
KNIHA HORNÉHO POVAŽIA 2018 

13. ročník čitateľskej súťaže 

 

 

 

Počet nominovaných kníh: 67   Počet hlasov celkom: 4 359 

Beletria:   28  Beletria:    1 438 

Odborná literatúra:  39  Odborná literatúra:  2 921 

 

 
 

1. kategória – beletria: 
 

1. miesto 

Ján Moravec: Zlatá brána. Povesti a rozprávky z Horného Považia 

– počet hlasov 467 

 

Kniha obsahuje 21 povestí a rozprávok z okolia Žiliny, Bytče či Rajca. V 

závere publikácie je priložená mapka zachytávajúca lokality, kde sa ktorý 

príbeh odohráva. Čitateľ sa napríklad dozvie, ako sa Kolárovice dostali k 

svojmu erbu, kto skolil bytčianskeho draka alebo čo si zabudol slávny maršal 

Kutuzov na brodňanskej fare. 

 

2. miesto 

Katarína Mikolášová: Príbehy z prameňa 

– počet hlasov 411 

 

 

 

Kniha prináša deväť príbehov, z hľadiska času od prehistorickej doby po 

dnešok, od pravekej mladej ženy Gahy až po talianskeho kamenára Maria, 

pre ktorého sa najväčšou hodnotou stalo odpustenie. A nad tým všetkým sa 

vznáša duch jazera Almus. 

 

 

3. miesto 

Linda a Peter Dlhopolček: Zveroši 

– počet hlasov 91 

 

Zábavná detská knižka plná krátkych básničiek o fantastických 

zvieratkách. Na tajnom ostrove na okraji fantázie žijú Zveroši – 

Tvoji noví kamoši! Hravé básničky, aké ste určite ešte nečítali, 

doplnené o pestrofarebné a milé ilustrácie Petra Dlhopolčeka. 

  



2. kategória - odborná literatúra: 
 

 

1. miesto 

Zostavili: Marek Sobola, Jozef Jaroš, Jozef Švaňa, Michal Krško:  

Divinka a Lalinok 

– počet hlasov 2030 

 

Publikácia viacerých autorov o obciach Divinka a Lalinok vychádza 

prvýkrát v takejto ucelenej historickej, vedeckej, prírodovednej 

a etnografickej forme. Je doplnená bohatým fotografickým a obrazovým 

materiálom a ilustráciami Akad. mal. Stanislava Lajdu. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

2. miesto  

František Kalesný, Miloslav Smatana, Ján Jasenovec, Radomír Blažek : Rajecká dolina 

– počet hlasov 177 

 

 

 

Monografia Rajecká dolina zachytáva zvyky, históriu, nárečie a život 

od čias našich predkov až po súčasnosť. Kniha nás pozýva na 

prechádzku  Rajeckou kotlinou i samotným mestečkom Rajec, ktoré 

skrývajú v sebe vlastné, neopakovateľné čaro zviditeľnené množstvom 

krásnych prírodných scenérií, zaujímavých miest a zákutí. 

 

 

 
 

 

 

 

3. miesto  

Viera Praženicová: Predmier. Obec so symbolom mestských brán 
– počet hlasov 135 

 

Monografia obce Predmier bola vydaná pri príležitosti 825. výročia prvej 

písomnej zmienky. Predstavuje urbanistický vývoj obce a významné 

kultúrne pamiatky, ktoré svojím významom prekračujú hranice regiónu. 

Kapitola o Jozefovi Ignácovi Bajzovi, kňazovi a najvýznamnejšom 

rodákovi z Predmiera, prináša viaceré nové poznatky a fakty. 

 

 
 


