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Úvod 

Z výsledkov prieskumu PISA v decembri 2019 sme sa opäť dozvedeli, že 

slovenskí stredoškoláci výrazne zaostávajú v čítaní s porozumením za 

rovesníkmi z najvyspelejších krajín sveta. Aj dospelí Slováci menej čítajú a 

zriedkavejšie navštevujú knižnice, ako je bežné v európskych krajinách. 

Ukázali to európske prieskumy Eurobarometer v roku 2007 aj 2013. 

Slovenský prieskum Národného osvetového centra z roku 2017 len potvrdil, 

že čítanie nie je silná stránka Slovákov. (Šebová, Marcinová 2020).* 

Nesmieme  ale zabúdať, že čítanie patrí k základnej gramotnosti človeka a 

používame ho pri každodenných činnostiach. Je dôležité vedieť dobre čítať a 

čítanému textu aj porozumieť, kriticky ho zhodnotiť. Miriam Šebová a 

Viktória Marcinová (2020, s. 4) vo svojej publikácii 

uvádzajú:„...medzinárodný výskum opakovane vysvetľuje, ako je dostatočná 

čitateľská gramotnosť dôležitá pre vzdelanosť národa, jeho ekonomiku a 

demokraciu.“ ⃰ V tejto situácii významnú úlohu zohrávajú aj knižnice ako 

vzdelávacie, informačné a kultúrno-výchovné inštitúcie. V súčasnej 

digitálnej dobe však knižnice už nie sú len miestom požičiavania kníh, ale 

taktiež sa stávajú komunitnými centrami, kde sa stretávajú rôzne skupiny 

ľudí (seniori, znevýhodnení občania, mamičky na materskej dovolenke a 

pod.). Je nevyhnutné myslieť na potreby a požiadavky dnešných čitateľov. 

Medzi prioritné podmienky dobrého fungovania knižníc by malo patriť 

moderné, atraktívne a príjemné prostredie, ktoré priláka väčšie množstvo 

návštevníkov a obnova knižničného fondu novými, aktuálnymi 

informačnými zdrojmi. Úroveň čitateľskej gramotnosti a vzdelanosti môžu v 

značnej miere ovplyvniť aj knihovníci, ktorí svojím aktívnym prístupom 

motivujú deti, ale aj dospelých čítať a navštevovať knižnice. Spolupráca 

školy, knižnice a rodiny zohráva nezastupiteľnú úlohu i v súčasnosti.  

Uvedomujeme si, že finančná podpora zriaďovateľa je kľúčová a že bez 

dostatočného množstva finančných prostriedkov zabezpečiť činnosť knižnice 

na primeranej úrovni je náročné. Ale i v našom regióne existujú obecné a 

mestské knižnice, ktoré sú príkladom toho, že ak sa spojí ochota, spolupráca 

a nadšenie pre danú vec, knižnice prekvitajú a zároveň spĺňajú stanovené 

štandardy.  
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Veríme, že tento materiál, ktorý sme pripravili, bude pre Vás zdrojom nielen 

zaujímavých a potrebných informácií, ale aj povzbudením a inšpiráciou pre 

Vašu ďalšiu prácu.  

 

*
 ŠEBOVÁ, M. a V. MARCINOVÁ, 2020. Ako pomôcť deťom, aby rady 

čítali. Reflexie medzinárodného výskumu a politík na podporu čitateľskej 

gramotnosti [online]. Košice: Technická univerzita [cit. 2020-06-26]. ISBN 

978-80-553-3533-9. Dostupné z: 

http://www.infolib.sk/sk/aktuality/ako-pomoct-detom-aby-rady-citali.html  

http://www.infolib.sk/sk/aktuality/ako-pomoct-detom-aby-rady-citali.html
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Predčitateľská gramotnosť – jej charakteristika a spôsoby, 

ako ju rozvíjať 

Predškolský vek  je dôležité obdobie pre celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. 

Dôležitou súčasťou tohto obdobia je získavanie predčitateľskej gramotnosti. 

Tento pojem zahŕňa schopnosti, znalosti, skúsenosti a vedomosti, ktoré 

si dieťa osvojí ešte pred nadobudnutím techniky čítania a písania v 

školskom prostredí. Dieťa prostredníctvom textu objavuje okolitý svet a 

získava zaujímavé informácie. Predčitateľská gramotnosť sa najčastejšie 

rozvíja v materskej škole, ale podstatnú funkciu zohráva i rodina, ktorá by 

mala dieťaťu taktiež vytvoriť gramotne podnetné prostredie.  Jana Králiková 

(2014, s. 11)  vo svojom príspevku píše: „...gramotne podnetné prostredie je 

také, ktoré dieťaťu poskytuje možnosť získavať bohaté skúsenosti s písaným 

a čítaným textom.“ Rodičia by mali deťom  pravidelne čítať rôzne leporelá, 

rozprávky, básničky, riekanky a navzájom spolu komunikovať, pestovať v 

nich lásku ku knihám a radosť z čítania.  

V súvislosti s rozvíjaním predčitateľskej gramotnosti by sme mali: 

 podnecovať detskú zvedavosť v kontexte s písaným textom, 

  utvárať pozitívny vzťah detí ku knihám a k literatúre, 

 rozvíjať u detí reč a verbálny prejav, 

 viesť deti k uvedomovaniu si významu a zmyslu, ktorý má čítanie a 

písanie v našom každodennom živote, 

 prostredníctvom hier rozvíjať fonematické uvedomovanie detí 

(uvedomovanie si zvukov, rozlišovanie jednotlivých písmen v slove), 

 viesť deti k počúvaniu s porozumením, 

 podporovať hry zamerané na rozvoj čítania a písania, 

 rozvíjať jemnú motoriku a koordináciu ruky a oka v hrách a 

činnostiach. (Králiková 2015) 

„Zároveň platí, že pokiaľ nadobudne dieťa dobrú úroveň predčitateľskej 

gramotnosti, jeho štart v škole býva bezproblémový.“ (Kozejová-Palkechova 

2020) 

 

Na zvyšovaní úrovne predčitateľskej gramotnosti sa svojou činnosťou 

podieľajú aj knižnice. Pripravujú rôzne podujatia - informačné 
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výchovy, zážitkové čítania,  vedomostné a zábavné kvízy, besedy so 

spisovateľmi, ilustrátormi a semináre zamerané na prácu s detským 

čitateľom. Krajská knižnica v Žiline uskutočňuje pravidelne Klub u 

Knihuľky, ktorý je určený pre deti od 1 do 4 rokov a ich rodičov. Spoločne 

si čítame a rozvíjame predčitateľské kompetencie našich najmenších. V 

programe sa zameriavame na hlasné čítanie, rozprávanie, dramatizáciu a hru. 

Okrem čítania sa deti učia básničky a precvičujú si jemnú motoriku. Pre 

materské školy knižnica pripravuje zážitkové čítania. Hravou formou 

prostredníctvom metód dramatickej výchovy, fonematického uvedomovania 

či kritického myslenia rozvíjame u detí kladný vzťah k budúcemu čítaniu a 

ku knihám. V letných mesiacoch je naplánovaný  program aj pre najmenšie 

deti, a taktiež v adventnom čase sa konajú besedy, tvorivé dielne a podujatia 

určené i deťom v predškolskom veku.  

 

Pre inšpiráciu Vám ponúkame scenár podujatia pre materské školy. 

Marta a Jonatán (Petr Horáček) - zážitkové čítanie 

Mgr. Jaroslava Rácová (Krajská knižnica v Žiline) 

Cieľ: Prostredníctvom príbehu poukázať na dôležitosť priateľstva, rozvíjať 

čítanie s porozumením, rozširovať slovnú zásobu.  

Cieľová skupina: pre deti od 3 – 5 rokov 

Trvanie: 30 – 45 minút 

Materiál: obrázky priateľov, napr. Lolek a Bolek, Danka a Janka, Maťko a 

Klinček, Maťko a Kubko, včielka Maja a Vilko, papierové dážďovky, strom, 

srdiečko, hruška, tabuľa (nemusí byť), omaľovánka hrušky, farebné ceruzky.  

Knihy na výstavke: Palička a kamienok, Veľký výlet, Danka a Janka, 

Magdalénka a psík z knižnice a iné o priateľstve.  

Privítame deti v knižnici, opýtame sa ich, či vedia, kde prišli, v krátkosti im 

predstavíme knižnicu a  povieme im, že si dnes prečítame jednu krásnu knihu, 

volá sa Marta a Jonatán  (knihu zatiaľ neukážeme). 

Na začiatku kladieme deťom hádanky, aby uhádli hlavné postavy z tejto 

knihy. 
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Prvá hádanka: Na ružovom kabátiku opasky má rada. Vyjde z domu iba 

vtedy, keď dážď na ňu padá (dážďovka). Porozprávame im zopár 

zaujímavosti o dážďovke, napr. živí sa zemou, opadaným lístím, drobnými 

živočíchmi, zanecháva za sebou hlien, ktorý jej pomáha lepšie sa hýbať, ak 

príde o svoj koniec, nevadí to, dorastie jej nový, častokrát býva potravou pre 

vtáky alebo ježka, záhradkári ju majú radi, lebo kyprí pôdu.  

Druhá hádanka: Visí pani bez slovka, žiari ani žiarovka (hruška) (predtým 

deťom prezradíme, že je to ovocie). Naučíme sa s deťmi báseň o hruške -  

viď príloha. 

Po básničke ukážeme deťom knihu.   

Začneme čítať (počas čítania ukazujeme deťom jednotlivé strany, priradia k 

stromu dážďovky + hrušku, pýtame sa ich, čo znamenajú slová: osamelý, 

deliť sa, pri obrázku melóna sa ich opýtame, čo je to, taktiež pri čerešničke).  

Po dočítaní povieme deťom, že dážďovky už neboli opustené, stali sa 

priateľmi, mali sa rady a o všetko sa spolu delili. Dáme ich na tabuli k sebe 

(už sú spolu... a k nim srdiečko). Opýtame sa detí, či aj ony majú svojho 

priateľa/kamaráta. Či sa vedia podeliť.  

Naším priateľom môže byť aj zvieratko (napríklad psík, mačička), otázka pre 

deti: Máte aj vy doma zvieratko? Aké?  

Počuli ste deti o tom, že naším priateľom môže byť aj kniha? Necháme 

priestor, aby na to reagovali, odpovedali. Po diskusii zarecitujeme báseň o 

knižke – viď príloha.  

Môžeme sa ich ešte opýtať, či poznajú rozprávkových priateľov na 

obrázkoch na tabuli, nech ich vymenujú.  

Poďakujeme im za pozornosť, za návštevu a na záver si každé dieťa 

vymaľuje hrušku, dokreslia si dážďovky a srdiečko.  

(Ak ostane čas a deti majú záujem, môžeme im ešte prečítať veľmi peknú 

knihu o priateľstve Palička a Kamienok.) 
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Príloha 

Hruška hruške šušká 

Hruška hruške šušká: 

Máme plné brušká. 

Kričia dolu Hele: 

Zjedz nás, kým sme zrelé! 

 

 

Knižka (Vladimír Reisel) 

Keď mám peknú knižku v ruke, hoci neveľkú, 

je to, akoby som stretla dobrú priateľku. Kadečo mi porozpráva, 

čo ja nepoznám, zavedie ma do ďaleka, hore ku hviezdam. 

Keď mi večer začne sníček lietať pri líci, ja zaspávam v postieľočke, 

knižka v knižnici. 

 

 

Zoznam bibliografických odkazov: 

HORÁČEK, P., 2019. Marta a Jonatán. OZ Čítajme si spolu. ISBN 978-80-

973177-0-6. 

KOZEJOVÁ-PALKECHOVA, M., 2020. Predčitateľská gramotnosť – čo to je 

a ako ju u detí rozvíjať? [online]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: 

https://eduworld.sk/cd/marcela-kozejovapalkechova/6966/predcitatelska-

gramotnost--co-to-je-a-ako-ju-u-deti-rozvijat 

KRÁLIKOVÁ, J., 2014. Predčitateľská gramotnosť 1 – námety a aktivity. 

Bratislava: Josef Raabe Slovensko. ISBN 978-80-8140-110-7. 

KRÁLIKOVÁ, J., 2015. Predčitateľská gramotnosť 2 – edukačné projekty. 

Bratislava: Josef Raabe Slovensko. ISBN 978-80-8140-179-4. 

  

https://eduworld.sk/cd/marcela-kozejovapalkechova/6966/predcitatelska-gramotnost--co-to-je-a-ako-ju-u-deti-rozvijat
https://eduworld.sk/cd/marcela-kozejovapalkechova/6966/predcitatelska-gramotnost--co-to-je-a-ako-ju-u-deti-rozvijat
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Ocenenie Najlepšia knižnica Horného Považia 2019 získala 

Obecná knižnica v Predmieri a ocenenie Naj knihovník 

Horného Považia získala jej knihovníčka Mgr. Jolana 

Letríková 

Obecná knižnica a jej služby patria ku každodennému životu občanov na 

vidieku.  V obci, kde zriaďovateľ túto inštitúciu  pravidelne podporuje,  sa 

knižnica stala prirodzeným centrom spoločenského a kultúrneho života. Ak 

má knižnica plniť svoje poslanie – poskytovať knižnično-informačné služby, 

prístup k informáciám a k literatúre za účelom vzdelávania i relaxu, 

zriaďovateľ musí zabezpečiť primerané podmienky na jej prevádzku – 

finančné prostriedky na nákup knižničného fondu, technického vybavenia, 

ale tiež aj modernizáciu interiéru knižnice.  Moderné a používateľsky 

príjemné a účelné prostredie vzniklo po rekonštrukcii objektu budovy 

bývalého roľníckeho družstva aj v obci Predmier. Predchádzajúce i súčasné 

vedenie obce zvládlo náročnú rekonštrukciu starej budovy, v ktorej sa okrem 

priestoru pre miestnu samosprávu počítalo aj s  knižnicou. Na jar v roku 2019 

sa po dokončení  rekonštrukcie mohla aj knižnica sťahovať do vynovených 

priestorov, čo sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom u čitateľov i obyvateľov 

obce. Moderný a funkčný priestor knižnice nie je obmedzený len na 

požičiavanie kníh, ale rekonštrukciou vznikol multifunkčný priestor, 

kde si „prídu na svoje“ deti, mládež i dospelí milovníci literatúry a 

histórie. Priestor knižnice okrem detského kútika ponúka aj príjemné 

posedenie, výstavný priestor a dostatočné miesto na uloženie 

knižničného fondu. 

Bývalé vedenie obce urobilo v roku 2004 dobré rozhodnutie, keď do 

funkcie knihovníčky ustanovilo Mgr. Jolanu Letríkovú, povolaním 

učiteľku, v súčasnosti na dôchodku. Ako dlhoročná pedagogička, učiteľka 

slovenčiny, milovníčka kníh a literatúry môže z vlastnej životnej skúsenosti 

hodnotiť vplyv čítania na celkový rozvoj a formovanie osobnosti žiaka. Aj 

tieto vlastné skúsenosti ju nútia byť dôslednou propagátorkou kníh, čítania a 

literatúry. Uvedomuje si, že nielen čítanie, ale aj recitácia či dramatizácia 

textu prispieva  k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa, k rozvoju jeho reči 

a slovnej zásoby. Pani knihovníčka aj na pôde knižnice okrem 

požičiavania literatúry pravidelne organizuje  recitačné súťaže 

škôlkarov, predstavenia divadielok, a to aj za účasti rodičov detí, besedy 
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a iné vzdelávacie podujatia, ktoré si vopred naplánuje s vedením 

materskej a základnej školy. Za profesionálny prístup k propagácii kníh, 

knižnice a čítania a za tvorivú prácu v prospech čitateľov bolo 

knihovníčke Mgr. Jolane Letríkovej udelené Krajskou knižnicou v 

Žiline, ako metodického centra pre obecné knižnice na Hornom Považí, 

ocenenie Najlepší knihovník Horného Považia 2019, ktoré jej bolo 

odovzdané riaditeľkou krajskej knižnice Mgr. Katarínou Šušoliakovou v júni 

2020.  

 
Diplom pre Najlepšiu knihovníčku Horného Považia 2019 

 
Ocenená knihovníčka Mgr. Jolana Letríková preberá ocenenie z rúk riaditeľky Krajskej knižnice v Žiline  

Mgr. Kataríny Šušoliakovej (vľavo starosta obce Štefan Klus). 
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Mgr. Jolana Letríková, knihovníčka Obecnej knižnice v Predmieri 

 

Ocenenie Najlepšia knižnica Horného Považia 2019 bolo udelené aj 

samotnej knižnici, resp.  zriaďovateľovi, ktorý dokázal z knižnice 

vybudovať reprezentačnú inštitúciu, ktorá poskytuje knižnično-

informačné služby a oddych v účelovom a esteticky upravenom 

prostredí. V jej priestore sa organizujú rôzne výchovno-vzdelávacie i 

zábavné podujatia, súťaže a stretnutia. Zriaďovateľ sa o knižnicu 

príkladne stará aj z hľadiska budovania knižničného fondu. Pravidelne 

ročne prispieva na jeho obnovu finančnou čiastkou, ktorá je v súlade 

s odporúčanými štandardmi verejných knižníc.  
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Diplom pre Najlepšiu knižnicu Horného Považia 2019 

 

 

 

 

  

Nové, moderné priestory Obecnej knižnice v Predmieri.  



12 

 

Obec Predmier je nerozlučne spojená s menami dvoch významných 

osobností slovenskej histórie a literatúry – s osobnosťou generála 

Milana Rastislava  Štefánika a so spisovateľom,  autorom prvého 

románu v slovenčine, Jozefom Ignácom Bajzom. Socha generála 

Štefánika, ktorá bola v obci osadená v r. 1930,  sa stala  jedinou sochou na 

Slovensku, ktorá pretrvala celé obdobie socializmu na svojom mieste 

(občania museli monument vo dne, v noci strážiť). Táto socha, ale aj 

významná osobnosť slovenskej literatúry - Jozef Ignác Bajza, ktorý sa 

v Predmieri narodil a ktorého rodný dom doteraz stojí, sú dôležitými 

medzníkmi v  histórii  obce. Na propagácii a zachovaní spomínaného 

historického a literárneho dedičstva sa značnou mierou podieľa aj 

p. knihovníčka,  ktorá históriu  spojenú s osobnosťami zakomponuje  do 

mnohých podujatí, ktoré sa v knižnici realizujú. O obidvoch osobnostiach a 

ich životných osudoch sa návštevníci knižnice a tí, ktorí na svojich 

potulkách Slovenskom zablúdia aj do Priedmiera,  môžu dozvedieť z 

propagačných panelov, ktoré sú umiestnené v novom priestore knižnice. 

Milovníci literatúry a histórie tak vďaka materiálom, ktoré precízne 

spracovala knihovníčka Mgr. Jolana Letríková, môžu spoznať veľkú 

časť histórie obce.  

 

 

 

 

 

Priestory knižnice dopĺňajú  propagačné panely dokumentujúce históriu obce a jej významné osobnosti. 
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Písomný a obrazový materiál týkajúci sa regionálnych, ale aj miestnych 

dejín a hmotnej i nehmotnej kultúry obce  má v knižnici vyčlenený svoj 

priestor a je k dispozícii na požičiavanie. Záujem o regionálnu literatúru 

prejavujú zvlášť deti základnej školy, ktoré tento materiál využívajú pri 

spracovávaní  regionálnych tém.  

 

Regionálna literatúra má v obecnej knižnici vyčlenený svoj priestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná knižnica v Predmieri, ktorá 

sa verejnosti predstavila aj svojím 

novým logom, zastáva v  mozaike 

kultúry, vzdelávania a propagácie 

historických a kultúrnych  hodnôt  

svoju nezastupiteľnú úlohu. Ak v súčasnej  dobe niekto spochybňuje 

existenciu a úlohy obecných knižníc, tento príspevok je na každú 

pochybnosť odpoveďou a Obecná knižnica v Predmieri  „živým 

dôkazom“, že knižnice sú aj v dnešnej dobe potrebné a majú svoje 

miesto, úlohy a poslanie.  
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Vianoce s detskou knihou  – 13. ročník festivalu 

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja, každý rok počas adventného obdobia 

realizuje Vianoce s detskou knihou, aby deťom ešte viac priblížila svet 

detských kníh. Knižnica organizuje besedy so spisovateľmi nielen na 

pôde knižnice, ale pozýva ich aj  do škôl, aby sa deti stretli s autorom alebo 

autorkou ich obľúbenej knihy v školskom prostredí. Cieľom projektu je 

povzbudiť deti, aby viac  voľného času venovali čítaniu. V rámci 13. 

ročníka spomínaného projektu  sa v Rosenfeldovom paláci 11. decembra 

2019 konala odborná prednáška Petra Cabadaja pri príležitosti  

nedožitého 90. výročia narodenia spisovateľa a publicistu Milana Ferka. 

Počas celého dňa v paláci prebiehali   stretnutia a besedy s  umelcami a 

autormi detských kníh, na ktoré prijali pozvanie: Toňa Revajová, 

Jaroslava Kuchtová, Katarína Mikolášová a Stanislav Lajda. 

Spisovatelia porozprávali nielen o svojej tvorbe, ale i o svojich huncútstvach, 

prehreškoch a žiaci sa od nich dozvedeli napríklad aj o najhoršom darčeku, 

aký dostali na Vianoce.  

Súčasťou minuloročného projektu bolo aj autorské čítanie Ondreja 

Nagaja z knihy Kocúr Žabo s bielou bradou. Deti sa dozvedeli 

prostredníctvom hravých veršovaných príbehov o dobrodružstvách kocúra s 

nezvyčajným menom.   Taktiež sa konala beseda  s autorom knihy 

Natálkine dobrodružstvá Stanislavom Repaským a škôlkari sa stretli so 

spisovateľkou Jankou Necpalovou. Pomocou interaktívnej knihy 

Rozmotaj si jazýček, ktorú autorka napísala, si deti rozvíjali vyjadrovacie 

schopnosti a správnu výslovnosť.  

Nechýbali ani vianočné tvorivé dielne, na ktorých Mária Porubčanská 

naučila deti drôtikovať, tvoriť z kartónu a vyrobiť si vianočnú sviečku 

a iné dekorácie.  

V rámci tohto projektu, ktorý finančne podporil Fond na podporu umenia, 

Krajská knižnica v Žiline zabezpečila aj návštevy spisovateľov v 

obecných a mestských knižniciach. 
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Spisovateľ Ján Moravec navštívil Mestskú knižnicu v Bytči a Obecnú 

knižnicu v Strečne 

Zabezpečiť  vzdelávanie detí v prostredí knižníc  je úlohou aj obecných  a 

mestských knihovníkov. Ak má knižnica priestorové možnosti a podmienky 

je potrebné, aby aj zo strany knihovníkov vyšla iniciatíva pripraviť 

kolektívne podujatie, či už vzdelávacie, zábavné, kvízové alebo tvorivé... Na 

pôde knižníc by mali zaznieť  témy, ktoré rozvíjajú vedomosti detí z oblasti 

literatúry, knižnej kultúry,  histórie, regionálnych osobností a regionálnych 

dejín. Takúto možnosť mali aj deti, ktoré navštevujú Mestskú knižnicu v 

Bytči a rovnako aj Obecnú knižnicu v Strečne. Obidve tieto knižnice navštívil 

spisovateľ a historik, vysokoškolský pedagóg Ján Moravec  v závere roka 

2019, aby sa s deťmi porozprával o histórii, dobrodružných knihách, ale 

aj rozprávkach a povestiach, ktoré vydal vo svojej najnovšej knihe Zlatá 

brána. Námety na napísanie príbehov  do tejto knihy čerpal z nášho blízkeho 

okolia – z oblasti Rajca, Bytče a Žiliny.  Deti téma zaujala, keďže mnohí z 

poslucháčov pochádzali z prostredia, kde sa dej povestí a rozprávok 

odohráva. Ján Moravec na besede rozprával aj o histórii Veľkej Moravy 

a o známom ilustrátorovi Zdeňkovi Burianovi, ktorý ilustroval veľké 

množstvo dobrodružných kníh – majoviek, verneoviek, kníh o pravekom 

človekovi a pravekých jašteroch. Dobrodružné knihy, ktoré ilustroval  

Zdeňko Burian boli deťom známe, len nevedeli, že ilustrátorom je práve tento 

svetoznámy český ilustrátor, ktorý si zaslúži uznanie. Osobnosť Zdeňka 

Buriana a jeho umelecký talent i dobrodružná literatúra, ktorú ilustroval, 
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môže byť  námetom aj na vlastné podujatie, ktoré si vo svojich priestoroch 

môže pripraviť samostatne knihovník mestskej alebo obecnej knižnice. 

 
Spisovateľ Ján Moravec rozprával žiakom o svojej tvorbe v Obecnej knižnici v Strečne. 

 

 
Spisovateľ Ján Moravec navštívil aj Mestskú knižnicu v Bytči.  
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Spisovateľova najnovšia kniha, ktorá obsahuje príbehy 

o zaujímavých miestach v okolí Žiliny, Bytče a Rajca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milá návšteva v Lysici (zo života našej školy) 

V našej obci je knižnica, o ktorú sa s láskou stará pani Danielka Konvičková. 

Pred časom nás oslovila, že má možnosť zorganizovať v škole besedu so 

slovenským spisovateľom a publicistom Igorom Válekom. Neváhali sme a 

ihneď sme súhlasili. Besedu sme zorganizovali v rámci nášho celoškolského 

projektu „Číta celá rodina“, ktorý podporuje čitateľskú gramotnosť našich 

žiakov. Na besedu sa žiaci svedomito pripravili. Vyhľadávali informácie 

o živote a tvorbe pána spisovateľa a v čase mimočítankového čítania si s pani 

učiteľkami čítali z jeho knižiek povestí, ktoré nám zapožičala naša pani 

knihovníčka z obecnej knižnice. Beseda s pánom spisovateľom Igorom 

Válekom, ktorý k nám zavítal spolu s pracovníčkou krajskej knižnice, s pani 

Boženou Sobolovou, prebehla v družnom rozhovore pána spisovateľa a 

našich žiakov. Bolo mojím zážitkom sledovať túto besedu, pretože pán 

Válek sa našim žiakom prispôsobil a tým, že žiaci o ňom veľa vedeli, tak ho 

považovali za známeho človeka, hoci asi pred mesiacom o ňom vôbec nič 

nevedeli. Informácie, ktoré žiaci podávali, prekvapili pána Váleka a on im to 

dal aj patrične najavo, pretože ich pochválil, neustále sa na nich usmieval a 
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určite sa mu naši žiaci aj školička usadili do jeho srdca, pretože nám prisľúbil, 

že k nám opäť príde a chce ich vidieť aj v umeleckej akcii.  

 
Spisovateľ Igor Válek na besede so žiakmi Základnej školy  v Lysici. 

 

Autorka článku: PaedDr. Dana Smolková  

riaditeľka ZŠ Lysica 

 

Beseda so spisovateľom Igorom Válekom v Obecnej knižnici v Belej 

Dňa 28. novembra 2019 mali žiaci 3. A a 3. B triedy Základnej školy z Belej 

príležitosť spoznať slovenského spisovateľa Igora Váleka, ktorý 

navštívil našu knižnicu, kde ho osobne privítal starosta obce Ing. Matúš 

Krajči.  

Igor Válek je spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a 

autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, 

redaktor, organizátor kultúrneho, najmä literárneho života. Vo svojej 

tvorbe zviditeľňuje bohatstvo slovenského kultúrneho dedičstva. Jeho 

doterajšia bibliografia zahŕňa takmer tridsať knižných publikácií a stovky 

článkov v novinách a časopisoch. Je autorom rozhlasových scenárov, 

organizátorom literárnych podujatí a besied, najmä so žiakmi základných 

škôl a študentmi stredných škôl. Našim žiakom priblížil svoju tvorbu, 

porozprával im o niektorých svojich publikáciách a prečítal im povesť 

O plátenníkoch a čertovi, ktorá sa žiakom veľmi páčila. Odpovedal na 
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množstvo zvedavých otázok, ktorými ho tretiaci zahrnuli.  Žiaci sa na 

besedu pripravili, presvedčili pána spisovateľa, že vedia, aký je rozdiel medzi 

ľudovou rozprávkou a povesťou a vedeli pohotovo reagovať na autorovo 

rozprávanie a jeho otázky. V zaujímavom rozhovore o svojej tvorbe a 

histórii spisovateľ Igor Válek vyzdvihol, aké krásne a dôležité je čítanie 

kníh. Porozprával o tom, ako píše svoje povesti, kde berie nápady, o svojich 

začiatkoch písania, ako vzniká kniha a aké je dôležité mať  pri písaní otvorené 

oči aj uši, aby sa ľahšie hľadala inšpirácia. 

Svojimi knihami Povesti o slovenských riekach a Povesti o slovenských 

liečivých prameňoch a kúpeľoch začal napĺňať dlhodobý projekt 

sprístupňovania slovenskej literárnej živej vody. Čitateľov týchto povestí 

môže zaujať celý gejzír nádherných a pútavých príbehov o vode a liečivom 

bohatstve celého Slovenska. Okrem povestí vydal aj ďalšie publikácie ako: 

 Najkrajšie slovenské národné rozprávky, 

 Najveselšie rozprávky Pavla Dobšinského, 

 Nebojsa! A iné HORORrozprávky, 

 Zbierky básní, 

 Výber z próz, 

 a iné.  

Naši tretiaci zažili príjemné literárne dopoludnie, ktoré ich obohatilo a 

zároveň zabavilo. 

Igor Válek na návšteve 

v Obecnej knižnici Belá.  
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Pán spisovateľ podpisuje deťom 

svoje knihy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka článku: Anna Hodoňová 

Obecná knižnica Belá 

  



21 

 

Detské leto v knižnici 

Počas letných prázdnin nastáva u detí prázdninový útlm, straty ku ktorým 

dochádza sú veľmi veľké a majú dlhodobý vplyv na ich ďalšie vzdelávanie. 

Viaceré výskumy ukázali, že deti počas leta strácajú časť matematických 

a jazykových zručností, ktoré nadobudli počas školského roka. Takéto 

príznaky sú pozorované už u päťročných detí. Proti prázdninovému útlmu 

existuje jeden veľmi spoľahlivý liek a dokonca je aj oddychový: čítanie – 

konkrétne 4 až 6 prečítaných kníh za jedno leto. Okrem čítania sú 

výbornými pomocníkmi spoločenské hry, ktoré rozvíjajú pamäť, sústredenie 

a priestorové vnímanie a taktiež rôzne domáce práce, ktoré podporujú jemnú 

motoriku.  

Zdroj: Anonym, 2020. Prázdninový útlm a prečo je to pliaga [online]. [cit. 

2020-05-20]. Dostupné z: https://citajmesispolu.sk/precitaneleto/  

 

V tomto čase knižnice uskutočňujú rôzne aktivity na podporu čítania, 

čitateľskej gramotnosti a usilujú sa o to, aby deti trávili prázdninový čas 

zmysluplne a zaujímavo. 

Krajská knižnica v Žiline organizuje počas leta pre detských čitateľov a 

ich rodičov tvorivé dielne, zážitkové čítanie, kluby a pikniky: 

Piknik v parku je určený pre menších čitateľov, čítanie prebieha hravou 

formou. 

Prečítané leto je celoslovenský projekt, ktorý sa snaží spájať rodiny, 

školy a knižnice a tým budovať, prehlbovať čitateľské návyky u detí. 

Každý týždeň je pripravená jedna téma, napr. o vode, o dopravných 

prostriedkoch, o chrobákoch, o čokoláde a iné. Ku každej téme je zostavený 

výber kníh  (pre rôzne vekové kategórie), ktoré sa môžu čítať. Súčasťou 

projektu sú aj nápady na hry alebo tematické aktivity. Viac informácií nájdete 

na stránke: https://www.precitaneleto.sk/ 

Tvorivé dielne – deti si precvičia svoju zručnosť a kreativitu.  

Klub spoločenských hier – jeden deň v týždni je venovaný spoločenským 

hrám. Nielen šach a človeče, ale aj iné moderné stolové hry čakajú na svojich 

hráčov.  

https://citajmesispolu.sk/precitaneleto/
https://www.precitaneleto.sk/
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. 

 

 

 

  
Pikniky v literárnom parku, ktoré sa pri Krajskej knižnici v Žiline organizujú pravidelne v letných mesiacoch. 

Okrem čítania sú pre deti pripravené úlohy zamerané na rozvoj motoriky a manuálnej zručnosti. 
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Webové stránky o detských knihách 

Prinášame Vám zoznam zaujímavých webových stránok, ktoré obsahujú 

informácie o detskej literatúre – tipy na čítanie, knižné novinky a udalosti, 

zoznam ocenených kníh, recenzie, aktivity, články a rozhovory o čítaní.  

Všetky spomínané stránky sú aj na sociálnej sieti Facebook.  

 

Mimi malá knihomilka - https://mimimalaknihomilka.blogspot.com/ 

Knihovníčkin svet - 

http://knihovnickinsvet.blogspot.com/search/label/ja%20%26%20blog 

Malý pampúch - https://www.pampuch.sk/ 

Úlet s knihou - https://www.uletsknihou.sk/ 

Krajina čitateľov - https://krajinacitatelov.sk/ 

MontessoriKids - https://montessorikids.sk/ 

Blog Krajskej knižnice v Žiline, na ktorom nájdete aj recenzie kníh pre 

deti a mládež - https://kniznicazilina.blogspot.com/ 

Čítajme si spolu - https://citajmesispolu.sk/ako-si-citat-s-nasimi-detmi-3-

az-5-rokov-5-cast/ 

Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY - 

https://www.bibiana.sk/sk/centrum-citania 

 

https://mimimalaknihomilka.blogspot.com/
http://knihovnickinsvet.blogspot.com/search/label/ja%20%26%20blog
https://www.pampuch.sk/
https://www.uletsknihou.sk/
https://krajinacitatelov.sk/
https://montessorikids.sk/
https://kniznicazilina.blogspot.com/
https://citajmesispolu.sk/ako-si-citat-s-nasimi-detmi-3-az-5-rokov-5-cast/
https://citajmesispolu.sk/ako-si-citat-s-nasimi-detmi-3-az-5-rokov-5-cast/
https://www.bibiana.sk/sk/centrum-citania
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Po stopách spisovateľov Horného Považia 

Toňa Revajová, *5. 11. 1948 Katovice (Poľsko), 

spisovateľka, redaktorka  a prekladateľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavujeme Vám ďalšiu významnú 

spisovateľku nášho regiónu - Toňu 

Revajovú. Autorka sa narodila 5. novembra 1948 v poľských Katoviciach. 

Základnú školu navštevovala vo Svederníku, Dlhom Poli a v Žiline, Strednú 

všeobecno-vzdelávaciu školu v Žiline. 

Pracovala ako učiteľka na Základnej škole v Divine, neskôr v Maršovej-

Rašove, taktiež pôsobila ako referentka, redaktorka i šéfredaktorka 

a jazyková redaktorka vo viacerých periodikách.  V roku 2004 odišla do 

dôchodku. Sporadicky redigovala beletriu pre EDIS – vydavateľstvo 

Žilinskej univerzity Žilina. V súčasnosti externe spolupracuje 

s vydavateľstvom Slovart na redakčnej úprave detských kníh a beletrie. Žije 

a tvorí v Bratislave.  

Je laureátkou Ceny Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY za najkrajšie 

knihy. V decembri 2014 prevzala najvýznamnejšie ocenenie za tvorbu pre 

deti – Cenu Trojruža 2014 – za „dielo, v ktorom s nehou a empatickou 

citlivosťou identifikuje svet súčasných detí a spätne ho nasmerúva 

k pozitívnym hodnotám života.“ Vo voľnom čase sa venuje vlastnej literárnej 

tvorbe, ktorú prezentuje na besedách pre detského čitateľa po celom 

Slovensku.   
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Tvorba  

 Knižne debutovala knihou v roku 1983 Vraveli proroci, že bude tma 

v noci 

 O kráľovi a malej breze (1987) 

 Pol prázdnin s tetou Kolieskovou (1989) 

 O štyroch sestrách (1996) 

 Denník Majky z Majáka (2001) 

 Denis a jeho sestry (2007) – ocenenie: Najkrajšia a najlepšia kniha jari 

2007 

 Johanka v Zapadáčiku (2012) – zápis knihy na Čestnú listinu IBBY 

2014 

 Zlom väz, Johanka! (2012) – ocenenie: Najlepšia detská kniha zimy 

2012 

 Tvoja Johanka (2014) 

 Johankina veľká rodina (2015) – ocenenie: Najkrajšia a najlepšia 

detská kniha leta 2015 

 Rok Sivka ohniváka (2018) – ocenenie: Najlepšia detská kniha jesene 

2018, Cena Bibliotéky 2019 za najlepšiu knihu ženskej autorky 

 Kiko jeden, Kiko dva v škôlke (2019) 
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Vianoce s detskou knihou – beseda so spisovateľkou v Krajskej knižnici v Žiline. 

 

 

 
Toňa Revajová – výber detských kníh 

 



27 

 

  
Toňa Revajová – výber detských kníh 

 

 

 

 

Zoznam bibliografických odkazov: 

Anonym, 2020. Toňa Revajová: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti 

[online]. [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: 

http://lib.bibiana.sk/author.php?id=00000002415  

LAJDOVÁ, N. a URÍKOVÁ, I., 2018. Toňa Revajová: bibliografický leták.  

Žilina: Krajská knižnica v Žiline.  

 

 

  

http://lib.bibiana.sk/author.php?id=00000002415
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Ministerstvo kultúry SR vydalo v roku 2010 Metodický pokyn č. MK-

1669/2010-10/7472 týkajúci sa určenia štandardov pre verejné knižnice, 

ktorých cieľom je optimalizovať podmienky pre kvalitné poskytovanie 

knižničných a informačných služieb verejnými knižnicami a optimálne 

využívanie verejných zdrojov poskytovaných zriaďovateľmi verejných 

knižníc. 

 

Hodnotenie plnenia štandardov verejnými knižnicami 

v okrese Žilina a Bytča za rok 2019 

 

Okres Žilina 

P.č. Obec, mesto 
Prírastok KF v roku 

2019 v ks                           

Finančné prostr. na 

nákup KF  v roku 

2019 v €             

Počet otváracích 

hodín týždenne 

    štandard skutočnosť štandard skutočnosť štandard skutočnosť 

1. Belá 203 26 1 622 245 20 - 30 15 

2. Bitarová 38 0 288 0 5 - 8 1,5 

3. Brezany 33 0 244 0 5 - 8 2 

4. Lalinok   52 0 386 0 8 - 10 2 

5. Dlhé Pole 95 0 712 9 8 - 10 5 

6. Dolná Tižina 72 162 537 1 000 8 - 10 2 

7. Ďurčiná 55 6 412 27 8 - 10 2 

8. Fačkov 32 23 240 86 5 - 8 1 

9. Gbeľany 71 342 534 1 351 8 - 10 8 

10. Horný Hričov 39 29 296 230 5 - 8 3 

11. Hričovské Podhr. 18 0 133 0 3 - 5 1 

12. Jasenové 31 31 231 115 5 - 8 1 

13. Kľače 21 25 158 138 3 - 5 1,5 

14. Konská 79 0 593 0 8 - 10 4 

15. Krasňany 82 17 617 254 8 - 10 10 

16. Kunerad 51 119 386 1 335 8 - 10 4 

17. Lietava 78 223 583 1 362 8 - 10 5 

18. Lietavská  Lúčka 92 30 690 231 8 - 10 10 

19. Lietavská  Svinná 53 12 399 169 8 - 10 1 

20. Babkov pob.     32 22 239 169 5 - 8 1 

21. Lysica 43 48 319 353 5 - 8 2 

22. Mojš 62 0 463 0 8 - 10 0 
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23. Nededza 53 50 395 587 8 - 10 4 

24. Paština Závada 12 0 88 20 3 - 5 2 

25. Porúbka 25 7 184 73 3 - 5 20 

26. Rajec 289 182 2 604 1 710 30 - 40 45 

27. Rajecká Lesná 59 0 444 0 8 - 10 4 

28. Rajecké  Teplice 181 29 1 451 265 20 - 30 18,5 

29. Rosina 197 107 1 573 1 132 20 - 30 2,5 

30. Stránske 44 7 327 113 5 - 8 6 

31. Strečno 127 168 1 020 1 840 10 - 20 9 

32. Teplička n.Váhom  255 160 2 040 1 518 20 - 30 8 

33. Terchová 245 235 1 956 1 833 20 - 30 20 

34. Turie 102 80 814 604 10 - 20 15 

35. 
Varín - knižnica bola 
v sledovanom roku 

zatvorená z dôvodu 

rekonštrukcie. 

232 194 1 852 1 421 20 - 30 0 

36. Zbyňov 44 6 327 75 5 - 8 2 

Na základe štatistických údajov, ktoré nám poskytli zriaďovatelia 

obecných a mestských knižníc v okrese Žilina, máme možnosť 

konštatovať, že výška finančných prostriedkov na nákup knižničného 

fondu je v súlade so stanoveným štandardom  v týchto knižniciach: 

Dolná Tižina, Gbeľany, Kunerad, Lietava, Lysica, Nededza a Strečno.  

Uvedené knižnice získali prostriedky na nákup kníh aj vďaka Fondu 

na podporu umenia, okrem obecnej knižnice v Lysici a v Nededzi, kde 

na nákup knižničného fondu prispeli iba zriaďovatelia knižníc.  

Taktiež by sme chceli vyzdvihnúť knižnice, v ktorých otváracie hodiny 

zodpovedajú štandardu alebo sú dokonca vyššie ako je odporúčaná 

hodnota. Sú to nasledujúce knižnice: Gbeľany, Krasňany, Lietavská 

Lúčka, Rajec, Stránske, Terchová, Turie a Porúbka, ktorá je otvorená 

pre čitateľov každý pracovný deň. 
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Okres Žilina 

P. č. Obec, mesto 
Percento používateľov 

z počtu obyvateľov                                

Počet 

obyv. 

Počet 

používateľov 

€ na KF 

na 1 obyv. 

od zriaď. 

+ grantové 

zdroje 

    štandard skutočnosť       

1. Belá 8-12 7,3 3 380 247 0,07 

2. Bitarová 7-9 0,8 768 6 0,00 

3. Brezany 7-9 0,0 651 0 0,00 

4. Divinka-Lalinok   7-9 1,8 1 030 19 0,00 

5. Dlhé Pole 7-9 10,8 1 898 205 0,00 

6. Dolná Tižina 7-9 6,4 1 432 92 0,70 

7. Ďurčiná 7-9 3,3 1 098 36 0,02 

8. Fačkov 7-9 8,6 641 55 0,13 

9. Gbeľany 7-9 4,9 1 425 70 0,95 

10. Horný Hričov 7-9 5,6 789 44 0,29 

11. Hričovské Podhr. 7-9 0,8 355 3 0,00 

12. Jasenové 7-9 2,3 617 14 0,19 

13. Kľače 7-9 8,6 420 36 0,33 

14. Konská 7-9 3,9 1 582 62 0,00 

15. Krasňany 7-9 12,2 1 645 200 0,15 

16. Kunerad 7-9 11,5 1 029 118 1,30 

17. Lietava 7-9 6,8 1 555 105 0,88 

18. Lietavská  Lúčka 7-9 1,5 1 840 28 0,13 

19. Lietavská  Svinná 7-9 4,7 1 064 50 0,16 

20. Babkov pob.     7-9 3,9 636 25 0,27 

21. Lysica 7-9 14,1 851 120 0,41 

22. Mojš 7-9 0,0 1 234 0 0,00 

23. Nededza 7-9 5,6 1 052 59 0,56 

24. Paština Závada 7-9 6,0 234 14 0,09 

25. Porúbka 7-9 5,3 490 26 0,15 

26. Rajec 8-12 8,3 5 787 479 0,30 

27. Rajecká Lesná 7-9 4,1 1 185 48 0,00 

28. Rajecké  Teplice 8-12 10,5 3 023 316 0,09 

29. Rosina 8-12 2,0 3 278 66 0,35 

30. Stránske 7-9 7,2 872 63 0,13 
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31. Strečno 8-10 7,2 2 549 183 0,72 

32. Teplička n. Váhom  8-12 10,0 4 249 426 0,36 

33. Terchová 8-12 6,2 4 076 252 0,45 

34. Turie 8-10 2,6 2 036 53 0,30 

35. 

Varín - knižnica 

bola v sledovanom 

roku zatvorená z 
dôvodu 

rekonštrukcie. 

8-12 0,0 3 859 0 0,37 

36. Zbyňov 7-9 6,3 873 55 0,09 

V tabuľke vyššie uvádzame percento používateľov z celkového počtu 

obyvateľov danej obce - porovnanie štandardu a skutočnosti. Odporúčané 

hodnoty splnili tieto knižnice: Dlhé Pole, Fačkov, Kľače, Krasňany, 

Kunerad, Lysica, Rajec, Rajecké Teplice, Stránske a Teplička nad Váhom. V 

poslednom stĺpci môžeme vidieť, koľko finančných prostriedkov minuli 

jednotlivé knižnice na nákup knižničného fondu na jedného obyvateľa. 

 

Okres Bytča 

P.č. Obec, mesto 
Prírastok KF v roku 

2019  v ks             

Finančné prostr. na 

nákup KF  v roku 2019 

v €                                   

Počet otváracích hodín 

týždenne 

    štandard skutočnosť štandard skutočnosť štandard skutočnosť 

1. Bytča 1 134 855 10 203 9 360 40 - 45 40 

2. Hvozdnica 60 17 447 170 8 - 10 2 

3. Jablonové 46 5 341 100 5 - 8 5 

4. Kolárovice 90 0 675 0 8 - 10 2 

5. Kotešová 103 132 823 1 173 10 - 20 12 

6. Maršová 49 77 365 503 5 - 8 2 

7. Petrovice 79 0 593 0 8 - 10 4 

8. Predmier 68 64 508 678 8 - 10 3 

9. Súľov-Hradná 48 22 358 198 5 - 8 2 

10. Štiavnik 242 100 1 932 818 20 - 30 6 

11. Veľké Rovné 224 94 1 794 530 20 - 30 4 

Na základe štatistických údajov, ktoré nám poskytli zriaďovatelia obecných 

a mestských knižníc v okrese Bytča, podľa štandardu mali na nákup kníh 

dostatočné množstvo finančných prostriedkov tieto knižnice: Maršová, 

Kotešová a Predmier. Finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na 

obnovu knižničného fondu čerpali len Obecná knižnica v Kotešovej a 
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Mestská knižnica v Bytči. Počet otváracích hodín podľa stanovených hodnôt 

spĺňajú knižnice v Bytči, Jablonovom a v Kotešovej.  

 

Okres Bytča 

P. č. Obec, mesto 
Percento používateľov  

z počtu obyvateľov                                                                                  

Počet 

obyvateľov 

Počet 

používateľov 

€ na KF na 1 

obyv. od 

zriaď. + 

grantové 

zdroje 

    štandard skutočnosť       

1. Bytča 10-15 13,3 11 337 1 504 0,83 

2. Hvozdnica 7-9 0,9 1 193 11 0,14 

3. Jablonové 7-9 6,4 910 58 0,11 

4. Kolárovice 7-9 0,6 1 801 10 0,00 

5. Kotešová 7-9 17,1 2 057 351 0,57 

6. Maršová 7-9 7,6 973 74 0,52 

7. Petrovice 7-9 2,8 1 580 45 0,00 

8. Predmier 7-9 8,1 1 355 110 0,50 

9. Súľov-Hradná 7-9 4,9 955 47 0,21 

10. Štiavnik 8-12 2,8 4 025 113 0,20 

11. Veľké Rovné 8-12 1,4 3 738 53 0,14 

Z údajov uvedených v tabuľke vyššie vyplýva, že percento používateľov z 

celkového počtu obyvateľov danej obce zodpovedá odporúčanému štandardu 

v knižniciach v Bytči, Kotešovej, Maršovej a v Predmieri.  

Štatistika obecných a mestských knižníc v roku 2019 

Zverejnením štatistických údajov mestských a obecných knižníc chceme 

upriamiť pozornosť na dôležité ukazovatele činnosti knižníc: na výpožičky, 

na aktívnych čitateľov, t. j. na čitateľov, ktorí v sledovanom roku knižnicu 

fyzicky navštívili, zaregistrovali sa alebo si obnovili svoj preukaz a požičali 

si aspoň jednu knižničnú jednotku, na počet otváracích hodín pre verejnosť a 

na finančné prostriedky na nákup knižničného fondu. Taktiež je 

chvályhodné, ak aj malé obecné knižnice zrealizujú kultúrno-vzdelávacie 

podujatia, čo umožňuje viac propagovať knihy, čítanie i samotnú knižnicu 

(viď tabuľky nižšie). 
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Okres Žilina 

P.č. Obec, mesto 

Kniž. 

fond 

2019 

Výpožičky 

2019 

Aktívni 

čitatelia 

2019 

Počet otvár. 

hodín 

týždenne 

Počet 

podujatí 

Finačné 

prostriedky na 

nákup knižnič. 

fondu  

€ 
€ na 1 

obyv. 

1. Belá 5 254 1 284 247 15 11 245 0,07 

2. Bitarová 2 152 17 6 1,5 0 0 0,00 

3. Brezany 2 365 0 0 2 0 0 0,00 

4. Divinka-Lalinok   1 322 568 19 2 0 0 0,00 

5. Dlhé Pole 6 933 1 145 205 5 18 9 0,00 

6. Dolná Tižina 4 359 1 420 92 2 3 1 000 0,70 

7. Ďurčiná 2 912 252 36 2 0 27 0,02 

8. Fačkov 3 601 4 200 55 1 0 86 0,13 

9. Gbeľany 8 263 1 623 70 8 0 1 351 0,95 

10. Horný Hričov 4 702 747 44 3 1 230 0,29 

11. Hričovské Podhr. 3 574 27 3 1 0 0 0,00 

12. Jasenové 3 172 437 14 1 0 115 0,19 

13. Kľače 4 076 610 36 1,5 0 138 0,33 

14. Konská 3 576 501 62 4 2 0 0,00 

15. Krasňany 5 353 7 756 200 10 29 254 0,15 

16. Kunerad 3 782 1 502 118 4 2 1 335 1,30 

17. Lietava 6 932 2 257 105 5 2 1 362 0,88 

18. Lietavská  Lúčka 4 595 864 28 10 0 231 0,13 

19. Lietavská  Svinná 4 109 298 50 1 1 169 0,16 

20. Babkov pob.     3 205 268 25 1 0 169 0,27 

21. Lysica 3 294 1 524 120 2 10 353 0,41 

22. Mojš 1 522 24 0 0 0 0 0,00 

23. Nededza 4 874 805 59 4 2 587 0,56 

24. Paština Závada 2 742 121 14 2 0 20 0,09 

25. Porúbka 3 255 76 26 20 0 73 0,15 

26. Rajec 12 160 16 498 479 45 75 1 710 0,30 

27. Rajecká Lesná 3 951 472 48 4 4 0 0,00 

28. Rajecké  Teplice 6 889 1 402 316 18,5 5 265 0,09 

29. Rosina 7 200 2 507 66 2,5 2 1 132 0,35 

30. Stránske 6 306 1 156 63 6 1 113 0,13 

31. Strečno 8 249 3 269 183 9 10 1 840 0,72 

32. Teplička n. Váh.   6 975 3 073 426 8 17 1 518 0,36 

33. Terchová 10 412 6 907 252 20 19 1 833 0,45 

34. Turie 6 572 3 166 53 15 1 604 0,30 
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35. 

Varín - knižnica 

bola v 

sledovanom roku 
zatvorená z 

dôvodu 

rekonštrukcie. 

13 830 0 0 0 0 1 421 0,37 

36. Zbyňov 3 132 54 55 2 0 75 0,09 

 

 

Okres Bytča 

P.č. 
Obec, 
mesto 

Kniž. 
fond 
2019 

Výpožičky 
2019 

Aktívni 
čitatelia 
2019 

Počet 
otvár. 
hodín 
týždenne 

Počet 
podujatí 

Fin.  prostriedky na 
nákup knižnič. 
fondu  

€ 
€ na 1 
obyv. 

1. Bytča 31 971 41 725 1 504 40 82 9 360 0,83 

2. Hvozdnica 2 262 39 11 2 1 170 0,14 

3. Jablonové 5 168 679 58 5 7 100 0,11 

4. Kolárovice 6 804 50 10 2 0 0 0,00 

5. Kotešová 9 001 5 921 351 12 5 1 173 0,57 

6. Maršová 9 325 636 74 2 1 503 0,52 

7. Petrovice 4 188 707 45 4 2 0 0,00 

8. Predmier 5 830 1 139 110 3 13 678 0,50 

9. 
Súľov-
Hradná 8 008 197 47 

2 
0 

198 0,21 

10. Štiavnik 5 470 3 241 113 6 9 818 0,20 

11. 

Veľké 

Rovné 3 016 2 193 
53 4 

7 
530 0,14 

  



35 

 

Fond na podporu umenia a knižnice 

Fond na podporu umenia sa zameriava aj na knižnice, ktorým poskytuje 

finančné prostriedky na rozvoj  knižnično-informačných služieb, 

vzdelávacích aktivít a doplňovanie knižničných fondov. Knižnice môžu 

taktiež získať finančné prostriedky na komplexnú knižničnú 

infraštruktúru a priestorové vybavenie. Podpora je určená na projekty 

knižníc, ktoré sú evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky.  

Odporúčame aj v budúcnosti využiť možnosti získania prostriedkov 

z verejných zdrojov, ktoré spravuje Fond na podporu umenia. Podmienkou 

úspešnosti je dobre spracovaný projekt, ktorý je potrebné poslať v 

stanovenom termíne (viac informácií na https://www.fpu.sk/sk/).    

 

Prehľad finančných prostriedkov, ktoré obecné a mestské knižnice  

získali z Fondu na podporu umenia v roku 2019 (v €) 

 

Okres Žilina a Bytča 

Knižnica 
Akvizícia (nákup 

kníh)  

Knižničná 

infraštruktúra 

Bytča 6 000   

Dolná Tižina 1 000   

Gbeľany 1 000   

Kotešová  1 000   

Kunerad 1 000   

Lietava  1 000   

Rosina 1 000   

Strečno 1 000 4 500 

Terchová 1 000 6 000 

Varín 1 000   

https://www.fpu.sk/sk/
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