácie, prezentácie titulov v  regionálnych médiách až po 

samotné hlasovanie prebiehala od januára 2017. V tomto ročníku súťaže bolo evidovaných 4292 

platných hlasovacích lístkov, z toho 2403 patrilo odbornej literatúre a 1889 hlasov odovzdali 

priaznivci knihám z kategórie beletria. 

Ceny za druhé miesta si odniesli autori publikácie Horná ulica. Čriepky z histórie Mário Janík 

a Dušana Šinalová a básnická zbierka TAKto makovskej autorky, členky Literárneho klubu Oáza 

pani Marty Harajdovej. Tretie miesto v kategórii odborná literatúra získala publikácia – Makovské 

Vianoce. Spevník obľúbených vianočných piesní po vyše 70 rokoch ako 2. vydanie prináša 

Makovčanom a všetkým ľuďom dobrej vôle makovská škola. Jej zostavovateľkou je pani Janka 



Petrovičová. Grafickú úpravu a obálku spracovala  Mária Ščuryová – Magma Čadca. V kategórii 

beletria získala 3. miesto kniha vydaná vlastným nákladom v Karvinej - rozprávky pod názvom 

Rozprávky našej babky napísal, spolu so svojimi vnukmi ilustroval a vydal pán Ján Bazger.  

Skôr, ako boli vyhlásené konečné výsledky súťaže, si prítomní pripomenuli súťažné knižné tituly 

prostredníctvom výstavy a audiovizuálnej prezentácie. K slávnostnému uvedeniu programu prispela 

i hudobná produkcia talentovanej hudobníčky Júlie Masnicovej.  

V závere podujatia informovala riaditeľka knižnice Janka Bírová prítomných, že víťazné publikácie 

budú prezentované formou putovnej výstavy vo všetkých knižniciach Žilinského samosprávneho 

kraja a v novembri na Knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA v INCHEBE EXPO Bratislava. Vecné ceny 

a knižné odmeny venovali do súťaže viacerí prispievatelia, v prvom rade to bol Žilinský 

samosprávny kraj, ktorý prispel hodnotnými knižnými a vecnými darmi, súťaž podporilo i 

Občianske združenie Literárny kompas. Kysucké múzeum v Čadci venovalo knižné darčeky a 

voľné vstupenky na prehliadku expozícií Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Originálne 

diplomy, ktoré sú malými umeleckými dielami, vytvorila výtvarníčka a ilustrátorka Zuzana 

Jesenská Kubicová. O víťazoch rozhodla výhradne čitateľská verejnosť a knižné odmeny získali 

i traja vylosovaní výhercovia zo Žiliny, Vysokej nad Kysucou a Karvinej. Organizátori srdečne 

gratulujú víťazom, ďakujú všetkým donorom a mediálnym partnerom: Žilinskému samosprávnemu 

kraju, Nezávislému týždenníku Kysučanov – Kysuce, Týždenníku MY- Kysucké noviny, 

Kysuckému večerníku a Kysuckej televízii, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu podujatia. 
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