
KNIHA HORNÉHO POVAŽIA 2017 

12. ročník čitateľskej súťaže 

 

Počet nominovaných kníh: 64 

Beletria:   28 

Odborná literatúra:  36 

 

Počet hlasov celkom:  3144 

Beletria:    1096 

Odborná literatúra:  2048

1. kategória – beletria: 
 

1. miesto 

Pavol Vitek: Po koľajniciach do hlbín Ruska 

Počet hlasov 302 

V knihe autor Pavol Vitek opisuje svoju 9500 kilometrov dlhú púť 

po najdlhšej železnici sveta – Transsibírskej magistrále. Prešiel cez 

dva svetadiely, naprieč siedmimi časovými pásmami, stretol a 

zoznámil sa s mnohými miestnymi ľuďmi s ich životmi.. Kniha 

vyšla vo Vydavateľstve GEORG Žilina.  

 

 

2. miesto 

Božena Lenčová: Čarovná dvojica 

Počet hlasov 203 

V knihe rozprávok vstúpite nielen do džungle, ale stretnete sa aj s tigríkom 

Prúžikom a leopardíkom Škvrnom. A zažijete s nimi nejednu veselú 

príhodu. Zavedú vás na miesta, kde by ste sa inak nedostali, ukážu vám aj 

ďalších svojich priateľov a ostatných obyvateľov džungle a prezradia vám, 

ako sa im spolu nažíva. 

 

 

3. miesto 

Jana Necpalová: Zatúlané papučky  

Počet hlasov 90 

Knižka, ktorú vydalo Tanečné divadlo Alternatív OZ, obsahuje 13 

básní nasledujúcich v dejovej línii, v príbehu o mackovi, ktorý 

stratil svoje papučky a pri ich hľadaní stretáva iné zvieratká            

a objavuje rôzne miesta. Je originálne ilustrovaná a doplnená o 

odborne hudobne spracované CD. 

 



2. kategória - odborná literatúra: 
 

1. miesto 

Juraj Straka: Atletika v Žiline 1921 – 2016 

Počet hlasov 793 

Monografia, ktorá obsahuje viac ako 300 strán, veľmi súhrnne a detailne 

spracováva jednotlivé obdobia vývoja žilinskej atletiky. Obsahuje i 

komplexnú tabuľku družstiev, historickú tabuľku výsledkov žilinských 

atlétov a stručné profily každého, kto niečo v žilinskej atletike znamenal.  

 

 

2. miesto  

Patrik Groma, Milan Novák, Miro Pfliegel, Peter Štanský  

Stratená Žilina 1 

Počet hlasov 352 

Jadro knihy tvoria štyri okruhy tém. Autori kládli veľký dôraz na 

fotografie a mapy, vďaka ktorým sa starší čitatelia môžu opäť pozrieť na 

to, čo si pamätajú zo Žiliny spred niekoľkých desaťročí. Publikácia je 

doplnená ilustráciami Akad. mal. Stanislava Lajdu a profesora Mojmíra 

Vlkolačka.                                                                       

 

 

3. miesto  

Milan Gábik: Príspevok VÚVT Žilina k rozvoju výpočtovej techniky v 

Česko –  Slovensku, Diel 2 

Počet hlasov 293 

Prvotným zámerom pri spracovaní tohto prehľadu bolo pripomenutie si 

jednej významnej etapy rozvoja elektrotechnického priemyslu na 

Slovensku a uznanie pracovníkov VÚVT v Žiline, ktorí významným 

spôsobom prispeli k rozvoju IT na Slovensku. 

 


