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I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 

1. Úlohy a miesto Kysuckej knižnice v Čadci v národnom systéme kultúrnych 
organizácií 
 

1.1. Poslanie Kysuckej knižnice v Čadci a funkcie, vyplývajúce z plnenia mestských, 
regionálnych, krajských, príp. medzinárodných funkcií organizácie, porovnanie 
kvantitatívnych a kvalitatívnych výstupov činnosti 

 
KK pôsobí ako regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia je v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK, 
ktorý ju prostredníctvom Odboru kultúry riadi, usmerňuje a kontroluje jej činnosť. Je verejnou inštitúciou, 
ktorá plní funkciu mestskej knižnice pre Mesto Čadca a regionálnej knižnice pre územie okresov Čadca 
a Kysucké Nové Mesto.  
KK poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby a zároveň pôsobí ako koordinačné, 
vzdelávacie, štatistické a metodické stredisko pre verejné mestské, obecné, školské knižnice a knižnice iných 
typov v regióne. Jej odbornú činnosť usmerňuje SNK v Martine prostredníctvom Oddelenia pre rozvoj 
knižničného systému a Krajská knižnica v Žiline. 

 
1.2. Plnenie prioritných úloh v roku 2017 (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a priorít 

určených v pláne činnosti na rok 2017, plnenie vedecko-výskumných úloh a pod.) 
 
Kultúrno-výchovná a vzdelávacia činnosť KK sa realizovala podľa ročného plánu činnosti a boli úspešne 
splnené všetky úlohy, najvýznamnejšie podujatia a projekty stanovené v ročnom pláne ako priority. 
Významnou udalosťou roka bolo sprístupnenie letnej čitárne dňa 19.6.2017 a možnosť realizácie podujatí aj 
v tomto príťažlivom prostredí exteriéru knižnice. Z veľkého množstva aktivít možno vyzdvihnúť podujatia 
venované výročiam významných európskych a regionálnych osobností a udalostí: odborná prednáška vedená 
historikom Kysuckého múzea PhDr. Mariánom Liščákom, PhD. pod názvom Mária Terézia – 
najvýznamnejšia žena Habsburskej monarchie; výstava knižných dokumentov z fondu Kysuckej knižnice 
v Čadci - Imperátorka Mária Terézia; prednáška Mgr. Mariána Kaňucha, správcu cirkevného zboru ECAV 
v Žiline pod názvom Jozef Miloslav Hurban - významná osobnosť našich dejín; 500 rokov reformácie na 
Slovensku – prednáška a výstava dokumentov; Martin Kolembus – insitný básnik, horár a rezbár. E- výstava 
zverejnená na www.stránke knižnice. Regionálna knižná tvorba a jej autori boli propagovaní najmä formou 
čitateľskej anketovej súťaže Kniha Kysúc 2016. Víťazné publikácie a ich autori boli prezentovaní na 
knižnom veľtrhu Bibliotéka 2017 v Bratislave. Úspešne boli realizované projekty finančne podporené 
z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia, Ministerstvom kultúry SR, Mestom Čadca 
a spolufinancované  ŽSK. Úspešný priebeh mali dve celoslovenské literárne súťaže - 13. ročník 
celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň a 49. ročník celoslovenskej literárnej 
súťaže Jašíkove Kysuce; Knihuľko – letný tábor malých knihovníkov; Aktivizácia seniorov umením; projekt 
zameraný na handicapované deti a mládež – Rozprávky večných detí 3.; projekt na podporu čitateľských 
aktivít a kreativity deti a mládeže S knihou  za poznaním. Bohatá bola i ponuka podujatí Týždňa slovenských 
knižníc a projekty zamerané na podporu čítania – Európske rozprávky, Osmijankova literárna záhrada, Celé 
Slovensko číta deťom, Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša, Čítajme si 2017 - čitateľský maratón, Deň 
ľudovej rozprávky, Noc s Andersenom a iné. KK v Čadci v roku 2017 organizačne pripravila a zrealizovala 
664 podujatí a výstav, čím dosiahla oproti roku 2016 nárast o 25 podujatí. 
 
1.3. Sieť verejných kultúrnych organizácií Vášho typu (múzeá za múzeá, knižnice za knižnice, 

atď...) v regióne v zriaďovateľskej pôsobnosti  iných subjektov  
 
V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2017 okrem regionálnej Kysuckej knižnice v Čadci, ktorá 
je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, pôsobili aj ďalšie verejné knižnice, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti miest a obcí, príp. nimi zriadených organizácií: 
- 3 mestské knižnice – v okrese Čadca  2 (MsK v Krásne nad Kysucou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

a MsK v Turzovke v zriaďovateľskej pôsobnosti Kultúrneho a spoločenského strediska), v okrese 
Kysucké Nové Mesto 1 (MsK v Kysuckom Novom Meste v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta); 
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- 30 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). 
 

1.4. Potenciálne používateľské zázemie:  
 
Počet obyvateľov mesta, okresov – podľa Štatistického úradu k 30.6.2017: 

   Počet obyvateľov Mesta Čadca     24 405 
   Počet obyvateľov okresu Čadca     90 673 
   Počet obyvateľov Mesta Kysucké Nové Mesto   15 190 
   Počet obyvateľov okresu Kysucké Nové Mesto   33 044 
   Počet obyvateľov regiónu Kysúc              123 717  

 
Počet školopovinných deti Mesta Čadca   1 959 
Počet školopovinných deti okresu Čadca   7 140 
Počet školopovinných deti Mesta Kysucké Nové Mesto 1 371 
Počet školopovinných deti okresu Kysucké Nové Mesto 2 741 

Základné, stredné a vysoké školy a pod.:  
Na území regiónu Kysúc je veľa škôl rôznych druhov a typov, s ktorými KK každoročne nadväzuje kontakt 
a ponúka im svoje knižnično-informačné služby a kultúrno-vzdelávacie podujatia prispôsobené veku 
návštevníkov školy a zameraniu školy. KK najaktívnejšie spolupracuje so školami na území Mesta Čadca. 

      KK upriamuje svoju pozornosť už na deti v materských školách. MŠ sú súčasťou základných škôl alebo 
fungujú ako samostatné školské organizácie. Na Kysuciach k 15.9.2017 bolo zriadených, tak ako 
v predchádzajúcom roku 236 tried pre deti predškolského veku.  
Na území Mesta Čadca je 7 MŠ (5 samostatných škôl: MŠ Fraňa Kráľa, MŠ Kyčerka I SNP, MŠ Milošová, 
MŠ Janka Kráľa, MŠ Hurbanova, 2 školy pôsobiace pri základných školách: MŠ Podzávoz, MŠ Horelica). 
KK spolupracuje so základnými školami na území celého regiónu. V okrese Čadca je v súčasnosti 36 ZŠ 
a v okrese Kysucké Nové Mesto 13 ZŠ. Najrozvinutejšia je spolupráca so ZŠ z Mesta Čadca a z blízkeho 
okolia. V Meste Čadca v súčasnosti pôsobí:  
- 6 ZŠ: ZŠ Rázusova, ZŠ Jána Amosa Komenského, ZŠ s MŠ Podzávoz, ZŠ s MŠ Horelica, ZŠ M. R. 

Štefánika, ZŠ Milošová u Prívary,  
- 2 špeciálne ZŠ: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Spojená 

škola v Čadci s pobočkou - Špeciálnou školou v Kysuckej nemocnici v Čadci, 
- 2 základné umelecké školy: ZUŠ Jozefa Potočára, ZUŠ Žarec.  
 
Na území regiónu pôsobia: 
- stredné školy na území mesta Čadca: Stredná odborná škola technická v Čadci; Gymnázium Jozefa 

Miloslava Hurbana v Čadci; Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci; Pedagogická a 
Sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi v Čadci; 

- ďalšie stredné školy okrese Čadca: Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad 
Kysucou;  Gymnázium v Turzovke;  

- stredné školy okrese Kysucké Nové Mesto: Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom 
Meste; Gymnázium v Kysuckom Novom Meste; Spojená škola v Kysuckom Novom Meste s 
organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia, Spojená škola - Stredná 
priemyselná škola.  

V roku 2017 na území mesta Čadca nepôsobilo žiadne externé pracovisko vysokej školy. 
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2. Vzájomná koordinácia a kooperácia      (Prílohy č. 1,2) 
 
Spolupráca 
a) s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

 
KK spolupracovala s Krajskou knižnicou v Žiline a Turčianskou knižnicou v Martine v oblasti metodiky 
na príprave a realizácií vzdelávacieho seminára „Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta 
a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti“. 
V roku 2017 KK rozvíjala spoluprácu s Kysuckým múzeom v Čadci pri organizovaní prednášok a 
kultúrnych projektoch ako: Mária Terézia – najvýznamnejšia žena Habsburskej monarchie; Andersenova 
noc v knižnici, Jánska noc má čarovnú moc – dvojdňové netradičné podujatie pre deti v Múzeu Kysuckej 
dediny vo Vychylovke a Knihuľko – letný tábor malých knihovníkov. Okrem Kysuckého múzea sa niektoré 
podujatia pre deti realizovali aj v spolupráci s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. 
Spolupráca s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci sa úspešne rozvíjala počas celého roka pri 
poskytovaní priestoru na inštalovanie výstav a vernisáži výtvarnej a fotografickej tvorby členov Štúdia 
neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov Kysúc, poskytnutí priestorov na regionálnu prehliadku 
umeleckého prednesu Kysucký mikrofón i spolupráci knižnice na sprievodných podujatiach Palárikovej 
Rakovej. S regionálnymi knižnicami ŽSK bolo koordinované podujatie Bibliotéka 2017 v Bratislave 
a putovné výstavy víťazných kníh ŽSK v súťaži Kniha roka 2016, vedomostná literárna súťaž pre deti 
Knižný Vševedko, najaktívnejší detský čitateľ - Kráľ čítaného slova a iné. Počas celého roka rozvíjala 
Kysucká knižnica v Čadci aj spoluprácu so ZpS, CSS a DSS v meste a okolí formou realizácie aktivít 
projektu Aktivizácia seniorov umením v zariadeniach pre seniorov a v KK. Zároveň bola počas celého roka 
zabezpečovaná donáška knižných a periodických dokumentov. KK spolupracovala i s DSS pre deti 
a dospelých, špeciálnymi základnými školami a strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 
Okrem projektu Rozprávky večných detí 3 to boli prednášky, besedy, tematické dopoludnia, tvorivé dielne, 
súťaže a audiovizuálne programy. V októbri bola vyhodnotená čitateľská súťaž Supersenior roka a ocenení 
najlepší čitatelia jednotlivých ZpS a DSS. Prázdninový cyklus - Pekné slovo lieči pre hospitalizované deti, 
zorganizovala KK v spolupráci s Kysuckou nemocnicou v Čadci. 
 
b) s inými kultúrnymi organizáciami  
 
KK v Čadci rozvíjala aj v roku 2017 úspešnú spoluprácu so všetkými kultúrnymi organizáciami v regióne 
Kysúc, verejnými knižnicami všetkých typov v zriaďovateľskej pôsobností iných subjektov alebo miest 
a obcí, školskými knižnicami, základnými umeleckými školami a súbormi pracujúcimi pri Dome kultúry, 
oddelením školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Čadci. Spolupráca s knižnicami sa 
zameriavala na medziknižničnú službu, sprostredkovanie a spracovanie rešerší a tematických a regionálnych 
požiadaviek i v rámci knižničnej siete celého Slovenska. Pri organizovaní celoslovenských literárnych súťaží 
– 13. ročníka literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň a 49. ročníka literárnej súťaže Jašíkove 
Kysuce sme spolupracovali s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, speváckym telesom Schola Cantorum, 
Bábkovým divadlom v Žiline, Literárnym fondom Slovenska, Spolkom slovenských spisovateľov 
a Kysuckou kultúrnou nadáciou.  
 
V oblasti projektovej činnosti: 
V oblasti prípravy a implementácie mikroprojektu KK a Żywiecka Biblioteka Samorządowa vypracovali 
spoločný poľsko-slovenský mikroprojekt „Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa – 
centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov“ v rámci Programu Interreg 
V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 na realizačné obdobie 1.1.2017 až 31.3.2018. Celý rok 2017 
mikroprojekt spoločne implementovali. V rámci realizácie mikroprojektu sa do realizácie úlohy Vytvorenie a 
rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa kultúrneho a prírodného dedičstva zapojil Dom  
kultúry a Informačné centrum Mesta Čadca, Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto, 
Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste i Mestské múzeum v Žywci. 
 
V oblasti metodiky:  
Kultúrne a spoločenské stredisko v Turzovke požiadalo o spoluprácu KK pri uzatvorení revízie knižničného 
fondu v Mestskej  knižnici v Turzovke. Kultúrne a spoločenské stredisko v Turzovke využilo služby KK aj 
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pri dopĺňaní KF v Mestskej knižnici v Turzovke prostredníctvom centrálneho dopĺňania knižničných fondov 
mestských a obecných knižníc KK. 
Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste využila služby KK pri dopĺňaní knižničného fondu 
prostredníctvom centrálneho dopĺňania knižničných fondov mestských a obecných knižníc KK. 
Obecný podnik Svrčinovec, ktorý riadi kultúrne aktivity obce a ktorý je zriaďovateľom Obecnej knižnice vo 
Svrčinovci, využil služby KK pri dopĺňaní knižničného fondu prostredníctvom centrálneho dopĺňania 
knižničných fondov mestských a obecných knižníc KK. 
KK v roku 2017 spolupracovala aj s 2 školskými knižnicami na príprave vzdelávacieho seminára „Optimálna 
knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti“ - so 
školskou knižnicou pri Základnej škole v Zákopčí, školskou knižnicou pri Základnej škole Jána Amosa 
Komenského v Čadci. 
 
c) s mestami a obcami  

 
KK je regionálna kultúrna inštitúcia, ktorá zároveň plní aj funkciu mestskej knižnice. Svoje služby poskytuje 
obyvateľom mesta Čadca, ale úzko spolupracuje so všetkými obcami a mestami regiónu Kysúc. Spolupráca 
sa rozvíja najviac na úseku regionálneho knihovníctva – centrálny nákup knižničného fondu pre knižnice 
obcí, pomoc pri revízií KF, metodické poradenstvo, edičná a kultúrno-výchovná činnosť. Mesto Krásno nad 
Kysucou a obce Čierne, Dunajov, Klokočov, Korňa, Makov, Ochodnica, Olešná, Rudina, Vysoká nad 
Kysucou a Zákopčie využili ponúkané služby KK pri dopĺňaní knižničného fondu prostredníctvom 
centrálneho dopĺňania knižničných fondov mestských a obecných knižníc. 
Pri organizovaní podujatí zameraných na prevenciu nežiaducich prejavov v spoločnosti sa na prednáškach 
podieľali odborní lektori Okresného oddelenia Policajného zboru a Mestskej polície v Čadci. Spolupráca 
s mestami a obcami v regióne – Kysucké Nové Mesto, Turzovka, Krásno nad Kysucou, Klokočov, Stará 
Bystrica sa zintenzívnila najmä pri organizovaní celoslovenských podujatí a iných významnejších projektov 
širšieho regionálneho a celoslovenského dosahu. Obec Stará Bystrica sa aktívne podieľala na prezentácií 
kysuckej literatúry na Bibliotéke 2017. Mesto Čadca prispelo finančnou čiastkou 500 € na realizáciu projektu 
kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež pod názvom S knihou za poznaním.  
Bohatá a rôznorodá spolupráca bola aj v procese implementácie poľsko-slovenského mikroprojektu: 
- s mestom Žywiec spolupracovala KK na úlohe: Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej 

spolupráce, týkajúcej sa kultúrneho a prírodného dedičstva; do realizácie sa zapojili burmistrz Mesta 
Żywiec – Mgr. Ing. Antoni Szlagor a Mgr. Jolanta Gruszka – náčelníčka oddelenia sociálnych vecí, 
podpory a partnerských vzťahov; 

- s Mestom Čadca KK spolupracovala na úlohe: Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej 
spolupráce týkajúcej sa kultúrneho a prírodného dedičstva; do realizácie sa zapojila za mesto Čadca - 
oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu – Mgr. Katarína Šulganová, pracovníčka úseku kultúry 
a medzinárodných vzťahov;    

- s Mestom Kysucké Nové Mesto KK spolupracovala na úlohe: Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej 
medzisektorovej spolupráce, týkajúcej sa kultúrneho a prírodného dedičstva; do realizácie sa zapojil za 
mesto Kysucké Nové Mesto primátor mesta Ing. Ján Hartel.  

 
d) s organizáciami 3. sektoru, s občianskymi združeniami 
 
Pri organizovaní kultúrnych a vzdelávacích podujatí sa rozvíjala spolupráca s organizáciami a občianskymi 
združeniami v meste, blízkom okolí, ale i v rámci celého Slovenska a partnermi v zahraničí. Cieľom tejto 
spolupráce a spoločných aktivít bolo uspokojovanie informačných, kultúrnych a vzdelávacích potrieb 
a záujmov jednotlivcov a spoločenských skupín. V roku 2017 zorganizovala KK celý rad podujatí pre 
seniorov združených v spolku Živena v Čadci, Klube dôchodcov a JDS Slovenska. Pri realizácií podujatí pre 
deti a mládež sme spolupracovali s mládežníckou organizáciou Keric, Akadémiou vzdelávania, Centrami 
voľného času detí a mládeže v Čadci a Kysuckom Novom Meste. V roku 2017 zorganizovala KK celý rad 
podujatí pre seniorov združených v spolku Živena v Čadci, JDS Slovenska, Akadémii vzdelávania, pre 
Centrum voľného času detí a mládeže v Čadci a Kysuckom Novom Meste. Pri príprave duchovných podujatí 
sa rozvíjala spolupráca s Mestom Turzovka, Farnosťou mesta Turzovka, Spolkom rodákov Jozefa Kronera v 
Staškove a obcou Klokočov. Prednášky a preventívne podujatia v rámci vzdelávacieho cyklu Mládež 
a spoločnosť boli úspešne realizované s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a neziskovou 
organizáciou Človek v ohrození v Bratislave. Rozvíjala sa spolupráca s občianskym združením Polonus 
a Obcou Slovákov v Karvinej a Třinci,  Linkou detskej istoty pri  SV UNICEF a občianskym združením Celé 
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Slovensko číta deťom, s poradenským centrom Náruč v Čadci, Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi a. v. 
v Žiline. KK pripravila cyklus podujatí aj pre sociálne a zdravotne znevýhodnené deti pobočky Súkromnej 
základnej školy pre deti trpiace autizmom, chovancov Detského domova v Bytči a Sv. Jozefa v Turzovke. 
KK nadviazala spoluprácu s občianskym združením mamičiek na materskej dovolenke NOSMA. 

                                                                                                                                                                                   
Knižnica nadväzuje aktívnu spoluprácu i s ďalšími organizáciami v regióne – napr. so Štátnym archívom – 
pobočka Čadca, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci, občianskym 
združením Náruč a pod.  
 
Medzinárodná spolupráca 
 
V roku 2017 rozvíjala KK spoluprácu s Obcou Slovákov v Karvinej a Třinci. Zástupcovia zahraničných 
organizácií združujúcich Slovákov v Čechách sa zúčastnili na podujatiach v KK a dohodli spoluprácu 
v oblasti kultúrnych aktivít na nasledujúce obdobie. Členovia týchto organizácií sa zúčastnili na vyhodnotení 
súťaže Kniha Kysúc 2016 a na slávnostnom otvorení letnej čitárne.  

V spolupráci s OZ Polonus zorganizovala KK prednášku vedenú Jacekom Cwetlerom na tému Rok Jozefa 
Korzeniowskeho a poľský modernizmus. 

 

3. Riadiaca a kontrolná činnosť 
 

3.1. Výsledky vnútornej kontrolnej činnosti/kontrolná činnosť na odd. 
 
Vnútorná kontrola sa riadila Zásadami kontrolnej činnosti v Kysuckej knižnici v Čadci, Plánom činnosti na 
konkrétny rok a bola realizovaná  v zmysle Zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. 
V KK je funkčný trojstupňový systém kontroly (samokontrola, kontrola zamestnancov priamym 
nadriadeným – vedúcim oddelenia, príp. úseku a kontrola riaditeľom alebo zamestnancom povereným 
riaditeľom). V rámci vnútornej kontrolnej činnosti boli aktivity zamerané na kontrolu dochádzky 
zamestnancov, kontrolu plnenia základných ukazovateľov plánu činnosti, kontrolu dodržiavania 
Knižničného a výpožičného poriadku Kysuckej knižnice v Čadci, kontrolu vyberania poplatkov, kontrolu 
evidencie deziderát, kontrolu Knihy prianí a sťažnosti, kontrolu evidencie používateľov, výpožičiek a im 
prislúchajúcich kartoték, kontrolu pokladne a pod. V roku 2017 vnútorné kontroly nezistili závažné 
nedostatky, ktoré by bolo potrebné riešiť komisionálne. Zistené nezrovnalosti sa odstraňovali priebežne.   

 
3.2 Výsledky kontrolnej činnosti kontrolných orgánov (Útvar hlavného kontrolóra ŽSK, 

kontrola jednotlivých ministerstiev a ďalších subjektov...)  
 

V roku 2017 v KK boli vykonané kontroly: 
- Následná kontrola Žilinského samosprávneho kraja bola vykonaná v čase od 13.9.2017 do 

27.9.2017. Bola zameraná na vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly podľa ustanovení 
§ 9 a § 10 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, na správnosť a úplnosť vedenia účtovníctva v zmysle zákona NR SR č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve, na dodržiavanie zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách, zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK. Predmetom následnej kontroly boli aj uzatvorené zmluvné 
vzťahy a plnenie interných smerníc v KK. 
Následná kontrola bola vykonaná Útvarom hlavného kontrolóra ŽSK na základe poverenia č. K-
2017/017 vydaného hlavným kontrolórom ŽSK 12.9.2017 a bola zameraná na kontrolu splnenia 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie 
príčin ich vzniku.Výsledky následnej kontroly sú uvedené v „Správe o výsledku kontroly splnenia 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie 
príčin ich vzniku v zmysle ustanovenia § 20 až § 22 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v príspevkovej organizácii: Kysucká knižnica, 17. 
novembra 1258, 022 01 Čadca, September 2017, číslo spisu: 01487/2017/ÚHK-011. 
Útvar hlavného kontrolóra ŽSK v priebehu kontroly nezistil žiadne pochybenia. 
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- Kontrola Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči bola 

vykonaná 7.12.2017. Bola zameraná na kontrolu správy registratúry za obdobie od nadobudnutia 
účinnosti zákona č. 395/2002 Z. z o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov podľa § 
24a písm. b) bod 1. a § 28. Výsledky z kontroly sú uvedené v Zázname o kontrole zo dňa 14.12.2017, č. 
sp.: SAZA3-2017/005097-005. 

 
- Kontrolná činnosť z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Čadci bola zameraná na 6 pracovníkov, 

ktorí vykonávali aktivačnú činnosť v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 v rámci zabezpečovania 
vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác na predchádzanie 
mimoriadnej situácie, počas vyhlásenia mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej 
situácie v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov platného od 1. januára 2014 pre občana, ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi. Neboli zistené žiadne nedostatky. 

 
 

4. Návštevnosť, výkony a náklady na pracoviská kultúrnej 
organizácie        (Príloha č. 3) 

 
Návštevníkov KK môžeme rozdeliť do dvoch skupín: registrovaní používatelia knižnično-informačných 
služieb a návštevníci kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí. 
V roku 2017 sa v KK zaregistrovalo 5 665 používateľov, z toho bolo 1 646 detí do 15 rokov. Knižnicu 
navštívilo celkovo 85 690 návštevníkov vrátane návštevníkov podujatí (bez návštevníkov podujatí a 
internetu to bolo 65 284 fyzických návštevníkov). Prístup na internet využilo 4 270 návštevníkov a na 
kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatiach sa zúčastnilo 16 136 návštevníkov. Podrobnejšie údaje sú 
v časti II. Odborná činnosť knižnice, 1.2 Používatelia, návštevníci. 
KK k 31.12.2017 vykazuje 1 pobočku - pri ZŠ Milošová u Prívary. S prevádzkovaním  a vedením pobočky 
KK nemá zvýšené náklady, realizuje iba nákup KD. K 31.12.2017 nastala zmena knihovníčky na pobočke 
v Základnej škole v Čadci u Prívary z dôvodu odchodu knihovníčky do dôchodku. Pobočku bude 
s účinnosťou od 1.1.2018 viesť nová knihovníčka.  
 
Počas celého roka 2017 sa činnosť knižnice zameriavala na plnenie hlavných funkcií knižnice a všetky 
pridelené finančné prostriedky sa využívali racionálne a efektívne. 

Celkové náklady na hlavnú činnosť KK v roku 2017 činili spolu:  403 225,44 €, z toho: 
- náklady na energie:         20 279,56 €; 
- osobné náklady - mzdy, odvody + OON:    241 303,23 €;  
- náklady na nákup KF spolu:        23 227,56 €, z toho: 

knihy:       20 107,69 €; 
špeciálne dokumenty:          516,60 €;  
periodická tlač:        2 603,27 €.  

 

5. Otváracie hodiny pre verejnosť a výška vstupného v roku 
2017 

 
5.1. Otváracie hodiny centrálneho objektu:  

pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 7.00 hod. - 18.00 hod. 
streda                                           10.00 hod. - 18.00 hod. 
sobota                                            8.00 hod. - 12.00 hod. (okrem mesiacov júl - august) 

 
5.2. Otváracie hodiny pobočiek, expozícií: 

Pobočka pri ZŠ Milošová u Prívary: štvrtok:10.00 hod. - 13.00 hod. 
 

5.3. Týždenný výpožičný čas (regionálne knižnice): 
rok 2016 – 56 hod.   
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rok 2017 – 56 hod. / rozdiel – 0 hod. 

 
5.4. Výška vstupného v jednotlivých objektoch: 

KK v Čadci vstupné nevyberá. Základné knižnično-informačné služby poskytuje bezplatne. Od 
používateľov vyberal len registračný poplatok na 365 dní, ktorý bol nasledovný: 
- individuálni používatelia: deti od 3 do 8 rokov - bezplatne 
               deti od 8 do 15 rokov - 2,00 € 
               študenti SŠ a VŠ do 26 rokov v dennej forme - 3,00 € 
               zamestnaní - 4,00 € 
               nezamestnaní, ženy na materskej dovolenke - 2,00 € 
               dôchodcovia, invalidní dôchodcovia - 2,00 € 
              držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S, vojnoví veteráni - bezplatne 
              jednodňoví používatelia - 0,70 € 
               inštitúcie - 7,00 € 
- právnická osoba – kolektívny používateľ: 7,00 € - s výnimkou právnickej osoby - kolektívneho 

používateľa, ktorý združuje deti, pracuje s deťmi do 15 rokov (materské a základné školy všetkých 
druhov, kluby a CVČ, občianske združenia detí a ich priateľov a pod.) -  neplatia; 
 

- rodinný preukaz: jeden dospelý člen rodiny zaplatí 4,00 € a na každého ďalšieho člena sa dopláca 
1,00 € (do rodinného preukazu je možné zahrnúť otca, matku a deti vo veku od 8 do 15 rokov, deti 
od 3 do 8 rokov neplatili žiadny poplatok); 

 
5.5. Poskytované zľavy (dôchodcovia, ZŤP, deti, množstevné zľavy... ) 

KK poskytuje zľavu z registračného poplatku vybraným skupinám používateľov – pozri bod vyššie. Pri 
špeciálnych príležitostiach s cieľom zaktivizovať používateľskú základňu umožňuje vybraným 
skupinám registráciu bezplatne (TSK, Valentínsky darček, akcia pre študentov 1. ročníka stredných škôl 
ap). Dlhoročným spolupracovníkom poskytuje bezplatný „Čestný preukaz čitateľa Kysuckej knižnice v 
Čadci“. 

 
5.6. Využitie kultúrnych poukazov (Príloha č. 4) 

Žiaci, študenti a pedagogickí pracovníci ZŠ a SŠ mohli využiť kultúrne poukazy na úhradu 
registračného poplatku. KK v priebehu roka 2017získala 320 kultúrnych poukazov hodnote 320,00 €.  

 
5.7. Zmeny v otváracích hodinách a v registračných poplatkoch v roku 2017 

V roku 2017 nedošlo k zmenám otváracích hodín a ani nenastali zmeny v registračných poplatkoch. 

 
6. Projektová činnosť organizácie, granty, nadácie (Príloha č. 5/1, 2) 

 
KK v priebehu celého roka 2017 realizovala množstvo schválených a finančne podporených projektov: 
 
Mikroprojekt INT/EB/ZA/1/I/A/0042: „Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa 
centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov“ v rámci Programu 
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 na realizačné obdobie 1.1.2017 až 31.3.2018. 
Celkové schválené náklady spolu: 44 872,86 Eur 
Európsky fond regionálneho rozvoja: 38 141,93 Eur 
Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 4 487,28 Eur 
Vlastný vklad: 2 243,65 Eur 
Skutočné čerpanie: 34 654,14 € 
 
Projekty podporené Ministerstvom kultúry SR: 
Boli podané 2 projekty na účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín 
obyvateľstva: 
Rozprávky večných detí 3.: zámerom projektu bolo nadviazať na dva predchádzajúce úspešné ročníky a 
pripraviť tak cyklus aktivít pre mentálne postihnuté deti a mládež sústredené v sociálnych zariadenia, 
špeciálnych školách, ale aj žijúcich v rodinách v rámci kysuckého regiónu. Dotácia: 1 900,00 €, povinné 
spolufinancovanie: 102,00 € Skutočné čerpanie: dotácia 1 900,00 € a spolufinancovanie 122,28 €. 
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Aktivizácia seniorov umením: zámerom projektu bolo zrealizovať komplex knižničných aktivít pre cieľové 
skupiny - seniorov, vrátane seniorov umiestnených v ZpS. Dotácia: 1 300,00 €, povinné spolufinancovanie: 
153,00 €. Skutočné čerpanie: dotácia 1 300,00 € a spolufinancovanie: 166,03 €. 
 
Projekty podporené FPU: 
1. Kvalitné knižnično-informačné služby – spokojný návštevník knižnice. Žiadosť podaná do 

Podprogramu 5.1.1 – realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc - 
novovybavenie obslužného miesta v knižnično-informačných službách. Dotácia: 2 000,00 € a povinné 
spolufinancovanie: 106,00 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2017 – dotácia  2 000,00 € a spolufinancovanie  
713,80 €. Ukončenie realizácie projektu je  do 31.05.2018. 

2. Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi. Žiadosť podaná do Podprogramu 
5.1.3 na nákup knižničného fondu. Dotácia: 6 000,00 €; povinné spolufinancovanie:  316,00 €. Skutočné 
čerpanie k 31.12.2017 – dotácia: 6 000,00 € a spolufinancovanie: 736,86 €. 

3. Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a 
vzdelávacej oblasti. Žiadosť podaná do Podprogramu 5.1.2 na vzdelávací seminár pre knihovníkov 
verejných a školských knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto s prizvaním regionálnych knižníc 
Žilinského kraja s nimi vybranými knižnicami. Dotácia: 1 500,00 € a povinné spolufinancovanie: 79,10 €. 
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 – dotácia: 1 500,- € a spolufinancovanie 81,- €. 

4. Knihuľko – letný tábor malých knihovníkov 2017. Žiadosť podaná do Podprogramu 5.1.2 na Letný 
tábor malých knihovníkov cca 20 detí. Dotácia: 1 500,00 € a povinné spolufinancovanie: 79,60 €. 
Skutočné čerpanie k 31.12.2017 – dotácia:1 499,00 € a spolufinancovanie 192,76 €. Vrátená dotácia vo 
výške:1,00 €. 

5. Jurinova jeseň – 13. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby. Žiadosť podaná do 
Podprogramu 1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže. Dotácia: 3 000,00 € a povinné 
spolufinancovanie: 158,25 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2017 – dotácia: 3 000,00 € a spolufinancovanie:  
208,06 €. 

6. Jašíkove Kysuce 2017 - 49. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov. Žiadosť 
podaná do Podprogramu 1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže. Dotácia: 5 600,00 € a povinné 
spolufinancovanie: 299,00 €. Dotácia: 5 337,88 € a spolufinancovanie: 299,00 €. Vrátená dotácia vo 
výške: 262,12€. 

 
6.1.  Sponzorské príspevky, fundraising  
 
Kool computers, s.r.o. prispel na občerstvenie v rámci slávnostného sprístupnenia letnej čitárne dar vo výške: 
50,00 €.  

Kysucká kultúrna nadácia prispela v rámci 49. ročníka Jašíkových Kysúc na Prémiu Jozefa Hnitku sumou 
100,- € a na večerný raut sumou 150,-€. 

Pre čitateľov Kysuckej knižnice v Čadci grafické spracovanie a vytlačenie Výpožičného kalendárika na rok 
2018 od Štúdia D, s.r.o. – Reklamná agentúra Čadca v hodnote cca 400,00 €.  

Pracovníčky KK získali od sponzorov mnohé materiálne odmeny pre víťazov rôznych súťaží pre deti 
a mládež.   

 
7. Účasť pracovníkov a riaditeľa na odborných podujatiach, 

školeniach, seminároch, zahraničných služobných cestách 
 
Zahraničné pracovné cesty: 
A. Zahraničné pracovné cesty konané v rámci mikroprojektu: Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka 

Biblioteka Samorządowa –   centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných 
regiónov č. INT/EB/ZA/1/I/A/0042: 
1. Pracovné rokovania členov pracovnej skupiny Vedúceho Partnera – Kysuckej knižnice v Čadci 

s Partnerom v Żywieckej Biblioteke Samorządowej v Žywci: dňa 15.02.2017 (účastníci: PhDr. J. 
Bírová, Mgr. J. Mudríková, Mgr. Ľ. Lašová, Ing. V. Mráziková, V. Višnáková, D. Truchlý), dňa 
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06.06.2017 (účastníci: Mgr. J. Mudríková, Ing. V. Mráziková, E. Čarnecká, V. Višňáková, D. 
Truchlý), dňa 27.10.2017 (príprava spoločného prac. stretnutia knihovníkov v Žywci 06.11.2017 – 
účastníci: Mgr. J. Mudríková a E. Čarnecká; prevoz MTZ mikroprojektu – D. Truchlý), dňa 
20.12.2017 (účastníci: Mgr. J. Mudríková, Mgr. Ľ. Lašová, E. Čarnecká, V. Višňáková, D. Truchlý).   

2. Spoločné pracovné stretnutie knihovníkov Kysuckej knižnice v Čadci a Żywieckej Biblioteki 
Samorządowej (Odborný seminár „Práca v Żywieckej  Biblioteke  Samorządowej s informáciami 
a informačnými zdrojmi o prírodnom a kultúrnom dedičstve Żywca“, otvorenie výstavy kníh a iných 
informačných zdrojov o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov a informačného 
úseku, exkurzia do okolia za kultúrnymi a prírodnými pamiatkami Żywca) konané v Żywci 
06.11.2017 (pracovníci Kysuckej knižnice v Čadci). 

B. Exkurzia po knižniciach v Prahe 22. – 24.06.2017 – účastník: PhDr. J. Bírová. 
 
Tuzemské pracovné cesty: 
A. Pracovné cesty konané v rámci mikroprojektu: Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka 

Samorządowa –   centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov č. 
INT/EB/ZA/1/I/A/0042: 
1. Exkurzia po vyhraných pamätihodnostiach Horných Kysúc – konané v rámci Spoločného 

pracovného stretnutia knihovníkov Kysuckej knižnice v Čadci a Żywieckej Biblioteki Samorządowej 
a pracovníkov v oblasti kultúry a ochrany prírody mesta Žywiec 18.10.2017 (pracovníci Kysuckej 
knižnice v Čadci). 

2.  Rozvoz propagačno-informačných materiálov, ktoré sú výstupmi MP17 na obce a mestá 
s oboznámením (inštruktáž) osôb nášho záujmu s prácou s týmito materiálmi – konané v dňoch: 
12.12.2017 (Mgr. J. Mudríková, D. Truchlý), 15.12.2017 (V. Višňáková, D. Truchlý), 19.12.2017 
(Mgr. Ľ. Lašová, D. Truchlý), 21.12.2017 (Mgr. Ľ. Lašová, D. Truchlý). 
 

B. Pracovné cesty pracovníkov Kysuckej knižnice v Čadci: 
1. Návšteva centier sociálnych služieb za účelom realizácie podujatí, donášky kníh a časopisov 

a pod. – konané v dňoch: prac. cesty M. Bezegovej – 19.01.2017; 15.02.2017; 23.03.2017; 
20.04.2017; 19.06.2017; 20.07.2017; 22.08.2017; 21.09.2017; 07.11.2017; 18.12.2017  

2. Zasadanie výboru Krajskej pobočky Spolku slov. knihovníkov a knižníc Žilinského kraja – 
konané 01.02.2017 v Turčianskej knižnici v Martine (účastník: PhDr. J. Bírová) 

3. Odborný seminár „Ako hravo čítať?“ – konaný 09.02.2017 v Krajskej knižnici v Žiline (účastník: 
P. Gavenčiaková) 

4. Porada bibliografov Žilinského kraja – konaná v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom 
Kubíne 21.02.2017 (účastník: V. Višňáková) 

5. Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc – konané v Slovenskej národnej knižnici 
v Martine 22.02.2017 (účastník: PhDr. J. Bírová – riaditeľka) 

6. Odborný seminár „Online katalóg“ – konaný v Slovenskej národnej knižnici v Martine 
08.03.2017 (účastník: M. Bezegová) 

7. Odborný seminár „Správa registratúry a správa dokumentov v roku 2017 v zmysle zákona o e-
Governmente“ – konaný na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline 04.04.2017 (účastníci: 
Mgr. Ľ. Lašová, Ing. V. Mráziková, E. Čarnecká) 

8. Školenie k novým katalogizačným pravidlám podľa pravidiel RDA – konané v Slovenskej 
národnej knižnici v Martine 05.04.2017 (účastníci: E. Droščáková, Bc. J. Hausmanová, J. Bučková) 

9. Celoslovenský odborný seminár pre knihovníkov verejných a školských knižníc, pedagógov, 
vychovávateľov a všetkých záujemcov o prácu s deťmi „Knižnice deťom“ – konaný v Mestskej 
knižnici mesta Piešťany 11.04.2017 (účastníci: P. Gavenčiaková, Mgr. M. Barancová) 

10.  Dni regionálnej bibliografie v Slovenskej národnej knižnici v Martine – konané dňa 03.05.2017 
(účastník: V. Višňáková) 

11.  Školenie ku  katalogizačným pravidlám RDA II.  – konané v Slovenskej národnej knižnici 
v Martine 15.05.2017 (účastníci: E. Droščáková, Bc. J. Hausmanová, J. Bučková) 

12.  Pracovná porada v rámci dvoch knižníc – Krajská knižnica v Žiline a Kysucká knižnica 
v Čadci – konaná 16.05.2017 v Krajskej knižnici v Žiline (účastníci: Ing. V. Mráziková, E. 
Čarnecká, D. Truchlý) 

13.  Návšteva expozície originálnych ikon – Súkromná galéria Milana Urbaníka v Žiline – konaná 
16.05.2017 (účastníci: Z. Jesenská Kubicová, Z. Hrdková) 
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14.  Odborný seminár „Ochrana predmetov kultúrnych hodnôt v prípade mimoriadnych udalostí 
a počas mimoriadnych situácií“ – konaný 17.05.2017  na Úrade Žilinského samosprávneho kraja 
v Žiline (účastník: Z. Hrdková) 

15.  Pracovná porada s riaditeľom odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja ŽSK – 
konaná 23.05.2017 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline (účastníci: Ing. V. 
Mráziková, E. Čarnecká, D. Truchlý) 

16.  Rozbory činnosti a hospodárenia regionálnych knižníc Žilinského kraja za rok 2016 – konané 
29.05.2017 v Krajskej knižnici v Žiline (účastníci: PhDr. J. Bírová, Mgr. Ľ. Lašová, Mgr. J. 
Mudríková, Ing. V. Mráziková, E. Droščáková, J. Bučková) 

17.  Konferencia pre odborných pracovníkov „Aby pamäť nestarla“ – konaná 31.05. - 01.06.2017 
v Zámutovom – Záľubová, Vranov n. Topľou (účastník: Mgr. H. Pagáčová) 

18.  Školenie k verejnému obstarávaniu – konané 21.06.2017 na Úrade Žilinského samosprávneho 
kraja v Žiline (účastníci: PhDr. J. Bírová, Mgr. Ľ. Lašová, Ing. V. Mráziková, E. Čarnecká) 

19.  Podujatie pre deti a mládež „Jánska noc má čarovnú moc ...“ – konané 23.06. - 24.06.2017 
v Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovka (účastníci: P. Gavenčiaková, Mgr. M. 
Barancová, M. Kučerová) 

20.  Knihuľko – Letný tábor malých knihovníkov (aktivity v rámci uvedeného projektu: Trenčín 
a Valašská Bela dňa 31.07.2017; Strečno dňa 02.08.2017, Donovaly, Harmanec dňa 03.08.2017 – 
dohľad na účastníkov tábora: P. Gavenčiaková, Mgr. M. Barancová 

21.  Vzdelávací kurz „Základy biblioterapie pre knihovníkov“ – konané 04.09.2017 v Krajskej 
knižnici vo Zvolene (účastník: Mgr. H. Pagáčová) 

22.  Informačno-konzultačný seminár „Elektronická správa dokumentov a elektronických 
výkonov verejnej moci v orgánoch verejnej správy v zmysle poslednej novely zákona o e-
Governmente“ – konaný v Dome odborov v Žiline 06.09.2017 (účastníci: PhDr. J. Bírová, Mgr. Ľ. 
Lašová, Ing. V. Mráziková, E. Čarnecká) 

23.  Vzdelávací kurz „Základy biblioterapie pre knihovníkov“ – konaný 12.09.2017 v Krajskej 
knižnici vo Zvolene (účastník: Mgr. H. Pagáčová) 

24.  Odborný seminár „Pramene hudby“ – konané 29.09.2017 v Bratislave (účastník: Z. Hrdková)  
25.  Vzdelávací kurz „Základy biblioterapie pre knihovníkov - Vývin čitateľského záujmu, výber 

literárnych žánrov, práca s príbehom (biblioterapia u detí so špecifickými edukačnými 
potrebami)“ – konaný 04.10.2017 v Krajskej knižnici vo Zvolene (účastník: P. Gavenčiaková) 

26.  Školenie „Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ“ – 
konané na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline 18.10.2017 (účastník: Bc. L. 
Mikovčáková) 

27.  Konferencia „Žofia – krehká žena s veľkým srdcom“ – konaná na Úrade Žilinského 
samosprávneho kraja v Žiline 26.10.2017 (účastník: V. Višňáková) 

28.  Vzdelávací kurz „Základy biblioterapie pre knihovníkov“ – konaný 08.11.2017 v Krajskej 
knižnici vo Zvolene (účastník: Mgr. H. Pagáčová) 

29.  Konferencia „Elity v dejinách regiónov“ – konané 08.11. - 09.11.2017 v Kysuckom múzeu 
v Krásne nad Kysucou (účastníci: V. Višňáková, E. Čarnecká) 

30.  Bibliotéka – Pedagogika 2017 – knižný veľtrh určený pre vydavateľstvá, knižnice, 
kníhkupectvá a širokú verejnosť – konané 09.11.2017 Bratislava (účastníci: PhDr. J. Bírová, 
Mgr. H. Pagáčová, Mgr. M. Barancová, Marta Kučerová)  

31. Bibliotéka – Pedagogika 2017 – knižný veľtrh určený pre vydavateľstvá, knižnice, 
kníhkupectvá a širokú verejnosť – konané 10.11.2017 Bratislava (účastník: P. Gavenčiaková) 

32.  Pracovná porada riaditeľov regionálnych knižníc, vedúcich oddelení služieb, systémových 
knihovníkov a koordinátorov kultúrno-spoločenskej a vzdelávacej činnosti knižníc – konaná 
14.11.2017 v Krajskej knižnici v Žiline (účastníci: PhDr. J. Bírová, Mgr. Ľ. Lašová, Mgr. H. 
Pagáčová, E. Droščáková, J. Bučková) 

33.  Krajská súťaž – „Knižný Vševedko 2017“ – konaná 15.11.2017 v Liptovskej knižnici G. F. 
Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (účastník: P. Gavenčiaková) 

34.  Vzdelávací kurz „Základy biblioterapie pre knihovníkov“ – konaný 22.11.2017 v Krajskej 
knižnici vo Zvolene (účastník: Mgr. H. Pagáčová) 

35.  Odborný seminár „Knižnica v živote dieťaťa II.“ – konaný 01.12.2017 v Krajskej knižnici 
v Žiline (účastník: P. Gavenčiaková) 

36.  Informačno-konzultačný seminár „Verejné obstarávanie tovarov a služieb“ – konané 
06.12.2017 v Žiline ((účastníci: PhDr. J. Bírová, Ing. V. Mráziková, E. Čarnecká) 
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37.  Školenie ku katalogizačným pravidlám RDA III. – konané v Slovenskej národnej knižnici 

v Martine 11.12.2017 (účastníci: E. Droščáková, V. Višňáková, J. Bučková) 
 

8. Public relations  
  

O činnosti všetkých knižničných procesov od akvizície, poskytovaných službách, podujatiach a aktivitách 
informovala používateľov webová stránka KK: www.kniznica-cadca.sk. 
Používatelia knižnice mali na uvedenej web stránke KK prístup na on-line katalóg, ktorý umožňoval aj 
z pohodlia domova zistiť, ktoré knižničné dokumenty sa v KK nachádzajú a či sú dostupné alebo 
vypožičané. On-line katalóg dával možnosti vyhľadávať si aj tematicky – nielen podľa autorov a názvov.   
KK zverejňovala informácie o svojich aktivitách aj na sociálnej Facebook, kde umiestňovala nielen 
pozvánky na plánované aktivity, ale aj fotografie a videá zo zrealizovaných podujatí.   
KK prezentovala svoju činnosť aj v regionálnych médiách - regionálnych týždenníkoch Kysuce, MY 
Kysucké noviny, Kysucký večerník prostredníctvom aktuálne spracovaných tlačových správ. V prípade 
realizácie aktivít a podujatí väčšieho alebo významnejšieho významu sme spolupracovali s Kysuckou 
televíziou a prostredníctvom audiovizuálnych záznamov archivujeme významné okamihy z činnosti 
knižnice.  
  

8.1. Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie – meno odborného  
      pracovníka, názov a vydavateľské údaje - spolu 1 príspevok: 

KUPCZAK, Helena, Janka Mudríková a Viera Višňaková, 2017. Spolupráca dvoch regionálnych knižníc na 
úseku s informáciami a informačnými zdrojmi o prírodnom a kultúrnom dedičstve svojich regiónov 
(najvýznamnejšie medzníky spolupráce). In: Kysucká knižnica v Čadci centrum informácií o prírodnom a 
kultúrnom dedičstve regiónu Kysúc = Kysucka Biblioteka w Čadcy centrum informacji przyrodniczego i 
kulturowego dziedzictwa regionu Kysuce. Vydanie 1. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci, s. 11-24. ISBN 
9788088708537. 
   
8.2. Publikačná činnosť o kultúrnej organizácii a jej činnosti – spolu 317 titulov 

8.2.1 Počet titulov vlastných zamestnancov organizácie: 277 titulov 
8.2.2 Počet titulov iných autorov o organizácii: 40 titulov  
8.2.3 Počet vydaných tlačových správ:  48 titulov: 
1. k detskému podujatiu pod názvom Osmijankové dobrodružstvá 
2. k detskému podujatiu pod názvom Poď, budem ti čítať! 
3. k projektu Kysuckej knižnice v Čadci s názvom Rozprávky večných detí 3. 
4. k detskému podujatiu Jánska noc má čarovnú moc pre deti pod názvom Noc svätojánskych mušiek a 

zábavy vo Vychylovke 
5. k otvoreniu vernisáže s názvom Milan Pavlík 
6. k pozvaniu na podujatia Kysuckej knižnice pod názvom Pozvánka Kysuckej knižnice - Leto v knižnici 

2017 
7. k otvoreniu výstavy fotografií pod názvom Ján Kočišek 
8. k autorskej besede pod názvom Stanislav Meliš, Dušan Mikolaj 
9. k zahájeniu súťaže pod názvom Super letný detský čitateľ 
10. k otvoreniu výstavy kníh Európske rozprávky 
11. k mikroprojektu cezhraničnej spolupráci pod názvom Mikroprojekt PL-SR 
12. k netradičnému večernému čítaniu pod názvom Strašidelný METLOBAL 
13. k festivalu slovenskej prozaickej tvorby pod názvom Kysuce ožili literatúrou – Jašíkove Kysuce 

2017 
14. k mikroprojektu Kysuckej knižnice s názvom Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka  Biblioteka 

Samorządowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov 
15. k projektu Kysuckej knižnice pod názvom Aktivizácia seniorov umením 
16. ku speváckej súťaži pre deti MŠ pod názvom O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka 
17. k vyhodnoteniu literárnej súťaže pod názvom Upútavka Jašíkove Kysuce 2017 
18. k prezentácii víťazných kníh súťaže kniha Kysúc 2016 na knižnom veľtrhu pod názvom Kysucká 

literatúra na knižnom veľtrhu Bibliotéka Pedagogika 2017 
19. k podujatiu pod názvom Supersenior roka 2017 
20. k prezentácii novej knihy pod názvom Ochrana prírody na Kysuciach v spomienkach pamätníka 
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21. k projektu Kysuckej knižnice pod názvom Mikroprojekt PL-SR 
22. k vyhláseniu výsledkov súťaže pod názvom Kráľ čítaného slova 
23. k vyhláseniu výsledkov súťaže pod názvom Celoslovenská literárna súťaž Jurinova jeseň už pozná 

svojich víťazov 
24. k vyhláseniu výsledkov súťaže pod názvom Jurinova jeseň 2017(17.10.2017)  
25. k vyhláseniu výsledkov súťaže pod názvom Jurinova jeseň 2017(5.10.2017) 
26. k podujatiu pod názvom Ako počúvať hudbu 
27. k detskému letnému táboru pod názvom Letný tábor - Knihuľko 2017 
28. k otvoreniu vernisáže pod názvom Výstava ilustrácií Kysučanky Alžbetky Božekovej 
29. k otvoreniu zrekonštruovanej čitárne pod názvom Veľkolepá záhradná slávnosť – otvorenie  

letnej čitárne 
30. k podujatiu pod názvom Jánska noc 2017 
31. k besede pod názvom Prvá dáma slovenskej populárnej hudby Marcela Laiferová v  knižnici 
32. k podujatiu pod názvom Svätojánska poetická noc v Kysuckej knižnici v Čadci oslávila svoj 10. 

ročník 
33. k akcii pod názvom Celé Slovensko číta deťom 
34. k výtvarnej súťaži pod názvom Namaľujme spolu šťastnú rodinu 
35. k prezentácii knižných noviniek Kysuckej knižnice v Čadci pod názvom E- knihy už aj v Kysuckej 

knižnici v Čadci 
36. k výtvarnej súťaži pod názvom Môj rozprávkový svet 2017 
37. k vyhodnoteniu súťaže Kniha Kysúc 2016 pod názvom Knižnica ocenila víťazov súťaže KNIHA 

KYSÚC 2016 
38. k detskému podujatiu pod názvom Dobrodružstvá s Osmijankom 
39. k detskému podujatiu pod názvom Čarovná „Noc s Andersenom“ s „Fantastickými rozprávkami"  
40. k celoslovenskému podujatiu pod názvom Týždeň slovenských knižníc 
41. k recitačnej súťaži pod názvom "Jazýček môj ohýbaj sa!" 2017 
42. k súťaži na podporu čítania Osmijankové dobrodružstvá 
43. k prírastku nových e-kníh do fondu Nové audio knihy v Kysuckej knižnici  Čadci 
44. k výtvarnej súťaži Ilustrujem svoju obľúbenú knižku 
45. k podujatiu pod názvom Rozprávkový karneval 
46. k autorskej besede pod názvom Autorské stretnutie významných osobností 
47. ku službám knižnice pod názvom Kysuckej knižnici v Čadci pribúdajú noví čitatelia 
48. k odbornému semináru pod názvom Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta 

a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 
 
Tlačové správy uverejnené na web stránke Žilinského samosprávneho kraja: 
http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/ 
 
1. k mikroprojektu s názvom: Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka  Samorządowa-centrá 

informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov:  
     http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/kysucka-kniznica-cadci-zywiecka-biblioteka-    
     samorzadowa.html 
2. k projektu Kysuckej knižnice v Čadci s názvom: Aktivizácia seniorov umením:  
     http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/aktivizacia-seniorov-umenim.html 
3. k propagácii víťazných prác kníh súťaže Kniha Kysúc pod názvom: Kysuckej literatúre na knižnom 

veľtrhu Bibliotéka, Pedagogika 2017: 
     http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/kysucka-literatura-kniznom-veltrhu-biblioteka-    
     pedagogika-2017.html 
4. k prezentácii novej knihy: Ochrana prírody na Kysuciach v spomienkach pamätníka:  

http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/ochrana-prirody-kysuciach-spomienkach-pamatnika.html 
5. k voľbe Kráľa čítaného slova pod názvom: Na trón zasadli dve kráľovné:  

http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/na-tron-zasadli-dve-kralovne.html 
6. k festivalu duchovnej tvorby Jurinova jeseň pod názvom: Jurinova jeseň 2017:  
     http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/jurinova-jesen-2017-3.html 
7. k podujatiu pod názvom: Ako počúvať hudbu, aby som mal z toho čo najväčší pôžitok:   
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http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/ako-pocuvat-hudbu-aby-som-mal-z-toho-co-najvacsi-
pozitok.html 

7. k Jurinovej jeseni 2017 – na web stránke e-Kysuce:  
http://www.kultura.e-kysuce.sk/literarne-kysuce/sutaze/149-jurinova-jesen 

9. k Jurinovej jeseni 2017 –  na web stránke Literárneho informačného centra: 
http://www.litcentrum.sk/66530 

10. na web stránke Tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska:  
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170914020 

 
8.2.4 Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie v iných médiách (rozhlas, televízia) 

a vynaložené finančné prostriedky 
 
Kysucká televízia KTV:  
15.11.2017 - Jurinova jeseň: https://youtu.be/YfMl8GJ1vqw 
15.11.2017 - Milan Urbaník ikony: https://youtu.be/qabwFhrXXGA 
4.7.2017 - Letná čitáreň: https://youtu.be/Yv8o9OHXFU8 
25.5.2017 - Prezentácia knihy Soňa Behúňová: 
https://www.youtube.com/watch?v=0EA2D5gaqmE&feature=youtu.be 
24.4.2017 - Osmijankova literárna záhrada: https://youtu.be/o3XJRiyH79o 
9.2.2017 - Kniha Kysúc 2016: https://youtu.be/7qu0yE4Lge0 
 
TV VAŠA Čadca:  
15.6.2017 - Celé Slovensko číta deťom: 
https://www.youtube.com/watch?v=FmaNa67gP8M&feature=youtu.be 
12.6.2017 - 10. ročník detského čitateľského maratónu 
https://www.youtube.com/watch?v=khO6XS4rAm8&feature=youtu.be 
 
Rádio LUMEN: 
Literárna kaviareň 21.10.2017, 15:15 hod.  
Michalíková, Hilda Jurinova jeseň:  
http://www.lumen.sk/relacie/moderovane-relacie/literarna-kaviaren.html 
 
Na uvedené propagácie KK nevynaložila žiadne finančné prostriedky. 
 
- infotabule (billboardy) pri cestných komunikáciách – počet a umiestnenie: 0 
- infotabule na parkoviskách a pri objektoch – počet a umiestnenie: 0 
- vývesné skrinky pre aktuálne podujatia a oznamy – počet a umiestnenie: spolu 2 
  (1 x v knižnici, 1 x pri hlavnom vchode do knižnice) 
 
Od roku 2009 v rámci jednotného informačného systému ŽSK je na budove KK umiestnená informačná 
tabuľa s označením inštitúcie a jej zriaďovateľa. Od roku 2017 je na objekte knižnice osadená nová tabuľa 
s označením názvu Kysuckej knižnice v Čadci, ktorý je zvýraznený aj osobitným nasvietením. 
 
8.2 Edičná činnosť – meno odborného pracovníka, názov a vydavateľské údaje:  

spolu 64 + 11 záložiek 

Zoznam vydaných titulov:  
Knihy, zborníky - spolu 6 titulov: 
1. Kysucká knižnica v Čadci centrum informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve regiónu Kysúc = 

Kysucka Biblioteka w Čadcy centrum informacji przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionu 
Kysuce / Janka Mudríková ; preklad Katarzyna Bielik. — Vydanie 1. — Čadca : Kysucká knižnica v 
Čadci, 2017. — 39 s. : farebné fotografie. — Publikácia vydaná v rámci mikroprojektu 

 
2. Źywiecka Biblioteka Samorzadowa centrum informacji przyrodniczego i kulturowego dziedictwa Źywca 

= Źywiecka Biblioteka Samorzadowa cenrum informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve Źywca / 
Helena Kupczak ; preklad Katarzyna Bielik. - Vydanie 1. - Čadca : Kysucká knižnica v Čadci, 2017. - 2 s. 
: farebné fotografie. - Publikácia vydaná v rámci mikroprojektu 
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3. Jašíkove Kysuce 2017 : Zborník vybraných súťažných prác účastníkov 49. ročníka Celoslovenskej 

literárnej súťaže mladých prozaikov / Zostavovateľ Viera Višňáková, Helena Pagáčová. - Čadca : 
Kysucká knižnica v Čadci, 2017. - 83 s. 

 
4. Jurinova jeseň 2017 : zborník vybraných prác Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby : 13. 

ročník / zostavili: Teodor Križka, Helena Pagáčová. - V Čadci : Kysucká knižnica, 2017. - 28 s. 
 

5. Optimálna knižnica - súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej 
oblasti : Zborník príspevkov z odborného seminára Optimálna knižnica - súčasť rozvojového programu 
mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti / Zostavila Mgr. Janka Mudríková - Čadca : 
Kysucká knižnica v Čadci, 2017. - 36 s. 

 
6. Kalendárium výročí regionálnych osobností a významných udalostí Kysúc na rok 2017 / Zostavila Viera 

Višňáková ; zodp. red. Janka Bírová. - Čadca : Kysucká knižnica v Čadci, 2017. - Chronologické 
usporiadanie, 75 záznamov o osobnostiach 

 
Bibliografické letáky - spolu 43 titulov: 
1. Informácie a informačné zdroje o prírodnom dedičstve regiónu Kysúc v Kysuckej knižnici v Čadci / 

Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja., 2017. 11 záznamov 

2. Informácie a informačné zdroje o kultúrnom dedičstve regiónu Kysúc v Kysuckej knižnici v Čadci. Čadci 
/ Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 9 záznamov 

3. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve mesta Čadca a jeho okolia v Kysuckej 
knižnici v Čadci. Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica 
v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 13 záznamov 

4. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve mesta Kysucké Nové Mesto a jeho 
okolia v Kysuckej knižnici v Čadci. Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 9. 
záznamov 

5. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve mesta Turzovka a jeho okolia v 
Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 11 záznamov 

6. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve mesta Krásno nad Kysucou a jeho 
okolia v Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 9 
záznamov 

7. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Čierne v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 11 záznamov 

8. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Dlhá nad Kysucou v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v 
Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 10 záznamov 

9. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Dolný Vadičov v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v 
Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.9 záznamov 

10. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Dunajov v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.12 záznamov 

11. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Horný Vadičov v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v 
Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 9 záznamov 

12. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Klokočov v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 11 záznamov 
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13. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Klubina v Kysuckej knižnici 

v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.8 záznamov 

14. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Korňa v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.11 záznamov 

15. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Kysucký Lieskovec v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v 
Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 záznamov 

16. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Lodno v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 záznamov 

17. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Lopušné Pažite v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v 
Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 záznamov 

18. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Makov v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 záznamov  

19. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Nesluša v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 9 záznamov 

20. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Nová Bystrica v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v 
Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 9 záznamov 

21. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Ochodnica v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 9 záznamov 

22. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Olešná v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 záznamov 

23. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Oščadnica v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 záznamov 

24. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Podvysoká v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.14 záznamov 

25. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Povina v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.11 záznamov 

26. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Radoľa v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 8 záznamov 

27. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Radôstka v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 9 záznamov 

28. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Raková v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 záznamov 

29. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Rudina v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.11 záznamov 

30. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Rudinka v Kysuckej knižnici 
v Čadci  / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.11 záznamov 

31. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Rudinská v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 záznamov 
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32. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Skalité v Kysuckej knižnici 

v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.8 záznamov  

33. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Snežnica v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.11 záznamov 

34. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Staškov v  Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.11 záznamov 

35. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Stará Bystrica v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v 
Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 9 záznamov 

36. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Svrčinovec v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 záznamov 

37. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Vysoká nad Kysucou v 
Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.11 záznamov 

38. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Zákopčie v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 8 záznamov 

39. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Zborov nad Bystricou v 
Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 10 záznamov 

40. Informacje i źródła informacji o dziedzictwie przyrodniczym Powiatu Żywiec w Żywieckiej Bibliotece 
Samorządowej / Anna Mentel, Helena Kupczak. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 9 záznamov 

41. Informacje i źródła informacji o dziedzictwie kulturowym Powiatu Żywiec w Żywieckiej Bibliotece 
Samorządowej / Anna Mentel, Helena Kupczak. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 8 záznamov 

42. Informacje i źródła informacji o dziedzictwie przyrodniczym Miasta Żywiec w Żywieckiej Bibliotece 
Samorządowej / Anna Mentel, Helena Kupczak. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 8 záznamov 

43. Informacje i źródła informacji o dziedzictwie kulturowym Miasta Żywiec w Żywieckiej Bibliotece 
Samorządowej / Anna Mentel, Helena Kupczak. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 8 záznamov 

 
Informačné letáky - spolu 6 titulov: 
1. Kysucká knižnica v Čadci / Mgr. Ľubica Lašová. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017 
2. Żywiecka Biblioteka Samorządowa / Mgr. Helena Kupczak. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017 
3. Mikroprojekt: Kysucka Biblioteka w Čadci i Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrum informacji 

przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionów transgranicznych / Mgr. Helena Kupczak. Čadca: 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017 

4. Mikroprojekt: Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrá informácií o 
prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov / Mgr. Ľubica Lašová. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017 

5. Kniha Kysúc 2016 – Kysucká knižnica v Čadci predstavuje nominované tituly knižných publikácií 
v čitateľskej anketovej súťaži Kniha Kysúc 2016 : informačný leták / zostavila Viera Višňáková. Čadca: 
Kysucká knižnica, 2017 

6. Imrich Vaško : informačný leták / zostavila Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica, 2017 
 

Informačné záložky: 11 titulov 
Záložky o knižnično-informačných službách Kysuckej knižnice v Čadci , vydané v rámci mikroprojektu 
„Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrá informácií o prírodnom a 
kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov“ - 5 titulov 
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Záložky k putovnej výstave: Víťazné knihy Roka ŽSK - 6 titulov 
 
Publikácie, bibliografické letáky, informačné letáky a záložky vydané v rámci mikroprojektu „Kysucká 
knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom 
dedičstve cezhraničných regiónov“ sú zapísané do knižničného fondu Kysuckej knižnice v Čadci, a tak sú 
verejnosti prístupné aj prostredníctvom on-line katalógu Carmen, zároveň sa propagujú aj na web stránke 
Kysuckej knižnice http://www.kniznica-cadca.sk/projekty.html 
 

Edičná činnosť na elektronických nosičoch (CD, DVD) – spolu 11 titulov:  
1. Kniha Kysúc 2016 / zostavili: Višňáková, Viera – Truchlý, Dušan. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.   
Prezentácie kníh - video formát 

2. Husle s dračou hlavou. Albín Vrteľ – spomienky / zostavila Višňáková, Viera. Čadca: Kysucká knižnica 
v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017, 45 slajdov 
Prezentácie Microsoft PowerPoint 

3. Jozef Božetech Klemens - 200. výročie narodenia. / zostavila Magdaléna Bezegová, Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017, 59 slajdov 
Prezentácie Microsoft PowerPoint 

4. Relikvie svätých. / zostavila Magdaléna Bezegová, Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017, 82 slajdov 
Prezentácie Microsoft PowerPoint 

5. Športom k zdraviu a víťazstvu. Významní športovci a ich vplyv na náš životný štýl. / zostavila Magdaléna 
Bezegová, Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho 
kraja, 2017, 99 slajdov 
Prezentácie Microsoft PowerPoint 

6. Viliam Judák - rímskokatolícky biskup, profesor cirkevných dejín a spisovateľ : 60. výročie narodenia. / 
zostavila Magdaléna Bezegová, Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja, 2017, 94. slajdov 
Prezentácie Microsoft PowerPoint 

7. Bontón pre deti - naučme sa slušne správať, etiketu dodržiavať / zostavila Mgr. Miroslava Barancová. 
Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 
33 slajdov 
Prezentácie Microsoft PowerPoint 

8. Božena Němcová - česká spisovateľka, zakladateľka modernej českej prózy, poviedok a prózy z 
vidieckeho prostredia / zostavila Petronela Gavenčiaková. Čadca: Kysucká knižnica  v Čadci 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 21 slajdov   
Prezentácie Microsoft PowerPoint. 

9. Volajú ma HEVI / zostavila Petronela Gavenčiaková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 23 slajdov   
Prezentácie Microsoft PowerPoint 

10. Stará Bystrica a okolie / zostavila Višňáková, Viera. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017, 39 slajdov 
Prezentácie Microsoft PowerPoint 

11. Pán doktor príďte / zostavila Višňáková, Viera. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017, 34 slajdov 
Prezentácie Microsoft PowerPoint 

 
Prezentácia vydaných titulov pre verejnosť prebieha prostredníctvom web stránky Kysuckej knižnice,  
výstav v interiéri knižnice, ale aj prostredníctvom podujatí a besied organizovaných KK. 
 

9. Ocenenia organizácie a jej pracovníkov – medzinárodné, 
celoslovenské, regionálne 

 
KK získala pri príležitosti jubilejného 50. ročníka národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných 
súborov Paláriková Raková v roku 2017 tieto ocenenia: 
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- Cena Jána Nepomuka Bobulu za vydavateľskú a publikačnú činnosť podporujúcu šírenie Palárikovho 
odkazu; 

- pamätný list  a pamätnú medailu  Kysuckej knižnici v Čadci za spoluprácu pri realizácií a rozvoji 
Palárikovej Rakovej počas jej 50-ročnej existencie. 

 
Knižnici a jej zamestnancom boli zverejnené viaceré poďakovania zo strany používateľov a návštevníkov 
v regionálnych týždenníkoch a osobitne boli listom doručené 2 poďakovania. Mnohé poďakovania 
používateľov za služby knižnice, ale i za osobitný ústretový prístup odborných pracovníkov knižnice, boli 
doručené KK aj elektronicky.  
 

10. Majetok vo vlastníctve ŽSK v správe organizácie,  
priestorové podmienky, výstavba, rekonštrukcie 
 

10.1 Pasportizácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie 
(počet spravovaných nehnuteľností, názov, súpisné číslo, parcelné číslo, číslo LV, vecné 
bremená, plocha centrálneho objektu, pobočiek, expozícií...) - Príloha č. 6  

 
Spravované nehnuteľnosti  v správe KK sú bez vecných bremien:  

- budova čs. 1258  na parcele č. 1738/2 , v  k. ú.: Čadca, Obec: Čadca, Okres: Čadca zapísaná na  č. 
LV 6467; 

- nadstrešenie k stavbe č. 1258 na parcele č1738/9, v k. ú.: Čadca, Obec: Čadca, Okres: Čadca 
zapísaná na č. LV 6467; 

- nadstrešenie k stavbe č. 1258 na parcele č1738/10, v k. ú.: Čadca, Obec: Čadca, Okres: Čadca 
zapísaná na  č. LV 6467; 

- nadstrešenie k stavbe č. 1258 na parcele č1738/11, v k. ú.: Čadca, Obec: Čadca, Okres: Čadca 
zapísaná na  č. LV 6467;  

- č. parcely 1738/1 zastavaná plocha a nádvoria – výmera parcely 3 243 m2  v k. ú.: Čadca, Obec: 
Čadca, Okres: Čadca,  zapísaná na č. LV 6467; 

- č. parcely 1738/2 zastavaná plocha a nádvoria – výmera parcely 2 077 m2  v k. ú.: Čadca, Obec: 
Čadca, Okres: Čadca, zapísaná na č. LV 6467; 

- č. parcely 1738/3 zastavaná plocha a nádvoria – výmera parcely 11 m2  v k. ú.: Čadca, Obec: Čadca, 
Okres: Čadca, zapísaná na č. LV 6467; 

- č. parcely 1738/9 zastavaná plocha a nádvoria– výmera parcely 33 m2  v k. ú.: Čadca, Obec: Čadca, 
Okres: Čadca, zapísaná na  č. LV 6467; 

- č. parcely 1738/10 zastavaná plocha a nádvoria – výmera parcely 17 m2  v k. ú.: Čadca, Obec: 
Čadca, Okres: Čadca, zapísaná na  č. LV 6467; 

- č. parcely 1738/11 zastavaná plocha a nádvoria – výmera parcely 32 m2  v k. ú.: Čadca, Obec: 
Čadca, Okres: Čadca, zapísaná na  č. LV 6467. 
 

10.2  Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností – krátky komentár  
V jeseni roku 2016 sme začali s podporou nášho zriaďovateľa ŽSK budovať letnú čitáreň, terasu s pódiom, 
umožňujúcim realizáciu rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. Na jar 2017 práce pokračovali: 
v opornom múre pred vchodom do knižnice bola zabudovaná presklená vitrína – informačný panel, do 
ktorého sa umiestňujú aktuálne plagáty na propagáciu služieb a pozvánky na aktuálne podujatia a aktivity. 
V spolupráci so ŽSK a Mestom Čadca sa zrealizovalo nové oplotenie celého areálu letnej čitárne. Vďaka 
účelovej dotácii zriaďovateľa ŽSK vo výške: 6 954,10 EUR sa vymenila dlažba na terase letnej čitárne, boli 
osadené lavičky, preliezka pre deti a domček na hranie pre deti. S pomocou štátneho podniku Lesy SR sa 
podarila kultivácia nerovného terénu vôkol čitárne. Brigádnickou pomocou všetkých zamestnancov knižnice 
sa upravil terén, bol zatrávnený a pripravený pre využívanie. Dňa 19. júna 2017 bola letná čitáreň s areálom 
slávnostne sprístupnená verejnosti. Vybudovaním letnej čitárne so zastrešeným pódiom, so stoličkami, 
stolmi a slnečníkmi sa rozšíril atraktívny poznávací a oddychový priestor knižnice a rozšírili sa možnosti 
organizovania rôznych podujatí a aktivít pre všetky vekové kategórie registrovaných používateľov i pre 
zdravotne a sociálne znevýhodnených a celú čitateľskú verejnosť.  
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Rozšírili sa parkovacie miesta pri knižnici o 2 parkovacie plochy – pred vchodom na letnú čitáreň sa 
zrealizovali stavebné úpravy stavby „Parkovacie miesta Kysuckej knižnice v Čadci“ a bola osadená 
dopravná značka č. IP 16 „Parkovisko – parkovacie miesto s vyhradeným státím“ s dodatkovou tabuľou č. E 
12 „2x vyhradené pre zamestnancov knižnice“.  

 
V knižnici sa podarilo vyriešiť technicky nevyhovujúci stav počítačového vybavenia. V roku 2017 zakúpila 
8 počítačov. Nákupom nových počítačových zostáv sa vymenili staré – technicky zastaralé a mnohé už 
nefunkčné. Výhodou nových je, že vďaka novým technológiám majú modernejší operačný systém, ktorý je 
rýchlejší, bezpečnejší, stabilnejší a efektívnejší. Znižuje sa aj spotreba elektrickej energie, lepšie chladenie i 
nižšia hlučnosť.  

 
V priebehu roka sa prehĺbili problémy s plynovými kotlami na vykurovanie objektu knižnice, ktoré 
pretrvávajú už viac rokov. Pôvodne bola knižnica vykurovaná na základe zmluvy s Mestskou teplárenskou 
spoločnosťou a.s. Čadca, ktorá prestala dodávať teplo. Havarijná situácia v knižnici bola riešená 
vybudovaním novej samostatnej kotolne v závere roka 2006 a jej sprevádzkovaním 15.1.2007. Od roku 2010 
sa prejavili problémy s kotlami a už v roku 2011 knižnica žiadala o pomoc pri riešení problémov s kotolňou. 
Pri vykonávaní servisnej prehliadky a revízii plynových kondenzačných kotlov v počte 3 ks – Wolf CGB 50 
o výkone 46,5 kW bolo zistené, že zariadenia sú nadmerne zaťažované, pričom pri poklese vonkajšej teploty 
pod 0 °C je výstupná teplota do kúrenia nepostačujúca a odborníci situáciu vyhodnotili ako poddimenzovaný 
stav v počte kotlov na vyhrievaný priestor. Dlhoročne sa tieto technické problémy riešili opravami – 
nadmerne sa opotrebovávajú jednotlivé komponenty kotlov a musia sa často meniť za nové. Neustále 
výmeny súčiastok boli a sú finančne veľmi náročné – v priebehu rokov 2008 – 2017 sa vynaložili celkom na 
opravy finančné prostriedky vo výške: 10 836,15 EUR. Je neefektívne a nerentabilné neustále každý rok 
platiť vysoké finančné čiastky na opravy výmeny súčiastok plynových kotlov, keďže celkový výkon 
plynovej kotolne je nepostačujúci. Objekt knižnice prešiel v rokoch 2012 - 2013 komplexnou rekonštrukciou 
v rámci projektu z Regionálneho operačného programu, kotolne sa rekonštrukcia netýkala – kotolňa zostala 
v pôvodnom stave. Výkon kotolne je potrebné nainštalovať taký, aby nedochádzalo k prevádzke kotlov 
dlhodobo na maximálny výkon – je potrebné osadenie viacerých kotlov, alebo nahradiť ich novými 
výkonnejšími kotlami v plynovej kotolni v knižnici. Zásadné riešenie pretrvávajúcich technických 
problémov s vykurovacími kotlami v knižnici je nutné nielen z pohľadu technického riešenia, ale 
predovšetkým z aspektu efektívneho a účelného využívania finančných prostriedkov.                

 
V závere roka nastala v knižnici havarijná situácia – pokazili sa bezpečnostné madlá elektronického 
bezpečnostného systému (ďalej „EZS“) na ochranu knižničného fondu, ktoré zabezpečujú knihy a knižničné 
dokumenty pred krádežou. Pokúsili sme sa zariadenie opraviť, avšak riadiacu jednotku už nebolo možné 
sprevádzkovať. Taktiež elektronické moduly v anténach nespracúvali signál z etikiet. Oprava zariadenia už 
nebola možná, nakoľko EZS bol po dobe životnosti a na uvedený typ a rok výroby zariadenia, ktorý bol 
dodaný v roku 2003, už neboli k dispozícii náhradné diely (maximálna doba skladovania náhradných dielov 
je 10 rokov). Z aspektu nutnosti ochrany majetku vo vlastníctve ŽSK v správe našej knižnice bolo nutné 
urýchlene riešiť havarijný stav. Vďaka pochopeniu a ústretovosti zriaďovateľa ŽSK bola knižnici pridelená 
účelová dotácia vo výške: 3 480,00 EUR na riešenie havarijného stavu a v závere roka sme zakúpili nový 
EM bezpečnostný systém na ochranu knižničného fondu. Nový EZS bol záverom roka aj nainštalovaný 
a uvedený do prevádzky.  
 
Realizované úpravy vytvorili predpoklady plnohodnotného využívania nehnuteľností vo vlastníctve ŽSK 
v správe KK a optimalizovali sa materiálno-technické podmienky a predpoklady na bezproblémové 
využívanie objektu na kultúrne účely. 
 
10.3 Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť  – Príloha č. 7  
Priestory budovy KK boli v roku 2017 využívané na prevádzku v plnom rozsahu:  
- suterénna časť je využívaná ako depozitár kníh a knižničných dokumentov, na sklady, dielňu a pomocné 

priestory; 
- prvé podlažie: výpožičná hala, úsek regionálnej literatúry a BIS, študovne, čitáreň, Pamätná izba P. H. 

Jurinu a kysuckých literátov, Pamätná izba J. Hnitku, fonotéka, režijná miestnosť, priestory na podujatia 
- rozprávková miestnosť a prednášková miestnosť, vstupná hala na prezentácie výstav, priestory  na 
kancelárske účely a administratívu. 

Rozloha jednotlivých priestorov – miestností je uvedená v priloženej tabuľke. 
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10.4 Prevádzkované priestory prenajaté od iných subjektov – Príloha č. 8 
KK v roku 2017 neprenajímala žiadne priestory od iných subjektov. 

 
10.5 Spravované priestory prenajaté iným subjektom – Príloha č. 9 
KK v roku 2017 realizovala bezplatnú výpožičku nebytových priestorov - 1 miestnosť v suteréne objektu na 
kultúrne účely: na nácvik a skúšky hudobnej skupiny „Kysucká muzika“, ktorá prezentuje ľudovú hudbu 
regiónu Kysúc a Žilinský samosprávny kraj na rôznych kultúrnych a športových podujatiach. 
Zmluvou o výpožičke nebytových priestorov – 1 miestnosť v suteréne objektu knižnice KK poskytla priestor 
na účely skladu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci – organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 

  
10.6 Rekonštrukcie (názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov) spolu,  

  z toho za rok 2017 
V priebehu roka 2017 boli realizované práce v KK: oprava havarijného stavu dlažby letnej čitárne. Práce boli 
realizované vo výške celkom: 6 954,10 € z bežných  výdavkov ( kód zdroja 41). 

 
10.7 Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií (názov akcie, realizované práce,    

    objem finančných prostriedkov za rok 2017) 
Celkový objem finančných prostriedkov na opravy a údržbu v priebehu roka 2017 predstavoval  výšku: 8 
532,24 €, z toho:  
- oprava havarijného stavu dlažby letnej čitárne  KK: 6 954,10 € 
- opravy a údržba prístrojov, zariadení a náradia: 1 334,59 € 
- oprava a údržba služobného motorového vozidla: 243,55 €. 

 
10.8 Vozový park – Príloha č. 10 
KK má v správe osobné motorové vozidlo – Citroën C3 (rok výroby 2008). Ku dňu 31.12.2017 má 
najazdených celkom: 73 001km. 

 
10.9 Poistenie majetku – Príloha č. 11 
KK v roku 2017 zaplatila za poistenie majetku organizácie finančné prostriedky vo výške: 1 858,70 €, 
z toho: 
- poistenie majetku:      1 545,64 € 
- zodpovednosť (úmyselné poškodenie, vandalizmus...):    169,50 € 
- povinné zmluvné poistenie služ. mot. vozidla:       18,00 € 
- havarijné poistenie KASKO:       125,56 € 

 
10.10 Plnenie úloh na úseku BOZP, PO (uveďte, či je plnenie úloh zabezpečené vlastnými 

pracovníkmi, príp. dodávateľsky) 
Plnenie úloh na úseku BOZP, PO za rok 2017 bolo zabezpečované dodávateľským spôsobom: na základe 
zmluvy č. 01032016 zo dňa 01.03.2016  firmou: Ing. Daniela Sventek Priečková, Hrancová  2099/5, 022 01 
Čadca, s účinnosťou od 1.3.2016  do 31.12.2017. 
 

11. Ročné dane z nehnuteľností    (Príloha č. 12) 
 
V roku 2017 bola zaplatená daň z nehnuteľnosti vo výške: 2 702,65 € - z toho: 
- za budovu knižnice:    2 630,88 € 
- za pozemky - zastavané plochy a nádvoria:       71,77 €. 

 

12. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie, 
výpočtová technika, elektronické médiá   (Príloha č.13/ 1- 3) 

 
 Tab. 1     Hardvér a iné technické vybavenie 
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Počet 
PC    

spolu 

Z toho 
prístupných 

pre 
verejnosť 

Počet PC s   
pripojením 
na  internet 

Z toho 
prístupných 

pre 
verejnosť 

Počet 
pobočiek 

s internetom 
pre verejnosť 

34 10 22 6 0 
 

  Tab. 2    Softvérové vybavenie 
Typ siete LAN ETHERNET 

Knižnično-informačný softvér CLAVIUS 

Operačné systémy MS WINDOWS-XP, 7, 8,10, 
MS WINDOWS-SERVER 

  

 

Počet automatizovaných pobočiek 0 

 
  Tab. 3    Internet 

Typ pripojenia * 
Prenosová    
rýchlosť 

Počet 
pripojených  

PC 

Z toho pre 
používateľov 

Počet 
pobočiek 

s internetom  
pre 

verejnosť 
ADSL – VUC NET 9,80 

Mbps/s 
2 0 0 

ADSL internet 
Maxi 

15,48/0,77 
Mbps/s 

22 6 0 

 
* nepíšte „pevné“, ale konkretizujte podľa zmluvy s operátorom siete 

 
Všetky knižnično-informačné procesy sú realizované prostredníctvom integrovaného knižničného systému 
Clavius od spoločnosti LANius, ktorý knižnica získala v rámci projektu ŽSK „Informácie bez hraníc“. V 
roku 2017 sme zakúpili nový plošný skener A3 na knihy a vymenili štyri počítače, ktoré využívajú naši 
zamestnanci i používatelia na vyhľadávanie informácií v on-line katalógu knižnice, resp. v sieti internet. V 
knižnici sa využívajú dva typy pripojenia na internet: VUC NET na ekonomické účely a ADSL pre 
zamestnancov knižnice, ako aj pre verejnosť. V knižnici je prístupne aj pripojenie na Internet cez WIFI 
bezplatne. 

 
12.1 Perspektívy, vízie rozvoja  

 
Základnou perspektívou a víziou rozvoja KK ako kultúrnej, informačnej a vzdelávacej inštitúcie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, je pokračovať v kvalitnom plnení poslania a úloh, vyplývajúcich zo 
zriaďovacej listiny a v súlade so Zákonom o knižniciach č. 126/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
Prioritou KK bude aj v nasledujúcom období zabezpečovať poskytovanie kvalitných a efektívnych 
knižnično-informačných služieb a prístupu k nim k spokojnosti širokej čitateľskej verejnosti a poskytovať 
nové invenčné knižnično-informačné služby – napr. telefonické objednávky odloženia dokumentu, 
objednávky odloženia dokumentu od registrovaných používateľov prostredníctvom online katalógu Carmen, 
rozšírenie zápisu detí do knižnice už od 0 rokov a pod.  
 
Významným predpokladom poskytovania kvalitných knižnično-informačných služieb je systematická 
akvizičná činnosť doplňovania KF v súlade s požiadavkami používateľov a návštevníkov knižnice, spojená s 
monitorovaním a získavaním nových knižných distribútorov s výhodnými podmienkami nákupu knižných 
dokumentov do fondu knižnice.  

 
Aktuálne novinky knižničného fondu i najnovší prírastok spracovaných regionálnych článkov sú priebežne 
prezentované prostredníctvom webovej stránky knižnice v záložke Nové knihy. V rámci prezentácie nových 
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titulov knižničných dokumentov bude knižnica s pravidelnou týždennou periodicitou zverejňovať ich tituly 
s krátkou anotáciou v regionálnych týždenníkoch.  

 
Kontinuálne budeme pokračovať v zmluvnom centrálnom dopĺňaní knižných dokumentov pre knižnice obcí 
a miest regiónu Kysuce a poskytovať metodicko-poradenskú pomoc knižniciam v regióne prostredníctvom 
metodických návštev, príp. konzultácií. 

 
Zvyšovať dôraz na propagáciu činnosti knižnice, priebežne prezentovať činnosť, podujatia a aktivity 
knižnice na webovej stránke KK, sociálnych sieťach, regionálnej televízii, regionálnych týždenníkoch 
a priebežne informovať o ich priebehu formou pozvánok, článkov, tlačových správ, fotogalérií a ďalších 
printových a mediálnych výstupov.  

 
Prioritnou oblasťou činnosti knižnice bude i regionálna bibliografia. KK zakúpila výkonný skener, ktorý 
skvalitní a optimalizuje prácu s regionálnou literatúrou. Prioritne sa bude pokračovať v digitalizovaní 
vybraných knižných dokumentov s regionálnou tematikou a rozširovaní archívneho fondu regionálnej 
dokumentácie. Dlhodobou úlohou Úseku regionálnej dokumentácie je vytvárať databázu regionálnych 
osobných a korporatívnych autorít v KIS Clavius - Obecná regionálna úroveň. Systémovo budovať tieto 
databázy je veľmi dôležitým predpokladom vytvárať kvalitné výstupy - kalendária, bibliografie 
a bibliografické súpisy. Úsek regionálnej dokumentácie čoraz častejšie oslovujú záujemcovia o podklady 
regionálneho charakteru – pri tvorbe regionálnych monografií obcí a miest, pri spracovávaní bakalárskych, 
diplomových, doktorandských prác a pod. Odborní zamestnanci knižnice majú záujem naďalej poskytovať 
regionálne informácie a podklady a dokumenty pri tvorbe monografií a odborných publikácií.  
Budeme pokračovať v digitalizovaní vybraných knižných dokumentov – v nasledujúcom období máme 
zámer postupne zdigitalizovať obecné periodika a pokúsiť sa periodiká s pomocou obecných úradov 
a obecných knižníc skompletizovať a doplniť chýbajúce čísla. Máme záujem rozšíriť spoluprácu s obecnými 
úradmi a získavať tak propagačné materiály o obciach, monografie a hlavne povinné výtlačky obecných 
periodík do regionálneho fondu.  
V roku 2018 zdigitalizujeme materiály z pozostalosti rodiny Jozefa Kronera, ktoré sú vystavené v Rodnom 
dome Jozefa Kronera v Staškove a zaradíme ich do archívneho fondu regionálneho úseku. Plánujeme 
zintenzívniť spoluprácu s Mestom Čadca a organizáciami, ktoré patria pod mesto, so Štátnym archívom - 
pobočka Čadca, s redakciami regionálnych týždenníkov (Kysuce, MY - Kysucké noviny) a vydavateľstvom 
Magma - prioritou spolupráce by malo byť získanie materiálov a informácií do regionálneho fondu 
a zviditeľnenie činnosť knižnice. 
 
Celý rok 2017 sa niesol v znamení implementácie schváleného mikroprojektu „Kysucká knižnica v Čadci – 
centrum informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 v spolupráci so Żywieckou Bibliotekou Samorzadowou. Knižnica 
realizovala ďalšie schválené a finančne podporené projekty aj s viacročnou periodicitou a zámerom knižnice 
je pokračovať v spracovávaní projektových žiadostí a realizovaní podporených projektových aktivít. 
Finančné prostriedky, získané podporou spracovaných projektových žiadostí, tvoria významnú časť 
spolufinancovania činnosti našej knižnice a je nevyhnutné pokračovať v tomto trende získavania 
doplnkového financovania. Je nevyhnutné získavať mimorozpočtové zdroje, finančné prostriedky 
z grantových nadácií a hľadať možnosti podpory formou sponzorských príspevkov.  
 
Osobitnú pozornosť budeme venovať organizačnému zabezpečeniu celoslovenských podujatí – 
predovšetkým 50. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov „Jašíkove Kysuce 2018“ a 14. 
ročníku celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza „Jurinova jeseň“. 
Plánujeme pokračovať v organizovaní aktivít a podujatí s dlhoročnou tradíciou pre všetky vekové kategórie – 
napr. Svätojánska noc pre deti i dospelých, súťaže, celoslovenské projekty a kampane, vzdelávacie aktivity 
a pod. Realizovať nové formy kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí prispôsobených požiadavkám 
jednotlivých vekových kategórií účastníkov.  

 
V júni 2017 bola sprístupnená letná čitáreň a plánujeme rozvinúť komunitné aktivity pre verejnosť 
a netradičné podujatia pre deti a mládež v priestoroch letnej čitárne knižnice. Terasa so zastrešeným pódiom 
vytvorila predpoklady organizovať podujatia a rôzne aktivity pre návštevníkov knižnice, podujatia pre deti a 
mládež, zdravotne a sociálne znevýhodnených, seniorov a čitateľskú verejnosť. Letná terasa je oplotená, 
vstup je riešený priamo z čitárne knižnice a aj zvonku cez uzamykateľné brány. Je vybavená stoličkami, 
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stolmi a slnečníkmi a bude využívaná na rôzne multimediálne podujatia (Svätojánska poetická noc, klubové 
stretnutia Literárneho klubu Oáza, Noc s Andersenom), literárno-hudobné pásma, autorské besedy, 
netradičné čítania a dramatizáciu literárnych textov, súťaže a tvorivé dielne, vystúpenia hudobníkov a 
neprofesionálnych divadelných súborov. Podujatia budú organizované v spolupráci s kultúrnymi a 
spoločenskými organizáciami, zdravotnými a sociálnymi zariadeniami, občianskymi združeniami a spolkami 
v regióne Kysúc, Žilinskom samosprávnom kraji i so zahraničnými partnerskými a spolkovými 
organizáciami.  

 
Preferovať nové, netradičné a inovatívne formy realizácie podujatí, ktoré oslovia široký okruh 
verejnosti, zvýšia návštevnosť knižnice a záujem o knihy a čítanie. Zamerať zvýšenú pozornosť na 
propagovanie knižničných dokumentov regionálnej literárnej tvorby a jej predstaviteľov. Prehlbovať kladný 
vzťah k literatúre a čítaniu u všetkých vekových skupín obyvateľstva, rozvíjať literárnu gramotnosť a 
čitateľské návyky detí a mládeže organizovaním čitateľských a literárnych súťaží. Prehlbovať vzťah ku 
kultúre, umeniu a kreativite realizovaním umeleckých a edukačných aktivít – výstav, súťaží a tvorivých 
dielní. Zamerať pozornosť na nové trendy a záujmy spoločenských a záujmových skupín obyvateľov 
a prispôsobovať ponuku kultúrnych a vzdelávacích činností ich požiadavkám. Rozvíjať činnosť na úseku 
komunitných podujatí spájajúcich rôzne spoločenské, sociálne a vekové skupiny obyvateľov, získavať 
nových lektorov a zabezpečovať skvalitnenie výchovno-vzdelávacích činností pre široký okruh obyvateľov.  

 
KK bude rozvíjať i bohatú výstavnú činnosť  - v priestoroch výpožičnej haly, na výstavných priestoroch 
rozprávkovej miestnosti i množstvom menších výstav. Prezentácia tvorby maliarov, ilustrátorov, výstavy 
doplňujúce autorské stretnutia so spisovateľmi, k výročiam, výstavy prác výtvarných súťaží, výstavy k 
výročiam významných osobností, či tematickým podujatiam a prednáškam s cieľom doplniť a rozšíriť 
informácie k danej téme a zároveň propagovať knižné fondy a literatúru. Pokračovať bude i spolupráca 
s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci v prezentácii výstav tvorby neprofesionálnych výtvarníkov 
v priestoroch vestibulu našej knižnice. 
     
Knižnica má prioritný záujem naďalej pod gesciou zriaďovateľa ŽSK rozvíjať spoluprácu s významnými 
organizátormi a spoluorganizátormi týchto súťaží, podujatí a aktivít – napr. Spolkom slovenských 
spisovateľov, Literárnym fondom SR, Kysuckou kultúrnou nadáciou, mestami a obcami, kultúrnymi, 
vzdelávacími a spoločenskými organizáciami, školami, sociálnymi zriadeniami, klubmi a ďalšími 
organizátormi.  
Nie menej významná bude i pokračujúca spoluprácu s dôležitými mediálnymi partnermi: Kultúra – 
Dvojtýždenník závislý od etiky, Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, Kysucká televízia, 
Televízia Lux, Rádio Lumen, z ktorých mnohé majú celoslovenskú pôsobnosť, ale i regionálnymi 
týždenníkmi.  
  
V oblasti skvalitnenia materiálno-technického vybavenia objektu knižnice je prioritou zásadné riešenie 
pretrvávajúcich technických problémov s vykurovacími kotlami v knižnici - podrobnosti sú uvedené v časti 
10.2 Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností - je potrebné osadenie viacerých kotlov, alebo ich 
nahradenie novými výkonnejšími kotlami v samostatnej plynovej kotolni knižnice.        
         
Naše snahy budú zamerané na možnosti úspešného ukončenia dlhoročného súdneho sporu odporcu Kysuckej 
knižnice v Čadci s navrhovateľom Mestskou teplárenskou spoločnosťou, a.s. (ďalej „MTS“), so sídlom 
v Čadci z roku 2009 – podrobnosti sú uvedené v časti 15.8 Faktúry, záväzky voči odberateľom, 
dodávateľom, celkový hospodársky výsledok, pohľadávky. Veríme, že sa podarí ukončiť tento súdny spor 
v prospech našej knižnice.  
 
V oblasti materiálneho vybavenia má knižnica snahu zabezpečiť šatníkové skrine s cieľom skvalitniť 
a spríjemniť návštevu registrovaných používateľov, ale i návštevníkov podujatí a aktivít v knižnici.  

 
Máme záujem zapojiť knižnicu do projektu Národný turistický systém v gescii Ministerstva dopravy 
a výstavby SR.  
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13. Personálna oblasť, personálne vybavenie    (Príloha č. 14) 
 

13.1 Organizačná štruktúra, kvalifikačná štruktúra, veková štruktúra zamestnancov,  
    priemerná mzda 

V mesiaci február 2017 KK spracovala projektovú žiadosť v rámci celonárodného projektu „Praxou 
k zamestnaniu“ adresovanú  na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci so zámerom finančnej podpory 
na 2 pracovné miesta s 0,5 úväzkom, ktoré schválil zriaďovateľ a súhlasil s vytvorením 2 nových pracovných 
miest na obdobie 9 mesiacov. Zámerom projektu bolo: vytvorenie pracovného miesta (2 pracovných miest 
s úväzkom 0,5) za účelom mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa. Cieľom novovytvorených 
miest bolo prispieť k zvýšeniu kvality a efektivity jednotlivých činností knižnice. 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci schválil predložený projekt a dňa 23.3.2017 bola uzatvorená 
DOHODA č. 17/19/054/8. V súlade s projektovým zámerom a uzatvorenou dohodou 2 pracovníčky nastúpili 
do KK dňa 1.4.2017 a boli s nimi uzatvorené pracovné zmluvy do 31.12.2017. 
Na základe vyššie uvedeného projektu od 1.4.2017 vstúpil do platnosti Dodatok č. 6 k Organizačnému 
poriadku Kysuckej knižnice v Čadci zo dňa 30.5.2014 s navýšením 2 pracovných pozícií s úväzkom 0,5 na 
obdobie 9 mesiacov - do 31.12.2017.  
Pre Mgr. Garajovú, ktorá je od roku 2016 na materskej a následne na rodičovskej dovolenke, bola ešte v roku 
2016 vytvorená v organizačnej štruktúre KK pracovná pozícia: knihovník, KVČ bez navýšenia objemu 
finančných prostriedkov. Dodatkom č. 7 k Organizačnému poriadku zo dňa 30.5.2014 bola táto pozícia od 
1.5.2017 zrušená. 
 
Tab. 4a Organizačná štruktúra Kysuckej knižnice v Čadci platná od 28.09.2016 do 1.4.2017 

Oddelenie/úsek 
               skutočnosť 28.09.2016 do 1.4.2017   

     Fyzické osoby Prepočítaný stav 
Riaditeľ 1 1 úv.  
Úsek administratívy 
a ekonomiky 

1 ekonóm 
2 upratovačky 

1 úv. ekonóm 
1,5 úv. upratovačky 

Úsek koordinácie, 
metodiky, bibliografie 
a knižničných fondov 

1knihovník – metodik, KVČ 
1 knihovník – katalogizátor, 
akvizícia KF pre KK a CD KF 
verejných knižníc 
1 knihovník – katalogizátor, CD KF 
verejných knižníc, knihovník KVČ 
1 knihovník – bibliograf, 
dokumentačný a archívny 
pracovník, výskum 
1 knihovník – IT pracovník, správa 
web. str., kumulácia 0,25 úv. šofér 

1 úv. knihovník – metodik, KVČ 
1 úv. knihovník – katalogizátor, 
akvizícia KF pre KK a CD KF 
verejných knižníc 
1 úv. knihovník – katalogizátor, CD KF 
verejných knižníc, knihovník KVČ 
1 úv. knihovník – bibliograf, 
dokumentačný a archívny pracovník, 
výskum 
1 úv. knihovník – IT pracovník, správa 
web. str., kumulácia 0,25 úv. šofér 

Oddelenie knižnično-
informačných 
a kultúrno-vzdelávacích 
činnosti 

1 ved. odd. – knihovník 
1 knihovník, koordinátor KVČ 
1 knihovník, BIS 
1 knihovník, KVČ – Infopult * 
9 knihovníkov, KVČ 

1 úv. ved. odd. – knihovník 
1 úv. knihovník, koordinátor KVČ 
1 úv. knihovník, BIS 
1 úv. knihovník, KVČ – Infopult* 
8,75 úv. knihovníkov, KVČ 

Spolu 21 (22*) 20,25 úv.(21,25*) 
z toho pracovníci R 2 1,5 úv. 
z toho pracovníci na 
chránených pracoviskách 

0 0 

* schválená pracovná pozícia v rámci Organizačnej štruktúry Kysuckej knižnice v Čadci, zabezpečovaná pracovníkmi 
prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci (v rámci rozpočtu KK nebol pridelený mzdový fond). 
 

Tab. 4b Organizačná štruktúra Kysuckej knižnice v Čadci platná od  1.4.2017 do 1.5.2017 

Oddelenie/úsek 
               skutočnosť od 1.4.2017 do 1.5.2017   

     Fyzické osoby Prepočítaný stav 
Riaditeľ 1 1 úv.  
Úsek administratívy 
a ekonomiky 

1 ekonóm 
2 upratovačky 

1 úv. ekonóm 
1,5 úv. upratovačky 

Úsek koordinácie, 
metodiky, bibliografie 

1 knihovník – metodik, KVČ 
1 knihovník – katalogizátor, 

1 úv. knihovník – metodik, KVČ 
1 úv. knihovník – katalogizátor, 
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a knižničných fondov akvizícia KF pre KK a CN KF 

verejných knižníc 
1 knihovník – katalogizátor, CN KF 
verejných knižníc, knihovník KVČ 
1 knihovník – bibliograf, 
dokumentačný a archívny 
pracovník, výskum 
1 knihovník – IT pracovník, správa 
web. str., kumulácia 0,25 úv. šofér 

akvizícia KF pre KK a CN KF 
verejných knižníc 
1 úv. knihovník – katalogizátor, CN KF 
verejných knižníc, knihovník KVČ 
1 úv. knihovník – bibliograf, 
dokumentačný a archívny pracovník, 
výskum 
1 úv. knihovník – IT pracovník, správa 
web. str., kumulácia 0,25 úv. šofér 

Oddelenie knižnično-
informačných 
a kultúrno-vzdelávacích 
činnosti 

1 ved. odd. – knihovník 
1 knihovník, koordinátor KVČ 
1 knihovník, BIS 
1 knihovník, KVČ – Infopult * 
9 knihovníkov, KVČ 
1 administratívny pracovník 
v účtovníctve** 
1 odborný pracovník verejnej 
správy v oblasti kultúry** 

1 úv. ved. odd. – knihovník 
1 úv. knihovník, koordinátor KVČ 
1 úv. knihovník, BIS 
1 úv. knihovník, KVČ – Infopult* 
8,75 úv. knihovníkov, KVČ 
0,5 úv. administratívny pracovník 
v účtovníctve** 
0,5 úv. odborný pracovník verejnej 
správy v oblasti kultúry** 

Spolu 23 (24*) 21,25 úv.(22,25*) 
z toho pracovníci R 2 1,5 úv. 
z toho pracovníci na 
chránených pracoviskách 

0 0 

 
* schválená pracovná pozícia v rámci Organizačnej štruktúry Kysuckej knižnice v Čadci, zabezpečovaná pracovníkmi 
prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci (v rámci rozpočtu KK nebol pridelený mzdový fond). 
** 2 pracovné pozície s úväzkom 0,5 v rámci Organizačnej štruktúry Kysuckej knižnice v Čadci schválené Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci, sú finančne zabezpečované: 

- 95% z rozpočtu schváleného projektu“ Praxou k zamestnaniu“ 
-  5% z vlastných zdrojov KK (nebol pridelený transfer mzdového fondu zriaďovateľom). 

 
Tab. 4c Organizačná štruktúra Kysuckej knižnice v Čadci platná od  1.5.2017 do 31.12.2017 

Oddelenie/úsek 
               skutočnosť od 1.5.2017 do 31.12.2017   

     Fyzické osoby Prepočítaný stav 
Riaditeľ 1 1 úv.  
Úsek administratívy 
a ekonomiky 

1 ekonóm 
2 upratovačky 

1 úv. ekonóm 
1,5 úv. upratovačky 

Úsek koordinácie, 
metodiky, bibliografie 
a knižničných fondov 

1 knihovník – metodik, KVČ 
1 knihovník – katalogizátor, 
akvizícia KF pre KK a CN KF 
verejných knižníc 
1 knihovník – katalogizátor, CN KF 
verejných knižníc, knihovník KVČ 
1 knihovník – bibliograf, 
dokumentačný a archívny 
pracovník, výskum 
1 knihovník – IT pracovník, správa 
web. str., kumulácia 0,25 úv. šofér 

1 úv. knihovník – metodik, KVČ 
1 úv. knihovník – katalogizátor, 
akvizícia KF pre KK a CN KF 
verejných knižníc 
1 úv. knihovník – katalogizátor, CN KF 
verejných knižníc, knihovník KVČ 
1 úv. knihovník – bibliograf, 
dokumentačný a archívny pracovník, 
výskum 
1 úv. knihovník – IT pracovník, správa 
web. str., kumulácia 0,25 úv. šofér 

Oddelenie knižnično-
informačných 
a kultúrno-vzdelávacích 
činnosti 

1 ved. odd. – knihovník 
1 knihovník, koordinátor KVČ 
1 knihovník, BIS 
1 knihovník, KVČ – Infopult * 
8 knihovníkov, KVČ 
1 administratívny pracovník 
v účtovníctve** 
1 odborný pracovník verejnej 
správy v oblasti kultúry** 

1 úv. ved. odd. – knihovník 
1 úv. knihovník, koordinátor KVČ 
1 úv. knihovník, BIS 
1 úv. knihovník, KVČ – Infopult* 
7,75 úv. knihovníkov, KVČ 
0,5 úv. administratívny pracovník 
v účtovníctve** 
0,5 úv. odborný pracovník verejnej 
správy v oblasti kultúry** 

Spolu 22 (23*) 20,25 úv.(21,25*) 
z toho pracovníci R 2 1,5 úv. 
z toho pracovníci na 
chránených pracoviskách 

0 0 

* schválená pracovná pozícia v rámci Organizačnej štruktúry Kysuckej knižnice v Čadci, zabezpečovaná pracovníkmi 
prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci (v rámci rozpočtu KK nebol pridelený mzdový fond). 
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** 2 pracovné pozície s úväzkom 0,5 v rámci Organizačnej štruktúry Kysuckej knižnice v Čadci schválené Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci, sú finančne zabezpečované: 

- 95% z rozpočtu schváleného projektu“ Praxou k zamestnaniu“ 
-  5% z vlastných zdrojov KK (nebol pridelený transfer mzdového fondu zriaďovateľom). 

 
                       Tab. 5   Veková štruktúra zamestnancov vo fyzických osobách  

Vek zamestnancov 
Počet 

zamestnancov 

do 30 rokov 4 
31 – 40 rokov 0 
41 – 50 rokov 6 
51 a viac rokov 13 
Spolu 23 
Priemerný vek 49,1 

 
    Tab. 6   Priemerná mzda 

Ukazovateľ r. 2016 r. 2017 
Priemerná mzda spolu  642, 83 717, 28 
Priemerná mzda bez R * 660, 48 735, 58 

                 * priemerná mzda všetkých zamestnancov (vrátane riaditeľa a administratívy) bez robotníckych profesií  
 

13.2. Počet zamestnancov na dohody, sezónnych zamestnancov, chránené pracovné  
     miesta, aktivační zamestnanci, absolventi 

V roku 2017 bolo uzatvorených 8 dohôd v celkovej výške 8 158,50 €, z toho: 
6 DoVP /kód zdroja 41/: 4 671,00 € (v rámci mikroprojektu PL- SK) 
2 DoPČ /kód zdroja 41/ : 3 487,50 €   

 
V roku 2017 sme evidovali 7 občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, ktorí vykonávali činnosť na 
základe dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci a KK v zmysle § 10 zákona  č. 
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na podporu a udržiavanie pracovných návykov občanov v hmotnej núdzi.  

V roku 2017 v KK vykonávali odbornú prax 2 študenti 2. ročníka magisterského štúdia Fakulty humanitných 
vied Žilinskej univerzity v Žiline. 

 
13.3. Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov +     

     zdôvodnenie 
V priebehu roka 2017 KK nemala žiadne neobsadené miesto. 

 

14. Práca s dobrovoľníkmi 
 
14.1.  Počet zmluvných dobrovoľníkov, druhy a rozsah činností  
V roku 2017 v období od 01.7.2017 - 31.12.2017 vykonávali aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej 
služby 4 uchádzači o zamestnanie. Všetky výdavky spojené s ich pôsobením v organizácií boli hradené 
z finančných zdrojov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci. Zmluva bola uzatvorená v zmysle  § 
52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z, z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Všetci vykonávali nasledovné činnosti: 

- zakladanie knižničného fondu, oprava, čistenie a obaľovanie kníh, 
- práca s čitateľmi knižnice pri infopulte, čitárni a mládežníckom oddelení, 
- spolupráca pri organizovaní podujatí pre deti a mládež, 
- spolupráca pri organizovaní podujatí pre študentov a dospelých čitateľov, 
- archivácia knižničného fondu – práce v sklade.  

 
14.2. Občianske združenia pracujúce pri organizáciách (na podporu činnosti)  
Pri KK pôsobí už niekoľko rokov Občianske združenie Literárny kompas, ktorého členskú základňu tvoria 
pracovníci KK. OZ sa v zmysle jeho stanov zameriava na rozvoj kultúrneho, literárneho a vzdelanostného 
rozhľadu detí, mládeže a dospelých formou realizácie kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí. Jeho 
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finančné zdroje tvoria ročné členské príspevky členov, sponzorské príspevky a 2 % z daní, o ktoré sa 
združenie uchádza. V roku 2017 prispeli členovia do rozpočtu sumou 47,00 € a sponzorsky bola získaná 
suma 100,00 €. Všetky prostriedky združenia sú určené na podporu podujatí knižnice. 
OZ Literárny kompas podporil v roku 2017 podujatia KK sumou: 276,64 €, z toho:  
 Rozprávkový karneval: 39,77 € 
 Ilustrujem svoju obľúbenú knižku: 20,70 € 
 Môj rozprávkový svet: 40,50 € 
 Jazýček môj, ohýbaj sa: 45,19 € 
 Prednáška Júliusa Fujaka: 30,00 € 
 Svätojánska poetická noc - Cena Ruda Dičku; hudobná produkcia: 70,00 € 
 Supersenior roka 2017: 30,48 € 

15. Hospodárenie Kysuckej knižnice v Čadci  

15.1. Rozpočet – bežný a kapitálový transfer 
Rozpis záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu na rok 2017: 
Bežný transfer /kód zdroja 41/  282 679, - € 
                         v tom   610 163 838,- € 
                                      620        57 261,- € 
                                      630        61 580,- € 
                                      640                 0,- € 
 
Kapitálový transfer /kód zdroja 41/      0,- € 
  
Merateľné ukazovatele: 
Finančné prostriedky na nákup knižničného fondu Eur za rok:    14 100 
Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému, spolu za rok:   5 600 
Počet návštevníkov knižnice ( v tis.) za rok:             79 
Ročný prírastok záznamov v tis. ku koncu roka v regionálnej databáze:       1,80 
 
V 630 – tovary a služby sú zahrnuté finančné prostriedky vo výške 4 500 € na nákup PC, na energie vo 
výške 1 070 €, revízie vo výške 180 € a stravné vo výške 680 €. 

15.2. Čerpanie rozpočtu, úpravy rozpočtu, rozpočtové opatrenia v eur (jednotlivo),  
          upravený rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu – komentár, zdôvodnenie 
Rozpočtové opatrenia v priebehu roka 2017: 
 

a) 1. úprava rozpočtu - opatrenie 02205/2017/OK-2 zo dňa 14.3.2017: 
Výdavky celkom (600 + 700):     o 44 000,- € 
Bežné výdavky celkom (600):     o 44 000,- € 
Bežné transfery (640)      o 44 000,- € 

     v tom: Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania (610) o          0,- € 
                Poistné a príspevok do poisťovní (620)   o          0,- € 
                Tovary a služby (630)      o 44 000,- € 
 

 Finančné prostriedky: 
             - na 630 - tovary a služby (kód zdroja 41) vo výške 44 000,- € boli určené na mikroprojekt 
realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SR na rok 2017 na projekt 
“Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorzadowa - centrá informácií o prírodnom 
a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov". 
 

b) 2. úprava rozpočtu - opatrenie 02205/2017/OK-3 zo dňa 3.5.2017: 
Výdavky celkom (600 + 700):     o 2 477,- €  
Bežné výdavky (600):      o 2 477,- € 
Bežné transfery (640):      o 2 477,- € 

    v tom: Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania (610) o 1 094,- € 
               Poistné a príspevok do poisťovní (620)   o    383,- € 
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              Tovary a služby (630)      o 1 000,- € 
 

Finančné prostriedky: 
- na 610 - mzdy (kód zdroja 41) vo výške 1 094, - €  boli určené na úpravu platových pomerov 

zamestnancov na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, ktorej súčasťou je podpísané 
Memorandum o úprave platobných pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri 
výkone prác vo verejnom záujme, 

-  na 620 - poistné (kód zdroja 41) vo výške 383,- €, 
- na 630 - tovary a služby (kód zdroja 41) vo výške: 1 000,- € boli určené na nákup knižničného  
                 fondu. 

Zmena merateľného ukazovateľa: 
Z pôvodného merateľného ukazovateľa: ročný prírastok regionálnych záznamov v tis. ku konca roka v 
regionálnej databáze sa zmenil na nový merateľný ukazovateľ: počet realizovaných podujatí Kysuckej 
knižnice v Čadci za rok: 550 podujatí.  

   
Zmena účelu použitia : 
V schválenom  rozpočte boli vyčlenené finančné prostriedky na 630 – tovary a služby vo výške 4 500,- € na 
nákup PC - mení sa na nákup počítačového vybavenia. 
 

c) 3. úprava rozpočtu - opatrenie 02205/2017/OK-6 zo dňa 14.7.2017: 
Výdavky celkom (600+700):     o 1 813,- € 
 Bežné výdavky (600):      o 1 813,- € 
 Bežné transfery (640)      o 1 813,- € 

       v tom: Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania (610) o        0,- € 
                  Poistné a príspevok do poisťovní (620)   o        0,- € 
                  Tovary a služby (630)      o 1 813,- €  
 

Finančné prostriedky:  
             - na 630 -  tovary a služby (kód zdroja 41) vo výške: 1 100,- € boli určené na spracovanie projektu  
               požiarnej ochrany na parcel. č. 1731/1, 1738/2;  
             - na 630 - tovary a služby (kód zdroja 41) vo výške: 713,- € boli určené na spolufinancovanie   
               ŽSK k dotáciám z MK SR (č.  MK- 2977/2017/2.1, č. 3257/2017/2.1) a k dotáciám z Fondu na  
               podporu umenia (č.17-154-1068, č. 17-154-01064).    
                  
d) 4. úprava rozpočtu - opatrenie 02205/2017/OK-12 zo dňa 27.9.2017: 

Výdavky celkom (600+ 700):      o 582,- € 
Bežné  výdavky (600):       o 582,- € 
Bežné  transfery (640)       o 582,- € 

            v tom: Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania (610)  o     0,- € 
                  Poistné a príspevok do poisťovní (620)    o     0,- € 
                  Tovary a služby (630)      o 582,- €  
 

             Finančné prostriedky: 
             - na 630 - tovary a služby (kód zdroja 41) vo výške: 582,- € boli určené spolufinancovanie   
               ŽSK k dotáciám z Fondu na podporu umenia ( č. 17-512-0153, č.17-512-01600, č. 17-513-02411,  
               č.17-17-511-02617). 
 
Zmena účelu použitia finančných prostriedkov na rok 2017: V schválenom rozpočte na rok 2017 boli 
pridelené finančné prostriedky vo výške 4 500 € na nákup počítačového vybavenia knižnice, ktorý bol 
zrealizovaný vo výške 3 998 €. Zostatok finančných prostriedkov vo výške: 502,00 € sa mení na použitie  
finančných prostriedkov na nákup knižničných dokumentov. 
 
e)  Úprava záväzných limitov - opatrenie 02205/2017/OK-19 zo dňa 21.12.2017: 

Výdavky celkom (600 + 700):     o          0,- € 
 Bežné výdavky (600):      o          0,- € 
 Bežné transfery (640)      o          0,- € 
       v tom: Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania (610)  o          0,- € 

      Poistné a príspevok do poisťovní (620)   o   1 411,- € 
      Tovary a služby (630)     o   1 411,- € 
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f)  Úprava záväzných limitov - opatrenie 02205/2017/OK-20 zo dňa 22.12.2017: 
Výdavky celkom (600 + 700):     o 10 434,- € 

 Bežné výdavky (600):      o   6 954,- € 
 Bežné transfery (640)      o   6 940,- € 
       v tom: Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania (610)  o          0,- € 

      Poistné a príspevok do poisťovní (620)   o          0,- € 
      Tovary a služby (630)     o   6 954,- € 
   
Kapitálové výdavky(700)     o   3 480,- € 
 

         Finančné prostriedky: 
- na 630 - tovary a služby vo výške: 6 954,- € boli určené na odstránenie havarijného stavu 
“oprava dlažby letnej čitárne“ 
- kapitálové výdavky (700) vo výške: 3 480,- € boli určené na riešenie havarijného stavu 
“ zakúpenie a inštaláciu bezpečnostného systému na ochranu fondu knižnice“. 

 

15.3. Náklady, výnosy, sebestačnosť                         (Príloha č. 15) 
 

Náklady celkom v roku  2017:   403 225,44  € 
Výnosy celkom v roku  2016:  399 777,75  €  
z toho: vlastné príjmy     16 495,14  € 
            dotácie z verejných zdrojov  383 282,61 € 
 

Sebestačnosť:  4,0907984 % 
 
15.4. Príjmy, výnosy – z vlastnej činnosti, z tržieb, z predaja majetku, nájmu, príp. iné  
                výnosy, analýza príjmov podľa objektov (zo vstupného, z nájmu a iné) 

 
Výnosy k 31.12.2017 predstavujú čiastku:    399 777,75 € 
z toho:  
602 – tržby z predaja služieb:        14 454,66 € 
 z toho - upomienky           3 425,26 € 
            - zápisné           8 829,60 €  
            - ostatné tržby od čitateľov         2 199,80 € 
641 –   tržby z predaja                  3,00 € 
645 – ostatne penále a pokuty                 3,50 € 
648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti        2 033,98 € 
691 – výnosy z BT VÚC      329 159,24 € 
692 – výnosy z KT VÚC        25 806,21 € 
693 – výnosy z BT ŠR         27 683,68 € 
694 – výnosy z KT ŠR              333,48 € 
697 – výnosy z BT od ostatných subjektov           300,00 € 

 

15.5. Náklady na hlavnú činnosť, z toho prevádzkové náklady – energie, teplo, vodné,  
         stočné, telekomunikačné služby, cestovné  

  Celkové náklady na hlavnú činnosť roku 2017 predstavovali čiastku  403 225,44 € 
               z toho: 
               -   elektrická energia      9 841,13 € 
               -   zemný plyn     10 155,91 € 
               -   vodné a stočné      3 249,10 € 
               -   telekomunikačné služby     2 096,70 € 
               -   cestovné       1 288,36 € 

15.6. Mzdové náklady 
          Rozpočtované mzdové náklady na rok 2017: 163 838,- € (kód zdroja 41) 
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     Mzdové náklady skutočnosť rok 2017: 180 565,- €,(kód zdroja 41,1AC1,1AC2,1AL2,46) 
       z toho: 
       R + ekonómka      19 233,20 € (kód zdroja 41) 
       ostatní pracovníci   153 173,30 € (kód zdroja 41,1AC1,1AC2,1AL2,46) 
        DoVP          4 671,00 € (kód zdroja 41 PL - mikroprojekt 
        DoPČ          3 487,50 € (kód zdroja 41) 
 

Skutočné mzdové náklady za rok 2017 sú uvedené vrátane vyplatených miezd 2 zamestnancom 
zamestnaných v rámci národného projektu „ Praxou k zamestnaniu“ vo výške: 4 049,68 € a odmeny 1 
zamestnanca za mentorovanie v rámci uvedeného projektu vo výške: 441,06 €. 
 
15.7.  Tvorba odpisov a finančné krytie 
V roku 2017 boli odpisy tvorené z odpisov DDHM a DDNHM a predstavovali čiastku 26 252,31€ a neboli 
finančne kryté. 
 

15.8. Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky výsledok,  
          pohľadávky 

   K 31.12.2017 boli KK doručené dodávateľské faktúry od dodávateľov:  
- Ing. Daniela Sventek Priečková, 
- Slovak Telekom a. s., 
- ŽSK Žilina, 
- LITA, autorská spoločnosť, 
- SSE a.s., 
- SPP a.s. 
s lehotou splatnosti v roku 2018 (saldokonto dfa) vo výške 1 352,47 €, ktoré boli uhradené v lehote 
splatnosti v roku 2018. 

 
Hospodársky výsledok:   
KK dosiahla záporný  hospodársky výsledok vo výške : - 3 447,69 €. 
Kysucká knižnica v Čadci mala v predchádzajúcich účtovných obdobiach dlhodobo kladný HV. Záporný 
hospodársky výsledok vznikol z dôvodu použitia a spotreby ušetrených finančných prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov (prostriedkov, ktoré nemali finančné krytie vo výnosoch roku 2017) a ktoré boli 
použité v roku 2017.   
Záporný hospodársky výsledok bol vysporiadaný z disponibilného zákonného rezervného fondu organizácie, 
v dôsledku čoho sa knižnica v skutočnosti nedostala do mínusu. K 31.12.2017 mala knižnica na účte zostatok 
finančných prostriedkov na úhradu záväzkov za rok 2017, ktoré boli uhradené v termíne ich splatnosti až 
v roku 2018 (napr. nedoplatky za elektrickú energiu, plyn a pod.) a tieto finančné prostriedky nemohli byť 
uhrádzané z finančných prostriedkov rozpočtu knižnice na rok 2018 – patrili do nákladov roku 2017.  

 
Knižnici sa v priebehu roka 2017 podarilo vysporiadať nedobytné pohľadávky z roku 2008 vo výške 383,55 
€ a knižnica už nedisponuje žiadnymi pohľadávkami.  
 

Pretrváva dlhoročný súdny právny spor odporcu Kysuckej knižnice v Čadci s navrhovateľom Mestskou 
teplárenskou spoločnosťou, a.s. (ďalej „MTS“), so sídlom v Čadci z roku 2009. MTS uzatvorila dňa 
21.12.2005 s Kysuckou knižnicou v Čadci Kúpnu zmluvu č. 11/2005/III na dodávku tepla pre ústredné 
vykurovanie v knižnici. V dôsledku havarijnej situácie MTS prestala knižnici dodávať teplo a knižnica 
vďaka zriaďovateľovi ŽSK vybudovala v závere roka 2006 vlastnú kotolňu a vypovedala MTS zmluvu na 
dodávku tepla. Navrhovateľ MTS podal Okresnému súdu Čadca 30.03.2009 žalobu o zaplatenie sumy 
5 797,51 €. Súdny spor prebieha neustále procesom vzájomného odvolávania sa voči rozsudku Okresného 
súdu Dolný Kubín. Kysuckú knižnicu v Čadci od začiatku súdneho sporu zastupuje JUDr. Tatiana Polková, 
advokátka so sídlom v Žiline. Veríme, že tento súdny proces sa ukončí v prospech Kysuckej knižnice 
v Čadci.  
 

15.9. Kapitálové transfery + úpravy (objem finančných prostriedkov, využitie) 
V decembri /2017 boli KK poskytnuté od zriaďovateľa FP na  kapitálové výdavky vo výške: 3 480,- € na 
riešenie havarijného stavu “zakúpenie a inštaláciu bezpečnostného systému na ochranu fondu knižnice“ 
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15.10.  Objem finančných prostriedkov získaných z Dotácií MK SR (zdroj  111),  FPU   
            a z ďalších zdrojov (sponzorské, iné) 
Objem FP získaných z GS MK SR (kód zdroja 111):       3 520,00 € 
Objem FP získaných z verejných zdrojov FPU (kód zdroja 11H):   19 600,00 € 
 
KK získala účelovú dotáciu vo výške celkom: 19 600,00 €, z ktorej sme nevyčerpali a vrátili sumu:  263,12 
€; reálne čerpanie bolo vo výške: 19 336,88 €. 
 
Objem FP získaných od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z národného projektu“  
Praxou k zamestnaniu“ (kód zdroja: 1AC1,1AC2,1AL2) bol vo výške:    4 326,80 € 
Objem FP získaných z GS Mesta Čadca (kód zdroja 11H)bol vo výške:       500,00 € 
Objem sponzorských FP získaných od darcov (kód zdroja 71) bol vo výške:   1 650,00 € 
(z toho vo výške 1 350,- € bol poskytnutý dar od Nadácie Tatra banky, Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, na 
realizáciu projektu “Múzy literárnej oázy“, ktorý sa bude realizovať v r. 2018). 
 
15.11.  Vykonávaná podnikateľská činnosť (obsah činnosti, výška príjmov)  
KK v roku 2017 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 
 

16. Zmluvy                                                         (Príloha č. 16) 
V roku 2017 KK uzatvorila 103 zmlúv a dohôd, 73 darovacích zmlúv. 

a) dodávateľské zmluvy v počte 88, z toho: zmluvy o poskytnutí služieb (dodávka elektrickej energie, 
zemného plynu,...) – v počte 9, kúpne zmluvy – v počte 7, zmluva o poskytnutí dotácie – v počte 12,  
dohoda o poskytnutí príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci 
národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ – v počte 1, zmluva o poskytnutí fin. príspevku pre 
individuálny mikroprojekt PL-SK – v počte 1, dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania 
aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby – v počte 1, dohoda o pomoci v hmotnej núdzi -
aktivačná činnosť – v počte 1, zmluva o spolupráci – v počte 1, zmluva o umeleckom výkone umelca – 
v počte 14, príkazná zmluva – v počte 19, zmluva o dielo – v počte 19, zmluva o výpožičke mot. 
vozidla – v počte 2, zmluva o výpožičke nebytových priestorov – v počte 1, 

b) darovacie zmluvy v počte 73, z toho: darovacie zmluvy autorské – v počte 28, darovacie zmluvy 
anonymných darcov – v počte 6, darovacie zmluvy od organizácii – v počte 39, 

c) odberateľské zmluvy a dohody v počte 15:  z toho zmluva o vzájomnej spolupráci – v počte 1, kúpna 
zmluva – v počte 3,  dohody o doplňovaní KF – v počte 11. 

 

II. ODBORNÁ  ČINNOSŤ  KNIŽNICE 
 
1. Základné činnosti Kysuckej knižnice v Čadci 
 

1.1  Knižničné fondy 
 
Knižničný fond KK je kompletne spracovaný v knižnično-informačnom systéme. Od roku 2012 KK 
k spracovaniu knižničných dokumentov používa knižnično-informačný systém Clavius a používateľom 
knižnice sú k dispozícii údaje o knižničných dokumentoch vo forme online katalógu na webovej stránke KK. 
Databáza KK obsahuje k 31.12.2017 údaje o 136 266 knižničných jednotkách. Všetky tlačené knižničné 
dokumenty sú voľne prístupné používateľom formou voľného výberu. Špeciálne dokumenty sú 
sprístupňované používateľom na študijné účely na požiadanie. 
 
Tab. 1   Zloženie knižničných fondov podľa druhu   

Druh dokumentu r. 2016 r. 2017 Rozdiel 
% z celku 

2016 
% z celku 

2017 
Rozdiel 

v  % 
 

knižničný fond 134 729 136 266 + 1 537 100% 100% 0 
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z toho špec. dokumenty  

15 789 
 

15 300 
 

- 489 
 

11,72 
 

11,22 
 

- 0,50 
z toho el. dokumenty       99     109 + 10 0,07 0,07 0 
iné špec. dokumenty 15 690 15 191 - 499 11,65 11,15 - 0,50 
odborná pre dosp. + ŠD 58 805 59 863 + 1 058 43,65 43,93 + 0,28 
krásna pre dosp. + ŠD 44 534 44 723 + 189 33,05 32,82 - 0,23 
odborná pre deti + ŠD 7 710 7 766 + 56 5,72 5,70 - 0,02 
krásna pre deti + ŠD 23 680 23 914 + 234 17,58 17,55 - 0,03 
periodiká - tituly     108     111 + 3 0,08 0,08 0 
periodiká - exempláre     118     122 + 4 0,09 0,09 0 

 
Celkový stav knižničného fondu KK v Čadci k 31.12.2017 je 136 266 knižničných dokumentov. Porovnaním 
rokov 2016 a 2017 z tab. 1. sa zvýšil  o 1 537 knižničných dokumentov. Dôvodom bol menší úbytok 
knižničných dokumentov ako prírastok knižničných dokumentov v roku 2017. Úbytok knižničných 
dokumentov je zaznamenaný predovšetkým u špeciálnych dokumentov. Počas roka 2017 KK vyradila 
niektoré typy špeciálnych knižničných dokumentov z hľadiska technickej zastaranosti. Naopak KK 
v sledovanom roku zaznamenala prírastok elektronických dokumentov v porovnaní s rokom 2016 v počte 
o 10 knižničných dokumentov. Knižničné dokumenty získala formou daru od p. Benčíka, ktorý svoju 
literárnu a publicistickú tvorbu daroval Kysuckej knižnici formou zvukového záznamu na CD nosiči. 
V porovnaní s rokom 2016 sme zaznamenali  nárast knižničného fondu v kategórii náučných dokumentov 
pre dospelých o 1 058 KJ, v kategórii beletrie pre dospelých o 189 KJ, v kategórii náučných dokumentov pre 
deti a mládež o 56 a v kategórii beletrie pre deti a mládež o 234 KJ. Z uvedených údajov tiež vyplýva, že 
najvyšším počtom dokumentov disponuje knižničný fond odborných dokumentov pre dospelých. 
KK zaznamenala aj prírastok titulov odoberaných periodík. Počet titulov sa zvýšil o 3, zo 108 titulov na 111 
titulov, a tým v roku 2017 vzrástol aj počet exemplárov zo 118 výtlačkov na 122 výtlačkov. Nákup periodík 
sa realizoval kúpou v počte 74 titulov, z toho 62 titulov v slovenčine, 11 titulov v češtine a 1 titul v angličtine 
po jednom exemplári. Darom KK získala 16 titulov v počte 24 exemplárov a povinným výtlačkom 
regionálnych periodík 21 titulov v počte 24 exemplárov. Spolu darom knižnica získala 37 titulov periodík. 
 
Tab. 2   Prírastky, úbytky 

Ukazovateľ r. 2016 r. 2017 Rozdiel 

prírastok knižničného fondu 2 859 3 684 + 825 

z toho kúpou 1 572 2 418 + 846 
- z toho z rozpoč. zdrojov 
vrátane vlastných príjmov 

647 1 109 + 462 

- vrátane účelovej dotácie ŽSK 0 1 251 + 1251 
úbytok knižničného fondu 5 528 2 147 - 3 381 
skutočný prírastok       - 2 669 1 537 - 1 132 

 
Forma získania: 
- povinným výtlačkom: 24 
- darom – dary od fyzických a právnických osôb, neidentické náhrady stratených kníh: 1 178 
- výmenou: nevykazujeme 
- bezodplatným prevodom – prevod z organizácie do knižnice: nevykazujeme 
 
V roku 2017 pribudlo do fondu KK 3 684 knižničných dokumentov - 2 880 nových titulov, čo je v prepočte 
1,28 zväzku na jeden knižničný titul. Porovnaním rokov 2016 a 2017 pribudlo v roku 2017 o 825 
knižničných dokumentov viac ako v roku 2016. 
Kým v roku 2016 sa kúpou získalo 1 572 knižničných dokumentov, v roku 2017 to bolo o 846 KD viac. 
Z rozpočtových zdrojov a vlastných príjmov sa získalo 1 109 KD, z účelovej dotácie poskytnutej ŽSK KK 
získala 142 KD. Z finančných prostriedkov, ktoré poskytol Európsky fond regionálneho rozvoja na podporu 
projektu: „Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrá informácií o prírodnom 
a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov“, číslo mikroprojektu INT/EB/ZA1/I/A/0042 do fondu KK 
pribudlo 347 knižničných dokumentov. Z finančných prostriedkov poskytnutých z Fondu na podporu umenia 
na projekt „Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi“ číslo projektu 17-513-02411 
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poskytnutých vo výške 6 000 € kúpila KK 760 KD. Z Ministerstva kultúry SR podporených projektov 
s názvom „Rozprávky večných detí 3.“ a „Knihuľko“  kúpila KK do fondu knižnice 60 KD vo forme kníh 
a učebných pomôcok. 
Významnú časť získaných knižničných dokumentov v knižnici každoročne tvoria dary. Ani rok 2017 nebol 
výnimkou. Darom získané knižničné dokumenty tvorili takmer 35% akvizície knižničných dokumentov 
v KK. Na daroch KK sa významnou mierou podieľali aj v roku 2017 anonymní darcovia, ktorí darovali 
v roku 2017 viac ako polovicu darovaných knižničných dokumentov – darovali 739 KD, potom autori 
darovaných publikácii, čitatelia knižnice, inštitúcie, napr. Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste, 
Kysucké múzeum v Čadci, Občianske združenie Jána Palárika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Žilinský samosprávny kraj a iní. 
Formou povinného výtlačku v zmysle zákona NR SR č. 535/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín 
audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 81/1966 Zb. o 
periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov KK 
získala 24 KD od inštitúcií v správe Žilinského samosprávneho kraja. V roku 2017 KK doplnila pobočku KK 
pri ZŠ Milošová u Prívary o 18 nových knižných titulov. 
V roku 2017 sa z knižničného fondu knižnice vyradilo 2 147 KD, čo je o 3 381 KD menej ako v roku 2016. 
V sledovanom roku sa vyraďovali knižničné dokumenty z dôvodu náhrady za stratu knižničného dokumentu 
zo strany čitateľa v počte 32 KD, opotrebovania knižničnej jednotky v počte 1 869 KD, nedobytnosti 
z dôvodu úmrtia čitateľa, neprevzatia si zásielky v odbernej lehote alebo adresát neznámy v počte 53 KD, 
zastaranosti knižničnej jednotky v počte 190 KD a z dôvodu platenej straty 3 KD. Najväčšiu časť vyradenia 
knižničných dokumentov z KK tvoria opotrebované KJ.  
 
Tab. 3    Skladba prírastkov podľa druhov literatúry 

Druh literatúry 
r. 2016 

počet KJ 
r. 2017          

 počet KJ 
Rozdiel 

r. 2016 
v  % 

r. 2017   
    v  % 

Rozdiel 
v  % 

odborná pre dospelých 1 025 1 268 + 243 35,85 34,42 - 1,43 
krásna pre dospelých 1 132 1 319 + 187 39,59 35,80 - 3,79 
odborná pre deti   150   185 + 35 5,25 5,02 - 0,23 
krásna pre deti  467   822 + 355 16,34 22,32 + 5,98 
špeciálne dokumenty   85    90 + 5 2,97 2,44 - 0,53 
spolu 2 859 3 684 + 825 100% 100% 0 
 

Podľa druhov dokumentov najviac získala knižnica akvizíciou tlačených dokumentov a to vo forme kníh a 
brožúr 3 594 KJ a kartografických dokumentov 12 KJ. V skladbe prírastkov podľa druhov literatúry KK 
zaznamenala najväčší prírastok u beletrie pre deti a mládež a to až o 355 KJ, potom u odbornej literatúry pre 
dospelých o 243 KJ a u beletrie pre dospelých o 187 KJ. Najmenší nárast je v náučnej literatúre pre deti 
a mládež o 35 KJ. V porovnaní s rokom 2016 je nárast knižničných dokumentov vo všetkých kategóriách. Vo 
forme špeciálnych dokumentov knižnica získala o 5 KD viac ako v roku 2016. 

 
Tab. 4   Prírastok knižničných fondov kúpou na obyvateľa a používateľa 
Prírastok KF /počet k. j. na:        r. 2016           r. 2017    Rozdiel 
1 obyvateľa 0,07 1,00 + 0,93 
1 používateľa 0,28 0,42 + 0,14 
Počet obyvateľov: 24 405 
Počet používateľov: 5 665 
Počet zakúpených KD: 2 418 

 
Počet kúpených knižničných dokumentov vzrástol v roku 2017 o 0,93 KD na jedného obyvateľa a o 0,14 KD 
na jedného používateľa. Prírastok knižničného fondu kúpou na obyvateľa a používateľa je prepočítaný 
ukazovateľom počtu obyvateľov: 24 405 a počtom používateľov: 5 665 s počtom kúpou získaných 
knižničných dokumentov v počte 2 418 KJ v roku 2017. 

 
Tab. 5   Jazykové zloženie prírastkov (z prírastkov kníh) 

Jazyk dokumentu Počet k.j. % z celk.počtu 

slovensky 2 959 82,33 
česky  578 16,08 
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poľsky   20  0,56 
viacjazyčné  15  0,42 
angličtina 13 0,36 
ostatné jazyky  9 0,25 
 

Viac ako 82% z celkového počtu prírastkov knižných dokumentov KK tvoria knižné dokumenty vydané 
v slovenskom jazyku. Prírastky knižných dokumentov napísané v českom jazyku tvoria viac ako 16% a takmer 
po jednom percente tvoria knihy napísané v poľskom, anglickom a inom jazyku vrátane viacjazyčných 
publikácií. V prepočte na KD knižnica v slovenskom jazyku získala 2 959 KJ, v českom 578 KJ, v poľskom 
20 KJ, v anglickom 13 KJ, 15 KJ je viacjazyčných a ostatné jazyky tvoria súbor 9 KJ. 

 
Tab. 6   Počet zväzkov na obyvateľa a používateľa 

Počet zväzkov KF na: r. 2016 r. 2017 Rozdiel 

1 obyvateľa 5,49 5,58 + 0,09 
1 používateľa 23,85 24,05 + 0,20 

   Počet obyvateľov: 24 405 
   Počet používateľov: 5 665 
   Stav KF: 136 266 
 
Akvizíciou 3 684 KD a vyradením 2 147 KJ v roku 2017 KK zaznamenala zvýšenie počtu zväzkov 
knižničných dokumentov u oboch sledovaných ukazovateľov. V prepočte zväzkov na jedného obyvateľa sa 
zvýšili zväzky o 0,09 a v prepočte zväzkov na jedného používateľa o 0,20 zväzku. Údaj sa prepočítaval z tab. 
1 Zloženie knižničných fondov podľa knižničného fondu, ktorý tvorí 136 266 zväzkov knižničných 
dokumentov k 31.12.2017. 
 
Tab. 7   Prostriedky na nákup knižničných fondov 

Druh dokumentu 

Finančná 
hodnota 
knižných 
darov v r. 

2016 

€ na nákup KF v r. 2016 Finančná 
hodnota 
knižných 
darov v r. 

2017 

 
€ na nákup KF v r. 2017 Rozdiel  v €  

na nákup KF      
2016/2017 

       spolu z toho 
granty 
a fin.dary 

     spolu z toho 
granty 
a fin. dary 

knihy a ostatné 
tlačené dokum. 

5 699,90 12 131,26 7 329,35 5 459,02 20 107,69 
 

9 876,11 + 7 976,43 

Špeciálne 
dokumenty 

  500,59   1 049,57 780,83 154,52 516,60 353,20 - 532,97 

 
Spolu 

6 200,49 13 180,83 8 110,18 5 613,54 20 624,29 10 229,31 + 7 443,46 

 
Periodiká 

0 2 624,16 0    166,30 2 603,27 0 - 20,89 

 
Spolu nákup KF 

6 200,49 15 804,99 8 110,18 5 779,84 23 227,56 10 229,31 + 7 422,57 

 
Akvizičnou činnosťou formou daru, kúpou, projektovou činnosťou, náhradou, povinným výtlačkom, formou 
spolufinancovania, vlastnou vydavateľskou činnosťou a inou formou akvizície v roku 2017 získala KK 
knižničné dokumenty v hodnote 35 185,71 €. V roku 2017 KK doplnila pobočku KK pri ZŠ Milošová 
u Prívary o 18 nových knižných titulov v nadobúdacej hodnote 66,12 €. Skutočne vynaložené finančné 
prostriedky na kúpu boli vo výške 23 227,56 €. V tejto sume je zarátaná aj suma kúpených periodík vo výške 
2 603,27 €. Knihy a ostatné tlačené dokumenty boli kúpené v hodnote 20 107,69 €, z toho projektovou 
činnosťou v hodnote 9 876,11 €. Špeciálne dokumenty boli kúpené v hodnote 516,60 € a projektovou 
činnosťou v hodnote 353,20. Kúpa knižničných dokumentov bola realizovaná z rozpočtových zdrojov 
vrátane vlastných príjmov KK vo výške 9 018,69 € a z účelovej dotácie poskytnutou Žilinským 
samosprávnym krajom vo výške 1000,00 €. Z projektovej činnosti poskytnutých z verejných finančných 
prostriedkov MK SR z Fondu na podporu umenia sumou vo výške 6 000 €, ktorú knižnica dostala na projekt 
s názvom „Systematická akvizičná činnosť - cesta k spokojnému čitateľovi“, spoluúčasť na tento projekt 
bola stanovená podľa príslušných ustanovení zákona o FPU vo výške 316,00 €. Z poskytnutej dotácie zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2017 na kultúrnu aktivitu osôb so zdravotným 
postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva na podporu projektu s názvom „Rozprávky 
večných detí 3.“ boli kúpené tlačené dokumenty v hodnote 498,18 € a špeciálne dokumenty v hodnote 
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178,60 €. Z verejných finančných zdrojov Fondu na podporu umenia na projekt Knihuľko sa kúpili 
špeciálne dokumenty v hodnote 29,40 €. Z finančných prostriedkov EÚ, ktoré poskytol Európsky fond 
regionálneho rozvoja na mikroprojekt „Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa – 
centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov“ sa kúpili knižničné 
dokumenty v sume 3 146,15 €.  
Z uvedenej tabuľky tiež vyplýva, že KK vynaložila na kúpu kníh a iných tlačených dokumentov o 7 976,43 € 
viac ako v roku 2016 a o 532,97 € menej  na kúpu špeciálnych dokumentov. Kúpa periodík sa zrealizovala 
v sume 2 603,27 €, čo je o 20,89 € menej ako v roku 2016. Suma 2 603,27 € zahŕňa okrem skutočne 
nadobudnutých periodík v sume 2 405,27 aj sumu periodík predplatených na rok 2018. Porovnaním výšky 
vynaložených finančných prostriedkov na kúpu periodík a skutočne vynaložených finančných prostriedkov 
na kúpu periodík sa zistilo, že predplatné na rok 2018 je vo výške 153,00 €. Do čitárne a na úsek literatúry 
pre deti a mládež sme získali 74 titulov periodík a darom 16 titulov periodík v hodnote 76,80 €. Povinným 
výtlačkom pre bibliografické oddelenie sa získali periodiká v počte 21 titulov a 24 exemplárov a hodnota 
daru formou povinného výtlačku je 89,50 €. 
Jazykové zloženie periodík v roku 2017 je 103 titulov v slovenskom jazyku, 14 v českom jazyku a 1 
v anglickom jazyku.  
 
Tab. 8  Priemerná cena dokumentov v eur 

Druh dokumentu cena v r. 2016 cena v r. 2017 Rozdiel 

knihy a ost. tlačené 
dokumenty 

7,97 8,43 + 0,46 

špeciálne dokumenty 20,99 8,21 - 12,78 
dokumenty spolu 8,39 8,53 + 0,14 
 
Knižničné dokumenty sme v roku 2017 získavali predovšetkým od knižných distribútorov za veľkoobchodné 
ceny a dojednané zľavy z ceny kúpených KD. Zľavy sa počas roka pohybovali u vybraných distribútorov 
v rozpätí od 15 - 40 % a niektorí dodávatelia ponúkali aj špeciálne zľavy. Niektoré žiadané KD alebo 
dokumenty regionálneho charakteru, ktoré sa nepodarilo zabezpečiť prostredníctvom distribútorov 
a predajcov kníh, knižnica získavala u kníhpredajcov za plnú cenu alebo len s minimálnou zľavou. 
Dojednanými zľavami u distribútorov sa ušetrilo 8 553,94 € z celkovej odporúčanej predajnej ceny 
knižničných dokumentov získaných formou kúpy do KK v roku 2017 v porovnaní, keby sa KD kupovali 
v maloobchodných cenách príp. s nízkou zľavou. 
Priemerná všetkých dokumentov, ktoré KK získala v roku 2017 do svojho fondu je 8,53 €. Priemerná cena 
u kníh a ostatných tlačených dokumentov je 8,43 € a v porovnaní s rokom 2016 je o 0,46 € vyššia. Pokles 
ceny knižničného dokumentu sa zaznamenal aj u špeciálnych dokumentov a to až o 12,78 €. V priemere s 
porovnaním roka 2016 a 2017 došlo k zvýšeniu priemernej ceny knižničného dokumentu o 0,14 € v priemere 
na jeden knižničný dokument. Priemerná cena dokumentov je prepočítavaná bez ceny titulov periodík. 
 
Tab. 9   Nákup knižničných fondov v eur na obyvateľa a používateľa 

Nákup KF v eur na: r. 2016 r. 2017 Rozdiel 

1 obyvateľa 0,54 0,95 + 0,41 
1 používateľa 2,34 4,10 + 1,76 

   Počet obyvateľov: 24 405 
   Počet používateľov: 5 665 
   FP nákup KF: 23 227,56 € 
 
Podľa tabuľky v sledovanom roku 2017 došlo k zvýšeniu sumy pri kúpe knižničných dokumentov pri 
ukazovateli na nákup na 1 používateľa o 1,76 € a pri ukazovateli na jedného obyvateľa sa suma oproti roku 
2016 zvýšila o 0,41 € . 
 
Komentár ku knižničným fondom a ich ochrane. 
 
Metodická činnosť 
KK v rámci odbornej metodickej pomoci verejným knižniciam okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto 
ponúka každý rok centrálne doplňovanie KF za zľavy, ktoré má KK dojednané u knižných distribútorov 
a kníhpredajcov, a taktiež odborné spracovanie kúpených KD (katalóg s bibliografickým popisom a knižný 
lístok). Ponúkanú službu verejným knižniciam – centrálny nákup a spracovanie kúpených KD v roku 2017 
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využilo 14 knižníc kysuckého regiónu. Z okresu Čadca sa zapojili 2 mestské a 9 obecných knižníc. Z okresu 
Kysucké Nové Mesto sa zapojila 1 mestská a 2 obecné knižnice. Počet knižníc zapojených do centrálneho 
nákupu poklesol v porovnaní s rokom 2016 o 1 knižnicu. Počet knižníc, ktoré sa zapájajú do centrálneho 
nákupu, súvisí s finančnými možnosťami obce alebo mesta. Formou centrálneho nákupu bola zrealizovaná 
kúpa knižničných dokumentov z verejných finančných prostriedkov MK SR z Fondu na podporu umenia pre 
2 obecné knižnice vo výške 2 005,70 €. Z verejných finančných prostriedkov MK SR z Fondu na podporu 
umenia sa získalo 261 KD a priemerná cena knižničného dokumentu bola 7,68 €.  
Centrálnym nákupom a z projektových finančných prostriedkov sa mestským a obecným knižniciam 
kysuckého regiónu získalo 2 119 KD v hodnote 13 557,43 €. Manipulačný poplatok v roku 2017, ktorý si 
KK účtuje podľa Dohody o doplňovaní knižničných fondov ...  za  každý  spracovaný KD bol vo výške 0,35 
€ a pri tomto počte kúpených KD to bola suma 649,95 €. 
Pracovníčkou katalogizácie bola vykonaná metodická návšteva v Mestskej knižnici v Turzovke za účelom 
ukončenia prác z revízie KF v knižnično-informačnom systéme Clavius s usmernením, ako vykonať tieto 
následné práce súvisiace s revíziou. 
 
Ochrana knižničného fondu 
KK svoj KF chráni viacerými spôsobmi, zabezpečuje jeho fyzickú ochranu pred odcudzením, ale aj pred 
mechanickým poškodením, aby KD mohli záujemcom slúžiť čo najdlhšie. 
Každý knižničný dokument, získaný do knižničného fondu KK, je v rámci akvizičnej činnosti verifikovaný. 
Verifikácia spočíva v opečiatkovaní knižničného dokumentu vlastníckou pečiatkou, vpísaním a vlepením 
príslušného prírastkového čísla, ktoré automaticky generuje knižnično-informačný systém, v ktorom KK 
spracováva knižničné dokumenty pri akvizičnej práci so získaným dokumentom. V rámci akvizičnej činnosti 
je knižničnému dokumentu pridelená príslušná zväzková signatúra - znak, ktorý určuje miesto knižničného 
dokumentu v knižnici, a zabezpečuje prehľadnosť uloženia knižničného fondu nielen pre knihovníka, ale 
aj pre používateľa a umožňuje racionálne využívanie knižničné fondu.  
Budova KK je napojená na Centrálny pult policajnej ochrany OR PZ v Čadci, čím je budova zabezpečená 
pred vniknutím zvonku a prípadným odcudzením a poškodením KD. 
Pracovníci KK sa riadia Vnútornou smernicou o ochrane knižničného fondu v Kysuckej knižnici v Čadci, 
ktorá ich usmerňuje, ako ochraňovať knižničný fond, ktorý je majetkom ŽSK v správe KK. Táto Smernica 
stanovuje postup ako pracovať s KD od jeho objednania až po jeho uchovávanie a sprístupnenie 
používateľovi knižnično-informačných služieb.  
Pred odcudzením a na ochranu KD má KK od roku 2003 nainštalovaný elektromagnetický zabezpečovací 
systém. Z tohto dôvodu sa do všetkých nových prírastkov KD vkladajú ochranné magnetické štítky, ktorých 
úlohou je zvukovým znamením upozorniť na prechod cez zabezpečovacie zariadenie. Pred fyzickým 
poškodením, či už používateľom alebo manipuláciou s knižným dokumentom zo strany pracovníkov 
knižnice, sa všetky knižné dokumenty balia do ochrannej fólie. 
 
Propagácia knižničného fondu 
Širokej verejnosti a používateľom KK je k dispozícii na webovej stránke Kysuckej knižnice v Čadci od roku 
2012 online katalóg, v ktorom používateľ môže vyhľadávať informácie podľa autora, názvu, témy alebo 
podľa druhu dokumentu a zároveň používateľ získava aj informácie o dokumente (voľný, požičaný). 
Databáza knižnice je budovaná z titulov, ktoré knižnica získala a získava do svojho fondu akvizíciou 
a následným odborným spracovaním. Súčasťou databázy je aj elektronická regionálna databáza regionálnych 
informácií z kysuckého regiónu. Online katalóg KK umožňuje používateľom vyhľadávať informácie 
o knihách, časopisoch a o ďalších dokumentoch, ktoré má knižnica vo svojom fonde aj prostredníctvom 
online katalógov umiestnených v priestoroch knižnice. Registrovaným čitateľom knižnice slúži na 
zobrazenie vlastného čitateľského konta, kde si čitateľ alebo používateľ môže sledovať stav a históriu svojho 
čitateľského konta, prehľad rezervácií a iné. K 31.12.2017 online katalóg KK obsahoval záznamy približne 
o 84 415 tituloch knižničných dokumentov, ktoré má KK vo svojom fonde. Používateľ môže vyhľadávať zo 
70 061 personálnych autorít - z toho 519 je regionálnych, z 3114 korporatívnych autorít - z toho 121 je 
regionálnych, z 9 899 unifikovaných názvov, z 2 973 všeobecných predmetových hesiel, z 2 771 
geografických autorít - v ktorých sú údaje aj o 33 autoritách z regiónu a iných autorít. Zároveň 
prostredníctvom online katalógu používateľ môže sledovať, ktoré knižničné dokumenty počas dňa, týždňa 
alebo inak zvoleného dátumu pribúdajú do databázy KK. Na webovej stránke KK je používateľom 
k dispozícii aj rubrika Nové knihy, ktorou knižnica prezentuje informácie o nových knižničných 
dokumentoch. Novozískané knižné dokumenty v KK boli aj v roku 2017 priebežne prezentované aj 
v regionálnych periodikách. 
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Účasť na odborných  školeniach 
Odborné školenia a metodické semináre sú zamerané na celoživotné vzdelávanie odborných pracovníkov - 
katalogizátorov. V roku 2017 boli metodické semináre poriadané SNK v Martine zamerané na nové 
katalogizačné pravidlá podľa pravidiel RDA. Pravidlá RDA nesú v sebe zmenu tvorby bibliografických 
záznamov na zavedenie nových trendov v sprístupňovaní informácií v prostredí moderných komunikačných 
techník a technológií, ktoré sú v rôznych formátoch a na rôznych nosičoch a majú vplyv na používateľov 
a na ich požiadavky na katalógy a na služby knižníc. 
Princípom pravidiel RDA sú modely FRBR a FRAD, ktoré dávajú pravidlám možnosť pokryť všetky druhy 
obsahov a médií, podporujú flexibilitu a schopnosť zohľadniť vlastnosti popisovaných zdrojov. 
Bibliografický popis zdrojov podľa pravidiel RDA je tvorený v súlade s úlohou bibliografického záznamu vo 
vzťahu k používateľovi koncipovanou vo formáte FRBR. 
Medzi pravidlami AACR2 a RDA je značný stupeň kompatibility, veľkým rozdielom je zápis údajov vrátane 
interpunkcie. Školenia boli zamerané na tvorbu autorít, zápis údajov na podporu vyhľadávania, na 
novozavádzané pojmy, terminológiu, a iné.  
Pracovné rokovania katalogizátorov regionálnych knižníc ŽSK v Krajskej knižnici v Žiline bolo zamerané na 
praktické skúsenosti v knižnično-informačnom systéme Clavius a prechod na nové katalogizačné pravidlá 
RDA. 
 

1.2 Používatelia, návštevníci 
 
Tab. 10   Používatelia 

Ukazovateľ r. 2016 r. 2017 Rozdiel Index 16/17 

počet používateľov 5 648 5 665 + 17 1,006 
z toho z okresného 
sídla 

2 899  2 876 -23 0,992 

deti do 15 rokov 1 553 1 646 + 93 1,059 
počet používateľov 
vrátane používateľov, 
ktorým dobieha 
platná registrácia 
a s aspoň jednou 
návštevou 

6 820 6 877 + 57 1,008 

percento používateľov 
z okres.sídla z počtu 
používateľov 

51,32 50,76 -0,56 0,989 

 
 
Tab. 11   Skladba používateľov (podľa kategorizácie v KIS) 

Kategória používateľov počet % z celku 

A - deti do 15 rokov 1 646 29,06 
B - študenti 1 025 18,09 
C - zamestnaní 777 13,72 
D - dôchodcovia 275 4,85 
E - ZŤP 364 6,43 
F - rodinný – prvý rodič 286 5,05 
G - rodinný – druhý rodič 55 0,97 
H - rodinný – dieťa 416 7,34 
Materská dovolenka 205 3,62 
Nezamestnaný 146 2,58 
Kolektívne organizácie 20 0,35 
MVS knižnica 39 0,69 
Pracovníci knižnice 23 0,40 
Jednodňoví  388 6,85 
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Tab. 12   Percento používateľov z počtu obyvateľov 

Ukazovateľ r. 2016 r. 2017 Rozdiel 

percento použ. z počtu obyv. 23,01 23,21 + 0,20 
percento detí z počtu 
používateľov 

27,49 29,05 + 1,56 

   Počet obyvateľov: 24 405 
   Počet používateľov: 5 665 
   Počet detí: 1 646 
 
Tab. 13   Počet návštevníkov, priemerná denná návštevnosť 

Ukazovateľ r. 2016 r. 2017 Rozdiel 

Počet návštevníkov /fyzických osôb v knižnici/ 85 110 85 690 + 580 
 

 z toho 
počet účastníkov podujatí 15 441 16 136 + 695 
počet návštevníkov internetu 
v knižnici 

4 449 4 270 -179 

Priem. denná návštevnosť (bez sobôt)   326   331 + 5 
Priem. denná návštevnosť vrátane sobôt   294   299 + 5 
Priem. denná návštevnosť – soboty    95      97 + 2 
Maximálna denná návštevnosť  536      539 + 3 

Návštevníci online služieb spolu       58 191 31 235 -26 956 
 
 
 
 
               v tom 

www stránka knižnice 16 116 16 057      -59 
online katalóg – počet 
prístupov 
- z toho počet predĺžení cez 

internet  

41 748 14 643 -27 105 

416    310     -106 

elektronické referenčné 
služby 

327   332      + 5 

ostatné elektronické služby 0  203  + 203 
Počet návštevníkov /fyzických osôb v knižnici/ 
a návštevníkov online služieb spolu 

   143 301     116 925 -26 376 

 
Komentár k používateľom a návštevníkom: 
V roku 2017 sa v KK zaregistrovalo 5 665 používateľov, z toho 1 646 detí do 15 rokov a tvoria 29,05 % 
z celkového počtu. Oproti predchádzajúcemu roku sa celkový počet používateľov zvýšil o 17, vo vekovej 
kategórii detí do 15 rokov došlo k zvýšeniu o 93 používateľov. Tento stav odzrkadľuje dôslednú 
individuálnu prácu knihovníčok úseku pre deti a mládež, ktoré využívajú všetky spôsoby a formy práce 
s detským čitateľom zamerané na to, aby si deti vypestovali už od detstva čitateľské návyky a pravidelne 
chodili do knižnice. Je to aj dôsledok výbornej spolupráce s pedagógmi základných škôl, ktorí s celými 
triedami 1. až 3. ročníkov pravidelne navštevujú knižnicu na podujatiach, zaregistrujú sa do knižnice 
a zároveň si vypožičajú knihy. Celkový stabilizovaný stav počtu registrovaných čitateľov odzrkadľuje 
dôsledný individuálny prístup knihovníčok Oddelenia knižnično-informačných a kultúrno-vzdelávacích 
činnosti, ktoré využívajú rozmanité spôsoby a formy práce s čitateľom. Zvýšená pozornosť bola zameraná na 
propagáciu jednotlivých podujatí formou pozvánok, plagátov, oznamov e-mailovu poštou i osobnou 
návštevou základných škôl, stredných škôl, zariadení pre seniorov, klubov a pod. Podujatia boli 
prispôsobované jednotlivým vekovým kategóriám a špecifickým požiadavkám používateľov. Snažili sme sa 
využiť všetky dostupné prostriedky a možnosti, ktoré knižnica má k dispozícii, aby sme získali nových 
čitateľov a udržali si pôvodných. Prepočtom z počtu obyvateľov mesta Čadca KK registrovala 23,21 % 
používateľov z počtu obyvateľov. 
Z okresného sídla sa zaregistrovalo 2 876 používateľov, čo v celkovej skladbe požívateľov táto skupina 
tvorí 50,76%. Knižnica poskytovala žiakom, študentom a pedagógom ZŠ a SŠ možnosť zaplatenia 
registračného poplatku kultúrnymi poukazmi. Za poskytnuté služby prijala 320 kultúrnych poukazov. 
KK má na registráciu zavedený systém aj znížených registračných poplatkov - rodinné preukazy. Jeden 
dospelý člen rodiny platí plné členské, druhý rodič a deti od 8 do 15 rokov majú rodinný poplatok po 1 €, 
deti do veku 8 rokov majú bezplatné členské. Systém rodinných preukazov využilo cca 757 používateľov. 
Počet používateľov ovplyvnila aj skutočnosť, že počas Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa konal v dňoch 
od 13.3.2017 do 19.3.2017, ponúkala KK možnosť bezplatného zápisu a taktiež boli odpustené sankčné 
poplatky. V tomto období sa do knižnice zaregistrovalo 1 049 používateľov, z toho 303 detí do 15 rokov.  
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V roku 2017 KK navštívilo 85 690 návštevníkov, oproti minulému roku je to o 580 viac. Najvyššiu dennú 
návštevnosť sme zaznamenali počas Týždňa slovenských knižníc 13.3.2017, kedy knižnicu navštívilo 539 
individuálnych používateľov. Najslabšia návštevnosť bola v sobotu 30.12.2017, kedy do knižnice prišlo 27 
návštevníkov. Priemerná návštevnosť počas pracovných dní bola 331 návštevníkov a priemerná denná 
návštevnosť vrátane sobôt bola 299 návštevníkov. Počas sobôt (v roku 2017 ich bolo 40) knižnicu navštívilo 
3 893 používateľov a priemerná návštevnosť za soboty bola 97 návštevníkov. Najsilnejšia sobota 
v návštevnosti bola 18.3.2017, kedy do knižnice prišlo 213 návštevníkov.  
Počet návštevníkov on-line katalógu – počet prístupov klesol o 27 105 a návštevnosť web stránky knižnice 
klesla o 59 návštevníkov. Príčiny zníženého počtu v štatistikách môžeme odhadovať zo sporadických 
pripomienok od používateľov, ktorí sa sťažovali na výpadok on-line katalógu, dlhé načítavanie alebo 
z dôvodu zmeny poskytovateľa webhostingu. Každého používateľa pri zápise do knižnice alebo pri ďalších 
návštevách oboznamujeme s možnosťami, ktoré poskytuje knižnično-informačný systém Clavius:  
predĺženie výpožičky, rezervovanie KD z pohodlia domova po prihlásení sa do vlastného konta, napriek 
tomu je tento ukazovateľ nízky. Z počtu prístupov on-line katalógu využilo 310 používateľov prístup do 
vlastného konta na predĺženie si KD cez internet.  
Elektronické referenčné služby využilo 332 používateľov a ostatné elektronické služby využilo 203 
používateľov knižnice. 
Do knižnice prichádzajú aj takí návštevníci, ktorí potrebujú pomoc knihovníka pri vyhľadávaní informácií 
z internetu, ich ukladaní na prenosné média, pri skenovaní a pod. Počet individuálnych konzultácií k využitiu 
výpočtovej techniky a elektronických médií bol 604. Internetové služby využilo 4 270 návštevníkov, čo je 
o 179 menej ako v minulom roku. Túto skutočnosť pripisujeme tomu, že v knižnici sa nachádza wifi 
pripojenie, ktoré používatelia využívajú prostredníctvom svojich mobilov a takéto pripojenie neevidujeme. 
S cieľom získavania nových potenciálnych používateľov KK pravidelne informovala o svojich 
pripravovaných podujatiach a poskytovaných službách prostredníctvom aktuálnych informácií na webovej 
stránke knižnice. Svoj profil prevádzkovala aj na sociálnej sieti facebook. Informáciami o svojich aktivitách 
sa snažila osloviť najširšiu verejnosť publikovaním v regionálnej tlači a vydávaním rôznych informačných 
plagátov. Na podujatiach sa zúčastnilo 16 136 návštevníkov, čo je o 695 viac ako v minulom roku. 
 
 

1.3 Výpožičné služby 
 

Tab 14   Výpožičky  

Výpožičky r. 2016 r. 2017 Rozdiel % z celku 

výpožičky spolu 267 623 270 248 + 2 625 100 
odborná lit. pre dospelých + ŠD  66 360 65 979 -381 24,41 
krásna lit. pre dospelých + ŠD 89 365 91 033 + 1 668 33,68 
odborná lit. pre deti + ŠD 20 988 21 686 + 698 8,03 
krásna lit. pre deti + ŠD 49 041 49 933 + 892 18,48 
periodiká 41 869 41 617 -252 15,40 
špeciálne dokumenty 5 334 4 995 -339 100 
        z toho AV dokumenty   612   684 + 72 13,69 
        elektronické dokumenty     6     9 + 3 0,18 
        iné špeciálne dokumenty 4 716 4 302 -414 86,13 
 
 
 
Tab. 15    Výpožičky podľa druhu 

Výpožičky r. 2016 r. 2017 Rozdiel % z celku 

výpožičky celkom 267 623 270 248 + 2 625 100 
z toho absenčné 160 715 162 447 + 1 732 60,11 
z toho prezenčné 106 908 107 801 + 893 39,89 
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Tab. 16   Výpožičky podľa druhu dokumentov 

Výpožičky r. 2016 r. 2017 Rozdiel % z celku 

výpožičky celkom 267 623 270 248 + 2 625 100 
z toho odborná literatúra – knihy  82 014   82 670   + 656 30,59 
krásna literatúra - knihy 138 406 140 966 + 2 560 52,16 
periodiká  41 869   41 617     -252 15,40 
špeciálne dokumenty 5 334 4 995 -339 1,85 

 
 Tab. 17    Výpožičky kníh podľa používateľov 

Výpožičky kníh r. 2016 r. 2017 Rozdiel % z celku 

výpožičky  kníh celkom 220 420 223 636 + 3 216 100 
z toho pre dospelých 154 406 155 899 + 1 493 69,71 
z toho pre deti   66 014  67 737 + 1 723 30,29 
 
  Tab. 18   Výpožičky na obyvateľa, na používateľa, obrat knižného fondu 

Ukazovateľ r. 2016 r. 2017 Rozdiel 

výpožičky na 1 obyvateľa celkom 10,90 11,07 + 0,17 
výpožičky  kníh na 1 obyvateľa  8,97 9,16 + 0,19 
výpožičky na 1 používateľa celkom 47,38 47,70 + 0,32 
výpožičky kníh na l používateľa 39,02 39,48 + 0,46 
počet vrátených kníh cez bibliobox 2 484 2 424 -60 
obrat knižného fondu * 1,67 1,68 + 0,01 
Počet obyvateľov: 24 405 
Počet používateľov: 5 665 
Počet výpožičiek celkom: 270 248 
Počet výpožičiek kníh: 223 636  
Počet výpožičiek kníh a iných dokumentov (okrem výpožičiek periodík): 228 631 

 obrat KF = výpožičky kníh a iných dokumentov (okrem výpožičiek periodík) deliť celkovým počtom 
knižničných dokumentov vo fonde 

 
Tab. 19   Medziknižničná výpožičná služba 

MVS r. 2016 r. 2017 Rozdiel 

MVS iným knižniciam  15  26 + 11 
MVS z iných knižníc 249 199 -50 
MMVS z iných knižníc 0 0 0 
MMVS iným knižniciam 0 0 0 

 
Komentár k výpožičným službám: 
V roku 2017 počet výpožičiek vzrástol a celkovo bolo zrealizovaných 270 248 výpožičiek, čo je o 2 625 
výpožičiek viac v porovnaní s minulým rokom. Zvýšený počet sme zaznamenali vo výpožičkách  krásnej 
literatúry pre dospelých, krásnej literatúry pre deti a odbornej literatúry pre deti. Najväčší pokles nastal vo 
výpožičkách odbornej literatúry pre dospelých. Pokles o 252 menej sme zaznamenali aj vo výpožičkách 
periodík. Predpokladom je, že klesá počet tradičných starších čitateľov novín a časopisov, ktorí 
uprednostňovali klasické papierové médium a v nemalej miere aj to, že mnohé periodiká už majú svoju 
elektronickú podobu a prinášajú aktuálne správy v reálnom čase, čo je pre mladých ľudí atraktívnejšie. 
Pokles nastal aj vo výpožičkách špeciálnych dokumentov o 339 menej oproti minulému roku. V oblasti 
zníženia počtu špeciálnych dokumentov sa nepriaznivo odzrkadlil vplyv legislatívy (autorský zákon) na 
požičiavanie audiovizuálnych a elektronických médií mimo knižnice.   
Prezenčne bolo v roku 2017 vypožičaných 107 801 KD (v minulom roku 106 908 KD) a  absenčné 
výpožičky stúpli oproti minulému roku o 1 732. Na absenčné štúdium si čitatelia vypožičali domov 162 447 
KD. 
Pri prepočte výpožičky celkom na 1 obyvateľa bola v roku 2017 dosiahnutá úroveň 11,07 výpožičiek a pri 
prepočte výpožičky celkom na 1 používateľa bolo 47,70 výpožičiek a obrat knižného fondu bol 1,68.  
Okrem základných knižnično-informačných služieb, ako sú absenčné a prezenčné výpožičky a poskytovanie 
informácií, knižnica zabezpečovala aj špeciálne knižnično-informačné služby: vypracovanie rešerší, 
medziknižničnú výpožičnú službu, medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, kopírovacie služby, 
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internetové služby, využívanie textového a tabuľkového editora, laminovanie, hrebeňovú a tepelnú väzbu 
dokumentov, skenovanie, tlač z internetu a pod. Veľkú pozornosť pracovníci knižnice venovali aj 
individuálnej práci s používateľom a uspokojovaniu ich čitateľských potrieb a požiadaviek. Používateľom 
bolo poskytnutých 14 219 bibliografických a faktografických informácií, vypracovaných 53 rešerší 
a vybavených 557 rezervácii knižných dokumentov. Do biblioboxu bolo v priebehu roka 2017 vrátených 
2 424 kníh a 27 časopisov. 
Počas celého roka 2017 knižnica sústreďovala pozornosť aj na dôsledné a pravidelné upomínanie čitateľov, 
ktorí knihy nevrátili v stanovenom termíne. Prostredníctvom e-mailovej služby realizovala elektronické 
oznámenia o pripravených rezerváciách, vybavených MVS a zasielanie elektronických upomienok 
a predupomienok, čím sa znižovali náklady na ich odosielanie a urýchľovala sa komunikácia s používateľmi. 
Literatúru, ktorú knižnica nemala vo svojom fonde, zabezpečovala svojim používateľom prostredníctvom 
medziknižničnej výpožičnej služby. Požadované dokumenty boli objednávané elektronickou žiadankou 
alebo emailovou poštou. Celkovo sme našim čitateľom prostredníctvom MVS sprostredkovali 199 
knižničných dokumentov. Záujem o medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu nebol. Z knižničných 
fondov KK bolo zapožičaných 26 KD iným knižniciam. 
 
Tab. 20   Služby zdravotne znevýhodneným a iným špecifickým skupinám používateľov 

Kategória používateľov 
Počet 
použ. 

Počet výpožičiek 
Počet návštev 

doma/v 
inštitúcii 

Iné služby 

Slabozrakí, nevidomí a ŤZP 364 nesledujeme  Individuálne knižnično-
informačné služby, 
podujatia, súťaž 

imobilní * * * * 
Domovy sociálnych služieb 5 1300 76 Podujatia, projekty: 

Aktivizácia seniorov 
umením; Rozprávky 
večných detí 3, donášková 
služba dokumentov, súťaž 

iní (detské oddelenie 
Kysuckej nemocnice v 
Čadci) 

1 50 4 Pekné slovo lieči – 
prázdninové odpoludnia 
pre choré deti a donáška 
dokumentov 

 
V roku 2017 evidovala KK 364 registrovaných čitateľov ZŤP a ZŤPS. Kategóriu slabozrakých 
a nevidomých samostatne neevidujeme rovnako ako  kategóriu *imobilní používatelia. Tieto kategórie 
požívateľov KK sú spolu zahrnuté v skupine držiteľov preukazu ZŤP, ZŤPS.  Do tejto kategórie začleňujeme 
aj obyvateľov ZpS, CSS a DSS, ktorí sú úplne alebo čiastočne imobilní a dlhodobo chorí. Patria tu aj 
handicapované deti a mládež umiestnené v DSS. Pre týchto obyvateľov sa realizuje donášková služba 
knižničných dokumentov a organizujú sa podujatia v ich zariadeniach. Čiastočne mobilní dochádzajú do 
knižnice na podujatia, ktoré sú prispôsobené ich špecifickým potrebám a záujmom. V roku 2017 sa KK 
zamerala práve na prácu so zdravotne znevýhodnenými, seniormi a handicapovanými deťmi a mládežou. 
Úspešne boli zrealizované dva projekty „Aktivizácia seniorov umením“ a „Rozprávky večných detí 3.“ 
V KK, Kysuckej nemocnici a v ZpS, CSS a DSS realizovalo spolu 80 kultúrno-výchovných podujatí. 
Čitateľská súťaž Supersenior roka 2017, zameraná na podporu čítania kníh, ktoré sú pracovníkmi knižnice 
prinášané imobilným obyvateľom do sociálnych zariadení sa organizuje už niekoľko rokov a zapájame do 
nej i seniorov, ktorí pravidelne navštevujú KK. Donášková služba bola realizovaná v zariadeniach pre 
seniorov 14x. Seniorom bol určený aj kurz tréningov pamäti, pravidelné propagovanie knižných noviniek, 
prednášky, audiovizuálne programy  a besedy so spisovateľmi. Špecifické aktivity boli určené pre zdravotne 
znevýhodnené deti a mládež špeciálnych školských a sociálnych zariadení DSS a ŠZŠ, žiakov Súkromnej 
základnej školy pre deti postihnuté autizmom, chovancov Detského domova Sv. Jozefa v Turzovke a deti 
hospitalizované v Kysuckej nemocnici. Ústretovosť knižnice spočíva aj v tom, že poskytuje bezplatný zápis 
pre držiteľov preukazov ZŤP, ZŤPS. V cenníku služieb prihliada KK aj na nezamestnaných, ktorí platia len 
polovicu z ceny ročného poplatku, rovnako ako dôchodcovia. V roku 2017 evidovala KK 146 
nezamestnaných čitateľov. Podujatia pre imobilných seniorov sa realizovali v zariadeniach pre seniorov, 
ktoré v priebehu roka zmenili názov na Centrá sociálnych služieb – CSS. Navštevovali sme pravidelne – 
CSS Park Čadca, CSS M. R. Štefánika Čadca, CSS Horelica v Čadci, CSS v obci Čierne a Viacúčelové 
zariadenie pre seniorov Kukučínova v Čadci. Uvedené inštitúcie majú v knižnici bezplatné členstvo ako 
kolektívny používateľ. Okrem kolektívnej donáškovej služby niektorí pracovníci knižnice realizujú aj 
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individuálnu donáškovú službu pre takých čitateľov, ktorí nemôžu zo zdravotných alebo iných dôvodov 
pravidelne navštevovať KK.  
 

1.4 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

Tab. 21   Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

Ukazovateľ       r. 2016      r. 2017    Rozdiel 

počet podujatí 639 664 + 25 
z toho informačná výchova /kolektívov/  83  81 -2 
Počet podujatí  - pre deti predškolského veku  17  25 + 8 

- pre deti do 15 rokov           394 411 + 17 
- pre mládež 129 117 -18 
- pre dospelých  99 111 + 12 
- počet podujatí organizovaných mimo knižnicu 121 123 + 2 

počet účastníkov podujatí       15 441     16 136 + 695 
 
Komentár o zameraní podujatí, najvýznamnejšie podujatia, spolupráca pri organizovaní podujatí a 
pod.: 
KK zaznamenala i v roku 2017 bohatú kultúrno-spoločenskú a vzdelávaciu činnosť a pre svojich 
používateľov a návštevníkov zrealizovala spolu 664 podujatí. Oproti minulému roku sa počet zvýšil o 25 
podujatí. Zároveň sa zvyšuje i úroveň a kvalita organizácie jednotlivých podujatí, o čom svedčí i značný 
počet projektov finančne podporených z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, MK SR, Mestom 
Čadca i veľký počet aktivít podporeného poľsko-slovenského mikroprojektu.  
V oblasti kultúrno-výchovnej činnosti KK sa rozvíjali osvedčené cykly podujatí, ale i nové aktivity 
realizované v rámci podporených  projektov. Všetky podujatia a aktivity smerovali k podpore čitateľských 
záujmov, rozvoju umeleckých schopností a kreativity, zmysluplnému napĺňaniu voľného času širokej 
čitateľskej verejnosti. Všetky podujatia a aktivity mali za cieľ zvyšovať i kvantitatívne ukazovatele činnosti 
KK -  počet výpožičiek a zvyšovanie návštevnosti knižnice. Rozmanité formy a tematické okruhy podujatí 
v rámci realizácie kultúrno-výchovnej činnosti boli prispôsobené jednotlivým vekovým kategóriám 
a špecifickým požiadavkám účastníkov. Zvýšená pozornosť bola venovaná propagácií jednotlivých podujatí 
formou pozvánok, plagátov, tlačových správ, mailových oznamov a linkov na web stránku KK a sociálnu 
sieť facebook. 
V roku 2017 zorganizovala knižnica pre svojich návštevníkov a používateľov 632 kultúrnych a výchovno-
vzdelávacích podujatí a 32 výstav väčšieho rozsahu (okrem výstav v garancii Kysuckého kultúrneho 
strediska v Čadci). Na podujatiach sa spolu zúčastnilo 16 136 návštevníkov. Oproti minulému roku sa tento 
počet zvýšil o 695 návštevníkov, čo potvrdzuje systematickú, inovatívnu a kvalitnú prácu na tomto úseku 
činnosti KK. Okrem podujatí a aktivít organizovaných v priestoroch KK, jej interiéri a exteriéri, sa v roku 
2017 uskutočnilo 123 podujatí mimo KK v priestoroch MŠ, v základných a stredných školách a CSS.  
Pre deti do 15 rokov, deti predškolského veku a znevýhodnené skupiny deti a mládeže sa uskutočnilo spolu 
436 podujatí, čo tvorí 65,66% z celkového počtu realizovaných podujatí. Na podujatiach sa zúčastnilo 10 
287 detí, čo z celkového počtu návštevníkov podujatí predstavuje 63,75%. V roku 2017 bola venovaná 
zvýšená pozornosť deťom a mládeži, zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom, ktoré sa snažíme viesť 
k čítaniu a literatúre. Už pri najmladších vekových kategóriách je potrebné postupne vytvárať čitateľské 
návyky a vychovávať generáciu pravidelných čitateľov a používateľov knižnice. Oproti roku 2016 sa zvýšil 
počet podujatí pre deti predškolského veku, detí od 6 do 15 rokov a dospelých čitateľov. Medzi 
najvýznamnejšie podujatia pre deti a mládež možno zaradiť: projekt „Knihuľko letný tábor mladých 
knihovníkov 2017“ zameraný na rozvoj čitateľských aktivít detí; projekt „S knihou za poznaním“ zameraný 
na aktivity a zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže; projekt „Rozprávky večných detí 3.“ 
zameraný na aktivity pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež; Osmijankova literárna záhrada; Noc 
s Andersenom; slávnostné uvedenie novej knihy „Fantastické rozprávky“ autorov Antona a Bohuslavy 
Pajonkových; Svätojánska noc má čarovnú moc – zážitkové nočné čítanie v skanzene Vychylovka; 
celoslovenské kampane na podporu čítania a čitateľskej gramotnosti: Čítajme s Osmijankom, Noc 
s Andersenom, Knižný Vševedko, Celé Slovensko číta deťom, Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša, 
Deň ľudovej rozprávky, Čítajme si 2017 a iné.  
Pre stredoškolskú mládež, dospelých, seniorov a starších imobilných obyvateľov bolo realizovaných 228 
podujatí. Žiaci ZŠ a študenti stredných škôl sa zúčastňovali na preventívnych podujatiach zameraných na 
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prevenciu kriminality, drogových a iných závislostí, násilia a intolerancie. Realizovali sa i podujatia 
zamerané na informačnú, estetickú a environmentálnu výchovu. Veľký záujem je každoročne o festival 
dokumentárnych filmov organizovaný v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození. 
Regionálny festival organizujeme pod názvom: Ozveny medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov 
„Jeden svet“ na Kysuciach. Zároveň sa organizovali prednášky zamerané na prevenciu kriminality vedené 
a prezentované odbornými lektormi OR PZ v Čadci, Mestskou políciou a  Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva. 
V roku 2017 sa naša pozornosť sústredila predovšetkým na seniorov a aktivity projektu Aktivizácia 
seniorov umením. Projekt prebiehal od júna do októbra 2017 v KK a v CSS v meste Čadca a okolí. 
Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom literatúry, výtvarného umenia a hudby spríjemniť život 
seniorov a podporiť rozvoj ich tvorivého umeleckého potenciálu. 
Tvorili ho tri tematické okruhy, ktoré obsahovali celý rad aktivít zameraných na pozitívny vplyv umenia 
a skvalitnenie života našich skôr narodených občanov. Literárna časť projektu, biblioterapia a poetoterapia 
s relaxačným čítaním nazvaná „S knihou nie som sám“, prebiehala v KK. Aktívni seniori besedovali so 
spisovateľmi Ladislavom Hrubým, Dušanom Mikolajom, umeleckým sklárom žijúcim v Austrálií 
Stanislavom Melišom a  úspešnou spisovateľkou a poetkou Katarínou Mikolášovou. Radosť, pohodu a 
pozitívnu energiu prinieslo i autorské stretnutie s Libou Chiarou Hladekovou. Na 4 literárnych stretnutiach 
so spisovateľmi a básnikmi sa zúčastnilo 72 seniorov.  
Veľký záujem bol i o druhý okruh aktivít arteterapie pod názvom „Výtvarné umenie je pre mňa zdrojom 
krásnych snov“. Cyklus tvorivých dielní viedla výtvarníčka a ilustrátorka Zuzana Jesenská Kubicová. 
Navštevovala CSS a ZpS, kde sa účastníci stretnutí oboznamovali s výtvarným umením a mali možnosť 
aktívne sa zapájať do kreatívnych tvorivých workshopov. V rámci projektu bolo zrealizovaných 8 
výtvarných dielní a prednášok o umení, na ktorých sa zúčastnilo 69 seniorov.  
Tretím okruhom projektu bol cyklus muzikoterapie, prednášky o hudbe a jej predstaviteľoch a hudobné 
ukážky z rôznych žánrových oblastí pod názvom „Hudobné snenie“. Na úspešnom priebehu tejto časti 
projektu sa podieľal hudobný teoretik, pedagóg, hudobník Marián Lehotský, ktorý pripravil pre účastníkov 
stretnutí zaujímavé prednášky o hudbe pod názvom „Ako počúvať hudbu, aby som mal z toho čo najväčší 
pôžitok“, hudobné ukážky a vlastnú hudobnú produkciu. Projekt „Aktivizácia seniorov umením“ bol 
úspešne zavŕšený záverečným stretnutím seniorov pod názvom „Spríjemnime si chvíle umením“ a 
spestrený hudobnou produkciou Kysuckej vrchárskej heligónky. Na 3 hudobných aktivitách sa zúčastnilo 
60 seniorov. Celkovo bolo v rámci projektu  realizovaných 15 podujatí za účasti 201 seniorov. 
 
Klubová činnosť knižnice: 
KK vo svojich priestoroch rozvíjala i klubovú činnosť. Vzťah ku knihe a čítaniu podporoval Klub prvého 
čítania „Šupinky“, ktorého aktivity sa zameriavajú nielen na najmenších návštevníkov knižnice, ale i rodičov 
na materskej dovolenke. Pre Šupinky – klub prvého čítania sa zorganizoval Rozprávkový karneval 
a výtvarné a recitačné súťaže. V priestoroch detského kútika sa realizovali aktivity Klubu spoločenských 
hier. Dlhoročnú tradíciu má i literárny klub Oáza, ktorý rozvíjal svoju činnosť v KK na pravidelných  
mesačných stretnutiach začínajúcich autorov. Klub odborne vedie spisovateľ Ladislav Hrubý a práce členov 
klubu zverejňoval v regionálnom týždenníku Kysucký večerník. Členovia klubu prezentovali svoju tvorbu 
i na úspešnom celonočnom podujatí Svätojánska poetická noc. KK podporuje tvorbu regionálnych autorov 
aj slávnostnými prezentáciami a uvádzaním nových kníh do literárneho života. V roku 2017 boli 
prezentované tieto knihy a ich autori:  
Marta Harajdová: TAKTO; Soňa Behúňová: Za troch chlapov; Bohuslava Pajonková a Anton Pajonk: 
Fantastické rozprávky; Rudolf Gerát: Ochrana prírody na Kysuciach. Spomienky pamätníka. 
Okrem kysuckých autorov sme v knižnici privítali aj speváčku Marcelu Laiferovú, ktorá prezentovala svoju 
najnovšiu knihu: Ako si spríjemniť a okoreniť život. Navštívil nás aj umelecký sklár Stanislav Meliš, Slovák 
žijúci v Austrálií, ktorý ukážkami zo svojej tvorby a pútavým rozprávaním očaril účastníkov autorského 
stretnutia. 
 
Výstavy: 
KK počas celého roka rozvíjala i bohatú výstavnú činnosť. Súčasťou sprístupnenia výstavných exponátov 
boli i slávnostné vernisáže za účasti širokej čitateľskej verejnosti. V roku 2017 sprístupnila KK vo svojich 
priestoroch 32 výstav. Okrem veľkých výstav bolo priebežne inštalovaných množstvo menších výstav, ktoré 
dopĺňali autorské stretnutia so spisovateľmi, k výročiam významných osobností, či tematickým podujatiam a 
prednáškam s cieľom doplniť a rozšíriť informácie k danej téme a zároveň propagovať knižné fondy 
a literatúru. V roku 2017 úspešne pokračovala spolupráca s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci 
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a v priestore vestibulu knižnice sa návštevníci mohli oboznamovať s tvorbou mnohých kysuckých 
výtvarníkov, členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov Kysúc. Tieto výstavy však 
nezačleňujeme do tejto správy a vykazuje si ich Kysucké kultúrne stredisko v Čadci.  
Výstavná činnosť: 
1. Stanislav Lajda – z mojich ilustrácií. Výstava výtvarnej a ilustračnej tvorby akademického maliara 

Stanislava Lajdu.  
2. Európske rozprávky. Interaktívna výstava knižných dokumentov a ilustrácií najkrajších európskych 

rozprávok  -  Bibiana Bratislava. 
3. Ilustrujem svoju obľúbenú knihu. Výstava výtvarných prác výtvarnej súťaže žiakov základných škôl, 

zdravotne znevýhodnených detí. 
4. Rozprávkový marec. Výstava výtvarných prác detí. 
5. Knižnice pre všetkých. Výstava fotografií a dokumentov o činnosti knižníc v regióne Kysúc. 
6. Kniha Kysúc 2016. Výstava regionálnych knižných dokumentov vydaných v roku 2016. 
7. Fantastické rozprávky. Výstava grafík a ilustrácií Tibora Paštrnáka. 
8. Veľkonočný apríl. Výstava zameraná na jarné a veľkonočné zvyky našich predkov. 
9. Osmijanková literárna záhrada. Interaktívna výstava určená na podporu čitateľských aktivít detí 

a mládeže. 
10. Ján Palárik a Palárikova Raková. Výstava fotografií a knižných dokumentov. 
11. Môj rozprávkový svet. Výstava ocenených prác výtvarnej súťaže pre deti predškolského veku  
12. Máj lásky čas. Výstava knižných dokumentov s ľúbostnou tematikou. 
 
13. Matka v literatúre. Výstava knižných dokumentov z kategórie poézia a próza zameraných na obraz 

matky v literatúre. 
14. Ján Kočišek a príroda jeho očami. Výber z fotografickej tvorby autora. 
15. Dni ruskej literatúry v Žilinskom kraji. Výstava knižných dokumentov. 
16. Imperátorka Mária Terézia. Výstava knižných dokumentov z fondu KK. 
17. Namaľujme spolu šťastnú rodinu. Výstava výtvarných prác detí MŠ. 
18. Milan Pavlík – výber z tvorby. Výstava výtvarných prác Milana Pavlíka. 
19. Prvá dáma slovenskej hudby – Marcela Laiferová. Výstava knižných a hudobných dokumentov z fondu 

KK. 
20. Všehočizmus. Výstava knižnej grafiky a ilustrácií študentky VŠVU Alžbety Božekovej. 
21. Oáza výtvarných talentov. Výstava výtvarných, sochárskych a úžitkových umeleckých výrobkov 

študentov výtvarných škôl a akadémií umenia. 
22. Leto s knihou. Výstava knižných dokumentov z fondu KK.  
23. Knihuľko – letný tábor malých knihovníkov. Výstava fotografií zo zážitkového poznávacieho letného 

tábora detí. 
24. 500 rokov reformácie na Slovensku. Výstava fotografií a dokumentov. 
25. Víťazné Knihy roka 2016 ocenené v jednotlivých regiónoch Žilinského samosprávneho kraja. 
26. Ikonopisectvo. Výstava dokumentov a ilustrácií o vzniku a vývoji ikonopisectva. 
27. Sakrálna maľba – Ikony. Výstava originálov vzácnych výtvarných artefaktov. 
28. Metlobal. Výstava kresieb a výrobkov tvorivej dielne netradičného večerného čítania. 
29. Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB - výstava najkrajších slovenských ilustrácií. 
30. Rudolf Jašík a Jašíkove Kysuce. Výstava fotografií  a dokumentov z fondu KK. 
31. Vytvorili sme pre vás. Výstava prác tvorivých dielní projektu Rozprávky večných detí 3. 
32. Nakresli si betlehem. Výstava súťažných prác výtvarnej súťaže žiakov základných škôl 

a handicapovaných detí. 
 
Súťaže, ankety: 
KK v roku 2017 zorganizovala spolu 56 súťaží a kvízov, ktoré boli určené prevažne deťom a mládeži. Boli 
to čitateľské, vedomostné, výtvarné, recitačné, spevácke a literárne súťaže. Z množstva týchto aktivít možno 
spomenúť nasledujúce: Čítaš, čítam, čítame – čitateľská súťaž pre žiakov ZŠ, Kráľ čítaného slova, Šaliansky 
Maťko – súťaž v prednese slovenských povestí, Knižný Vševedko, Čítajme s Osmijankom a anketová 
čitateľská súťaž Kniha roka 2016. Z výtvarných súťaží, ktoré boli spojené s vernisážou výstavy výtvarných 
prác možno spomenúť: Ilustrujem svoju obľúbenú knižku; Môj rozprávkový svet; Namaľujme spolu šťastnú 
rodinu a Nakresli si betlehem.Veľký úspech mala i recitačná súťaž pre deti MŠ: Jazýček môj, ohýbaj sa 
a spevácka súťaž: O zlatý hrebienok Erika Kokoríka. 
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Podrobnejšie uvádzame informácie o dvoch celoslovenských literárnych súťažiach a ich sprievodných 
podujatiach : 
13. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza Jurinova 
jeseň bol vyhlásený v máji 2017 a propozície súťaže boli zverejnené na www.stránke KK, facebooku, 
regionálnych periodikách i celoslovenských literárnych časopisoch a internetových portáloch. Do 
celoslovenskej súťaže sa zapojilo spolu 71 autorov, ktorí zaslali spolu 245 súťažných literárnych  prác. 
Predsedom hodnotiacej odbornej poroty bol Teodor Križka a spolupracujúcimi členmi Ján Gallik 
a Katarína Džunková. Vyhodnotenie súťaže bolo spojené s bohatým programom sprievodných podujatí, 
ktoré prebiehali na Kysuciach v dňoch od 10. do 13. októbra 2017. Sprievodné podujatia 13. ročníka 
Jurinovej jesene oslovili širokú čitateľskú verejnosť všetkých vekových kategórií a boli organizované nielen 
na pôde Kysuckej knižnice v Čadci, ale i v okolitých mestách a obciach na Kysuciach. Seniorom bola určená 
prednáška Fatimské zjavenia a obrovský úspech a záujem verejnosti si získala vernisáž výnimočnej výstavy 
výtvarných originálov Sakrálna maľba – ikony. Veľké množstvo návštevníkov si so záujmom vypočulo 
prednášku výtvarného teoretika a zberateľa Milana Urbaníka na tému Staroruské ikony. Umelecký zážitok 
vernisáže a prednášky prehĺbil hudobný program speváčok a hudobníčok Petry Bírovej a Dominiky 
Rovňanovej pod vedením hudobnej pedagogičky Iriny Školníkovej. Deťom boli určené dve podujatia 
zamerané na duchovnú tvorbu súčasných spisovateliek – autorské besedy s Annou Olšovskou a Katarínou 
Mikolášovou. Odborná porota sa stretla s finalistami súťaže na vyhodnocovacom seminári Duchovná 
tvorba Jurinovej jesene. Literárny galavečer otvorila riaditeľka KK Janka Bírová a spolu s členmi 
odbornej poroty a primátormi kysuckých miest Čadca a Turzovka ocenila víťazov literárnej súťaže. Dôstojnú 
a slávnostnú atmosféru vytvorilo vystúpenie speváckeho telesa, gregoriánskej Scholy cantorum z Katolíckej 
univerzity v Ružomberku pod vedením Jany Bednárikovej. Galavečer moderovala bývalá televízna 
hlásateľka, recitátorka a externá redaktorka Rádia Lumen, pani Hilda Michalíková. Víťazné literárne práce 
boli prezentované umeleckým prednesom herečiek martinského a žilinského divadla – Ľubomírou 
Krkoškovou Hlaváčovou a Annou Homolka Čitbajovou. Veľmi podnetný a zaujímavý bol i odborný 
seminár na tému Slovenská duchovná tvorba a jej predstavitelia s príspevkami Teodora Križku, Jána 
Gallika a Jany Juhásovej. Študenti stredných škôl, autori duchovnej tvorby z celého Slovenska a čitateľská 
verejnosť mali možnosť získať množstvo cenných a zaujímavých informácií z oblasti duchovnej tvorby 
a tvorby jej významných predstaviteľov. Ďalší program pokračoval putovaním do rodísk a k pamätným 
tabuliam Jána Harantu a Pavla Hrtusa Jurinu v Turzovke a v Klokočove. Začínajúcich autorov, členov 
odbornej poroty a ďalších hostí privítala pri Gymnáziu v Turzovke riaditeľka školy Eva Lejtrichová. Po 
príhovoroch, recitácií básní,  hudobnom programe študentov a položení vencov k pamätnej tabuli pokračoval 
sprievod k farskému kostolu Nanebovzatia Panny Márie. Modlitbou a krátkou náboženskou slávnosťou za 
účasti pána farára Jána Vrbatu si prítomní pri hrobe básnika a kňaza Jána Harantu dôstojne uctili jeho 
pamiatku. Slávnosť duchovne podporili i piesne speváckeho zboru Konvalinka. Spomienkové putovanie 
pokračovalo do obce Klokočov k pamätnej tabuli Pavla Hrtusa Jurinu. V rámci projektu 13. ročníka 
Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza Jurinova jeseň sa 
uskutočnilo 11 sprievodných podujatí za účasti 573 účastníkov a bol vydaný Zborník vybraných prác 
13. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby JURINOVA JESEŇ 2017. 
49. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov - Jašíkove Kysuce bol vyhlásený v máji 
2017 a propozície súťaže boli zverejnené na www.stránke Kysuckej knižnice v Čadci, facebooku, 
regionálnych periodikách i celoslovenských literárnych časopisoch a na internetových portáloch. Súťažné 
práce boli postupne zverejňované na webovej stránke knižnice. Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže 
a sprievodné podujatia prebiehali v KK a mestách a obciach na Kysuciach v dňoch od 30. novembra - 1. 
decembra 2017. Odborná porota literárnej súťaže pracovala v tomto zložení – Pavol Rankov, Igor Válek a 
Mária Bátorová – predsedníčka poroty. Porota prečítala a posúdila práce 48 autorov, pričom mnohí zaslali 
do súťaže po dva literárne texty. Odborná porota a finalisti súťaže sa stretli na vyhodnocovacom seminári 
„Mladá poviedka“. Literárny galavečer a večerné literárne dialógy pod lampou spestrilo vystúpenie pop 
- rockovej hudobnej skupiny Šramot, ktorá zabezpečovala hudobné vstupy počas celého večera. Slávnostné 
vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže moderovala Gabriela Tomajková, redaktorka RTVS  Banská 
Bystrica a úryvky priblížili herci Bábkoveho divadla v Žiline Anna Homolka - Čitbajová a Ján Homolka. 
Aktuálne  uzatvorený ročník hodnotíme veľmi kladne, nakoľko sa nám podarilo privítať na Kysuciach 
mnohé významné osobnosti kultúrneho a literárneho života, ktoré sa stretli s čitateľskou verejnosťou na 
autorských stretnutiach a besedách. Do knižníc a škôl na Kysuciach sme na autorské besedy priviedli 
spisovateľov, básnikov a publicistov: Petra Holku, Igora Váleka, Jaroslava Klusa, Karola Kukuru 
a Mariána Grupača. Veľký ohlas zaznamenal odborný seminár „Čítanie, čitateľská gramotnosť 
a súčasná slovenská literatúra“ s zaujímavými príspevkami vysokoškolských pedagógov a výskumných 
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pracovníkov FF UK Bratislava Pavla Rankova a Ľudmily Hrdinákovej. Semináre, autorské besedy 
a výstavy, ale i spomienková slávnosť pri pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka v Turzovke, či návšteva 
rodného domu Jozefa Krónera v Staškove sprevádzali tento mimoriadne vydarený ročník literárnej súťaže. 
Vybrané prozaické texty laureátov súťaže vydala Kysucká knižnica v Čadci formou zborníka. V rámci 
realizovaného projektu sa uskutočnilo 11 podujatí, ktoré navštívilo 503 účastníkov. 
 
Občianske združenie pri knižnici – zameranie, činnosť 
Občianske združenie Literárny kompas, ktoré pôsobí pri KK, sa zameriava najmä na podporu kultúrnych 
a vzdelávacích podujatí. Zo svojho rozpočtu podporilo OZ v minulom roku 7 podujatí sumou 276,64 € 
(pozri bod 14.2). Činnosť a aktivity Literárneho kompasu, sa v zmysle jeho stanov zameriava na naplnenie 
týchto základných cieľov: 
 rozvoj kultúrneho, literárneho a vzdelanostného rozhľadu detí, mládeže a dospelých formou realizácie 

kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí, 
 podpora čítania a literárnej tvorby začínajúcich autorov, 
 podpora a skvalitnenie života sociálne a zdravotne znevýhodnených obyvateľov nášho regiónu. 
 
 

2. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 
 
Tab. 22  Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 

Ukazovateľ r. 2016 r. 2017 Rozdiel 

počet registrovaných bibliograf. a faktogr. informácií 
zameraných  na regionálne témy 

1 851 1 905 +54 

počet vypracovaných bibliografií /tlačené+elektronické/ spolu 7  48 +41 
z toho kalendárium 1 1   0 
           ročenka 0 0   0 
           personálna bibliografia 2 0 -2 
           zborník 0 1 + 1 
           bibliografický leták 4 39 + 35 
           iné /životopis.medailón, inf.leták a pod./ nevykazovali 

sme 
7 inf. letákov 

7 
informačný 

leták 

  0 

počet vypracovaných  rešerší 141 145 + 4 
- z toho počet rešerší na regionálne témy 86 92 + 6 

počet titulov monitorovaných periodík spolu 108 111 + 3 
- z toho periodiká regionálneho zamerania 20 21 + 1 

počet záznamov v databáze regionálnej článkovej  bibliografie 
spolu 
+ rozpisy monografií spolu Clavius 

49 732 
 

209 

50 814 
 

209 

+ 1 082 
 

0 
z toho ročný prírastok spolu 1 637 1 082 -555 

- z toho články z periodík 1 475 1 082 -393 
                     články zo zborníkov, kapitoly z kníh a iných  
                     špeciálnych tlačovín 

162 0 -162 

fond regionálnych dokumentov spolu 3 019 
(nevykazovali 

sme KJ v sklade 
reg. oddelenia) 

3 775 + 756 

z toho - knihy /počet KJ/ 2 319 2 486 + 167 
           - periodiká /počet titulov/ 20 21 + 1 
           - iné - spracované v KIS /drobné tlače, AV 
            dokumenty, firemná lit., grafika,  mapy a iné 
            špec. dokumenty/ 

680 1 268  + 588 

elektronická databáza regionálnych autorít  - počet autorít 
spolu 

neevidovali 745  

z toho osobné autority neevidovali 521  
           korporatívne autority neevidovali 178  
elektronická databáza fotografií  - počet spracovaných 
záznamov fotografií v KIS 

0 
nebudujeme 

0 0 



 

50 
 

 
výpožičky regionálnych dokumentov spolu 3 220 3 285 + 65 
z toho -  knihy 2 690 2 283 -407 

-      periodiká 509    920 + 411 
-      výstrižky neevidovali neevidovali  
-      iné 21 82 + 61 

počet zrealizovaných regionálnych  podujatí /garant podujatia 
- regionálne oddelenie/ 

3 
Kniha Kysúc, 

Bibliotéka, 
Osobnosť  - 

Literárny 
panteón 

2 
Kniha Kysúc, 

Bibliotéka 

-1 

počet návštevníkov regionálneho oddelenia neevidovali  584 (evidovaní 
používatelia 

iba tí, ktorí si 
vypožičiavali 

iba prezenčne) 

 

počet využívaných elektronických databáz 1 1 0 
 

Komentár:  
Regionálna dokumentácia je akceptovaná a využívaná ako zdroj informácií hlavne absolventmi stredných 
a vysokých škôl (zvýšený záujem: bakalárske, diplomové, seminárne práce s regionálnou tematikou), ale aj 
pracovníkmi kultúrnych zariadení, regionálnych médií a iných subjektov v meste. Prioritnou úlohou je pre 
nás kvalitne poskytovať informácie z oblasti nášho regiónu. Skvalitnenie informačného komfortu čitateľov a 
používateľov je prioritná úloha knižnice, snažíme sa vychádzať v ústrety individuálnym požiadavkám 
prostredníctvom poskytovania online referenčných služieb a elektronického dodávania informácií, napr. 
zasielanie emailom naskenovaných článkov, tematických rešeršných výstupov, rôznych faktografických 
údajov a pod. Priamo na oddelení sú efektívne poskytované informácie na základe využívania pramenných 
materiálov a ich bibliografického spracovania. 
 
Spracovanie regionálnej článkovej bibliografie  -  koľko článkov bolo spracovaných zo súbežnej a koľko 
z retrospektívnej RB: 
Celkový počet záznamov v regionálnej databáze, t. j. články 50 830, prírastok za rok 2017 v databáze je 
spolu 1 082 záznamov - (súbežná bibliografia: 862; retrospektívna bibliografia v počte 220 článkov). 
Rozpisov monografií spracovaných v systéme Clavius pod nastaveným podsystémom Rozpis monografií je 
spolu 209. Rozpisy (kapitoly zo zborníkov a kníh) sa v roku 2017 nespracovávali. V roku 2016 ich 
spracovávala kolegyňa z oddelenia akvizície ako výpomoc, ktorú som žiadala na regionálnu dokumentáciu, 
ale bola preradená na výpomoc do služieb. Pokles v počte spracovaných záznamov je spôsobený aj tým, že 
v systéme pre Windows – Clavius je nutné opravovať a dopĺňať prekonvertované záznamy. Zároveň sa 
priebežne vytvárajú a dopĺňajú regionálne autority a korporácie, ktoré sa v predchádzajúcom KIS Libris - 
Biblis - Osud systematicky nebudovali. Osobnosti a korporácie nemáme ešte všetky označené R. Retro 
spracovanie záznamov (lístkový katalóg do roku 1993) je v záverečnej fáze.  
     
Budovaný informačný aparát (databázy, albumy výstrižkov, DB fotografií, miest a obcí, 
vydavateľov...,  kartotéky ...): 
Regionálne periodiká sa uchovávajú od roku 1964. Od tohto roku sa formou pevnej väzby archivuje 
regionálny týždenník Kysuce. Ďalšie regionálne noviny, ktoré sa archivujú sú: MY - Kysucké noviny 
a Kysucký večerník - do roku 2017.  
Obecné noviny a školské časopisy sú uchované od začiatku ich vychádzania, roky sú rôzne. Vybrané články 
sa spracovávajú v KIS Clavius - články. 
 
Databáza výstrižkov:  
Regionálne výstrižky (z celoslovenskej tlače) sa archivujú nasledovne: xerokópie jednotlivých výstrižkov sa 
umiestnia na list formátu A3, triedia sa do 12 tematických skupín, jednotlivé strany sa očíslujú, každý článok 
sa označí číslom po spracovaní v KIS Clavius - články. Takto označené a roztriedené výstrižky sa ukladajú 
chronologicky do pevných škatúľ, keď ich počet narastie, tak raz za dva až tri roky, sa jednotlivé skupiny 
viažu ako periodiká. Od roku 2010 sa výstrižky z novín a časopisov digitalizujú, za roky 2010 – 2017 sú 
uchované na CD v elektronickej forme.  
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Ďalšie databázy a kartotéky využívane ako informačný aparát regionálnej dokumentácie: 

- databáza fotografií a skenov kysuckých osobností,  
- databáza fotografií a skenov kysuckých pamätihodností,  
- databáza fotografií a skenov kysuckých prírodných pamiatok - priebežne sa dopĺňajú. 
- kartotéka beletristických diel o Kysuciach (v lístkovej forme, priebežne sa spracováva do KIS Clavius - 

Rozpisy monografií), 
- kartotéka regionálnych autorov (adresy, kontakty) - priebežne sa dopĺňa. 

 
Monitoring tlače (pre aké organizácie, jednotlivcov): 
Adresný monitoring neposkytujeme ako službu čitateľom bežne, nakoľko skeny alebo prefotené články sú 
spoplatnené, a tak sme o pravidelný monitoring tlače záujem z radov jednotlivcov nezaevidovali. Službu 
poskytujeme organizáciám, ktoré s KK úzko spolupracujú, väčšinou ide o kultúrne organizácie, ktoré patria 
pod spoločného zriaďovateľa ŽSK. Zameriavame sa na cielený monitor v určitom časovom rozmedzí 
kalendárneho roka. Organizáciám, ktoré s knižnicou spolupracujú, poskytujú nám sponzoring alebo sú 
našimi mediálnymi partnermi, poskytujeme túto službu bezplatne. V roku 2017 službu využili traja historici 
Kysuckého múzea v Čadci a redakcia týždenníka Kysuce (mediálny partner KK). 
 
Edičná činnosť: 

- kalendárium, zborník - 2 tituly: 
1. Jašíkove Kysuce 2017 : Zborník vybraných súťažných prác účastníkov 49. ročníka  Celoslovenskej 

literárnej súťaže mladých prozaikov / Zostavovateľ Viera Višňáková, Helena Pagáčová. - Čadca : 
Kysucká knižnica v Čadci, 2017. - 83 s. 

2. Kalendárium výročí regionálnych osobností a významných udalostí Kysúc na rok 2017 / Zostavila Viera 
Višňáková ; zodp. red. Janka Bírová. - Čadca : Kysucká knižnica v Čadci,  2017. - Chronologické 
usporiadanie, 75 záznamov o osobnostiach 

 
- bibliografické letáky - 39 titulov: 

1. Informácie a informačné zdroje o prírodnom dedičstve regiónu Kysúc v Kysuckej knižnici 
v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v 
Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja., 2017. 11 záznamov 

2. Informácie a informačné zdroje o kultúrnom dedičstve regiónu Kysúc v Kysuckej knižnici 
v Čadci. Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica 
v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 9 záznamov 

3. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve mesta Čadca a jeho okolia v 
Kysuckej knižnici v Čadci. Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 
13 záznamov 

4. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve mesta Kysucké Nové Mesto 
a jeho okolia v Kysuckej knižnici v Čadci. Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka 
Mudríková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja, 2017. 9. záznamov 

5. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve mesta Turzovka a jeho 
okolia v Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. 
Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 
2017. 11 záznamov 

6. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve mesta Krásno nad Kysucou a 
jeho okolia v Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. 
Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 
2017. 9 záznamov 

7. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Čierne v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 11 
záznamov 

8. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Dlhá nad Kysucou v 
Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: 
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Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 
10 záznamov 

9. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Dolný Vadičov v 
Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.9 
záznamov 

10. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Dunajov v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.12 
záznamov 

11. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Horný Vadičov v 
Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 
9 záznamov 

12. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Klokočov v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 11 
záznamov 

13. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Klubina v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.8 
záznamov 

14. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Korňa v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.11 
záznamov 

15. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Kysucký Lieskovec v 
Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 
2017.10 záznamov 

16. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Lodno v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 
záznamov 

17. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Lopušné Pažite v 
Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 
2017.10 záznamov 

18. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Makov v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 
záznamov  

19. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Nesluša v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 9 
záznamov 

20. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Nová Bystrica v 
Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 
9 záznamov 

21. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Ochodnica v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
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knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 9 
záznamov 

22. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Olešná v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 
záznamov 

23. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Oščadnica v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 
záznamov 

24. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Podvysoká v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.14 
záznamov 

25. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Povina v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.11 
záznamov 

26. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Radoľa v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 8 
záznamov 

27. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Radôstka v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 9 
záznamov 

28. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Raková v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 
záznamov 

29. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Rudina v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.11 
záznamov 

30. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Rudinka v Kysuckej 
knižnici v Čadci  / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.11 
záznamov 

31. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Rudinská v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.10 
záznamov 

32. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Skalité v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 8 
záznamov  

33. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Snežnica v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.11 
záznamov 

34. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Staškov v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
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knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.11 
záznamov 

35. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Stará Bystrica v 
Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 
9 záznamov 

36. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Svrčinovec v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 10 
záznamov 

37. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Vysoká nad Kysucou v 
Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. JankaMudríková. Čadca: 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 
2017.11 záznamov 

38. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Zákopčie v Kysuckej 
knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: Kysucká 
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017. 8 
záznamov 

39. Informácie a informačné zdroje o prírodnom a kultúrnom dedičstve obce Zborov nad Bystricou v 
Kysuckej knižnici v Čadci / Zostavili: Višňáková, Viera a Mgr. Janka Mudríková. Čadca: 
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 
2017.10 záznamov 

 
Publikačná činnosť - 5 titulov: 
1. Kysucká knižnica v Čadci centrum informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve  regiónu Kysúc = 

Kysucka Biblioteka w Čadcy centrum informacji przyrodniczego i  kulturowego dziedzictwa regionu 
Kysuce / Janka Mudríková; preklad Katarzyna Bielik. - Vydanie 1. - Čadca : Kysucká knižnica v Čadci, 
2017. - 39 s. : farebné fotografie. —  Publikácia vydaná v rámci mikroprojektu 

2. Kniha Kysúc 2016 / Viera Višňáková. - In: Kysuce. - ISSN 0139-5068. - Roč. 27, č. 2 (18.02.2017), s. 22. 
3. Nominované knihy v súťaži Kniha Kysúc 2016 / Viera Višňáková - In: Kysuce. - ISSN 0139-5068. - Roč. 

27, č. 8 (01.03.2017), s. 22. 
4. Kysucká literatúra na knižnom veľtrhu Bibliotéka / Viera Višňáková. - In: MY Kysucké noviny. - ISSN 

1335-5651. - Roč. 18, č. 49 (12.12.2017), s. 24. 
5. Tlačová správa k mikroprojektu s názvom: Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka  Biblioteka 

Samorządowa - centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov 
 
Informačné letáky a záložky - spolu 7 titulov: 

 Kniha Kysúc 2016 – Kysucká knižnica v Čadci predstavuje nominované tituly knižných publikácií 
v čitateľskej anketovej súťaži Kniha Kysúc 2016 : informačný leták / zostavila Viera Višňáková. Čadca: 
Kysucká knižnica, 2017 

 
Záložky k putovnej výstave Víťazné knihy Roka ŽSK - 6 titulov. 
 
Edičná činnosť na elektronických nosičoch (CD, DVD) -  spolu 4 tituly: 
1. Kniha Kysúc 2016 / zostavili: Višňáková, Viera – Truchlý, Dušan. Čadca: Kysucká knižnica v 

 Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017.   
Prezentácie kníh - video formát 

2. Husle s dračou hlavou. Albín Vrteľ - spomienky / zostavila Višňáková, Viera. Čadca: Kysucká knižnica 
v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017, 45 slajdov 
Prezentácie Microsoft PowerPoint 

3. Stará Bystrica a okolie / zostavila Višňáková, Viera. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017, 39 slajdov 
Prezentácie Microsoft PowerPoint 

4. Pán doktor príďte okolie / zostavila Višňáková, Viera. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2017, 34 slajdov 



 

55 
 

 
Prezentácie Microsoft PowerPoint 
 

Spolupráca a pomoc pri realizácii projektov knižnice:  
Regionálna dokumentácia sa každoročne určitým spôsobom podieľa pri pravidelných projektov Kysuckej 
knižnice. Podľa potreby zabezpečuje dané úlohy (výstavy kníh a fotografií, informačné letáky k besedám, 
zostavenie zborníka víťazných prác alebo pomoc pri úprave zborníka, diplomov a pod.). Spolupracuje hlavne 
pri projektoch celoslovenských literárnych festivaloch, ktorých súčasťou sú aj literárne súťaže (Jašíkove 
Kysuce, Jurinova jeseň). Každoročne poskytuje k vecnému vyhodnoteniu projektov bibliografické súpisy 
publikovaných článkov o propagácii projektov, realizácii daných aktivít vyplývajúcich zo zámerov projektov 
a zároveň skeny článkov z konkrétneho roka. (Jašíkove Kysuce, Jurinova jeseň, Knihuľko, Rozprávky 
večných detí a pod.). V roku 2017 bola regionálna dokumentácia zaradená do pracovného tímu 
medzinárodného mikroprojektu cezhraničnej spolupráce „Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka 
Samorządowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov“. Bola 
poverená zostavením bibliografických letákov, propagujúcich Kysuckú knižnicu ako centrum informácií 
o kultúrnom a prírodnom dedičstve jednotlivých miest, obcí a Kysúc všeobecne. Ďalej pripravovaním 
dokumentov a skenov k danej téme potrebných pre edičnú činnosť v rámci projektu (publikácia o Kysuckej 
knižnici, informačné letáky a záložky o činnosti knižnice). 
 
Spolupráca s inštitúciami v regióne, účasť na regionálnych podujatiach:  
V širokej oblasti kontaktov a spolupráce regionálnej dokumentácie má významné miesto aktívny kontakt s 
autormi tvoriacimi v regióne, s vydavateľmi súčasnej publikovanej literatúry, s predstaviteľmi miestnej 
samosprávy, ale aj s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na zhromažďovaní regionálnych fondov. Väčšinu z 
regionálnej knižnej produkcie sa snažíme získať darom od autorov alebo vydavateľov. Regionálna 
dokumentácia úzko spolupracuje s regionálnym vydavateľstvom Magma, Kysuckým múzeom v Čadci a 
ďalšími kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V rámci spolupráce medzi kultúrnymi 
organizáciami Regionálna dokumentácia vyhotovuje rešerše, vyhľadáva informácie, skenuje články 
a poskytuje odbornú pomoc pri vydávaní monografií kysuckých obcí, biografií, propagačných materiálov 
a rôznych tlačovín. V roku 2017 sme pri tvorbe nových publikácií aktívne spolupracovali a dodávali 
materiály (rešerše, vyhľadávanie článkov, skeny a fotokópie) k nasledovným knižným titulom: 
1. JANÍK, Mário, Tatiana JÁNOŠKOVÁ a Ľubomír JÁNOŠKA, 2017. Dubie: 1367-2017. Vyd. 1. 

[Kysucké Nové Mesto]: Občianske združenie Dubie. ISBN 978-80-972797-0-7. 
2. LAŠ, Pavol, Ing., CSc., 2017. Goralské slávnosti Skalité: pamätnica 25 rokov Goralských slávnosti v 

Skalitom. Skalité: Obec Skalité. ISBN 978-80-972721-2-8. 
3. ŠČURYOVÁ, Mária, 2017. Čierne: monografia obce. Čadca: Magma. ISBN 978-80-89172-40-5. 
4. Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou-30. výročie: učíme pre život. 2017. 

Krásno nad Kysucou: Stredná odborná škola drevárska a stavebná. ISBN 978-80-972886-7-9. 
5. GERÁT, Rudolf, 2017. Ochrana prírody na Kysuciach: spomienky pamätníka. [Čadca]: Magma. ISBN 

978-80-972448-8-0.   
6. HACKOVÁ, Magdaléna, 2017. Miešaný spevácky zbor Kysuca so sídlom v meste Čadca. Čadca: Magma. 

ISBN 978-80-972448-9-7. 
7. HÚŠŤAVOVÁ, MÁRIA, 2017. Horný Vadičov – historická monografia obce. Vydavateľstvo FOMI. 

ISBN 978-80-97-18-32-3-3. 
Uvedené knižné tituly sme sponzorsky získali do fondu regionálnej dokumentácie, a aj keď je málokedy 
Kysucká knižnica v Čadci uvádzaná v publikáciách ako zdroj získaných informácií (za rok 2017 
monografia Dubie), teší nás, že sa týmto spôsobom knižnica podieľa na uchovávaní a sprístupňovaní 
kultúrneho a prírodného dedičstva Kysúc v knižnej forme. 

 
V roku 2017 bola aktívna spolupráca s organizáciami: 

- Kysucké múzeum v Čadci 
Dlhoročná aktívna spolupráca Úseku regionálnej dokumentácie KK a Kysuckého múzea v Čadci úspešne 
pokračovala i v roku 2017. Regionálna dokumentácia priebežne počas celého roka poskytovala faktografické 
a bibliografické informácie pracovníkom Kysuckého múzea (Turóci, Kontrík, Homola, Janík, Husárik, 
Markechová a ďalší) na vybrané témy regionálneho zamerania, ďalej sme poskytovali rešerše, vyhľadávanie 
vhodných materiálov k výskumnej činnosti múzea, v rámci spolupráce sme poskytovali skeny osobností 
a pamätihodností k edičnej činnosti, alebo k príspevkom prednášaných počas konferencií a k prezentáciám. 
Kysucké múzeum za spoluprácu obohatilo knižné fondy Kysuckej knižnice poskytnutím knižného daru zo 
zlatého fondu KM a spolupracovalo aj na regionálnych aktivitách KK. 
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- Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Obec Raková 
S KKS a obcou Raková Úsek regionálnej dokumentácie každoročne spolupracuje pri podujatí Paláriková 
Raková - pri tvorbe výstavy Ján Palárik a Palárikova Raková (vyhľadanie a dodanie knižných materiálov, 
fotografií a pozvánok na výstavu k jubilejnému 50. ročníku podujatia).  

- Vydavateľstvo MAGMA 
Veľmi intenzívna a plodná spolupráca je s regionálnym vydavateľstvom MAGMA (poskytovanie fotografií, 
článkov, skeny, fotokópie), ktoré prispieva do knižného fondu KK hodnotnými novinkami zo svojej 
vydavateľskej produkcie. 

- spolupráca so združením Životnými cestami Jána Palárika, KKS v Čadci a obcou Raková pri 
zostavovaní publikácie mapujúcej 50 rokov podujatia Palárikova Raková ( Kysucká knižnica sa stala členom 
redakčnej rady). Regionálna dokumentácia bola poverená vyhotovením rešerší na tému Ján Palárik 
a Palárikova Raková (v počte všetkých záznamov 1 455), selektovaním záznamov a výberom vhodných 
článkov ako podkladov k mapovaniu jednotlivých ročníkov. Spolu bolo vyhotovených 50 skenov článkov 
a 296 fotokópií, ktoré boli odovzdané zostavovateľovi publikácie Ladislavovi Paštrnákovi. 
 
Aktivity na propagáciu Úseku regionálnej dokumentácie KK - spolupráca s mestami a obcami regiónu 
Kysuce: 
V priebehu roka 2017 regionálna dokumentácia zrealizovala pracovné návštevy v obciach (obecné úrady - 
stretnutia so starostami), ktorých cieľom bolo prezentovať činnosť Kysuckej knižnice - regionálnej 
dokumentácie, oboznámiť s knižnično-informačnými službami a službami, ktoré by regionálna 
dokumentácia mohla konkrétnej obci poskytnúť (pomoc pri zostavovaní monografií, propagačných 
materiáloch o obci - rešerše, knižné dokumenty a iné). Stretnutia sa uskutočnili v obciach: Zborov nad 
Bystricou, Klubina, Radôstka, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Raková, Olešná, Čierne a v Meste Krásno nad 
Kysucou (mestský úrad). Zároveň sme žiadali o ústretovosť a spoľahlivosť pri dodávaní povinných 
výtlačkoch obecných novín, propagačných materiálov a monografií, na ktorých sa podieľa obec alebo mesto. 
Očakávame pozitívny ohlas a dúfame, že sa spolupráca s obcami zintenzívni v tomto smere. Zároveň Úsek 
regionálnej dokumentácie zrealizoval aj 7 metodických návštev v obecných knižniciach jednotlivých obcí za 
účelom spolupráce.  
 
V rámci projektu „Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrá informácií o 
prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov“ sa regionálna dokumentácia za účelom 
spolupráce zúčastnila pracovného stretnutia s primátorom Kysuckého Nového Mesta a aj so zástupcami 
Mesta Čadca. Regionálna dokumentácia pripravila návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Kysuckou 
knižnicou a Mestom Čadca pri uchovávaní dokumentov kultúrneho a prírodného dedičstva - zmluva bola 
odovzdaná vedeniu KK na ďalšie spracovanie. 
 
Podujatia, výstavy, Bibliotéka... a iné úlohy v rámci zabezpečenia knižnično-informačných služieb: 
Regionálna dokumentácia každoročne zabezpečuje alebo dodáva materiály k tematickým výstavám 
k podujatiam organizovaným v knižnici i mimo knižnice – v priebehu roka 2017:  

- Ján Palárik a Palárikova Raková. Výstava kníh a dokumentov z fondu Kysuckej knižnice v Čadci 
(KK); zároveň boli poskytnuté aj materiály na rovnomennú výstavu KKS a obci Raková, 

- Rudolf Jašík a Jašíkove Kysuce. Výstava dokumentov a fotografií v rámci 49. ročníka literárnej súťaže 
Jašíkove Kysuce (KK), 

- 13. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň (KK), 
- Knižnice pre všetkých. Výstava fotografii a dokumentov o činnosti knižníc regiónu Kysúc v rámci 

Týždňa slovenských knižníc (KK), 
- Kniha Kysúc 2016. Výstava nominovaných kníh anketovej čitateľskej súťaže Kniha Kysúc (KK) 
- Kniha roka. Putovná výstava víťazných kníh (KK); zabezpečenie putovnej výstavy. 

 
Súťaže, podujatia a výstavy, ktoré zabezpečuje Úsek regionálnej dokumentácie: 
Každoročne organizačne zabezpečuje regionálnu čitateľskú anketovú súťaž Kniha Kysúc  - výzvu na súťaž, 
predstavovanie nominovaných titulov v médiách, tvorbu anotácií nominovaných titulov, zabezpečenie 
prezentácie nominovaných kníh k slávnostnému vyhodnoteniu súťaže.  
Zabezpečuje prípravu výstavy na medzinárodnom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA v Bratislave (prezentácie, 
záložky a zostavuje požadované písomné materiály podľa požiadaviek krajskej koordinátorky výstavy).  
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E-výstavy:  
- Anton Bagin - kňaz, pedagóg, cirkevný a kultúrny historik;  
- Albín Vrtel - spomienky;  
- Martin Kolembus - insitný básnik, rezbár, horár a poľovník;  
- Janko Kráľ;  
- Ondrej Zimka;  
- Dušan Metod Janota;  
- Ján Palárik. 

 
Regionálna dokumentácia priebežne obsahovo zabezpečovala v roku 2017 aktualizáciu nasledovných 
podstránok web stránky Kysuckej knižnice v Čadci: 

- Podstránka: Knižnica v médiách – články a videá o knižnici, ktoré boli propagované v periodickej tlači 
a v médiách (týždenná aktualizácia) 

- Podstránka: Informácie – O knižnici – Pamätné izby v knižnici (texty a fotografie) 
- Podstránka: Podujatia - Kniha Kysúc (aktualizácia a budovanie archívu) 
- Podstránka: Podujatia - Literárny počin (archív) 
- Podstránka: Činnosť - Edičná činnosť (priebežne) 
- Podstránka: Činnosť - Rešerše (raz ročne) 

Každý rok regionálna dokumentácia zabezpečuje v ročnej štatistike vypracovanie a zaslanie KULT Ročný 
výkaz o neperiodických publikáciách. 
 
Exkurzia po knižnici: 
Exkurzie a informatické prípravy zabezpečujú pracovníčky služieb. Regionálna dokumentácia zabezpečuje 
exkurzie knižnice a pamätných izieb sporadicky, ide o individuálne sprevádzanie používateľov z iných 
okresov, ktorí sa dozvedeli o našich službách a chceli využiť služby regionálneho oddelenia jednorazovo 
(napr. pán Bolega z Považskej Bystrice, študenti z Bratislavy...) 
 
Školenia, pracovné porady a konferencie: 
Regionálna dokumentácia sa v roku 2017 pravidelne zúčastňovala na cykle odborných školení, ktoré 
organizovala SNK - Národná bibliografia v Martine: 

- Metodický seminár RDA III. - Spracovanie článkov s interpretáciou RDA  
- Porada bibliografov ŽSK (Dolný Kubín, 21.2.2017) 
- Deň regionálnej bibliografie (Martin, 3.5.2017) 

 
Na konferenciách organizovaných Kysuckým múzeom v Čadci a ŽSK: 

- Človek a krajina v minulosti (Krásno nad Kysucou, 8. 11. 2017) 
- Elity v dejinách regiónov (Krásno nad Kysucou, 9. 11. 2017), 
- Žofia Bosniaková – krehká žena s veľkým srdcom (ŽSK, 26.10.2017) 

 
Ďalšia účasť na regionálnych podujatiach: 

- autorská beseda Ochrana prírody na Kysuciach (KK) 
- Jurinova jeseň 
- Jašíkove Kysuce 
- otvorenie Letnej čitárne v Kysuckej knižnici 
- účasť a pomoc na celonočnom podujatí Jánska noc ( KK) 
- krst knihy Dubie (Dubie, 14.11.2017) 

 
Digitalizácia regionálnych dokumentov - digitalizácia fotografického archívu, výstrižkov ...: 
 
Digitalizácia fotografického archívu:  
Regionálna dokumentácia disponuje archívnym fondom fotografií, ktoré postupne digitalizuje a vytvára 
databázy kysuckých osobností, pamätihodností, prírodných pamiatok. Fotografie (skeny) KK využíva pri 
edičnej činnosti knižnice, tvorbe e-výstav a prezentácií k podujatiam knižnice. Fotografie bežne 
neposkytujeme verejnosti a ani ich nezverejňujeme, mnohé z nich boli darované výlučne pre potreby KK 
(autorské práva). 
 
Digitalizácia regionálnych výstrižkov (celoslovenské periodiká a noviny): 
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Od roku 2010 sa výstrižky z novín a časopisov digitalizujú, za roky 2010 – 2017 sú uchované na CD 
v elektronickej forme.  
 
Digitalizácia článkov o Kysuckej knižnici v Čadci. Články sa priebežne skenujú a uchovávajú 
chronologicky na CD - archív, zároveň a rámci propagácie činnosti knižnice sa články prezentujú na web 
stránke KK (podstránka Knižnica v médiách) - týždennú aktualizáciu zabezpečuje regionálna dokumentácia. 
 
Digitalizácia knižných titulov: 
Na Úseku regionálnej dokumentácie postupne prebieha digitalizácia vybraných knižných titulov 
s regionálnou tematikou. Ide o vzácne knihy staršieho dátumu vydania, ktoré máme po 1 kus a naskenovaný 
dokument požičiavame iba prezenčne, ak je kniha práve požičaná. Snažíme sa vyberať tituly, ktoré boli 
vydané v Čadci a nezobrazujú sa v katalógu SNK. (Vybrané tituly kníh skenujeme v PDF a napaľujeme na 
DVD, takto ich uchovávame v archíve Úseku regionálnej dokumentácie), používateľom sa bežne 
nepožičiavajú. Zdigitalizovaných je doteraz 60 kníh a brožúr.  
 
Digitalizované obecné periodiká:  
V súčasnosti priebežne prebieha digitalizácia regionálnych obecných periodík, ktoré sa týmto spôsobom 
kompletizujú a archivujú. Digitalizujeme periodiká, ktoré má Kysucká knižnica vo svojom archívnom fonde, 
ale spolupracujeme aj s obecnými úradmi a knižnicami, hlavne pri kompletizácii ročníkov časopisov (takto 
archivované obecné periodiká si môžu potom obecné úrady prezentovať na svojej web stránke a KK ich má 
v archívnom fonde).  

- Kysucká trúba rok: 1925-1926 
- Kysucké hlasy rok: 1927, 1931-1933 
- Spravodajca obce Raková 2007-2015 
- Spravodajca obce Radoľa 2012-2015 
- Spravodaj obce Staškov 2012-2015 
- Hlas Lodna 2008-2010 
- Noviny z Poviny 2007-2011 
- Oščadnické noviny 2014-2016 

 
Výskumná činnosť – výskum osobností regiónu,  literárny výskum: 
Regionálna dokumentácia sa priebežne zameriava na výskum života regionálnych osobností. Materiály 
získavame zo súkromných zbierok darom. Za týmto účelom oslovujeme známe regionálne osobnosti a ich 
rodinných príslušníkov. Získané cenné dokumenty (fotografie, rukopisy, korešpondenciu) zaradíme do 
archívneho fondu. Používame pri edičnej činnosti knižnice a tvorbe e-výstav. Podľa tematických požiadaviek 
posúvame získané materiály na výskumnú činnosť historikom Kysuckého múzea, ktorí príspevky publikujú 
vo vedeckom časopise Acta regionalia, prezentujú na odborných seminároch a konferenciách. V roku 2017 
sa nám podarilo zo súkromného archívu získať časť pozostalosti vedca Jozefa Harvančíka. Získané materiály 
(fotografie, korešpondencia a iné) boli zaradené do archívneho fondu Regionálnej dokumentácie a zároveň 
poskytnuté k príprave príspevku na vedeckú konferenciu Kysuckého múzea (Jozef Harvančík, vedec, technik 
a pedagóg - príspevok predniesol Mário Janík).  

 
Technické vybavenie regionálneho oddelenia: 
- 2 x PC zostava, scanner CanoScan LIDE 700F, plošný scanner plustek Optic Book A300, tlačiareň HP 

Laser Jet P1005, multifunkčné zariadenie Color Laser Jet Pro MFP M 176n, operačný systém WINXP, 
Microsoft OFFICE, CorelDraw, Adobe Reader 7.0., kopírovací stroj Canon, prístup na Internet. 

 

3. Metodická a poradenská činnosť knižnice 
 

3.1 Metodické návštevy spolu 
V roku 2017 bolo zrealizovaných 30 metodických návštev (z toho 28 mimo KK), čo je o 12 metodických 
návštev viac ako v roku 2016.  
V rámci metodických návštev boli riešené nasledujúce problémy: sťahovanie knižníc – Obecná knižnica 
Staškov a Skalité z dôvodov rekonštrukcie a obnovy pôvodných priestorov; ukončenie revízie knižničných 
fondov – Obecná knižnica Korňa a Mestská knižnica v Turzovke; Obecná knižnica Vysoká nad Kysucou – 
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zmena knihovníka a jeho zaučenie; periodická metodická návšteva v Obecnej knižnici v Makove so 
zameraním na realizáciu projektov v knižnici.  
Metodické návštevy boli zrealizované pracovníkmi: metodik – Mgr. J. Mudríková: Na revíziách knižničného 
fondu participovali: E. Droščáková, J. Bučková a Bc. L. Mikovčáková. Na metodických návštevách 
s náplňou „Práca s informačnými zdrojmi a informáciami o prírodnom a kultúrnom dedičstve Kysúc 
v mestských a obecných knižniciach a využívanie informačných zdrojov a informácií o prírodnom 
a kultúrnom dedičstve Kysúc z KK v mestských a obecných knižniciach prostredníctvom medziknižničných 
služieb“ sa podieľali: Mgr. J. Mudríková, Mgr. Ľ. Lašová a V. Višňáková. 
V roku 2017 bolo poskytnutých 594 odborných  konzultácií. Najväčšie množstvo konzultácií sa týkalo 
elektronického vykazovania o knižnici – KULT 10-01 o knižnici 2016 a konzultácie k žiadostiam na 
podporu projektov.  
Metodička pomohla vypracovať projekty pre obecné knižnice: Horný Vadičov (FPU podprogramy 5.1.1 
a 5.1.3 – oba úspešné), Snežnica, Klokočov, Olešná a Čierne 5.1.3 – všetky spracované projekty boli 
úspešné. 
KK v sledovanom období pripravila 1 samostatnú odbornú poradu, ktorá nasledovala po seminári 
Optimálna knižnica a 3 vzdelávacie semináre pre knihovníkov regionálnych knižníc, mestské a obecné 
knižnice okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, resp. pre školské knižnice – spolu 4 podujatia:  
a) Pracovná porada konaná v KK dňa 08. a 10. 02.2017 /porada konaná v 2 etapách na požiadanie 

knihovníkov; program: Štatistické vykazovanie kultúry – KULT 10-01 o knižnici za rok 2016 (k 
vypĺňaniu a správnosti údajov), Výročia na rok 2017 (pomocný metodický materiál), Fond na podporu 
umenia – možnosti podávania žiadosti na podporu projektov knižnice – akvizícia KF, činnosť knižnice, 
vybavenie knižnice, ako podávať žiadosti, čo je k tomu potrebné a pod.; 

b) Vzdelávací seminár „Optimálna knižnica“ súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, 
kultúrnej a vzdelávacej oblasti pre knihovníkov verejných a školských knižníc okresov Čadca 
a Kysucké Nové Mesto s prizvaním regionálnych knižníc Žilinského kraja s nimi vybranými knižnicami 
a následné Pracovné rokovanie – Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc v okresoch Čadca a Kysucké 
Nové Mesto za rok 2016 - konané v KK dňa 11.05.2017; 

c) Odborný seminár Práca v Kysuckej knižnici v Čadci s informáciami a informačnými zdrojmi o 
prírodnom a kultúrnom dedičstve Kysúc s ukážkami činnosti a s prezentáciou už dosiahnutých 
výsledkov práce Kysuckej knižnice v Čadci 18.10.2017 v KK – konaný v rámci mikroprojektu: Kysucká 
knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom 
dedičstve cezhraničných regiónov – určený knihovníkom Kysuckej knižnice v Čadci a Żywieckej 
Biblioteki Samorządowej; 

d) Odborný seminár Práca v Żywieckej  Biblioteke  Samorządowej s informáciami a informačnými 
zdrojmi o prírodnom a kultúrnom dedičstve Żywca s ukážkami činnosti a s prezentáciou výsledkov 
práce, 06.11.2017 Żywiec – konaný v rámci mikroprojektu: „Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka 
Biblioteka Samorządowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných 
regiónov“ – určený knihovníkom Kysuckej knižnice v Čadci a Żywieckej Biblioteki Samorządowej; 

Všetky semináre, prednášky a podujatia, ktoré pripravovala KK pre verejnosť, boli zároveň odporúčané na 
rozšírenie vedomostného obzoru aj knihovníkom. 
 

3.2 Vnútroknižničná metodika – zameranie – komentár 
V sledovanom období metodická činnosť bola zameraná na spracovanie ročnej štatistickej a rozborovej 
činnosti KK, na tvorbu plánu činností, vypracovanie podkladov pre zriaďovateľa a ďalšie inštitúcie, 
vypracovanie dotazníka k benchmarkingu, realizáciu podujatí väčšieho rozsahu, ale hlavne na vydávaní 
odborných materiálov v rámci mikroprojektu: Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka 
Samorządowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov viď Edičná 
činnosť. 
Vnútrometodická činnosť v minulom roku bola zameraná na 2 témy:  
1. Marketing knižnično-informačných a bibliografických služieb, propagácia a prezentácia kultúrno-

spoločenských výchovno-vzdelávacích podujatí – zistenie stavu a následne na základe zistení 
zrealizovanie vzdelávacieho podujatia - seminár Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu 
mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti (podporené FPU) na rozšírenie vedomosti 
a zručnosti knihovníkov; 

2. Práca s informáciami a informačným zdrojmi o prírodnom a kultúrnom dedičstve – hlavne v 2. 
polroku – pozostávala  z prác na vytvorení Informačného bodu na poskytovanie knižnično-informačných 
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služieb a kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti informácií a informačných zdrojov o prírodnom 
a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov Kysúc a Żywiecka.  

       
                

3.3 Regionálna metodická pôsobnosť 
 
               Tab. 23 
 
 
 
 
 
 
 
* bez regionálnej knižnice 
** neuvádzame Obecné knižnice v Lopušnom Pažití (okres Kysucké Nové Mesto) a Dlhá nad Kysucou (okres Čadca) – boli 
vyradené z evidencie ako nefungujúce viac ako 10 rokov 
 
V rámci regionálnej metodickej činnosti KK  usmerňuje a pomáha riešiť odborné problémy profesionálnych 
a neprofesionálnych verejných knižníc (KK má v súčasnosti vo svojej metodickej pôsobnosti 3 mestské a 28 
obecných knižníc v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto). 
Metodickú pomoc pre verejné knižnice sme v roku 2017 zabezpečovali osobnou návštevou, ale aj 
konzultáciami cez e-mail alebo cez telefón.  
Naša odborná pomoc v sledovanom období bola vo verejných knižniciach zameraná na pomoc pri dopĺňaní 
KF prostredníctvom centrálneho nákupu kníh a iných knižničných dokumentov podľa výberu miestneho 
knihovníka (službu využilo 14 verejných knižníc – mestské knižnice v Krásne nad Kysucou, Turzovka 
a v Kysuckom Novom Meste, obecné knižnice: Čierne, Dunajov, Klokočov, Korňa, Makov, Ochodnica, 
Olešná, Rudina, Svrčinovec, Vysoká nad Kysucou a Zákopčie). V minulom roku KK nakúpila pre mestské 
a obecné knižnice 1 857 knižničných dokumentov v hodnote 13 550,65 €. Mimo uvedeného pre obce 
Klokočov a Olešná z prostriedkov FPU zakúpila spolu 264 knižničných dokumentov v hodnote 2 005,70 €. 
Zakúpené knižničné dokumenty KK pre mestské a obecné knižnice spracúva.  
 KK pravidelne informuje verejné knižnice a v určitých prípadoch aj školské knižnice o možnosti účasti na 
seminároch, kultúrnych podujatiach, kurzoch, atď. 
 
 

3.4  Stav verejných knižníc v metodickej pôsobnosti knižnice   
       podľa jednotlivých  okresov 

 
Stav a činnosť  verejných knižníc v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2017 
 
Tab. 24  Verejné knižnice 

Ukazovateľ 
Okres 

ČADCA 

Okres 
KYSUCKÉ NOVÉ 

MESTO 
Počet obyvateľov v okrese spolu 90 673 33 044 
Počet obyvateľov v okresnom sídle 24 405 15 190 
Počet školopovinných detí v okrese 7 140 2 741 
Počet školopovinných detí v okresnom sídle 1 959 1 371 
Počet verejných knižníc v okrese 21 11 
         z toho regionálna knižnica 1+1 0 
         mestské knižnice + pob. 2 1 
         profes. knižnice + pob. 8 3 
         neprof. knižnice + pob. 10+1 7 
Počet zrušených knižníc 1 1 
Počet nepracujúcich knižníc 0 0 
   z toho počet knižníc nepracujúcich viac 
   ako 5 rokov  

0 0 

Počet knižníc s obnovenou činnosťou 0 0 

                       
      
Rok 

 Počet knižníc 
v metodickej 
pôsobnosti   * 

 Úväzok    
metodičky pre 
okresnú   
metodiku 

 Počet odborných 
podujatí pre 
knihovníkov 

Počet metodických 
návštev mestských 
a obecných knižníc 

 Počet 
konzultácií  

    2016 33 0,5 4 18 593 
    2017 31** 0,5 4 30 594 
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Zmeny v profesionalizácii /+ -/ -1 0 
Počet knižníc bez finančných prostriedkov  
na nákup  KF 

6 4 

Počet automatizovaných knižníc 4 4 
Počet knižníc s internetom pre verejnosť 12 4 
Centrálny nákup pre knižnice  -  počet knižníc 11 3 
Metodická pomoc pri spracovaní projektov 3 3 
Počet konzultácií k projektom 28 22 
Metodická pomoc pri revízii KF 2 0 

      

4. Knižnica a spolková činnosť 
 
KK je dlhoročným členom profesionálnych združení: Slovenskej asociácie knižníc, Spolku slovenských 
knihovníkov a knižníc, je členom Slovenskej národnej skupiny Medzinárodného združenia hudobných 
knižníc, archívov a dokumentačných stredísk.   
Pri KK pôsobí už niekoľko rokov Občianske združenie Literárny kompas, ktorého členskú základňu tvoria 
pracovníci KK. 
KK je partnerskou knižnicou Kancelárie Národnej rady SR.   
Od roku 2010 sa KK stala neoficiálnym členom Združenia životnými cestami Jána Palárika. 
 

5. Záver 
 

Rok 2017 možno hodnotiť pre činnosť KK veľmi pozitívne a potvrdzujú to i číselné ukazovatele 
poskytovaných knižnično-informačných služieb – takmer všetky s aritmetickým nárastom. Knižnica 
prostredníctvom odborne erudovaných pracovníkov zabezpečovala systematickú akvizičnú činnosť 
doplňovania KF a priebežne poskytovala kvalitné odborné knižnično-informačné služby adresované 
konkrétnym požiadavkám používateľov a návštevníkov knižnice.  

 
KK zakúpila výkonný skener na skenovanie kníh a knižných dokumentov, ktorý skvalitní a optimalizuje 

prácu s regionálnou literatúrou. 
 

 V knižnici sa podarilo vyriešiť technicky nevyhovujúci stav počítačového vybavenia. V roku 2017 vďaka 
účelovej dotácie zriaďovateľa ŽSK zakúpila 6 počítačov a skvalitnili sa technické predpoklady na 
poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb.  

 
     V rámci schváleného a finančne podporeného projektu „Kvalitné knižnično-informačné služby – 
spokojný návštevník knižnice“ sme získali nový výpožičný knižnično – informačný obslužný pult pri vstupe 
do výpožičnej haly knižnice a zlepšilo sa interiérové vybavenie pre používateľov knižnice s cieľom ďalšieho 
skvalitnenia poskytovaných knižnično-informačných služieb verejnosti.  

 
Celý rok 2017 sa niesol v znamení implementácie schváleného mikroprojektu „Kysucká knižnica 

v Čadci – centrum informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve“ v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 v spolupráci so Żywieckou Bibliotekou 
Samorzadowou. Proces realizácie mikroprojektu sa vyznačoval najmä organizovaním veľkého počtu 
sprievodných „mäkkých“ cezhraničných aktivít, spracovávaním a vydaním 2 titulov propagačných publikácií 
a 43 titulov propagačných materiálov – skladačiek o prírodnom a kultúrnom dedičstve regiónov Kysuce 
a Żywiec a neposlednom rade i náročnými procesmi verejného obstarávania, zameranými na zabezpečenie 
schválených a finančne podporených projektových prác, tovarov a služieb. V Kysuckej knižnici v Čadci 
i v partnerskej Żywieckej Biblioteke Samorzadovej sa vytvorili 2 špecializované úseky činností, vybavené 
informačnými zdrojmi (zakúpené knihy, mapy a pod.) z oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva 
prihraničných regiónov, ktoré budú poskytovať knižnično-informačné a bibliografické služby používateľom 
knižníc i návštevníkom regiónov. Do obidvoch úsekov bolo zakúpené materiálno-technické vybavenie podľa 
aktuálnych potrieb: nábytok - regály, stojany na knihy a propagačné materiály, výstavné panely, stoly, 
stoličky a kreslá, PC, televízor, tlačiareň, skener a pod. Mikroprojekt mal za úlohu rozšíriť možnosti prístupu 
k informáciám a informačným zdrojom o kysuckom a Żywieckom regióne a ich kultúrnom a prírodnom 
dedičstve, ktoré sú kompetentne a komplexne spracované a aj v nasledujúcom období udržateľnosti 
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mikroprojektu budú šírené koordinovane prostredníctvom tlačených a elektronických médií, ale aj 
prostredníctvom priamych sprostredkovaní návštevníkom partnerských knižníc – Kysuckej knižnice v Čadci 
a Żywieckej Biblioteky Samorzadowej.  

 
S  finančnou podporou zriaďovateľa – Žilinského samosprávneho kraja sa dobudovala letná čitáreň 
s oplotením,  vymenila sa časť dlažby na terase čitárne, areál sa dovybavil domčekom pre deti, preliezkou 
a lavičkami. S pomocou Mesta Čadca sa oplotil areál letnej čitárne. Lesy SR, š.p. Lesný závod Čadca boli 
nápomocní všetkým pracovníkom KK pri kultivácii nerovného terénu vôkol čitárne. V presklenej vitríne 
informačného panelu pred knižnicou sú zverejnené základné dokumenty o knižnici a poskytovaných 
knižnično-informačných službách a aktuálne plagáty informujú o podujatiach knižnice. Spoločnými silami sa 
nám podarilo vytvoriť letnú čitáreň, ktorá prinesie rozšírenie atraktívneho poznávacieho a oddychového 
priestoru Kysuckej knižnice v Čadci. Pred vchodom na letnú čitáreň sme osadili dopravnú značku č. IP 16 
„Parkovisko – parkovacie miesto s vyhradeným státím“ s dodatkovou tabuľou č. E 12 „2x vyhradené pre 
zamestnancov knižnice“ - rozšírili sme parkovacie miesta pri knižnici o 2 parkovacie plochy.  
 
V závere roka nastal havarijný stav bezpečnostných brán na ochranu celého knižničného fondu v KK. 
Pokazili sa bezpečnostné madlá, ktoré zabezpečovali knihy pred krádežou a boli neopraviteľné. Z aspektu 
nutností ochrany majetku vo vlastníctve ŽSK sme s finančnou podporou zriaďovateľa ŽSK zakúpili nový 
elektronický bezpečnostný systém na ochranu knižničného fondu a v koncom roka bol aj sprevádzkovaný.  
 
V období začiatku vykurovacej sezóny a nutnej revízie plynovej kotolne v knižnici sa opätovne potvrdil 
nepostačujúci celkový výkon plynovej kotolne. V priebehu roka 2017 knižnica zaplatila za revíziu, servis 
a nevyhnutné opravy plynových kotlov celkom 1 598,40 €. Pri terajšom stave plynovej kotolne sa nadmerne 
opotrebovávajú jednotlivé komponenty kotlov a musia sa časti meniť za nové. V oblasti skvalitnenia 
materiálno-technického vybavenia objektu knižnice je prioritou zásadné riešenie pretrvávajúcich technických 
problémov s vykurovacími kotlami v knižnici - podrobnosti sú uvedené v časti 2 Aktuálny stavebno-
technický stav nehnuteľností - je potrebné osadenie viacerých kotlov, alebo ich nahradenie novými 
výkonnejšími kotlami v samostatnej plynovej kotolni knižnice. 

 
KK sa v priebehu roka 2017 podarilo vysporiadať nedobytné pohľadávky z roku 2008 vo výške 383,55 € 
a knižnica už nedisponuje žiadnymi pohľadávkami.  

 
Ani v roku 2017 nebol ukončený dlhoročný súdny právny spor odporcu Kysuckej knižnice v Čadci 
s navrhovateľom Mestskou teplárenskou spoločnosťou, a. s. (ďalej „MTS“), so sídlom v Čadci z roku 2009 – 
podrobnosti sú uvedené v časti 15.8 Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky 
výsledok, pohľadávky. Veríme, že sa podarí ukončiť tento súdny spor v prospech našej knižnice.  

 
Činnosť knižnice, podujatia a aktivity sa prezentovali na web stránke knižnice, sociálnych sieťach, 
regionálnej televízii, prostredníctvom tlačových správ a ďalších printových a mediálnych výstupov. 
Intenzívne pokračovala spolupráca s kultúrnymi, informačnými a vzdelávacími inštitúciami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK i Mesta Čadca, s občianskymi združeniami, spolkami a nadáciami so 
zámerom spoločne pripraviť kvalitné a zaujímavé odborné aktivity. Rok 2017 potvrdil stabilitu knižnice 
a zvyšovanie kvality plnenia funkcií v súlade so zriaďovacou listinou, Zákonom o knižniciach a Stratégiou 
rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020.  

 
     KK ako významná regionálna kultúrna inštitúcia bude aj naďalej plniť svoje poslanie a poskytovať 
kvalitné knižnično-informačné služby.  

 
 
 

 


