
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

 

Čadca (10. november 2014) – V stredu 29. októbra 2014 sa v Kysuckej knižnici v Čadci 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo krajské kolo 

literárno – vednej súťaže Knižný Vševedko 2014. Súťaže sa  zúčastnili žiaci 4. a 5. ročníka 

ZŠ, ktorí boli  zároveň víťazi okresných kôl. V trojčlenných družstvách prišli bojovať 

o víťazstvo a zároveň reprezentovať svoju knižnicu žiaci z Krajskej knižnice v Žiline, 

Kysuckej knižnice v Čadci, Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky – Belopotockého 

v Liptovskom Mikuláši, Turčianskej knižnice v Martine a Oravskej knižnice Antona 

Habovštiaka v Dolnom Kubíne. 

Na súťažiacich čakal písomný vedomostný test, kde si preverili znalosti z oblasti detskej 

literatúry. Druhou časťou bola tvorivá dielňa, kde úlohou súťažiacich bolo vlastnoručne 

namaľovať na tričko rozprávkového hrdinu na  motívy slovenských rozprávok. Bodoval 

predovšetkým Janko Hraško, pretože ho bolo na tričkách ako hrachu. Treťou a poslednou 

disciplínou bolo ústne kolo, kde si súťažiaci vylosovali otázky z oblasti literatúry a takisto na 

nich čakali i hádanky. Nakoniec sme si preverili ich znalosti z poznania ľudových piesní. 

Celým podujatím nás sprevádzal Folklórny súbor Makovníček z Makova pod vedením Janky 

Petrovičovej a Anny Mrkvovej spolu s hudobným sprievodom heligonkára Jozefa  Šimeka. 

Počas prestávok sa deti nielen občerstvili, ale deti z folklórneho súboru ich naučili i tancovať  

niektoré krokové variácie z tancov na motívy ľudových piesní. 

I keď sa súťažilo, atmosféra bola veselá. Alexandra Matušková z  Oravskej knižnice Antona 

Habovštiaka v Dolnom Kubíne sa stala najúspešnejšou účastníčkou celej súťaže a slávnostnou 

korunováciou získala titul Knižného Vševedka 2014. Druhé miesto prevzala Patrícia Larišová 

z Kysuckej knižnice v Čadci. Treťou úspešnou bola Michaela Vicáňová z Oravskej knižnice 

Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Ostatní súťažiaci si okrem zážitkov odniesli aj 

pamätné listy a vecné ceny. 

Touto cestou by sme sa veľmi pekne chceli poďakovať za spoluprácu Folklórnemu súboru 

Makovníček z Makova za veľmi pekný program, ktorý nám spríjemnil a obohatil celú súťaž. 

Takisto veľká vďaka patrí i sponzorom podujatia: p. Mlkvikovej z pekárskej a cukrárskej 

výrobne z Korne, Kysuckým pekárňam a.s. Vilija a Veľkoobchodu ovocia a zeleniny 

z Bukova. 

Riaditeľka Janka Bírová, poverená vedením Kysuckej knižnice v Čadci, sa s hosťami 

a súťažiacimi rozlúčila slovami: „Práve takéto podujatia dokazujú, že čítanie je hrou a 



pomáha nám nielen spoznávať okolitý svet a svet fantázie, ale i vytvárať nové priateľstvá 

a zážitky. Touto cestou pozývame všetky deti, ktoré chcú poznať alebo sa podeliť o tieto 

zážitky, do Kysuckej knižnice v Čadci. Okrem kníh, hračiek, hier ponúkame i veľa podobných 

podujatí, o ktorých vás pravidelne informujeme. Informácie, ako sa stať členom našej knižnice 

a o pripravovaných podujatiach, sa môžete dozvedieť na našej webovej stránke 

www.kniznica-cadca.sk“ 
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