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1 Úvod 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne (ďalej len „knižnica“, resp. VKMR), 

v zmysle Zriaďovacej listiny, vydanej Trenčianskym samosprávnym krajom uznesením 

č. 278/2007 z 27.6.2007, plnila funkciu mestskej knižnice pre mesto Trenčín, regionálnej 

knižnice pre územné celky okresov Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou, 

Myjava a krajskej knižnice na území TSK. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja  

(ďalej len TSK) koordinovala činnosť a poradensky usmerňovala regionálne knižnice 

v Považskej Bystrici a v Prievidzi. Zabezpečovala úlohy spojené s bibliografickou 

registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti a úlohy spojené s elektronizáciou 

knižnično-informačných služieb v kraji. VKMR budovala, spracovávala a sprístupňovala 

univerzálny knižničný fond s dôrazom na regionálne dokumenty, poskytovala  základné 

a špeciálne knižnično-informačné služby, zostavovala rešerše a bibliografické súpisy, 

organizovala kultúrno-spoločenské podujatia. 

 

 

2 Plnenie hlavných úloh 

Činnosť VKMR sa v roku 2015 riadila Rámcovým plánom činnosti na rok 2015, 

Koncepciou rozvoja Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne na roky 2015-2020 

a obsahovo vychádzala zo základných dokumentov knižnice (Zriaďovacia listina, 

Organizačný poriadok, Knižničný a výpožičný poriadok) i zo zásadných medzinárodných, 

národných a regionálnych  dokumentov: Manifest UNESCO o verejných knižniciach, 

Všeobecná deklarácia ľudských práv, Ústava SR, Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej 

republiky na roky 2014-2020, Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015–

 2020, Metodický pokyn MK SR č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu 

štandardov pre verejné knižnice a ďalších.  

2.1 Riadenie knižnice 
 

Riadiace, organizačné, personálne a kontrolné aktivity knižnica zamerala 

na vytváranie optimálnych podmienok pre svoju činnosť, so zámerom kvalitne a na odbornej 

úrovni plniť funkcie verejnej  regionálnej knižnice pre Trenčiansky samosprávny kraj. 

VKMR vykonávala svoju riadiacu činnosť v súlade so zákonmi SR, VZN a smernicami 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a príkazmi predsedu TSK.  

Pri riešení pracovných otázok vedenie knižnice spolupracovalo s odborovou organizáciou 

v zmysle ZP, Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a Kolektívnej zmluvy VKMR.  

VKMR naďalej zabezpečovala úlohy v oblasti BOZP, OPP a CO.  

Dvojstupňové riadenie uplatňovala VKMR prostredníctvom operatívnych porád vedenia 

knižnice s vedúcimi pracovníkmi za prítomnosti zástupcu odborov, pravidelných porád 

pracovníkov oddelení.    

Kontrolnú činnosť knižnica realizovala v súlade s Vnútorným kontrolným systémom 

VKMR a v zmysle príkazov riaditeľky. V sledovanom období nebola prijatá žiadna sťažnosť 

ani petícia. 

Pri riadiacej činnosti v knižnici napomáhali odborné a pracovné komisie: vnútroknižničná 

kontrolná, akvizičná, inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná, škodová a mzdová.  

 

 

http://www.vkmr.sk/buxus/docs/metodicky_pokyn_ministerstva_kultury_slovenskej_republiky.pdf
http://www.vkmr.sk/buxus/docs/metodicky_pokyn_ministerstva_kultury_slovenskej_republiky.pdf
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  Obrázok 1 (Krst publikácie Vinše nad zlato) 

2.2 Strategické úlohy 
 

Pri plnení strategických úloh postupovala VKMR podľa Rámcového plánu činnosti 

na rok 2015, v rámci ktorého:  

 sprístupňovala univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestneho významu, 

poskytovala základné a špeciálne knižnično-informačné služby v zmysle zákona 

o knižniciach, 

 koordinovala, metodicky usmerňovala, dokumentovala a vyhodnocovala činnosť 

verejných knižníc v Trenčianskom samosprávnom kraji a plnila úlohy vyplývajúce 

z Národného bibliografického systému SR, 

 zorganizovala pracovné stretnutie k rozborom činnosti verejných knižníc 

Trenčianskeho kraja za účasti zástupcov zriaďovateľa, odboru školstva a kultúry TSK 

a SNK v Martine,  

 vypracovala Koncepciu rozvoja Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne na roky 

2015-2020, 

 pri príležitosti 90. výročia vzniku 

knižnice zorganizovala slávnostné 

stretnutie zriaďovateľa knižnice, 

zamestnancov, bývalých 

zamestnancov, zástupcov MK SR, 

stavovských knihovníckych 

organizácií a iných verejných 

slovenských knižníc so sprievodným 

kultúrnym programom, 

 vydala publikáciu „Vinše nad zlato“ 

s vyjadreniami a zdravicami 

osobností kultúrneho života 

a priaznivcov knižnice k 90. 

narodeninám trenčianskej knižnice, 

 ako garant budovania Súborného katalógu TSK zorganizovala pracovné stretnutie 

bibliografov a katalogizátorov k aktuálnym otázkam tvorby a spracovávania záznamov. 

Kvalita záznamov sa riešila operatívne, elektronickou komunikáciou s kompetentnými 

pracovníkmi účastníkov RKIS, 

 knižnica pôsobila ako otvorený komunitný priestor,  

 zorganizovala 524 kultúrno-spoločenských podujatí za účasti  14 001 návštevníkov, 

 v dňoch 23.3.–28.3.2015 sa zapojila do aktivity Týždeň slovenských knižníc a Týždeň 

otvorených dverí vo VKMR, v rámci ktorého usporiadala 32 vzdelávacích a kultúrno-

spoločenských podujatí s účasťou 1 098 návštevníkov,   

 propagovala činnosť a služby knižnice v celoslovenských a regionálnych médiách, 

na webových stránkach VKMR, TSK, iných poskytovateľov informačných služieb 

a na sociálnej sieti Facebook, 

 VKMR vyvíjala úsilie na zabezpečenie viaczdrojového financovania, vypracovala 

nasledovné projekty: 

1. Štúr mojimi očami (Dotačný systém Mesta Trenčín), žiadaných 590 €, 

schválených 200 €, 

2. Zábavné čítanie a tvorivé písanie – súťažné aktivity pre žiakov ZŠ zamerané 

na podporu čítania a kreativity (Dotačný systém Mesta Trenčín), žiadaných 

500 €, schválených 370 €, 
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3. Knižnica pod holým nebom (Dotačný systém Mesta Trenčín), žiadaných 800 €, 

schválených 0 €, 

4. Noc literatúry v Trenčíne - III. ročník, (Dotačný systém Mesta Trenčín), 

žiadaných 350 €, schválených 0 € 

5. Komunitná knižnica – podpora a propagácia čítania a literatúry formou 

kultúrno-vzdelávacích aktivít (Dotačný systém MK SR), žiadaných 1 425 €, 

schválených 1 425 €, 

6. 200 rokov po Štúrovi (Dotačný systém MK SR), žiadaných 2 755 €, 

schválených 2 000 €, 

Aktualizácia knižničného fondu (Dotačný systém MKSR), žiadaných 23 750 €, 

schválených 12 000 €, 

„Ľudovít Štúr mojimi očami“ – literárna súťaž a vydanie zborníka literárnych prác 

mládeže a dospelých (Dotačný systém MKSR), žiadaných 2 090 €, schválených 

2 090 €, 

  

projekty neschválené, vypracované r. 2014 na rok 2015: 

1. Skvalitnenie sprístupňovania regionálnych dokumentov (Dotačný systém 

MKSR), žiadaných 11 437 €, schválených 0 €, 

2. Skvalitnenie ochrany knižničného fondu (Dotačný systém MKSR), žiadaných 

11 305 €, schválených 0 €, 

3. Deväťdesiat rokov trenčianskej knižnice (Dotačný systém MKSR), žiadaných 

4 750 €, schválených 0 €. 

2.2.1 Ďalšie úlohy  

 spoločným postupom regionálnych knižníc s firmou Lanius s.r.o. a so správcom siete 

a serveru v TSK riešila aktuálne požiadavky knižníc na vylepšenie KIS Clavius 

a priebežne odstraňovala problémy v systéme, 

 k roku Ľudovíta Štúra: 

 vydala zborník odborných štúdií a súťažných literárnych prác s témou Ľ. Štúr,  

 zorganizovala slávnostnú prezentáciu zborníka „Ľudovít Štúr mojimi očami“ 

spojenú s odbornými prednáškami (19.1.2015), 

 v spolupráci s KO Jednoty dôchodcov zorganizovala umelecký prednes poézie 

a prózy (11.3.2015), 

 v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom predstavila osobnosť 

Ľ. Štúra seniorom v zariadení sociálnych služieb Seniorvilla Trenčín 

(28.4.2015), 

 zorganizovala besedu so spisovateľkou J. Judinyovou o Ľ. Štúrovi 

a slovanskom svete pod názvom Cesta do Lužíc (28.4.2015), 

 v spolupráci s Maticou slovenskou, MO MS v Trenčíne, Trenčianskym 

osvetovým strediskom zorganizovala seminárne stretnutie pri príležitosti 200. 

výročia narodenia Ľ. Štúra (17.6.2015), 

 zorganizovala výchovno-vzdelávacie podujatie pozostávajúce z odbornej 

prezentácie, divadelného predstavenia a náučnej prehliadky lokalít Trenčína 

spojených so životom a odkazom Ľ. Štúra (24.6.2015), 

 aktívne sa zapojila do projektu Benchmarking v slovenských knižniciach, 

 podporila novovzniknutú knižnicu v zariadení pre seniorov na Lavičkovej ul. 

v Trenčíne knižným darom, kolektívnym čitateľským preukazom na bezplatné 

využívanie služieb VKMR a výpožičkou zvukových kníh, 

 propagovala a podporovala využívanie externých elektronických databáz, 
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 prihlásila sa do kampane „Do knižnice“ a prispievala aktuálnymi informáciami 

na webportál Tlačovej agentúry knižníc, 

 garantovala celoslovenské podujatie pre deti a mládež s názvom „Deň ľudovej 

rozprávky“, 

 propagovala podujatia a činnosti knižnice na www stránkach Trenčianskeho  

samosprávneho kraja, Mesta Trenčín, knihovníckeho portálu Infolib, v regionálnych 

a celoslovenských médiách a pod., 

 priebežne aktualizovala a inovovala webovú stránku knižnice, informovala verejnosť 

a reagovala na podnety na sociálnej sieti Facebook, 

 pracovala v poradných odborných knihovníckych komisiách (Súborný katalóg knižníc 

SR, Národná komisia pre služby, Koordinačná rada pre bibliografiu pri Národnom 

bibliografickom ústave SNK) a spolupracovala s profesijnými a stavovskými 

organizáciami (Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Slovenská asociácia 

knižníc, SNS IAML - Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia 

hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk), 

 v rámci cezhraničnej spolupráce: 

 uskutočnila v 2 pracoviskách európsky projekt „Noc s Andersenom“, 

 zapojila sa do 9. ročníka celoeurópskeho projektu Noc literatúry - čítanie 

na netradičných miestach s pestrým sprievodným programom, 

 Language Flower 2015 - Jazykový kvet – spoluorganizovala  akreditovanú 

súťaž  v prednese poézie, prózy a divadelných predstavení detí a mládeže, 

 poskytovala informácie ako Kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva, 

 pokračovala v realizácii projektu „Partnerské knižnice“, spolupracovala 

s Parlamentnou knižnicou NR SR, 

 zlúčením oddelení čitárne a internetu pre verejnosť zefektívnila a skvalitnila služby 

poskytované v budove na Hasičskej ul., 

 zreorganizovala šatňu na Jaselskej ul. použitím uzamykateľných skriniek, čím bola 

vytvorená diskrétna zóna pre návštevníkov knižnice, 

 spolupracovala pri založení odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne,  

 spolupracovala pri organizovaní podujatia Flores musarum 2015. 

2.3 Ľudské zdroje  
 

Ukazovateľ 2014 2015 
Nárast/ 

Úbytok 

Zamestnanci knižnice (FO) 53 47 -6 
Zamestnanci knižnice (úväzky – priemerný počet)  49,60 46,83 -2,77 

     - vykonávajúci knihovnícke činnosti (úväzky–priemer. počet)   39,88 38,29 -1,59 

Odborní zamestnanci s knihovníckym vzdelaním (FO)  30 30 0 

   -  z toho s VŠ s knihovníckym vzdelaním (FO)  5 5 0 
Priemer. mesač. mzda na 1 zamestnanca prepočítaná na plne zamestnaných 707,53 741,97 +34,44 

  Tabuľka 1 (Ľudské zdroje) 

Účasť na odborných a vzdelávacích podujatiach: 

 Školenie k daniam, Trenčín, 21.1.2015 

 Školenie Datalock, Trenčín, 5.2.2015 

 Valné zhromaždenie SAK, Martin, 3.3.2015 
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 Medzinárodné informatické sympózium INFOS 2015, Stará Lesná – Vysoké Tatry, 

16.4.2015 

 Zasadnutie Národnej komisie pre služby, Bratislava, 3.6.2015 

 Seminár Dni verejných knižníc, Martin, 10.6.2015 

 Seminár Komunitná knižnica, Žilina, 16.6.2015 

 Školenie Asseco Solutions a.s. - prezentácia noviniek a vylepšení a postupov prác 

v aplikácii iSPIN, Trenčín, 27.5.2015 

 Pracovná porada ekonómov a odboru finančného TSK, Trenčín, 19.6.2015 

 Pracovná porada s útvarom hlavného kontrolóra TSK k vnútornému systému prijímania, 

preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenských činností, Trenčín, 

26.6.2015 

 Odborný seminár pre knihovníkov verejných a školských knižníc In a out čítanie 

pre tínedžerov, Prievidza, 10.9.2015 

 Celoslovenská konferencia Knižnice 2015, Liptovský Ján, 29.9.-30.9.2015 

 Celoslovenská porada predsedov ZO Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR, Zvolen, 

2.-3.10.2015 

 Konferencia Profesia – knihovník – III. – metodik, Martin, 3.11.2015 

 23. medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka, Bratislava, 5.11.2015 

 Volebné valné zhromaždenie a seminár Slovenskej asociácie knižníc, Martin, 19.11.2015 

 Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť na Slovensku, Martin, 9.12.2015 

  

3 Hlavné ukazovatele činnosti 

Ukazovateľ Mer. 

jednotka 
Plán 2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Percento 

plnenia 

Knižničný fond k. j 226 500 219 943 97, 11 

Výpožičky k. j 400 000 379 970 94,99 

Registrovaní používatelia osoba 9 000 9 217 102,41 

Návštevníci knižnice osoba 170 000 169 853 99,91 

Vzdelávacie a kultúrne podujatia podujatia 450 524 116,44 

Výpožičný čas h/týž. 62 65* 104,84 

  Tabuľka 2 (Hlavné ukazovatele činnosti) 

* podľa metodických vysvetliviek k Ročnému výkazu o knižnici KULT 10-01 sa uvádza týždenný počet 

hodín najdlhšie otvoreného útvaru, vo VKMR je to pracovisko Internet pre verejnosť na Hasičskej ul. 

 

3.1 Knižničné fondy 
 

V oblasti doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov bola činnosť  

zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z Rámcového plánu činnosti na rok 

2015. 

a/ doplňovanie knižničných fondov 

 Doplňovanie knižničných fondov bolo ovplyvňované cenovou úrovňou dokumentov 

ponúkaných na knižnom trhu a nedostatočnou výškou finančného príspevku na nákup 

dokumentov. Na základe Metodického pokynu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
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MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k  určeniu štandardov pre verejné knižnice, by 

knižnica mala ročne kúpou získať minimálne 7 950 až 7 970 knižničných jednotiek. Tento 

ukazovateľ VKMR splnila iba na 53,6 %, pretože kúpou získala iba 4 267 kn. j. 

 V roku 2015 knižnica spracovala 5 243 nových kn. j. v celkovej hodnote 56 970,16 €,  

z toho predstavoval: 

- nákup (81,4 %) 4 267 kn. j. 49 011,27 € 

- dary (17,6 %) 922 kn. j. 7 478,32 € 

- náhrady (0,9 %) 49 kn. j. 457,57 € 

- vlastným nákladom (0,1 %) 5 kn. j. 23,00 € 

 

VKMR odoberala 289 titulov periodík získaných darom a nákupom. 

 Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala náučná literatúra 

pre dospelých (2 316 kn. j.) a najnižší náučná literatúra pre deti a mládež (144 kn. j.). 

Zo špeciálnych druhov dokumentov v roku 2015 VKMR spracovala 45 kn. j. audiovizuálnych 

dokumentov a 10 kn. j. elektronických dokumentov. 

 Nové dokumenty VKMR nakupovala s priemernou zľavou 30,44 %, dokumenty 

v hodnote 49 011,27 € boli nakúpené za 34 088,02 €. Priemerná maloobchodná cena 

nakúpených dokumentov bola 11,49 € a nákupná 7,99 €. 

b/ spracovanie knižničných fondov 

 Spracovanie knižničných fondov bolo plne automatizované v KIS Clavius 

do centrálnej elektronickej databázy RKIS kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK. Ku koncu roka 2015 databáza obsahovala 310 834 záznamov neperiodických publikácií 

a 950 záznamov periodík. Vzhľadom k tomu, že databázy jednotlivých organizácií sa spojili 

bez kontroly už vložených titulov, spoločná databáza obsahuje množstvo duplicitných 

záznamov, ktoré sa postupne odstraňujú. Bola uskutočňovaná priebežná kontrola duplicity 

titulov s vročením 2014, 2015 a pokračovala kontrola duplicity starších záznamov. Duplicitné 

záznamy boli odstraňované. Zároveň sa, v spolupráci participujúcich regionálnych knižníc, 

priebežne uskutočňovala kontrola slovníkov autorít, ktoré sa, vzhľadom k množstvu 

duplicitných záznamov, zlučovali.  

 Pretrvávajúcou úlohou knižnice bola retrospektívna konverzia knižničných katalógov 

v module RETRO. S ohľadom na komplexnú automatizáciu knižničných procesov, súčasný 

stav databázy a potreby pracovísk mimo centrálnej budovy knižnice, boli predmetom 

retrokonverzie špeciálne fondy: fond hudobnín a starý študijný fond. Retrokonverzia fondu 

hudobnín bola  v roku 2015 ukončená. 

c/ aktualizácia a ochrana knižničných fondov 

V  roku 2015 bolo vyradených spolu 9 786 kn. j. v celkovej hodnote 13 341,43 €. 

Z toho pre: 

- stratu 49 kn. j. 275,07 € 

- opotrebovanosť 7 264 kn. j. 6 798,37 € 

- aktualizácia 454 kn. j. 298,52 € 

- zastaranosť 180 kn. j. 125,08 € 

- chýbajúce pre revízii 1 839 kn. j. 5 844,39 € 

V 1. polroku 2015 sa uskutočnila revízia čiastkového knižničného fondu pracoviska 

literatúra pre deti a mládež. Revízia sa vykonávala automatizovane prostredníctvom 

knižnično-informačného systému Clavius. 
Ochranu knižných jednotiek pred stratou alebo odcudzením zabezpečovali 

elektromagnetické brány v centrálnom pracovisku na Jaselskej ul. 2, v pracoviskách Juh a Dlhé 
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Hony a rádiofrekvenčné zabezpečovacie zariadenie vo všeobecnej študovni. Elektronická ochrana 

knižného fondu umožňovala diskrétnu kontrolu návštevníkov. 

 

d/ stav knižničného fondu 

 

Podľa tematických skupín                                                                           

Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2014 

Prírastok 

k 31. 12. 2015 

Úbytok 

k 31. 12. 2015 

Stav k  

31. 12. 2015 

Odborná literatúra pre dospelých 115 113 kn. j. 2 316 kn. j. 2 117 kn. j. 115 312 kn. j. 

Krásna literatúra pre dospelých 68 786 kn. j. 1 721 kn. j. 2 353 kn. j. 68 154 kn. j. 

Odborná literatúra pre deti a mládež 9 777 kn. j. 144 kn. j. 740 kn. j. 9 181 kn. j. 

Krásna literatúra pre deti a mládež 30 810 kn. j. 1 062 kn, j. 4 576 kn. j. 27 296 kn. j. 

Spolu 224 486 kn. j. 5 243 kn. j. 9 786 kn. j. 219 943 kn. j. 

Tabuľka 3 (Stav KF podľa tematických skupín) 

 

Odborná lit. pre 
dospelých 52,43%

Krásna lit. pre 
dospelých 30,99%

Odborná lit. pre 
deti a mládež 
4,17%

Krásna lit. pre deti a 
mládež 12,41%

Zloženie knižničného fondu

Odborná lit. pre dospelých

Krásna lit. pre dospelých

Odborná lit. pre deti a mládež

Krásna lit. pre deti a mládež

 
Graf 1 (Zloženie knižničného fondu) 

 

Podľa druhu dokumentov                                                                  

Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2014 

Prírastok 

k 31.12. 2015 

Úbytok 

k 31. 12. 2015 

Stav 

k 31.12.2015 

Knihy a viazané ročníky periodík 214 277 kn. j. 5 177 kn. j. 9 786 kn. j. 209 668 kn. j. 

Hudobniny 4 789 kn. j. 10 kn. j. 0 kn. j. 4 799 kn. j. 

Audiovizuálne dokumenty 3 921 kn. j. 45 kn. j. 0 kn. j. 3 966 kn. j. 

Elektronické dokumenty 872 kn. j. 10 kn. j. 0 kn. j. 882 kn. j. 

Kartografické dokumenty 627 kn. j. 1 kn. j. 0 kn. j. 628 kn. j. 

Spolu 224 486 kn. j. 5 243 kn.j. 9 786 kn. j. 219 943 kn. j. 

         Tabuľka 4 (Stav KF podľa druhu dokumentu) 
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3.2 Knižnično-informačné služby (KIS)  
 

Knižnica poskytovala knižnično-informačné služby v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. 

z. ako súčasť zabezpečenia práva na informácie, v súlade so svojím zameraním 

a špecializáciou, so zreteľom na zabezpečenie rovnakého prístupu pre všetkých používateľov.  

Bezplatné knižnično-informačné služby predstavovali najmä absenčné a prezenčné 

výpožičky vlastného univerzálneho knižničného fondu, výpožičky špecifických dokumentov 

regionálneho charakteru, prístup k elektronickému katalógu a webovému sídlu knižnice, ústne 

a elektronické bibliografické, faktografické a referenčné informácie, prístup k elektronickým 

zdrojom, informačné prípravy žiakov a študentov, inštruktážne kurzy pre seniorov k základom 

práce s PC, organizovanie kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí.  

Knižnica naďalej poskytovala medziknižničnú výpožičnú službu, reprografické služby, 

vypracovávanie rešerší, prístup k výpočtovej technike a internetu, čo bolo spoplatnené 

podľa cenníka VKMR.  

Knižnično-informačné služby knižnica poskytovala v automatizovanom knižnično-

informačnom systéme Clavius vo všetkých  pracoviskách.    

Využívaním Regionálneho knižničného informačného systému v KIS Clavius v 12 

knižniciach a kultúrnych zariadeniach v Trenčianskom kraji zabezpečila VKMR pre čitateľov  

komfort pri vyhľadávaní dokumentov v čo najvýhodnejšej lokalite. 

Knižnica umožňovala: 

 bezplatný prístup k elektronickým informačným zdrojom do plnotextových databáz: 

- SpringerLink (národná licencia, financovaná v rámci projektu NISPEZ 

realizovaného CVTI SR),   

- EBSCO (národná licencia, financovaná SNK),  

 vo všetkých pracoviskách prístup na internet, k online katalógom vlastnej i ďalších 

knižníc, prístup k dostupným elektronickým databázam, 

 registrovaným používateľom ponúkala službu E-book on demand (elektronická kniha 

na objednávku)  – publikácie vydané pred r. 1936 v digitalizovanej forme z UKB.  

 

 Pokračovala v projekte Knižnica pod holým nebom, v rámci ktorého opäť otvorila 

15.6.2015 Letnú čitáreň vo dvore knižnice na Jaselskej ul. V atraktívnom priestore 

poskytovala bezplatne širokej verejnosti prístup k viac ako 30-tim titulom priebežne 

aktualizovaných periodík, knihám z burzy a materiálom propagujúcim Trenčiansky kraj. 

Inovovala služby Letnej čitárne o drevené držiaky na tlačoviny, doplnila ponuku periodík 

o regionálne obecné a mestské noviny a ponúkla možnosť pracovať v Letnej čitárni 

nezamestnaným v rámci absolventskej praxe. Otváracie hodiny Letnej čitárne boli v pondelok 

a štvrtok od 10.00 do 16.00 a  navštívilo ju spolu 370 návštevníkov, ktorí si prezenčne 

vypožičali 591 titulov. 

 

 V roku 2015 knižnica  realizovala 379 970  výpožičiek, z toho: 

 292 281 výpožičiek kníh  

 85 749 výpožičiek periodík  

 1 940 špeciálnych dokumentov. 
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Odborná lit. pre 
dospelých 29,55%

Krásna lit. pre 
dospelých 32,82%

Odborná lit. pre 
deti a mládež 

2,53%

Krásna lit. pre deti 
a mládež 12,02%

Periodiká 22,57%

Špeciálne 
dokumenty; 0,51%

Výpožičky podľa druhu literatúry

Odborná lit. pre dospelých

Krásna lit. pre dospelých

Odborná lit. pre deti a mládež

Krásna lit. pre deti a mládež

Periodiká

Špeciálne dokumenty

 
Graf 2 (Výpožičky podľa druhu literatúry) 

 

 

Z celkového počtu výpožičiek  bolo 291 047  (76,60%)  absenčných a 88 923 (23,40%) 

prezenčných. Z celkového počtu 1 940 výpožičiek špeciálnych dokumentov si používatelia 

vypožičali 988 audiovizuálnych dokumentov, 61 elektronických dokumentov a 891 iných 

špeciálnych dokumentov.  

Nevidiaci a slabozrakí občania si vypožičali 941 zvukových kníh. 

Knižnica vybavila pre používateľov VKMR 376 požiadaviek na MVS z iných knižníc. 

Prostredníctvom MVS vypožičala 413 knižničných dokumentov pre používateľov do iných 

knižníc. 

Na jedného obyvateľa mesta pripadlo 6,81 výpožičky a na jedného registrovaného 

používateľa 41,22 výpožičiek.     

Možnosť prístupu na internet využilo 10 095 registrovaných i neregistrovaných 

používateľov,  z toho 1 038 detí do 15 rokov. 

VKMR evidovala 14 277 registrovaných bibliografických a faktografických informácii, 

vo vybraných pracoviskách evidovala 5 949 elektronických referenčných požiadaviek 

a v rámci služby  „Spýtajte sa knižnice“  reagovala na 32 otázok týkajúcich sa jej knižnično-

informačných služieb a organizovaných aktivít. 

 

        Knižnica poskytovala informácie súvisiace s Parlamentnou knižnicou NR SR 

a Kontaktným miestom Úradu priemyselného vlastníctva. 

 

Prostredníctvom biblioboxu sa v roku 2015 vrátilo 2 751 výpožičiek.  

   

 

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2015 – Príloha č. 1       
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Obrázok 2 (Prezentácia knihy 

rozhovorov A. Baláža s R. Dobiášom) 

Odborná lit. pre dospelých

Krásna lit. pre dospelých

Odborná lit. pre deti a mládež

Krásna lit. pre deti a mládež

Periodiká

118 656

124 524

11 331

49 535

90 906

112 278

124 717

9 624

45 662

85 749

Výpožičky

rok 2014

rok 2015

 
Graf 3 (Výpožičky – porovnanie s minulým rokom)  

 

3.2.1 Knižnica ako otvorený komunitný priestor  

 

VKMR zastrešovala a podporovala 

činnosť Literárneho klubu OMEGA, 

v rámci ktorého boli organizované: 

 pravidelné mesačné stretnutia 

s diskusiami o literatúre, autorskými 

čítaniami, 

 prezentácie literárnej tvorby: Jána 

Maršálka, knihy rozhovorov A. 

Baláža s R. Dobiášom, I. Bulkovej, 

K. Hudecovej, Š. Kuzmu. 
 

V spolupráci s OZ Ars Vivendi – Ligou  

za duševné zdravie VKMR zorganizovala 

10 prednášok a diskusných fór na aktuálne psychologické, spoločenské a medicínske témy: 

 Keď duša bolí... - diskutovala MUDr. K. Kusá,  

 Keď jedlo plní neobvyklé úlohy - diskutovala MUDr. T. Madleňáková, 

 Čo prežíva autista? - diskutovala MUDr. B. Birešová, 

 Páchanie zla a ľudská prirodzenosť – existuje súvislosť?  - diskutoval Doc. MUDr. 

J. Hašto, PhD., 

 Starnutie a Alzhaimerova demencia - diskutovali MUDr. M. Margočová, 

MUDr. M. Turáková, 

 Cesta do neba či do pekla -  diskutovala  MUDr. M. Bulková, 

 Polysomnografia – spánkové laboratórium – diskutoval MUDr. B. Moťovský, PhD., 

 Narušené komunikačné schopnosti u detí – diskutovala Mgr. T. Čameková, 

 Psychiatrická liečba – len dobrovoľne? – diskutujú MUDr. M. Raninvová, 

PhDr. I. Červeňanová, 
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 Ako byť asertívny a nie agresívny? – diskutujú PhDr. I. Ilavská, PhDr. I. Červeňanová. 

 

 VKMR spolupracovala so združením WUG (Windows User Group) pri organizácii 

diskusií o najnovších informačných technológiách. 

 

VKMR posilnila partnerstvá o spolupráci s kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín: 

 v spolupráci s Trenčianskym múzeom a Centrom environmentálnych aktivít Trenčín 

zorganizovala prednášku historičky J. Karlíkovej a environmentálneho aktivistu 

R. Medala na tému Čerešňový sad v lesoparku Brezina, spojenú s prezentáciou 

fotografií a historických pohľadníc, 

 v spolupráci s mestom Trenčín zorganizovala prezentáciu novej legendy a knižky 

významnej osobnosti slovenskej pantomímy Vlada Kulíška „Štefan – trenčiansky 

mestský bubeník“, ilustrovanej výtvarníkom Jozefom Vydrnákom. Súčasťou podujatia 

bola tlačová beseda k multižánrovému nočnému open-air podujatiu v uliciach 

Trenčína, 

 v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom, Maticou slovenskou, Miestnym 

odborom Matice slovenskej v Trenčíne a Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov 

na Slovensku Trenčín zorganizovala seminárne stretnutie pri príležitosti 200. výročia 

narodenia Ľ. Štúra, 

 v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne zorganizovala: 

- hudobno-poetický večer Trojružový peľ za účasti poetky Kataríny Hudecovej, 

speváčky Simy Martausovej, spisovateľky Zuzany Laurinčíkovej a herca 

Juraja Sarvaša, 

- Noc literatúry – verejné čítanie na netradičných miestach, 

- Stretnutie s hereckou legendou, recitátorkou E. Kristínovou, 

- Oceňovanie kultúrnych pracovníkov Flores musarum 2015. 

 

V spolupráci s Materským centrom Srdiečko vo viacerých lokalitách mesta (stred, Juh, 

Dlhé Hony,  Kubra)  organizovala cyklus „Hľadáme stratenú rozprávku“ pre najmenšie deti 

a ich rodičov na materských a rodičovských dovolenkách, ktorých sa zúčastnilo 

164 návštevníkov. 

 

VKMR v spolupráci s KO Úniou žien Slovenska v Trenčíne uskutočnila: 

 besedu so spisovateľkou a farmárkou Erikou Hornákovou, 

 prezentáciu spevníka a najnovšieho CD speváčky Lýdie Fajtovej, 

 besedu so speváčkou, spisovateľkou, lekárkou Marcelou Laiferovou, 

 9. ročník celoeurópskeho projektu Noc literatúry v Trenčíne za účasti herečky Idy 

Rapaičovej a spisovateľky Margity Ivaničkovej, 

 hudobno-poetický večer Trojružový peľ za účasti poetky Kataríny Hudecovej, 

speváčky Simy Martausovej, spisovateľky Zuzany Laurinčíkovej a herca Juraja 

Sarvaša, 

 okresné a krajské kolo 48. ročníka umeleckého prednesu poézie a prózy Vansovej 

Lomnička, 

 besedu so spisovateľkou Andreou Coddington, 

 besedu so spisovateľkou, novinárkou, prekladateľkou Irenou Brežnou, 

 prezentáciu románu Jozefa Banáša s názvom Dementi, 

 prezentáciu zborníka Ľudovít Štúr mojimi očami, vydaného pri príležitosti 200. 

výročia narodenia Ľ. Štúra. 
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Obrázok 3 (Prezentácia knihy P. Gáboríka 

Otec, teraz to už môžeš vydať) 

 

VKMR vytvorila partnerstvo o spolupráci s Neziskovou organizáciou Voices, s ktorou 

zorganizovala premietania krátkych filmov s diskusiami na témy: 

 Svet sa nás týka, 

 Nepočujúca väčšina, 

 Občianska spoločnosť pre začiatočníkov. 

 

VKMR posilnila partnerstvo o spolupráci s MO Matice slovenskej v Trenčíne, s ktorým 

zorganizovala: 

 prezentáciu zborníka Ľudovít Štúr mojimi očami, vydaného pri príležitosti 

200. výročia narodenia Ľ. Štúra, 

 krajskú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy seniorov trenčianskeho kraja 

pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra, 

 besedu so spisovateľkou Janou Judinyovou na tému Ľudovít Štúr a slovanský svet 

(Cesta do Lužíc), 

 ustanovujúce stretnutie trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, 

 slávnostné vyhodnotenie výsledkov XXIII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže 

Jozefa Braneckého. 

 

VKMR posilnila partnerstvo o spolupráci s Klubom starých Trenčanov MO MS v Trenčíne, 

s ktorým zorganizovala prednášky regionálneho historika Vojtecha Brabenca s diskusiou 

o viacerých významných kapitolách dejín priemyslu v Trenčíne na témy: 

 Niekdajšia amatérska fotografia v Trenčíne, 

 Virtuálne pamätné tabule Trenčína, 

 Niekdajšie textilné a odevné závody v Trenčíne. 

 

VKMR posilnila partnerstvo o spolupráci so Základnou umeleckou školou 

K. Pádivého v Trenčíne, s ktorou zorganizovala: 

 prezentáciu spevníka a najnovšieho CD speváčky Lýdie Fajtovej, 

 besedu s básnikom, členom Spolku slovenských spisovateľov, Pavlom Hamžíkom 

Zemplínskym spojenú s prezentáciou jeho diela Spev o Trenčíne – meste na rieke, 

 projekt s cieľom vrátiť ku knihám malých aj dospelých – Celé Slovensko číta deťom, 

 charitatívne vianočné podujatie Svet stále lásku má, 

 prednášku s prezentáciou a  divadelným predstavením o osobnosti Ľ. Štúra. 

 

VKMR posilnila partnerstvo   

o spoluprácu: 

 s vydavateľstvom IKAR, s ktorým 

zorganizovala: 

o prezentáciu ilustrovanej 

kuchárky pre malých aj veľkých 

„Z hrnca do rozprávky“, za 

účasti autorov – Barbory 

Rakovskej a Roba Pappa, 

o besedu s Pavlom Gáboríkom 

a prezentáciu biografie výnimoč- 

ného hokejistu z pera jeho 

vlastného otca,   
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o autorskú prezentáciu románu Jozefa Banáša „Velestúr“, 

o besedu so speváčkou, spisovateľkou, lekárkou Marcelou Laiferovou, 

o  prezentáciu najnovších románov spisovateľky Andrey Coddington – Jozef 

Bednárik; Divoké kone, 

 s vydavateľstvom Slovart, s ktorým zorganizovala prezentáciu detskej knihy „Traja 

kamoši a fakticky fantastický bunker“, za účasti autorky Barbory Kardošovej, 

ilustrátorky Katky Slaninkovej a milovníka kníh Dada Nagya, 

 a s vydavateľstvom Sofian, s ktorým zorganizovala besedu o aktuálnych témach 

v literatúre i spoločnosti so spisovateľmi, redaktormi časopisu Zem a Vek Tiborom 

Eliotom Rostasom, Mariánom Benkom a Ľubomírom Huďom, 

 s vydavateľstvom Artis Omnis, s ktorým zorganizovala prezentáciu knihy „Malý 

kúsok duše“ z pera televíznej redaktorky Kataríny Tekeľovej, 

 s vydavateľstvom Aspekt a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc, s ktorými 

zorganizovala besedu so spisovateľkou, novinárkou, prekladateľkou Irenou Brežnou, 

ktorá svoje detstvo prežila v Trenčíne a v roku 1968 emigrovala do Švajčiarska, 

spojenú s prezentáciou jej najnovšej knihy Nevďačná cudzinka, 

 so Slovenským centrom PEN, s ktorým zorganizovala besedu a autogramiádu 

so spisovateľmi Petrou Nagyovou-Džerengovou, Jozefom Slovákom a Marekom 

Mittašom, 

 s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Kolégiom piaristov 

v Trenčíne, s ktorými zorganizovala astronomicko-vedecký deň pre verejnosť „Dni 

Maximiliána Hella“, 

 so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc a Krajským riaditeľstvom 

Policajného zboru v Trenčíne, s ktorými zorganizovala preventívnu aktivitu 

Policajného zboru SR v rámci kampane zameranej na problematiku násilia 

pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách. 

 

VKMR rozšírila sieť marketingových a mediálnych partnerstiev založených 

na princípe reciprocity za účelom materiálno-technického a propagačného zabezpečenia 

projektu „Letná čitáreň“, v rámci ktorého poskytuje časť knižnično-informačných služieb 

na pešej zóne pod holým nebom. Knihy, noviny a časopisy sú návštevníkom dostupné vonku, 

bezplatne a pre všetkých od júna do septembra. 

 

Poskytovala priestor na činnosť a spoluprácu Jednote dôchodcov na Slovensku, Únii 

nevidiacich a slabozrakých, Slovenskej akademickej a informačnej agentúre, n. o., 

organizátorom súťaže Jazykový kvet, kultúrnym zariadeniam, občianskym 

a záujmovým združeniam a spolkom, školským a mimoškolským zariadeniam a pod. 

 

3.2.2 Aktivity pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva  

 

V súlade s Národným programom rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným 

postihnutím VKMR prispievala k odstraňovaniu bariér v prístupe ku všetkým aktivitám, 

k zmierneniu sociálnych rozdielov, izolácie a marginalizácie znevýhodnených skupín 

obyvateľstva: 

 ako jediná inštitúcia v Trenčíne požičiavala 32 slabozrakým a nevidiacim občanom 

zvukové knihy a  periodiká v Braillovom písme i na CD nosičoch,  

 zorganizovala prednášku „Novinky vo svete zvukových kníh“, o službách 

pre nevidiacich a slabozrakých v trenčianskej knižnici, 
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 spolupracovala pri organizovaní 7. ročníka celoštátnej súťaže v čítaní a písaní 

Braillovho písma,  

 spolupracovala so Slovenským hemofilickým združením pri organizovaní „Kvapky 

krvi“,   

 spolupracovala s občianskym združením Ars Vivendi - umenie žiť, na podporu 

duševného zdravia a na pomoc duševne chorým v regióne Trenčín, pri besedách 

a prednáškach s odborníkmi, 

 pre telesne postihnutých poskytovala bezbariérový prístup v pracoviskách na Jaselskej 

ul., na Juhu, Dlhých Honoch a v Kubrej, 

 špeciálne aktivity realizovala pre žiakov Špeciálnej základnej školy internátnej 

Vladimíra Predmerského v Trenčíne, 

 formou odbornej prezentácie predstavila osobnosť Ľ. Štúra seniorom v zariadení 

Seniorvilla v Trenčíne, 

 pre 53 seniorov uskutočnila 31 inštruktáží na zvládnutie základov práce s PC 

a komunikácie prostredníctvom e-mailovej pošty „Babi, pošli mi to mejlom“,  

 podporovala novovzniknutú knižnicu v zariadení pre seniorov na sídlisku Juh, 

 nezamestnaným ponúkla možnosť zamestnania v rámci absolventskej praxe, 

 znevýhodneným skupinám dospelých i detí - ZŤP, dôchodcom, chovancom detských 

domovov a pod. poskytovala, v zmysle knižničného poriadku, finančné zľavy 

pri poskytovaní knižnično-informačných služieb a pod.  

3.2.3 Voľnočasové a vzdelávacie aktivity detí a mládeže  

 

V súlade s Národným akčným plánom pre deti na roky 2013-2017 knižnica organizovala 

kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež s dôrazom na podporu čítania, 

upevňovanie čitateľských návykov, na zmysluplné využívanie voľného času a ponuku 

preventívnej alternatívy proti asociálnym javom v spoločnosti: 

 zorganizovala 398 podujatí a 14 tematických výstav zameraných adresne na detského 

čitateľa s účasťou 10 361 detských návštevníkov. 

 pre žiakov ZŠ a SŠ zorganizovala 163 exkurzií a hodín informatickej výchovy  - 

Vitajte v knižnici, 

 v rámci propagácie činnosti a služieb knižnice pracovníčky pracoviska literatúra 

pre deti a mládež interaktívnou formou prezentovali knižnicu žiakom základných škôl 

počas vyučovania v rámci podujatia „Knižnica ide do školy“ a deťom „Knižnica ide 

do škôlky“, 

 žiakom sprostredkovala osobné stretnutia a besedy so spisovateľmi: 

V. Valachovičovou Ryšavou, G. Futovou, M. Demitrovou, M. Ivaničkovou, 

G. Murínom, B. Kardošovou, D. Hevierom, E. Rúčkovou, moderátormi B. Rakovskou, 

L. Šóošovou, spevákom R. Pappom a pod., 

 v šk. roku 2014/2015 zorganizovala 51. ročník medziškolskej a medzitriednej súťaže 

v čítaní, Čítajme všetci - čítanie je super, do ktorej sa zapojilo 429 žiakov z 21 tried 

zo 4 ZŠ v Trenčíne, so zážitkovým vyhodnotením s podtitulom „Ako pomôcť 

v tiesni?“, zameraným na spôsoby a zásady poskytnutia prvej pomoci, 

 zorganizovala 13. ročník krajskej literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme, do ktorej sa 

zapojilo 300 žiakov z Trenčianskeho kraja, ktorí poslali 325 súťažných literárnych 

prác, 

 podieľala sa na organizovaní krajského seminifinále akreditovanej súťaže v prednese 

poézie, prózy a drámy detí a mládeže v cudzích jazykoch Jazykový kvet – Language 

Flower 2015, 
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 zapojila sa do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom organizovaného 

pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy. Noc s bohatým programom strávilo 

v 2 pracoviskách VKMR 70 detí, vrátane chovancov DD Lastovička, 

 detský čitateľský maratón organizovaný UNICEF, SAK a Linkou detskej istoty 

„Čítajme si...“, v rôznych lokalitách mesta aktívne absolvovalo 1 185 žiakov ZŠ, 

 zapojila sa do celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom, v rámci ktorého si 

200 detí vypočulo od predsedu TSK, primátora Trenčína, S. Havelkovej, 

M. Ivaničkovej, T. Hujdiča úryvky z ich obľúbených kníh, 

 pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra zorganizovala populárno-náučné 

podujatie s názvom 200 rokov po Štúrovi, na príprave ktorého participovali 

dobrovoľníci a žiaci ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne a ktoré pozostávalo z  odbornej 

prezentácie, divadelného predstavenia a náučnej prehliadky lokalít Trenčína spojených 

so životom a odkazom Ľ. Štúra, 

 zorganizovala slávnostný zápis do knižnice – Pasovanie prvákov v knižnici,   

 v pracovisku literatúra pre deti a mládež pomáhalo pri viacerých aktivitách 

a činnostiach 10 detských dobrovoľníkov v rámci projektu „Priatelia knižnice“,  

 naďalej  bezplatne poskytovala KIS deťom z Detského domova Lastovička v Trenčíne,  

 pravidelne mesačne ponúkala školským klubom vo všetkých pracoviskách priestor 

na kultúrne doplnenie ich mimoškolského programu na rozmanité témy, napr. Žabiak 

a cudzinec, Fašiangy, Veselé čítanie a počítanie a pod., 

 poskytovala priestory na prezentáciu literárnej a výtvarnej činnosti a hudobnej 

a dramatickej produkcie žiakov ZŠ, SŠ, ZUŠ, ŠZŠI a detí z MŠ v Trenčíne, 

 inštalovala aktuálne tematické  výstavky kníh pre deti a ďalšie. 

 

Ďalšie podujatia obsahuje kapitola 3.8 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

a Príloha č. 3. 

 

3.2.4 Doplnkové služby  

 

Knižnica poskytovala registrovaným používateľom doplnkové služby, napr.: kopírovanie, 

skenovanie, tlač.  

 

3.3 Registrovaní používatelia, fyzická a virtuálna návštevnosť knižnice  
 

K 31.12.2015 knižnica evidovala 9 217 registrovaných používateľov, z toho 2 028 detí 

do 15 rokov.      

                                                                                                   

VKMR zaznamenala 169 853 návštevníkov, z toho fyzicky knižnicu navštívilo 139 436 

registrovaných i neregistrovaných návštevníkov, návštevníkov kultúrno-spoločenských 

podujatí a používateľov internetu pre verejnosť.  

 

Webovú stránku knižnice navštívilo 30 417 virtuálnych návštevníkov, ktorí zrealizovali  

187 862 zobrazení stránky a využili možnosti vyhľadávania v on-line katalógu VKMR, 

v Súbornom katalógu knižníc TSK, rezervovania a predlžovania vypožičaných kníh a službu 

„Spýtajte sa knižnice“.   
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Graf 4 (Návštevníci knižnice) 
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Graf 5 (Používatelia knižnice – porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka) 

 

3.4   Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 
 

 Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť bola súčasťou knižnično-

informačných služieb knižnice: 

 VKMR koordinovala bibliografickú a edičnú činnosť verejných knižníc Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, uskutočnila krajskú poradu bibliografov, 
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 získavala, spracovávala, sprístupňovala a archivovala regionálne dokumenty 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, návštevníkom poskytovala informácie 

ako oficiálne Informačné miesto Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

 excerpovala 60 titulov regionálnych,  229 titulov  celoslovenských periodík  

a analyticky spracovávala regionálne zborníky a publikácie do elektronickej 

regionálnej článkovej databázy, ktorá obsahuje  72 625 záznamov,  

 priebežne dopĺňala elektronickú bibliografickú databázu špeciálnych regionálnych 

dokumentov TSK v  module Brožúry,  ktorá obsahuje 3 015 záznamov,    

 dopĺňala regionálnu databázu osobností a udalostí REGIO, ktorá obsahuje 3 585 

záznamov,  

 na požiadanie vypracovala 184 rešerší, 

 poskytla 14 277 registrovaných bibliografických a faktografických informácií, 5 949 

elektronických referenčných služieb zo všetkých vedných oblastí a informácií 

vyplývajúcich zo zmluvy s Úradom priemyselného vlastníctva a Parlamentnou 

knižnicou NR SR, ktorých kontaktné pracoviská  sú umiestnené v knižnici, 

 poskytla 1 048 ARI (adresných informácií) pre odborných pracovníkov, samosprávu 

a štátnu správu trenčianskeho regiónu, 

 poskytovala konzultačné a poradenské služby, 

 realizovala informačnú výchovu žiakov ZŠ, SŠ, 

 archivovala dokumenty o VKMR. 
 

Informačné služby boli  poskytované vo všetkých pracoviskách knižnice v súlade s ich 

zameraním.  

3.5 Edičná a publikačná činnosť  
 

Edícia Bibliografia 

 Kalendár výročí osobností a udalostí okresov Bánovce nad Bebravou,  Myjava,       

Nové Mesto nad Váhom a Trenčín na rok 2015. Zost. Mgr. P. Dombaiová - 92 s. 

 Drahoslav Pavel Machala: bibliografický leták / zost. Petra Dombaiová.- TN : VKMR,   

 2015.- 4 s.  

  František Jaroš: personálna bibliografia / zost. Petra Dombaiová.- TN : VKMR, 2015.-   

       28 s. 

 Kornel Földvári: bibliografický leták / zost. E. Struhárová.- TN : VKMR, 2015.- 4 s. 

 Jozef Lehocký: personálna bibliografia / zost. P. Dombaiová.-TN : VKMR, 2015.-11 s. 

ISBN 978-80-85135-52-7 

 Viliam Klimáček: výberová personálna bibliografia /zost. E. Struhárová. – TN : 

VKMR, 2015.-31 s. ISBN 978-80-85135-51-0 

 Stanislav Vančo: výberová personálna bibliografia (zost. P. Dombaiová. – TN : 

VKMR, 2015.-23 s. ISBN 978-80-85135-50-3 

  Kultúra a osveta v tlači : odporúčajúca bibliografia / zost. Eva Struhárová.- TN :    

VKMR, 2015.- 5 s. - elektronický zdroj.-  

 Zoznam periodík dochádzajúcich do Verejnej knižnice Michala  Rešetku v Trenčíne 

v roku 2015. Zost. J. Bzdušková – 7 s. 

Kalendár výročí osobností Nového Mesta nad Váhom v roku 2016 / zost. E. 

Struhárová.-  TN : VKMR, 2015.- 7 s. elektronický zdroj 

 Dolná Poruba (1355-2015): bibliografický leták / zost. Eva Struhárová.- 4 s. 

Svetloslav Veigl. 1915-2010. [prospekt] / zost. Eva Struhárová.- Trenčín : VKMR; 

TNOS, 2015.- Skladačka 
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Edícia Dokumentácia 

 Analýza činnosti verejných knižníc TSK za rok 2014 podľa Ročného výkazu 

o knižnici. Zost. Mgr. M. Zobková -  15 s. 

 Koncepcia rozvoja Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne na roky 2015-2020. 

Zost. Ing. G. Krokvičková – 11 s., 7 s. príl. 

 Rámcový plán činnosti na rok 2015. Zost., Bc. S. Fabová, Bc. L. Sládková, 

PhDr. D. Stupavská, Mgr. M. Zobková - 14 s.   

 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2014. Zost. Ing. G. Krokvičková, 

Bc. S. Fabová, PhDr. D. Stupavská, Bc. L. Sládková, Bc. M. Duffeková, 

Mgr. P. Martinák, Mgr. M. Zobková - 51 s. 

 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za 1. polrok  2015. Zodp. red. Ing. G. 

Krokvičková - 38 s. 

 

Edícia Metodika 

 Knihovník: viac než len metodický časopis pre verejné knižnice okresov Trenčín, Nové 

Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2015, roč. 33 , č. 1/2015, 23 s. 

 Knihovník: viac než len metodický časopis pre verejné knižnice okresov Trenčín, Nové 

Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2015, roč. 33 , č. 2/2015, 23 s. 

 

Iné 

 Vinše nad zlato. Vyjadrenia osobností kultúrneho života k 90. narodeninám 

trenčianskej knižnice. Zost. Peter Martinák. – Trenčín : VKMR, 2015. – 71 s. 

ISBN 978-80-85135-47-3 

 200 rokov po Štúrovi. Bulletin zážitkovo-náučných aktivít trenčianskej knižnice 

realizovaných s finančnou podporou MK SR v rámci Roku Ľ. Štúra. Zodp. red. Ing. G. 

Krokvičková. – Trenčín: VKMR, 2015. – 39 s. ISBN 978-80-85135-49-7 

 

Publikačná činnosť pracovníkov knižnice bola zameraná na propagáciu a zviditeľňovanie 

služieb knižnice a na jej aktivity. 

 

Publikačná činnosť o knižnici – Príloha č. 2 

 

3.6 Metodická činnosť  
 

Metodická činnosť knižnice vychádzala zo zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a 

Zriaďovacej listiny VKMR. 

Metodické pôsobenie knižnica realizovala v troch rovinách: krajskej, regionálnej 

a vo vnútri vlastnej knižnice: 

 

a) v krajskej pôsobnosti 

 koordinovala, metodicky a poradensky usmerňovala regionálne knižnice v TSK,  

 poskytovala odborné rady a skúsenosti pri zvládnutí rutinnej prevádzky KIS Clavius, 

synchronizácii automatizovaných knižnično-informačných procesov v rámci 

Trenčianskeho kraja,  

 zosumarizovala Ročné výkazy KULT 10-01 o knižniciach za r. 2014 za Trenčiansky kraj , 

 zhromaždila a spracovala štatistické výsledky o činnosti verejných knižníc TSK, výsledky 

zverejnila v dokumentačnom materiáli, 

 poskytovala metodickú pomoc a poradenské služby knižniciam iných typov v regióne,  
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 zorganizovala pracovné stretnutie k rozborom činnosti verejných knižníc TSK za rok 2014 

za prítomnosti zástupcov Odboru školstva a kultúry TSK a PhDr. E. Janšovej a PhDr. I. 

Kilárovej, CSc. zo SNK, 

 plnila úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v TSK, evidovala 

a archivovala bibliografickú produkciu kraja, 

 

b) v regionálnej pôsobnosti 

 pri riešení knižničných problémov a elektronizácii knižničných procesov poskytovala 

metodickú pomoc a poradenské služby mestským a obecným knižniciam a ich 

zriaďovateľom alebo zakladateľom (spolu 52 metodických konzultácií), zaškoľovala 

knihovníkov obecných knižníc, 

 poskytovala odborné konzultácie k elektronizácii knižničných procesov v knižniciach 

regiónu,  

 zrealizovala 35 metodických návštev obecných knižníc, 

 zhromaždila a spracovala Ročné výkazy KULT 10-01 o knižniciach okresov Trenčín, 

Nové Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou a Myjava za r. 2014 elektronickou formou,  

 vydávala metodický časopis Knihovník: viac než len metodický časopis pre verejné 

knižnice okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava 

 

c) v rámci knižnice 

 garantovala a koordinovala automatizáciu knižničných procesov v KIS Clavius 

vo všetkých pracoviskách VKMR, zabezpečovala plynulý chod softvérového 

a hardvérového vybavenia knižnice, 

 komunikovala s firmou Lanius a jej servisným technikom v prípade poruchy, opráv alebo 

iných problémov v KIS Clavius a s informatikmi TSK, ako správcami spoločného serveru 

Regionálneho knižnično-informačného systému,  

 metodicky usmerňovala a poskytovala odbornú inštruktáž pri práci s automatizovanými 

knižničnými procesmi pracovníkom knižnice, 

 priebežne aktualizovala web stránku knižnice, 

 v KIS Clavius spracovávala informácie z oblasti knihovníctva a požičiavala knihovnícku 

literatúru, 

 poskytla údaje o činnosti knižnice k projektu „Benchmarking knižníc“. 

 

3.7  Elektronizácia knižnično-informačných procesov        
 

VKMR bola súčasťou Regionálneho knižničného informačného systému so spoločným 

serverom v TSK. Využívala KIS Clavius a spoločnú e-mailovú poštu Teamware Office.  

Prevádzka knižnično-informačných služieb bola na všetkých pracoviskách plne 

automatizovaná v KIS Clavius, využívané boli moduly akvizície všetkých druhov 

dokumentov, katalogizácie kníh, máp, hudobnín a brožúr, evidencie periodík, analytického 

popisu článkov, OPAC (vyhľadávanie, rešerše), CLEX (služby-výpožičný protokol), www 

katalóg, zdieľaná katalogizácia, e-maily čitateľom, REGIO (regionálne databázy).           

   

Kvantitatívny ukazovateľ stavu výpočtovej techniky, ktorý knižnica vlastnila 

k 31.12.2015 predstavoval 70 osobných počítačov, 2 notebooky a 1 server. 

 

Knižnica, ako Kontaktné informačné miesto pre oblasť patentových informácií, 

vynálezov, označení tovarov a služieb a priemyselného vlastníctva, mala od Úradu 

priemyselného vlastníctva SR zapožičanú 1 tlačiareň. 
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Na vyhľadávanie v on-line katalógu VKMR používateľom slúžili 3 PC v pracovisku 

odbornej  literatúry, 1 PC v pracovisku krásnej literatúry a 1 PC vo vstupných priestoroch 

na Jaselskej ul. 

 

Knižnica bola naďalej pripojená na internetovú sieť Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Optikou boli pripojené k internetu služobné počítače na Hasičskej ul., wifi pripojením 

služobné počítače na Jaselskej ul., ostatné pracoviská knižnice využívali DSL pripojenie 

k internetu.  

Registrovaným používateľom študovne na Jaselskej ul. bolo k dispozícii bezplatné 

bezdrôtové pripojenie do siete internet prostredníctvom Wi-Fi, ktorá umožňovala online 

pripojenie naraz vyše dvadsiatim používateľom.  

Na internet bolo v knižnici k 31.12.2015 pripojených 48 pracovných staníc, z toho 14 

PC pre verejnosť. Knižnica vlastnila 1 mobilné pripojenie na internet. 

 

Ponuku prezerať web stránky knižnice, ktorých súčasťou je okrem iného on-line katalóg 

VKMR, Súborný katalóg knižníc TSK, možnosť on-line rezervovania vypožičaných kníh 

z fondu knižnice, možnosť on-line predlžovania vypožičaných kníh a službu „Spýtajte sa 

knižnice“ využilo 30 417 virtuálnych návštevníkov, ktorí zrealizovali 187 862 zobrazení 

stránky.  

 

Ukazovateľ Plán  2015 
Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Percento 

plnenia 

Počet PC 70 70 100 

Počet PC vo vlastníctve VKMR 59 70 118,64 

Počet PC s pripojením na internet 61 48 78,69 

Počet PC s internetom pre verejnosť 30 14 46,67 

Počet návštevníkov web stránky - 30 417 - 

  Tabuľka 5 (Výpočtová technika) 

                              

3.8 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 
 

 Kultúrne a vzdelávacie aktivity knižnice sa zameriavali na propagovanie pôvodnej 

slovenskej krásnej i odbornej literatúry pre deti i dospelých a zoznamovanie verejnosti s jej 

autormi prostredníctvom besied, prezentácií kníh, literárno-hudobných popoludní, súťaží 

a diskusných klubov, s dôrazom na prezentovanie spisovateľov, amatérskych autorov 

a významné osobnosti Trenčína a Trenčianskeho kraja. 

 

VKMR uskutočnila 524 kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí, z toho 398 

pre deti do 15 rokov. Navštívilo ich  14 001  návštevníkov,  z toho 10 361 detí do 15 rokov: 

 verejnosti predstavila spisovateľov: E. Hornákovú,  V. Valachovičovú-Ryšavú, 

M. Demitrovú, P. Gáboríka, T. E. Rostasa, A. Baláža, J. Banáša, J. Jilíka, 

M. Laiferovú, F. Jaroša, J. Judínyovú, M. Ivaničkovú, P. Hamžíka-Zemplínskeho, 

J. Sedláčka, G. Murína, B. Kardošovú, D. Heviera, J. Pronskú, K. Hudecovú, 

Z. Laurinčíkovú, A. Coddington, M. Zacha Kučeru, L. Siposovu, I. Brežnú, 

J. Lehockého, E. Ručkovú, I. Bukovského, V. Klimáčka, S. Kuzmu, S. Vanča, 
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Obrázok 4 (Prezentácia spevníka 

a najnovšieho CD speváčky L. Fajtovej) 

J. Banáša, K. Tekeľovú, ilustrátorku K. Slaninkovú, míma V. Kulíška, ilustrátora 

J. Vydrnáka, propagátora detských kníh T. Hujdiča,  moderátorky B. Rakovskú, 

L. Šóošovú, speváčku L. Fajtovú, S. Martausovú, speváka R. Pappa, redaktorov 

M. Benku, Ľ. Huďa, herečku I. Rapaičovú, E. Kristínovú, herca J. Sarvaša,  športovca 

J. Zachara,  Dada Nagya a pod., 

 VII. stretnutia spisovateľov s blízkym vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu 

kraju s čitateľskou verejnosťou sa zúčastnili: Báláž Anton, Dobiáš Rudolf, 

Dobrovičová-Záriečska Božena, Gahérová Lenka, Gáťa Otto, Hudecová Katarína, 

Pálušová Monika, Pauer Marián, 

Rozenbergová Vanda, Stano Milan, 

Šicko Štefan, Šimovec Martin, 

 VKMR v rámci cyklu „Poznávame 

Trenčanov“ predstavila návštevníkom 

kultúrno-spoločenských podujatí nasle-

dovné významné osobnosti kultúrneho 

života s väzbami na Trenčín: Pavla 

Gáboríka, Máriu Demitrovú, Rudolfa 

Dobiáša, Lýdiu Fajtovú, Františka 

Jaroša, Richarda Medala, Janku 

Karlíkovú, Pavla Hamžíka 

Zemplínskeho, Juraja Sedláčka, Vlada 

Kulíška, Barboru Kardošovú, I. Brežnú, 

J. Lehockého, V. Klimáčka, Š. Kuzmu, 

 VKMR v rámci cyklu „Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja“ predstavila 

návštevníkom kultúrno-spoločenských podujatí nasledovnú významnú osobnosť 

kultúrneho života s väzbami na trenčiansky región: Eriku Hornákovú, Katarínu 

Tekeľovú, 

 v Týždni slovenských knižníc 2015 VKMR uskutočnila 32 podujatí s 1 098 

návštevníkmi. Súčasne, v rámci  Týždňa otvorených dverí, sa bezplatne do knižnice 

prihlásilo 242 nových  čitateľov, 

 podujatia k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra: 

1. Slávnostná prezentácia zborníka „Ľudovít Štúr mojimi očami“, vydaného 

trenčianskou knižnicou pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra, za účasti 

spisovateľov, študentov, širšej verejnosti, predstaviteľov VÚC, autorov odborných 

štúdií a literárnych príspevkov  

2. Krajská prehliadka seniorov v umeleckom prednese poézie a prózy pri príležitosti 

osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra 

3. Zábavno-náučný kvíz pre žiakov ZŠ o Ľ. Štúrovi  

4. Ľudovít Štúr a slovanský svet (Cesta do Lužíc) – beseda so spisovateľkou Janou 

Judinyovou  

5. Prednáška pre seniorov o živote a diele Ľ. Štúra v zariadení sociálnych služieb 

Seniorvilla Trenčín  

6. Blok odborných prednášok so sprievodným kultúrnym programom k 200. výročiu 

narodenia Ľ. Štúra pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku  

7. 200 rokov po Štúrovi - odborná  prednáška spojená s multimediálnou prezentáciou 

kultúrno-historického kontextu obdobia, v ktorom Ľ. Štúr žil a priblíženie 

trenčianskeho pôvodu jeho rodiny vrátane návštevy súvisiacich miest s tematickým 

divadelným predstavením  
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8. Stretnutie v Literárnom klube Omega v Trenčíne všetkých členov a priaznivcov 

literatúry na diskusii a prezentácii vlastnej tvorby, spojenej so spomienkou 

na básne Ľ. Štúra  

9. Pietna spomienka na Janka a Karola Štúrovcov pri ich náhrobníku na Evanjelickom 

cintoríne v Trenčíne, organizovaná pri príležitosti ukončenia Roka Ľudovíta Štúra. 

Ďalšie vybrané cykly podujatí pre deti i dospelých obsahuje kapitola 3.2 Knižnično – 

informačné služby, časti Knižnica ako otvorený komunitný priestor a Voľnočasové 

a vzdelávacie aktivity detí a mládeže a príloha č. 3. 

 

Pri organizovaní podujatí VKMR spolupracovala so všetkými typmi školských 

a mimoškolských zariadení, mestskými a regionálnymi orgánmi a inštitúciami, kultúrnymi, 

vzdelávacími a spoločenskými organizáciami, spolkami, klubmi, občianskymi združeniami 

a pod.  

 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli realizované pod záštitou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, honorované z Dotačného systému MK SR a mesta 

Trenčín určené pre registrovaných používateľov a širokú verejnosť, v záujme napĺňania 

komunitného poslania knižnice, získavania návštevníkov a potenciálnych používateľov 

knižnice.         
 

Ťažiskové podujatia – Príloha  č. 3 

 

 

4 Podrobné členenie hospodárenia s finančnými prostriedkami 
TSK  

Na základe schváleného uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014 

nám Trenčiansky samosprávny kraj určil Rozpis rozpočtu č. 25/810/1/2015 na rok 2015 

nasledovne: výnosy spolu 739 968 Eur, z toho dotácia TSK 649 858 Eur, vlastné výnosy - 

tržby 40 000 Eur, výnosy z kapitálových transferov 1 500 Eur a ostatné výnosy 13 000 Eur. 

Záväzné ukazovatele vo výdavkovej časti boli určené nasledovne:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV                             418 846 Eur 

620 Poistné a príspevok do poisťovní                                 147 433 Eur 

630 Tovary a služby                                                               83 579 Eur 

      v tom 632 Energia, voda a komunikácie                         38 900 Eur 

                  635 Rutinná a štandardná údržba                          1 000 Eur 

 

 Na základe Rozpočtového opatrenia číslo 258/810/2/2015 bola uskutočnená úprava 

rozpočtu vo výdavkovej časti medzi jednotlivými položkami rozpočtu. Z EK 620 Poistné 

a príspevok do poisťovní bolo presunuté 1500 € na položku EK 640 Bežné transfery.  

 

 Rozpočtovým opatrením číslo 342/810/3/2015 zo dňa 29.5.2015 nám Trenčiansky 

samosprávny kraj upravil rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti o 10 000 Eur. Finančné 

prostriedky boli určené na nákup knižničného fondu. 

 

 Rozpočtovým opatrením číslo 396/810/4/2015 zo dňa 30.6.2015 nám Trenčiansky 

samosprávny kraj upravil rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti o 3 425 €. Zmena rozpočtu 

sa uskutočnila z titulu účelovo určených prostriedkov na projekty MK SR: 2000 € na projekt 



25 

 

MK-2243/2015/2.1 a 1425 € na projekt MK-2388/2015/2.1. Týmto rozpočtovým opatrením 

boli vykonané aj úpravy medzi položkami rozpočtu. 

 

Rozpočtovým opatrením číslo 437/810/5/2015 zo dňa 31.7.2015 nám Trenčiansky 

samosprávny kraj upravil rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti o 12 000 €. Zmena 

rozpočtu sa uskutočnila z titulu účelovo určených prostriedkov na projekt MK SR vo výške 

12 000 € na projekt MK-2290/2015/2.5. 

 

 Rozpočtovým opatrením číslo 479/810/6/2015 zo dňa 31.8.2015 nám Trenčiansky 

samosprávny kraj upravil rozpočet na základe našej žiadosti vo výdavkovej časti rozpočtu. 

Jednalo sa o úpravy medzi jednotlivými položkami rozpočtu. 

 

Rozpočtovým opatrením číslo 597/810/7/2015 zo dňa 30.10.2015 nám Trenčiansky 

samosprávny kraj upravil rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o 206 €. Zmena 

rozpočtu sa uskutočnila z titulu účelovo určených prostriedkov MK SR za kultúrne poukazy. 

Týmto rozpočtovým opatrením boli vykonané aj úpravy medzi položkami rozpočtu. 

 

Rozpočtovým opatrením číslo 759/810/8/2015 zo dňa 31.12.2015 nám Trenčiansky 

samosprávny kraj upravil rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o 247 €. Zmena 

rozpočtu sa uskutočnila z titulu účelovo určených prostriedkov MK SR za kultúrne poukazy. 

Týmto rozpočtovým opatrením boli vykonané aj úpravy medzi položkami rozpočtu. 

 

 

HODNOTENIE   VÝŠKY   NÁKLADOV 

  

Celkové  náklady za rok 2015                                                                       750 017,84 €  

 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka celkové náklady klesli o 2 197,59 €. 

 

Spotrebované nákupy                                                                                       82 091,55 € 

a/ spotreba materiálu                                                                                         49 713,51 € 

 Nákup knižného fondu                                                                                    34 866,92 € 

 Nákup novín a časopisov                                                                                 7 744,63 € 

 Spotreba kancelárskych potrieb                                                                           229,40 € 

 Spotreba  tonerov, náplní do tlačiarní                                                               2 003,07 € 

 Spotreba papiera                                                                                                  382,42 € 

 Spotreba fólie                                                                                                       153,88 € 

 Spotreba čistiacich prostriedkov                                                                         667,38 € 

 Spotrebované drobné nákupy                                                                              691,59 € 

 Ostatné drobné nákupy                                                                                        617,06 € 

 Drobný nákup – odmeny na súťaže                                                                     370,00 € 

 Nákup drobného hmotného majetku                                                                 1 554,98 € 

 Spotreba PHM                                                                                                      432,18 € 

 

Spotrebované nákupy boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nižšie 

o 3 909,04 €. Napriek tomu, nákup knižného fondu bol vyšší o 6 284,38 € a nákup novín 

a časopisov bol vyšší o 208,21 €. Šetrenie sme vykázali pri spotrebe kancelárskych potrieb, 

tonerov, náplní do tlačiarní, čistiacich potrieb, spotrebovaných drobných nákupov 

i pohonných hmôt. 
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V roku 2015 sme zakúpili nasledovný drobný hmotný majetok: laminovací stroj, USB 

sieťový adaptér, 2 čítačky čiarových kódov, 6 reklamných stojanov, 2 rýchlovarné kanvice, 

switch, externý disk, 6 nádob na dáždniky, mikrovlnná rúra, 3 tlačiarne Laser Jet P 1102,  

8 počítačových  myší, 5 počítačových klávesníc, 3 kalkulačky. 

b/ spotreba energií                                                                                            32 378,04 € 

 Spotreba elektrickej energie                                                                          11 579,07 € 

 Spotreba plynu                                                                                               12 769,66 € 

 Spotreba vody, vodné a stočné                                                                       2 039,25 € 

 Spotreba tepelnej energie                                                                               5 990,06 € 

 

Spotreba energií bola v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nižšia o 5 051,05 

€. Bolo to spôsobené aj tým, že v minulom období bola mierna zima, vo vyúčtovaniach 

energií za rok 2014 sme mali preplatky a tým pádom nám dodávatelia znížili zálohové platby 

za energie. 

 

Náklady na služby                                                                                              20 965,36 €  

 Poštové poplatky                                                                                              2 017,60 € 

 Telekomunikačné služby Slovak Telekom                                                      5 060,82 € 

 Nájomné  - pobočka Dlhé Hony                                                                       1 755,60 € 

 Nájomné za poštový priečinok                                                                              54,00 € 

 Členské v spolkoch                                                                                             180,00 € 

 Vody z povrchového odtoku                                                                               938,38 € 

 Poplatky za RTVS                                                                                             1 198,20 € 

 Cestovné náklady - Slovensko                                                                             469,70 € 

 Náklady na reprezentáciu                                                                                   1 017,60€ 

 Ochrana objektov                                                                                                 509,16 € 

 Propagácia a reklama                                                                                           294,02 € 

 Školenia, semináre                                                                                                 48,00 € 

 Drobné služby, MVS                                                                                            271,73 € 

 Výkon BOZP, OPP a CO                                                                                  1 239,84 € 

 Ostat. drob. služby (tlač zborníka, INFOS, servis CLAVIUS, popl.za kartu)  2 904,90 € 

 Revízie                                                                                                              1 837,04 € 

 Opravy videovrátnika, zabezpečovacieho zariadenia , výpočt.techniky            482,02 € 

 Oprava kotlov                                                                                                     576,48 € 

 Oprava dopravných prostriedkov                                                                        110,27 € 

 

   V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli náklady na služby vyššie 

o 2 061,79 €.  Nárast predstavovali náklady na reprezentáciu (90. výročie založenia knižnice), 

revízie (revízia elektrických rozvodov je vykonávaná raz za 5 rokov) a ostatné drobné služby. 

 

Osobné náklady                                                                                                603 881,59 € 

 Mzdové náklady vyplácané na základe pracovných zmlúv                         416 960,00 € 

 Dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti                                               3 069,07  € 

 Zákonné sociálne náklady                                                                             145 524,50 € 

 Dočasná práceneschopnosť                                                                               1 961,06 € 

 Sociálne náklady – príspevok na stravovanie                                                 21 634,03 € 

 Náklady na tvorbu SF 1,25%                                                                           4 593,95 € 

 Odchodné, odstupné                                                                                        10 138,98 € 



27 

 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli osobné náklady v roku 2015 vyššie 

o 4 997,66 €, z toho mzdové náklady vyplácané na základe pracovných zmlúv boli nižšie 

o 4 159,26 €, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti boli vyššie o 325,07 €, zákonné 

sociálne náklady boli vyššie o 1 054,35 €, dočasná práceneschopnosť bola vyššia o 400,21 €, 

náklady na stravovanie boli nižšie o 473,11 €, náklady na tvorbu sociálneho fondu boli nižšie 

o 103,19 €, náklady na odchodné a odstupné boli vyššie o 8 024,98€, vstupné lekárske 

prehliadky neboli preplatené (v roku 2014 predstavovali 71,39 €). 

 

Rozbor čerpania mzdových prostriedkov a rastu počtu zamestnancov 

Tarifné platy                                         244 587,63 € 

Osobné ohodnotenie                             66 233,30 € 

Príplatky za zmennosť                       10 754,39 € 

Príplatky za riadenie                                     3 034,44 € 

Odmeny mimoriadne                                   42 206,51 € 

Odmeny jubilejné                 694,50 € 

Náhrady za dovolenku                     46 656,01 € 

Náhrady za prekážky v práci                  2 793,22 € 

 

Trenčiansky samosprávny kraj nám stanovil pre rok 2015 priemerný evidenčný počet 

zamestnancov, prepočítaný bol 46,83.  

V priebehu roka 2015 ukončili pracovný pomer nasledovní zamestnanci: 1 zamestnankyňa 

odišla do starobného dôchodku, 2 zamestnankyne odišli na materskú dovolenku, 4 

zamestnanci ukončili pracovný pomer dohodou. 

K 31.12.2015 bol ukončený pracovný pomer dohodou z dôvodu odchodu do starobného 

dôchodku s 5 zamestnankyňami. 

Do pracovného pomeru na skrátený pracovný úväzok nastúpila 1 zamestnankyňa, 

1 zamestnankyňa sa vrátila z rodičovskej dovolenky, 1 zamestnanec, ktorý ukončil pracovný 

pomer dohodou, sa vrátil späť.  

Priemerná mesačná mzda za rok 2015 na 1 zamestnanca prepočítaná na plne 

zamestnaných predstavuje 741,97 €. 

 

Dane a poplatky                                                                                                 1 157,56 € 

 Daň z nehnuteľností                                                                                            10,81 € 

 Ostatné dane a poplatky                                                                                    1 146,75 € 

 

Ostatné náklady                                                                                                          7,40 € 

 Pokuty a penále                                                                                                        7,40 € 

 

Odpisy                                                                                                                 37 495,23 € 

 Odpisy DNHM z prostriedkov ŠR                                                                    1 208,52 € 

 Odpisy DNHM z prostriedkov VÚC                                                              35 891,79 € 

 Odpisy DNHM z vlastných zdrojov                                                                    394,92 € 

 

Finančné náklady                                                                                                   129,15 € 

 Bankové poplatky                                                                                                  21,30 € 

 Poplatky LITA                                                                                                     107,85 € 

 

Tvorba rezerv                                                                                                       4 290,00 € 

 Rezervy na nevyfakturované dodávky                                                              4 290,00 € 
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HODNOTENIE   VÝŠKY   VÝNOSOV 

 

Celkové výnosy za rok 2015 predstavujú čiastku                                         754 117,71 € 

 

Tržby z predaja vlastných výkonov a služieb                                                  34 893,41 € 

 Tržby za vlastné výkony a služby                                                                   26 190,10 € 

 Tržby za kopírovacie práce                                                                               3 410,26 € 

 Tržby za používanie výpočtovej techniky                                                        4 473,05 € 

 Tržby za rešeršné služby v bibliografii                                                                820,00 € 

 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tržby z predaja vlastných výkonov 

a služieb klesli o 1 242,10 € a oproti upravenému rozpočtu tržby klesli o 689,59 €. 

 

Ostatné výnosy                                                                                                        417,99 € 

 Slovnaft – poskytnutá zľava                                                                                  2,36 € 

 Dobropisy za energie r. 2014                                                                          4 415,63 € 

 

Zúčtovanie rezerv z prevádzkovej činnosti                                                       1 400,00 € 

 Rozpustenie rezervy na nevy fakturované dodávky                                         1 400,00 € 

 

Výnosy z bežných a kapitálových transferov                                                713 406,31 € 

 Výnosy z bežných transferov VÚC                                                              659 858,00 € 

 Výnosy z kapitálových transferov VÚC                                                         35 891,79 € 

 Výnosy z bežných transferov zo ŠR                                                              16 448,00 € 

 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR                                     1 208,52 € 

 

V priebehu roka 2015 sme získali nasledovné finančné príspevky: 

 

Na základe darovacej zmluvy sme získali od Ing. Moniky Trškovej 25,00 Eur na nákup 

kníh a na náklady súvisiace s realizovaním kultúrno – spoločenských podujatí. K 31.12.2015 

finančné prostriedky neboli použité. 

 

Na základe Zmluvy č. 10/2015 o poskytnutí dotácie Mesto Trenčín poskytlo VKMR 

dotáciu vo výške 370 Eur na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením projektu 

„Zábavné čítanie a tvorivé písanie“, na materiálovo technické zabezpečenie, ceny do súťaže. 

Podujatie sa uskutočnilo v mesiacoch marec - máj 2015. K 31.12.2015 bol finančný príspevok 

vyčerpaný a vyúčtovaný. 

 

Na základe Zmluvy č. 17/2015 o poskytnutí dotácie sa Mesto Trenčín zaviazalo 

poskytnúť VKMR dotáciu vo výške 200 Eur na pokrytie časti nákladov spojených 

s projektom „Štúr mojimi očami“. Podujatie sa uskutočnilo v júni 2015. K 31.12.2015 bol 

finančný príspevok vyčerpaný a vyúčtovaný. 

 

Dňa 24.3.2015 bola podpísaná medzi Trenčianskym samosprávnym krajom 

a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015 číslo: MK – 

TC/2015/8.2. Predmetom zmluvy bolo poskytnutie dotácie prijímateľovi na sprístupnenie 

kultúrnych hodnôt žiakom ZŠ, SŠ a pedagogickým zamestnancom prostredníctvom 

vyzbieraných kultúrnych poukazov. Za rok 2015 knižnica vyzbierala 453 ks kultúrnych 
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poukazov v celkovej hodnote 453 €. Finančné prostriedky, poukázané na účet VKMR, boli 

v roku 2015 vyčerpané. 

 

Dňa 30.6.2014 bola podpísaná medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Verejnou 

knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na projekt číslo: MK-2243/2015/2.1 a MK-

2388/2015/2.1 

Projekt číslo MK-2243/2015/2.1 vo výške 2 000 Eur bol určený na honoráre a osobné 

náklady (1000 €) a na polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických 

a neperiodických publikácií (1200 €), obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných 

výdavkov(v tom: 4 ks výstavné panely, informačné panely 2 ks, klaprám – 6 ks). Názov 

projektu: 200 rokov po Štúrovi. Minimálna výška spolufinancovania projektu bola 145 Eur. 

Projekt číslo MK-2388/2015/2.1 vo výške 1 425 Eur bol určený na honoráre (odmeny) 

a osobné náklady. Názov podporeného projektu: Komunitná knižnica – podpora a propagácia 

čítania a literatúry formou kultúrno – vzdelávacích aktivít / podpora komunitného podujatia. 

Minimálna výška spolufinancovania projektu bola 75 Eur. 

Obidva projekty boli k 31.12.2015 vyúčtované a finančné prostriedky boli vyčerpané 

a vyúčtované. 

Dňa 10.7.2015 bola podpísaná medzi Trenčianskym samosprávnym krajom 

a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015 na projekt číslo:  

MK – 2290/2015/2.5. Predmetom zmluvy bola aktualizácia knižničného fondu vo výške 

12 000 €. Minimálna výška spolufinancovania bola 1 250 €. K 31.12.2015 boli finančné 

prostriedky vyčerpané a vyúčtované. 

 

Na základe darovacej zmluvy bol knižnici poskytnutý finančný dar  vo výške 200 € 

na pokrytie časti nákladov spojených s realizáciou zámerov v oblasti kultúry a vzdelávania 

(napr. modernizácia služieb knižnice, úprava vestibulu pracoviska na Jaselskej ul. a pod.). 

K 31.12.2015 finančné prostriedky neboli vyčerpané.  

 

HOSPODÁRSKY  VÝSLEDOK 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne za rok 2015 vykázala šetrenie vo výške 

4 099,87 €. 

 

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY 

Pre rok 2015 sme mali naplánované kapitálové výdavky vo výške 1 500 € 

na protipožiarne výplne otvorov v knižnici na ul. Jaselskej. Na základe výsledkov prác 

vykonaných v súvislosti s verejným obstarávaním sme Trenčianskemu samosprávnemu kraju 

oznámili, že kapitálové výdavky v roku 2015 nebolo možné zrealizovať, nakoľko 

predbežné cenové ponuky sa pohybovali v sume od 4 288,56 € do 6 580,80 € s DPH. 

 

PODNIKATEĽSKÁ  ČINNOSŤ 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne nevykonáva podnikateľskú činnosť, nie je 

vlastníkom živnostenského listu. 

 

FINANČNÉ  ÚČTY 

Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2015       23 643,17 € 

z toho: 

 dotačný účet                                                                                                            0,00 € 

 základný účet                                                                                                  20 960,92 € 
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 účet sociálneho fondu                                                                                       2 682,25 € 

 účet darov a grantov                                                                                                0,00 € 

Zostatok cenín – stravné lístky k 31.12.2015                                                    3 689,92 € 

 

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici k 31.12.2015                                0,00 € 

 

ZÚČTOVACIE  VZŤAHY k 31.12.2015 

Záväzky                                                                                                               35 755,14 € 

z toho: 

 dodávatelia                                                                                                      2 878,76 € 

 zamestnanci                                                                                                   27 513,19 € 

 inštitúcie zdravotného a sociálneho poistenia                                               17 013,20 € 

 ostatné priame dane – na mzdy                                                                       3 681,10 € 

 záväzky voči OZPK                                                                                           223,10 € 

 iné záväzky pôžičky zamestnanci                                                                      700,79 € 

 ostatné záväzky - publikácie TSK                                                                   1 520,00 € 

 ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy                                   225,00 € 

 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy                                           1 513 776,03 € 

z toho: 

 zúčtovanie transferov z rozpočtu VÚC                                                     1 512 607,01 € 

 zúčtov.bežných transferov medzi subj.ver.správy, dary min.rokov                 1 169,02 € 

 

Rezervy                                                                                                                 4 290,00 € 

z toho: 

 ostatné krátkodobé rezervy                                                                               4 290,00 € 

 

Pohľadávky                                                                                                           2 443,94 € 

z toho: 

 krátkodobé pohľadávky (Trenzdroj)                                                                    438,90 € 

 ostatné pohľadávky - dobropisy                                                                        2 005,04 € 

  

Časové rozlíšenie                                                                                                  7 043,93 € 

 náklady budúcich období (časopisy)                                                                 7 043,93 € 

 

Časové rozlíšenie                                                                                                  6 868,35 € 

 výnosy budúcich období – kapitálový transfer                                                 6 868,35 € 

 

 

PRÍJMY  A VÝDAVKY ROZPOČTU  ZA ROK  2015 

PRÍJMY          715 840,04 € 

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce        570,00 € 

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu 15 878,00 € 

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC 659 858,00 € 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb    34 893,41 € 

Príjmy z dobropisov     4 408,23 € 

Iné            7,40 € 

Granty        225,00 € 

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV     9 701,51 € 
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VÝDAVKY         704 580,63 € 

Tarifný plat 295 297,22 € 

Osobný príplatok   66 648,79 € 

Ostatné príplatky   13 998,98 € 

Odmeny   42 901,01 € 

Poistné do VšZP   37 792,69 € 

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     2 648,60 € 

Poistné do Sociálnej poisťovne 103 660,74 € 

Energie   33 890,92 € 

Vodné, stočné     2 977,63 € 

Poštovné a telekomunikačné služby     6 911,70 € 

Komunikačná infraštruktúra          92,40 € 

Cestovné náhrady        469,70 € 

Výpočtová technika        291,40 € 

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia        176,99 € 

Všeobecný materiál     5 102,02 € 

Knihy, noviny, časopisy   42 338,06 € 

Reprezentačné     1 017,60 € 

Palivo, mazivá, oleje        388,31 € 

Servis, údržba a opravy auta        110,27 € 

Karty, známky, poplatky            1,39 € 

Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky          51,42 € 

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov      1007,08 € 

Nájomné budov     1 755,60 € 

Nájomné  za nájom zariadení          54,00 € 

Školenia, kurzy, semináre          98,00 € 

Konkurzy a súťaže        565,96 € 

Propagácia a reklama          31,92 € 

Všeobecné služby     6 453,56 € 

Špeciálne služby        489,00 € 

Stravovanie                21 739,43 € 

Prídel do sociálneho fondu    4 619,08 € 

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru    3 069,07 € 

Pokuty a penále           7,40 € 

Transfery na členské príspevky       180,00 € 

Transfery na odstupné    1 615,18 € 

Transfery na odchodné    1 866,00 € 

Transfery na nemocenské dávky    1 776,60 € 

Poplatky a odvody       129,15 € 

Dane     2 355,76 € 

  

 



 



5 Prílohy  

Príloha č. 1.  

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2015 

Ukazovateľ Mer. 

jedn. 
Plán 2015 Skutočnosť  

k 31.12.2015 
Percento  

plnenia 

Knižničný fond kn.j. 226 500 219 943 97,15 

počet odoberaných titulov periodík titul 305 289 94,75 

Výpožičky spolu kn.j. 400 000 379 970 94,99 

v tom: odborná literatúra pre dospelých kn.j. - 112 278 - 

            krásna literatúra pre dospelých kn.j. - 124 717 - 

            odborná literatúra pre deti kn.j. - 9 624 - 

            krásna literatúra pre deti kn.j. - 45 662 - 

            výpožičky periodík kn.j. 90 000 85 749 95,28 

            špeciálne dokumenty kn.j. - 1 940 - 

 Zo špeciálnych dokumentov:  elektronické kn.j. - 61 - 

                                                   audiovizuálne kn.j. - 988 - 

                                               iné kn.j. - 891 - 

z výpožičiek spolu: prezenčné výpožičky kn.j. - 88 923 - 

žiadanka MVS zaslaná iným knižniciam kn.j. - 376 - 

žiadanka MVS doručená z iných knižníc  
 

- 413 - 

počet výpožičiek na 1 obyvateľa kn.j. 6,90 6,81 98,70 

počet výpožičiek na 1registr.používateľa  kn.j. 42,00 41,22 98,14 

Registrovaní používatelia osoba 9 000 9 217 102,41 

z toho deti do 15 rokov osoba 1 900 2 028 106,74 

% používateľov z počtu obyvateľov osoba 16 % 16,51 % 103,19 

Počet fyzických a virtuálnych návštevníkov 

knižnice 
osoba 170 000 169 853 99,91 

                z toho účastníkov podujatí       osoba - 14 001 - 

                z toho virtuálnych návštevníkov osoba - 30 417 - 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia poduj. 450  524 116,44 

počet dislokovaných pracovísk pobočka 4 5* 125 

počet obyvateľov k 31.09.2015 osoba - 55 823 - 

* za pobočku sa v zmysle medzinárodnej štatistiky a metodických pokynov k Ročnému  výkazu o knižnici 

KULT 10-01 považuje obslužné miesto, v tomto zmysle je aj knižnica  na Jaselskej ul. považovaná za pobočku 
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Príloha č. 2.  

Publikačná činnosť 

I. Pracovníci knižnice 

 

Martinák, Peter 

Ľudovít Štúr ako zdroj inšpirácie. [Ľudovít Štúr mojimi očami – prezentácia zborníka  

19.1.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 3 (26.1.2015), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Trenčianska knižnica si pripomína 90. výročie vzniku. 

In: Pardon. – Roč. 23, č. 8 (21.2.2015), s. 10 

 

Poláková, Jana 

Jubileum v literárnom klube Omega. [LK Omega pri VKMR – jubilejné podujatie 5.2.2015] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 17, č. 2 (27.2.2015),  

s. 8 

 

Martinák, Peter 

V rozhovoroch mu Dobiáš prezradil viac ako vyšetrovateľom ŠTB. [Anton Baláž – 

prezentácia knihy Rozhovory s Rudolfom Dobiášom  5.3.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 9 (9.3.2015), s. 10 

 

Martinák, Peter 

Čitateľov odmenia knižničné hliadky. [TSK TOD – podujatia vo VKMR 23.3.-28.3.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 10 (16.3.2015), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Spovedali tucet netuctových autorov. [ 7. stretnutie trenčianskych literátov vo VKMR  

23.3.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 12 (30.3.2015), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Pre pesničku zjedla aj pokazenú baraninu. [Lýdia Fajtová - prezentácia spevníka a CD 

25.3.2015]   

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 13 (7.4.2015), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Keď otravu prežili myši, navrhol liečbu na ľuďoch. [František Jaroš – prezentácia básnickej 

zbierky a jeho personálnej bibliografie  21.4.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 16 (27.4.2015), s. 11 

 

Martinák, Peter 

Ivaničková uprednostňuje súkromie, Rapaičová chváli krutú školu. [Noc literatúry 2015 – 

Margita Ivaničková a Ida Rapaičová 14.5.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 20 (25.5.2015), s. 9 
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Martinák, Peter 

Letná čitáreň v Trenčíne sľubuje viacero noviniek. 

In: Pardon. – Roč. 23, č. 23 (6.6.2015), s. 1 

 

Martinák, Peter 

Ľudia sú vraj hluchší ako v stredoveku. [Ora et  Ars – medzinárodné výtvarno–literárne 

sympózium Skalka pri Trenčíne  15.-21.6.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 24 (22.6.2015), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Skauting si v Trenčíne pripomína storočnicu.  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 28 (20.7.2015), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Repertoár recitátorky Evy Kristínovej obsahuje šestnásť hodín poézie a prózy. [Letný 

podvečer s Evou Kristínovou vo VKMR  15.7.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 31 (10.8.2015), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Andrea Coddington otvorí trinástu komnatu Jozefa Bednárika. [Andrea Coddington – beseda 

a prezentácia kníh  8.9.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 34 (31.8.2015), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Čitárni vzrástla návštevnosť. [Letná čitáreň VKMR 2015 – hodnotenie] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 38 (28.9.2015), s. 5 

 

Martinák, Peter 

V Trenčíne vznikla nová bunka spisovateľov. [Založenie trenčianskej odbočky Spolku 

slovenských spisovateľov vo VKMR  22.9.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 39 (5.10.2015), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Do knižnice príde nevšedná Anča i Nevďačná cudzinka. [Besedy so spisovateľmi vo VKMR 

v októbri 2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 39 (5.10.2015), s. 9 

 

Martinák, Peter 

Tradície na kopaniciach spoznával s primášom z filmu Sváko Ragan. [Jozef Lehocký – 

technik s dušou folkloristu – beseda  27.10.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 43 (2.11.2015), s. 10 

 

Martinák, Peter 

Súťaž Jozefa Braneckého bola mimoriadne úspešná. [Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej 

súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára  27.11.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 47 (30.11.2015), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Knižnicu vyzdobia maľbami. [Knižnica podľa vášho gusta – anketa VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 48 (7.12.2015), s. 9 
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Martinák, Peter 

Trenčianski organisti. 

In: Okno do hudby a architektúry: Kultúrno-historická príloha katalógu 8. ročníka 

medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars – Skalka 2015 / zost. Igor Zmeták. 

– Trenčín: Mesto Trenčín, 2015. – S. 34-41. – ISBN 9788097202163 

 

Kubica, Ján 

Svetská hudba v stredoveku. 

In: Okno do hudby a architektúry: Kultúrno-historická príloha katalógu 8. ročníka 

medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars – Skalka 2015  / zost. Igor 

Zmeták. – Trenčín: Mesto Trenčín, 2015. – S. 28-31. – ISBN 9788097202163 

 

Struhárová, Eva 

Osobnosti nového roka. [Osobnosti Nového Mesta nad Váhom pripomínajúce si výročie 

narodenia alebo úmrtia v roku 2015] 

In: Novomestský spravodajca. – Roč. 36, č. 1 (január 2015), s. 7 

 

Struhárová, Eva 

Kultúra a osveta v tlači : Odporúčajúca bibliografia. 

In: Kultúrne spektrum. – Č. 1 (2015). – Príl. 2 strany nestr. 

 

II. O knižnici 

 

-j,m- 

Braneckého studňa rozšírená o tému Ľudovít Štúr mojimi očami. . . [Vyhodnotenie 

celoslovenskej literárnej súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára  a prezentácia zborníka 

literárnych prác Ľudovít Štúr mojimi očami] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 28, č. 3-4 (28.1.2015), s. 8 

 

Vydali zborník k Štúrovým narodeninám. [Ľudovít Štúr mojimi očami – prezentácia zborníka 

literárnych prác  19.1.2015]  

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 17, č. 1 (30.1.2015),  

s. 9 

 

tsk 

Ľ. Štúr inšpiruje literátov. [Ľudovít Štúr mojimi očami – prezentácia zborníka literárnych prác  

19.1.2015]  

In: Naše novinky : Trenčín. – Roč. 2, č. 2 (29.1.2015), s. 1,2 

 

ts-pm 

Trenčianska knižnica predstavila Ľ. Štúra ako zdroj inšpirácie. [Ľudovít Štúr mojimi očami – 

prezentácia zborníka literárnych prác  19.1.2015]  

In: Obecné noviny. – Roč. 25, č. 5-6 (3.2.2015), s. 26 

 

Šimovec, Martin 

Otec slávneho hokejistu napísal knihu o svojom synovi. [Pavol Gáborík – prezentácia knihy 

Marián Gáborík  3.2.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 5 (9.2.2015), s. 9 
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Šimovec, Martin 

Župan prisľúbil pridať knižnici desaťtisíc eur. [90. výročie založenia VKMR – jubilejné  

podujatie  16.2.2015]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 7 (23.2.2015), s. 7 

 

Knižnica Michala Rešetku v Trenčíne oslávila deväťdesiatročnicu. 

In: Kopaničiar expres. – Roč. 19, č. 9 (24.2.2015), s. 19 

 

rm 

Stratená rozprávka v knižnici. [Hľadáme stratenú rozprávku – VKMR pobočka Kubra  

24.2.2015] 

In: Naše novinky : Trenčín. – Roč. 2, č. 4 (26.2.2015), s. 3 

 

V zariadení pre seniorov otvorili knižnicu. [Zmienka o VKMR] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 17, č. 2 (27.2.2015),  

s. 1 

 

Vo februári si trenčianska knižnica...[ VKMR 1925-2015 – podujatia jubilejné  16.2.2015] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 17, č. 2 (27.2.2015),  

s. 3 

 

tsk-rez 

Trenčianska knižnica Michala Rešetku oslávila deväťdesiatročnicu. [ VKMR 1925-2015 – 

podujatia jubilejné  16.2.2015] 

In: Obecné noviny. – Roč. 25, č. 9-10 (3.3.2015), s. 26 

 

Kráľ, Milan 

Knižnica pre seniorov má nečakaný úspech. [Pomoc VKMR novozriadenej knižnici 

v Zariadení sociálnych služieb na Lavičkovej ulici v Trenčíne]  

In: Pravda. – Roč. 25, č. 63 (17.3.2015), s. 10 

 

Karlík, Martin 

Seniorom pomôže aj krajská knižnica v Trenčíne. [Pomoc VKMR novozriadenej knižnici 

v Centre sociálnych služieb v Trenčíne]   

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 11 (23.3.2015), s. 5 

 

Gazdíková, Michaela 

Mesiac knihy aj v našej knižnici. 

In: Naše novinky : Trenčín. – Roč. 2, č. 6 (26.3.2015), s. 10 

 

rm 

A. Baláž: Blízke priateľstvo s Rudolfom Dobiášom vyústilo do knihy. [Anton Baláž – 

prezentácia knihy Rozhovory s Rudolfom Dobiášom  5.3.2015]  

In: Naše novinky : Trenčín. – Roč. 2, č. 6 (26.3.2015), s. 11 

 

rm 

Farmárka píše. [Erika Hornáková – prezentácia kníh  3.3.2015] 

In: Naše novinky : Trenčín. – Roč. 2, č. 6 (26.3.2015), s. 12 
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Knižnica, ktorú otvorili pred viac ako mesiacom... [Pomoc VKMR novozriadenej knižnici 

v Zariadení sociálnych služieb na Lavičkovej ulici v Trenčíne] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 17, č. 3 (27.3.2015),  

s. 3 

 

PS 

Uviedli knihu rozhovorov s R. Dobiášom. [Anton Baláž – prezentácia knihy Rozhovory 

s Rudolfom Dobiášom  5.3.2015]  

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 17, č. 3 (27.3.2015),  

s. 9 

 

Briestenská, Dora 

Spomaliť a počúvať druhých. [Nepočujúca väčšina - podujatie neziskovej organizácie Voices 

vo VKMR  15.4.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 14 (13.4.2015), s. 7 

 

rm 

Noc s Andersenom v Trenčíne. [Noc s Andersenom – podujatia pre deti  27.3.2015] 

In: Naše novinky : Trenčín. – Roč. 2, č. 7 (16.4.2015), s. 8 

 

Briestenská, Dora 

Obnova Čerešňového sadu pokračuje. [Jana Karlíková, Richard Medal – prednáška 

Čerešňový sad v lesoparku Brezina  29.4.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 15 (20.4.2015), s. 5 

 

rm 

Jazykový kvet. [Jazykový kvet 2015 – krajské kolo súťaže v prednese poézie, prózy a drámy 

v cudzom jazyku 12.3.2015] 

In: Naše novinky : Trenčín. – Roč. 2, č. 8 (30.4.2015), s. 4 

 

V trenčianskej knižnici sa 25. marca konala... [Lýdia Fajtová – prezentácia spevníka a CD 

25.3.2015] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 17, č. 4 (1.5.2015),  

s. 3 

 

František Jaroš oslávil osemdesiatiny. [František Jaroš – prezentácia básnickej zbierky a jeho 

personálnej bibliografie  21.4.2015] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 17, č. 4 (1.5.2015),  

s. 7 

 

rm 

Fotografie nielen o minulosti mesta. [Vojtech Brabenec – prednáška Niekdajšia amatérska 

fotografia v Trenčíne  5.5.2015] 

In: Naše novinky : Trenčín. – Roč. 2, č. 9 (14.5.2015), s. 6 

 

RED 

Legenda o Štefanovi otvorí letnú sezónu v meste. [Vlado Kulíšek a Jozef Vydrnák – ŠTEFAN 

trenčiansky mestský bubeník - prezentácia knižky 2.6.2015] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 17, č. 5 (29.5.2015),  

s. 1 
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RED 

Aj Trenčín bude čítať deťom. [Celé Slovensko číta deťom – Trenčín  4.6.2015] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 17, č. 5 (29.5.2015),  

s. 2 

 

Trenčianska knižnica otvorí 15. júna... [Letná čitáreň 2015 – otvorenie 15.6.2015] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 17, č. 5 (29.5.2015),  

s. 3 

 

Gazdíková, Michaela 

Oživili mestského bubeníka. [Vlado Kulíšek a Jozef Vydrnák – ŠTEFAN trenčiansky mestský 

bubeník - prezentácia knižky 2.6.2015] 

In: Naše novinky : Trenčín. – Roč. 2, č. 11 (11.6.2015), s. 5 

 

V sídle trenčianskej župy predstavili Štúra tradične i netradične. [Seminárne stretnutie 

pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra – VKMR spoluorganizátor  17.6.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 24 (22.6.2015), s. 12 

 

Luprich, Andrej 

Opäť otvorili letnú čitáreň. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 24 (22.6.2015), s. 6 

 

rm 

Deti sa stali maratóncami. [Čítajme si – detský čitateľský maratón v Trenčíne pod záštitou 

VKMR] 

In: Naše novinky : Trenčín. – Roč. 2, č. 13 (9.7.2015), s. 4 

 

rm 

Spomienka na Štefánika. [Milan Rastislav Štefánik – výstavka o živote a diele  júl 2015] 

In: Naše novinky : Trenčín. – Roč. 2, č. 13 (9.7.2015), s. 4 

 

Gazdíková, Michaela 

Knižnica v letnom variante. [Letná čitáreň 2015 – otvorenie jún-september 2015] 

In: Naše novinky : Trenčín. – Roč. 2, č. 14 (23.7.2015), s. 6 

 

Laurinčíková, Zuzana 

Noc literatúry v Trenčíne pod holým nebom. [Noc literatúry 2015 – Margita Ivaničková a Ida 

Rapaičová 14.5.2015] 

In: Kultúrne spektrum. – Č. 1 (2015), s. 15 

 

Šlapáková, Lenka – Šišovský, Vladimír 

V Trenčíne uviedli knihu J. Sedláčka „Otcovské rany“. [Juraj Sedláček – prezentácia knihy 

Otcovské rany  29.5.2015] 

In. Naša univerzita. – Roč. 62, č. 1 (september 2015), s. 16 a 17 

 

rm 

Cesta s prstom na mape. [Prstom po mape – tematická výstavka vybraných cestovateľských 

destinácií prostredníctvom knižných turistických sprievodcov vo VKMR  august 2015] 

In: Naše novinky : Trenčín. – Roč. 2, č. 17 (3.9.2015), s. 6 
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Judinyová, Jana 

Po rokoch obnovili náhrobok matky Ľudovíta Štúra. [Pietna spomienka pri príležitosti obnovy 

náhrobku matky Ľudovíta Štúra v Trenčíne – VKMR účasť  25.8.2015] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 28, č. 29-30 (9.9.2015), s. 10 

 

Spolupracovať s literárnymi talentami... [Založenie trenčianskej odbočky Spolku slovenských 

spisovateľov vo VKMR  22.9.2015]  

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 17, č. 9 (2.10.2015),  

s. 9 

 

Briestenská, Dora 

Irena Brežná: Švajčiari do určitej miery podľahli imidžu ideálnej krajiny. [Irena Brežná – 

prezentácia knihy Nevďačná cudzinka  12.10.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 42 (26.10.2015), s. 6 

 

miv 

Rozhovory studne s literárnym talentom. [Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže 

Studňa sa tajne s dažďom zhovára  27.11.2015] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 28, č. 41-42 (2.12.2015), s. 8 

  

Briestenská, Dora 

Víťazné ilustrácie z 36 krajín celého sveta. [Ilustrátorský Olymp – putovná výstava víťazných 

ilustrácií zo súťaže Bienále ilustrácií Bratislava  2.-30.12.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 48 (7.12.2015), s. 9 

 

Briestenská, Dora 

Klimáček: Najdôležitejší je osobný pocit, odozva je nepredvídateľná. [Viliam Klimáček – 

prezentácia knihy Vodka a chróm  30.11.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 49 (14.12.2015), s. 5 

 

III. O knižnici na internete 
 

Trenčianska knižnica predstavila Ľ. Štúra ako zdroj inšpirácie. [zverejnené 22.1.2015] 

http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/trencianska-kniznica-predstavila-l.-

stura-ako-zdroj-inspiracie.html?page_id=207694 

 

Kráľ, Milan: Knižnica pre seniorov má nečakaný úspech. [zverejnené 17.3.2015] 

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/348937-kniznica-pre-seniorov-ma-necakany-uspech/ 

 

Obnova Čerešňového sadu pokračuje. [zverejnené 23.4.2015] 

http://trencin.sme.sk/c/7768286/obnova-ceresnoveho-sadu-pokracuje.html 

 

Trenčín: Trenčianskym seniorom darovala knihy krajská knižnica M. Rešetku.  [zverejnené 

20.3.2015] 

http://vmojommeste.sk/trencin-trencianskym-seniorom-darovala-knihy-krajska-kniznica-m-

resetku 

 

 

 

http://vmojommeste.sk/trencin-trencianskym-seniorom-darovala-knihy-krajska-kniznica-m-resetku
http://vmojommeste.sk/trencin-trencianskym-seniorom-darovala-knihy-krajska-kniznica-m-resetku


41 

 

Odštartovali sme sériu besied v zariadení sociálnych služieb Seniorville Trenčín. [zverejnené  

30.4.2015] 

http://www.tnos.sk/aktuality/odstartovali-sme-seriu-besied-v-zariadeni-socialnych-sluzieb-

seniorville-trencin.html?page_id=5643 

 

Trenčín číta deťom 4.6.2015 [zverejnené 4.6.2015] 

http://www.celeslovenskocitadetom.sk/trencin.phtml?id3=103015 

 

Mesto má ďalšiu legendu, je o bubeníkovi Štefanovi. [zverejnené 10.6.2015] 

http://www.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=12288&s-cv-embeddedID=101949 

 

Letná čitáreň v Trenčíne sľubuje viacero noviniek. [zverejnené 10.6.2015] 

http://www.tsk.sk/hlavna-stranka/trenciansky-samospravny-kraj/tlacove-spravy/2015/letna-

citaren-v-trencine-slubuje-viacero-noviniek.html?page_id=240232 

 

Trenčanom otvorili čitáreň pod holým nebom. [zverejnené 15.6.2015] 

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/358511-trencanom-otvorili-citaren-pod-holym-nebom/ 

 

Trenčín: Začína sa nová sezóna letnej čitárne, prináša niekoľko noviniek. [zverejnené 

15.6.2015] 

http://www.kedykde.sk/clanky/aktuality/trencin-zacina-sa-nova-sezona-letnej-citarne-prinasa-

niekolko-noviniek 

 

Fabová, Sylvia – Krokvičková, Gabriela 

Zborník Infos 2015: Babi, pošli mi to mejlom a iné aktivity, s. 440-450 

http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/zbornik-infos-2015_web_27_6_2015.pdf 

 

Jana Judinyová – Mária Kubelová 

Hrob matky Ľudovíta Štúra sa dočkal obnovy. [zverejnené 4.9.2015] 

http://www.noveslovo.sk/c/Hrob_matky_Ludovita_Stura_sa_dockal_obnovy 

 

Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne. [zverejnené  25.9.2015] 

http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/odbocky/trencin/ 

 

Spolok slovenských spisovateľov – krajská odbočka Trenčín [zverejnené 2015] 

http://www.sss-trencin.szm.com/ 

 

FLORES MUSARUM 2015 otvorilo oceňovanie za oblasť kultúry v Trenčianskom kraji. 

[zverejnené 28.10.2015] 

http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2015/flores-musarum-2015-otvorilo-

ocenovanie-za-oblast-kultury-v-trencianskom-kraji.html?page_id=262433 

 

„Videogaléria VKMR“ 

 

Ľudovít Štúr mojimi očami. [19.1.2015] 

http://www.vkmr.sk/ludovit-stur-mojimi-ocami.html?page_id=4282 

 

Pieseň Lýdie Fajtovej. [25.3 2015] 

http://www.vkmr.sk/okuzlujuca-piesen-lydie-fajtovej.html?page_id=4461 

 

http://www.kedykde.sk/clanky/aktuality/trencin-zacina-sa-nova-sezona-letnej-citarne-prinasa-niekolko-noviniek
http://www.kedykde.sk/clanky/aktuality/trencin-zacina-sa-nova-sezona-letnej-citarne-prinasa-niekolko-noviniek
http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/zbornik-infos-2015_web_27_6_2015.pdf
http://www.vkmr.sk/ludovit-stur-mojimi-ocami.html?page_id=4282
http://www.vkmr.sk/okuzlujuca-piesen-lydie-fajtovej.html?page_id=4461
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Štefan - trenčiansky mestský bubeník.[3.7.2015]  

http://www.vkmr.sk/stefan-trenciansky-mestsky-bubenik/stefan-trenciansky-mestsky-

bubenik.html?page_id=4846 

 

Trenčín čítal deťom. [3.7.2015] 

http://www.vkmr.sk/trencin-cital-detom-pod-holym-nebom/trencin-cital-

detom.html?page_id=4848 

 

Letná čitáreň s viacerými novinkami. [29.7.2015] 

http://www.vkmr.sk/letna-citaren-s-viacerymi-novinkami/letna-citaren-s-viacerymi-

novinkami.html?page_id=4866 

 

Technik s dušou folkloristu. [27.10.2015] 

http://www.vkmr.sk/technik-s-dusou-folkloristu/technik-s-dusou-

folkloristu.html?page_id=5054 

 

Niekdajšie textilné a odevné závody v TN. [12.11.2015] 

http://www.vkmr.sk/niekdajsie-textilne-a-odevne-zavody-v-tn/niekdajsie-textilne-a-odevne-

zavody-v-trencine.html?page_id=5096 

 

Literárne novinky Štefana Kuzmu. [3.12.2015] 

http://www.vkmr.sk/literarne-novinky-stefana-kuzmu/literarne-novinky-stefana-

kuzmu.html?page_id=5202  

 

Opatová n/V - Také sme my boli deti. [3.12.2015] 

http://www.vkmr.sk/opatova-n-v-take-sme-my-boli-deti/opatova-n-v-take-sme-my-boli-

deti.html?page_id=5200 

 

IV. Iné 

 

Martinák, Peter 

Dolná Poruba : na fotografiách, v historických prameňoch a súvislostiach / Peter Martinák a 

kolektív ; [fotografie Eva Bačíková ... [et al.] ; ilustrácie Jozef Vydrnák]. — 1. vyd. — Dolná 

Poruba : Obec Dolná Poruba, 2015 (Dubnica nad Váhom : LUBENO - reklamná agentúra). — 

178 s. : fotogr. — Vydané pri príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci. — 

Výberová bibliografia. — ISBN 978-80-972091-2-4 (viaz.)  

 

Martinák, Peter 

Miništrantov utužuje hokejbal. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 5 (9.2.2015), s. 9 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás : Rozhovor s ochrancom prírody. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 5, č. 1 (január 2015), s. 1,6 

 

Martinák, Peter 

Čo zaznelo na verejnom zhromaždení. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 5, č. 1 (január 2015), s. 4 

 

 

http://www.vkmr.sk/stefan-trenciansky-mestsky-bubenik/stefan-trenciansky-mestsky-bubenik.html?page_id=4846
http://www.vkmr.sk/stefan-trenciansky-mestsky-bubenik/stefan-trenciansky-mestsky-bubenik.html?page_id=4846
http://www.vkmr.sk/trencin-cital-detom-pod-holym-nebom/trencin-cital-detom.html?page_id=4848
http://www.vkmr.sk/trencin-cital-detom-pod-holym-nebom/trencin-cital-detom.html?page_id=4848
http://www.vkmr.sk/letna-citaren-s-viacerymi-novinkami/letna-citaren-s-viacerymi-novinkami.html?page_id=4866
http://www.vkmr.sk/letna-citaren-s-viacerymi-novinkami/letna-citaren-s-viacerymi-novinkami.html?page_id=4866
http://www.vkmr.sk/technik-s-dusou-folkloristu/technik-s-dusou-folkloristu.html?page_id=5054
http://www.vkmr.sk/technik-s-dusou-folkloristu/technik-s-dusou-folkloristu.html?page_id=5054
http://www.vkmr.sk/niekdajsie-textilne-a-odevne-zavody-v-tn/niekdajsie-textilne-a-odevne-zavody-v-trencine.html?page_id=5096
http://www.vkmr.sk/niekdajsie-textilne-a-odevne-zavody-v-tn/niekdajsie-textilne-a-odevne-zavody-v-trencine.html?page_id=5096
http://www.vkmr.sk/literarne-novinky-stefana-kuzmu/literarne-novinky-stefana-kuzmu.html?page_id=5202
http://www.vkmr.sk/literarne-novinky-stefana-kuzmu/literarne-novinky-stefana-kuzmu.html?page_id=5202
http://www.vkmr.sk/opatova-n-v-take-sme-my-boli-deti/opatova-n-v-take-sme-my-boli-deti.html?page_id=5200
http://www.vkmr.sk/opatova-n-v-take-sme-my-boli-deti/opatova-n-v-take-sme-my-boli-deti.html?page_id=5200
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PM 

Jubilejná vianočná koleda. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 5, č. 1 (január 2015), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás : Rozhovor s predsedníčkou Rady školy. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 5, č. 2 (apríl 2015), s. 1,7 

 

Martinák, Peter 

Podeľme sa s pokladom rodinných archívov! 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 5, č. 2 (apríl 2015), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Podporte naše deti, venujte 2% z dane do ich vzdelania! 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 5, č. 2 (apríl 2015), s. 4 

 

Martinák, Peter 

Do jarnej časti so staronovými posilami. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 5, č. 2 (apríl 2015), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Fašiangy v Dolnej Porube. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 6 (16.2.2015), s. 9 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s riaditeľom Divadla Jána Palárika v Trnave. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 5, č. 3 (júl 2015), s. 1,2 

 

Marinák, Peter 

Okolie kostola sv. Martina dostáva nový rozmer. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 5, č. 3 (júl 2015), s. 3 

 

Martinák,Peter 

Jubilant Pokorný. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 5, č. 3 (júl 2015), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Futbal nespí ani cez leto. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 5, č. 3 (júl 2015), s. 6 

 

Martinák, Peter 

V detstve robil kulisu polnočným bitkám, dnes šéfuje veľkému divadlu. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 32 (17.8.2015), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Futbalová legenda dostala k jubileu angažmán v siedmej lige. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 37 (21.9.2015), s. 27 
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Martinák, Peter 

Brankár so železnými nervami sa cez noc hrával s lepidlom a nožnicami. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 38 (28.9.2015), s. 27 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s jubilantom, ktorému sa splnil hudobný sen. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 5, č. 4 (október 2015), s. 1,5 

 

Martinák, Peter 

Dolná Poruba oslavovala v duchu viery, hrdosti a tradícií. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 5, č. 4 (október 2015), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Kvôli odstávkam elektriny na dva dni zatvorili školu. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 5, č. 4 (október 2015), s. 7 

 

Martinák, Peter 

ODA má 30 rokov. Čo nám dala a čo vzala? 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 41 (19.10.2015), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Nové stĺpy elektrikárom pomáhal osadiť vrtuľník. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 43 (2.11.2015), s. 4 

 

Martinák, Peter 

Jubilant s patentom na motiváciu a pozitívne myslenie. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 44 (9.11.2015), s. 21 

 

Martinák, Peter 

Nová dominanta obce má chápajúci výraz tváre. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 45 (16.11.2015), s. 10 

 

Martinák, Peter 

Do siene slávy pribudli majstri, lekár i strelec s prezývkou Puskás. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 56, č. 47 (30.11.2015), s. 7 
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Príloha č. 3. 

Ťažiskové podujatia  

a) pre verejnosť 

Podujatia pre deti a mládež 

 

Prezentácie, autorské besedy,  besedy o knihách a iné: 

 Z hrnca do rozprávky – prezentácia knihy domácich receptov moderátoriek 

B. Rakovskej, L. Šóošovej a speváka R. Pappa, 

 prezentácia knihy Rozprávky z Trdelníkova za účasti autorky M. Demitrovej, 

 O knihách s knihovníckou bosorkou – stretnutie detí s obľúbenou autorkou kníh 

pre deti a mládež G. Futovou, 

 Štefan – trenčiansky mestský bubeník – uvedenie  legendy a novej knihy do života 

za účasti autorov V. Kulíška (text), J. Vydrnáka (ilustrátora), 

 Úspešní Slováci vo svete a výnimočnosť slovenčiny – beseda študentov s biológom, 

publicistom, dramatikom G. Murínom,  

 Traja kamoši a fakticky fantastický bunker – prezentácia knihy B. Kardošovej 

za účasti ilustrátorky K. Slaninkovej a milovníka dobrých kníh D. Nagya,  

 beseda s autorom kníh pre deti a jubilantom Danielom Hevierom,  

 200 rokov po Štúrovi – odborná prednáška spojená s multimediálnou prezentáciou, 

návštevou lokalít v Trenčíne a divadelným predstavením o Ľ. Štúrovi, 

 Noc s Andersenom – 15. ročník dobrodružného medzinárodného podujatia v prostredí 

kníh, 

 Píšem, píšeš, píšeme  - vyhlásenie a vyhodnotenie 13. ročníka krajskej literárnej 

súťaže pre žiakov ZŠ, 

 Jazykový kvet – Language Flower 2015 – celoslovenská akreditovaná súťaž 

v prednese poézie, prózy a drámy detí a mládeže v cudzích jazykoch – krajské 

semifinále, 

  „Čítajme všetci – čítanie je super“ – slávnostné vyhodnotenie 51. ročníka  

medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v šk. r. 2014/2015, 

 „Čítajme si ...“- 8. ročník  celoslovenského čitateľského maratónu detí organizovaný 

Linkou Detskej istoty pri SV UNICEF a SAK, 

  Deň ľudovej rozprávky - jednodňové kráľovstvo plné šibalstiev, figliarskych kúskov 

a ukážok ľudovej kultúry v spoločnosti krojovaných detských knihovníčok, 

 Celé Slovensko číta deťom – celoslovenský projekt, v rámci ktorého si 200 detí 

vypočulo od  predsedu TSK, primátora Trenčína, S. Havelkovej, M. Ivaničkovej, 

T. Hujdiča úryvky z ich obľúbených kníh, 

 Hľadáme stratenú rozprávku – čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich rodičov 

s Materským centrom Srdiečko, 

 Učíme sa spolu – ponuka pre pedagógov na realizáciu vyučovacích hodín 

v netradičných priestoroch, pomocou zážitkového čítania, tvorivých dielní či iných 

aktivít,  

 Minitalent – prehliadka talentov detí z materských škôl v Trenčíne s podtitulom 

„Aj škôlkari už veľa vedia“, 

 Európske metropoly – vernisáž výstavy dizajnérskych prác žiakov SUŠ Trenčín,  

 Leto v knižnici a prázdninové superkluby – bohatý prázdninový program 

pre detských čitateľov a ich kamarátov, 
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Obrázok 5 (Beseda s J. Banášom) 

 Papučková noc – magické podujatie v priestoroch knižnice plné hier a prekvapení, 

 Karambol s E. Rúčkovou – beseda školákov s obľúbenou autorkou, 

 Svet stále lásku má – charitatívne predvianočné stretnutie v trenčianskej knižnici 

venované deťom z DD Lastovička, 

 

Podujatia pre dospelých 

 

Autorské besedy a prezentácie kníh: 

 beseda o aktuálnych témach v literatúre i spoločnosti so spisovateľmi a redaktormi 

T. E. Rostasom, M. Benkom, Ľ. Huďom, 

 Marián Gáborík (Otec, teraz to už môžeš vydať) – beseda s P. Gáboríkom v rámci 

cyklu "Poznávame Trenčanov", spojená s prezentáciou jedinečnej biografie 

výnimočného hokejistu z pera jeho vlastného otca, 

 beseda z cyklu "Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja" s myjavskou rodáčkou, 

spisovateľkou a farmárkou Erikou Hornákovou spojená s prezentáciou jej úspešných 

románov, 

 prezentácia knihy rozhovorov Antona Baláža so spisovateľom, bývalým politickým 

väzňom Rudolfom Dobiášom, za účasti autora a jeho respondenta, s názvom Vyniesť 

na svetlo dňa príbehy dlhej noci, v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov", 

 Stretnutie trenčianskych literátov – VII. stretnutie spisovateľov s blízkym vzťahom 

k Trenčínu a Trenčianskemu kraju,                                                                                 

 slávnostná prezentácia spevníka a najnovšieho CD známej speváčky Lýdie Fajtovej,  

      podujatie bolo organizované v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“,                                                                         

 beseda so spisovateľom Jozefom 

Banášom spojená s prezentáciou 

jeho najnovšieho románu Velestúr, 

 prednáška novinára, spisovateľa, 

folkloristu Jiřího Jilíka zaoberajú-

ceho sa pravdivým  príbehom žít-

kovských bohýň, 

 beseda so známou slovenskou 

speváčkou, spisovateľkou, lekárkou 

Marcelou Laiferovou, 

 slávnostná prezentácia básnickej 

zbierky "Ja zdravie i šťastie 

vinšujem Ti a nielen liekmi, ale aj 

nežným slovom vrátim Ti" z pera lekára, vedca, básnika a športovca MUDr. 

Františka Jaroša, CSc., v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov",  

prednáška o histórii a súčasnosti Čerešňového sadu na Brezine spojená s prezentáciou 

fotografií a pohľadníc zo zbierok Trenčianskeho múzea, prednášajúci: historička 

PhDr. J. Karlíková, environmentálny aktivista Mgr. R. Medal, v rámci cyklu 

"Poznávame Trenčanov", 

 Spev o Trenčíne, meste na rieke - beseda s básnikom, autorom učebníc, členom 

Spolku slovenských spisovateľov Pavlom Hamžíkom-Zemplínskym, v rámci cyklu 

"Poznávame Trenčanov", 

 Otcovské rany – prezentácia knihy J. Sedláčka, v rámci cyklu „Poznávame 

Trenčanov“,     

 beseda so spisovateľkou, úspešnou autorkou historických romancí Janou Pronskou, 



47 

 

Obrázok 6 (Beseda s Dr. Bukovským) 

 Trojružový peľ – hudobno-poetický večer v zastúpení K. Hudecovej, 

S. Martausovej, Z. Laurinčíkovej a moderátora J. Sarvaša, 

 S A. Coddington pod holým nebom - otváracia beseda jesennej sezóny podujatí,   

 Najväčšie tajomstvá tretej ríše – beseda s autorom lit. faktu M. Zachom Kučerom,     

 S láskou, Anča Pagáčová – beseda s herečkou, speváčkou, spisovateľkou 

L. Siposovou,  

 Nevďačná cudzinka – beseda s autorkou I. Brežnou, 

 Technik s dušou folkloristu – 

beseda s muzikantom, tanečníkom, 

choreo grafom, editorom J. 

Lehockým, 

 Vodka a chróm – beseda s tren-

čianskym rodákom V. Klimáčkom, 

 Literárne novinky Š. Kuzmu – 

beseda s členom Klubu nezávislých 

spisovateľov, 

 Demeti – beseda s najpredávanejším 

slovenským autorom J. Banášom,  

 beseda so známym lekárom, 

spisovateľom I. Bukovským. 

 

Iné 

 Ľudovít štúr mojimi očami - slávnostná prezentácia rovnomenného zborníka 

vydaného pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra, 

 90 rokov trenčianskej knižnice – slávnostný galaprogram, 

 Noc literatúry -  verejné čítanie na netradičných miestach spojené s prezentáciou 

literárnej tvorby čítajúcich osobností, hosťami 9. ročníka celoeurópskeho projektu boli 

herečka Ida Rapaičová, spisovateľka Margita Ivaničková, 

 Vansovej Lomnička -  48. ročník festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy – 

okresné a krajské kolo, 

 Umelecký prednes poézie a prózy v podaní seniorov pri príležitosti osláv 200. výročia 

narodenia Ľ. Štúra, 

 Niekdajšia amatérska fotografia v Trenčíne, Virtuálne pamäte v Trenčíne – 

prednášky Ing. V. Brabenca,  

 Súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma – krajské kolo 7. ročníka celoštátnej súťaže, 

 Letný podvečer s E. Kristínovou – nevšedné stretnutie s hereckou legendou, 

recitátorkou, 

 Studňa sa tajne s dažďom zhovára – slávnostné vyhodnotenie 23. ročníka 

celoslovenskej literárnej súťaže. 

 

 

Výstavy a výstavky 

 

 Juraj Gönci-Trenčiansky – výstavka pri príležitosti nedožitých 100. narodenín 

významnej osobnosti kultúrno-spoločenského života v Trenčíne, 

 Škriatkovia a víly v knihách pre deti, 

 90 rokov trenčianskej knižnice – tematická výstava približujúca deväť decénií 

trenčianskej knižnice v čase a priestore,  

 Knižné predlohy pre svet filmu – výstavka kníh pre deti, 
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 Európske metropoly – výstava dizajnérskych prác žiakov Strednej umeleckej školy 

Trenčín. Výstava je spojená so súťažou o ceny od Europe Direct Trenčín na tému 

Európska únia, 

 Deň víťazstva nad fašizmom – tematická výstava približujúca koniec druhej svetovej 

vojny z materiálov knižnice, 

 František Hečko – tematická výstava približujúca život a dielo významného 

slovenského spisovateľa pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia. 

 Svet olympizmu: vtedy a dnes – interdisciplinárna výstava pri príležitosti 

Medzinárodného olympijského dňa na počesť založenia Medzinárodného 

olympijského výboru v Paríži (1894), 

 Marián Pauer – tematická výstavka pri príležitosti jeho 70. narodenín, 

 Karol Pádivý – tematická výstavka pri príležitosti 50. výročia jeho úmrtia, 

 Folklór v trenčianskom regióne – tematická výstava, 

 Ilustrátorský Olymp – putovná výstava diel ocenených Grand Prix na Bienále 

ilustrácií Bratislava v polstoročnej perspektíve. 

 

b) Podujatia pre knižničných pracovníkov 

 krajská porada bibliografov, katalogizátorov a metodikov – 24.2.2015, 

 komplexný rozbor činnosti regionálnych knižníc za rok 2014 – 28.5.2015, 

 pracovné stretnutie pracovníkov knižnice k Smernici č. 4/2015 Vnútorný systém 

prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej 

činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja a iným pracovným 

úlohám – 1.7.2015 

 Školenie k BOZP a ochrane osobných údajov – 14.9.2015 

 Eliminácia násilia na ženách – preventívna kampaň zameraná na problematiku násilia – 

23.11.2015 

 Vianočné stretnutie pracovníkov knižnice. 
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Príloha č. 4  

Počítačové vybavenie VKMR k 31.12.2015 

Pracovisko 
Počítač s inventárnym 

číslom 
Prídavné zariadenia Softvér 

Riaditeľ 1. PC 3517 
tlačiareň HP Color LaserJet 

2605dn 

Windows 7 Ultimate SK OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

Sekretariát 2. PC 3931 tlačiareň HP LaserJet 1022 
Windows 7 Professional, MS Office H&B 

2013 (Europe) 

Oddelenie 

ekonomicko -

prevádzkové 

3. PC 3939 
tlačiareň HP LaseJet 2300 

dtn 

Windows 7 Professional, MS Office H&B 

2013 (Europe) 

4. PC 3892 

tlačiareň Canon, 

multifunkčné zariadenie 

Lexmark X466 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

Informačné miesto 

TSK 

5. PC 403/108 tlačiareň HP LaserJet 1022n 
Windows XP Professional OEM, MS Office 

Professional 2003 

6. PC 3807  

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Enterprise 2007 

7. PC 2918  

on-line katalóg, Windows XP Professional 

OEM 

Vedúca KIS 8. PC 3933 
tlačiareň HP LaserJet Pro 

P1102 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

Všeobecná študovňa 

9. PC 2920 

 
 

Windows XP Professional OEM, MS Office 

Professional 2003, INFO 

10. PC 3516 čítačka č. kódov 
Windows 7 Ultimate SK OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

11. PC 403/118  

Windows Vista OEM (TM) Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL 

Multimediálna 

študovňa 

12. PC 3938 

 

kopírovací stroj Brother 

MFCJ-6910dw, 

multifunkčné zariadenie 

Lexmark 734de, tlačiareň 

HP LaserJet 1020 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013, Abbyy PDF Transformer 3.0, 

Corel Graphics 

13. PC 3519 

 

tlačiareň HP LaserJet 1022n, 

slúchadlá 

Win 7 Ultimate SK OEM, Office 

Professional Plus 2010 

14. PC 3518 

 
slúchadlá 

Win 7 Ultimate SK OEM, Office 

Professional Plus 2010 

15. PC 403/120 slúchadlá 
Windows Vista OEM (TM) Ultimate, MS 

Office Enterprise 2007 

Oddelenie metodiky 

a elektronizácie 

16. PC 403/115 
reproduktory, tlačiareň 

HPLaserJet 1020 
Windows Vista Ultimate OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

17. PC 3930 

multifunkčné zariadenie 

Lexmark, reproduktory 

 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

Centrálna evidencia 

18. PC 3935 

tlačiareň HP LaserJet 1022n, 

termotlačiareň Star, 

čítačka č. kódov 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

19. PC 3806 

tlačiareň HP LaserJet 

P1606dn, termotlačiareň 

Star, čítačka č. kódov 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Enterprise 2007 
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Krásna literatúra 

20. PC 3934 
tlačiareň HP LaserJet 

P1606dn, čítačka č. kódov 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

21. PC 2908  on-line katalóg, Windows XP Prof. OEM 

Oddelenie 

knižničných fondov 

a súborného katalógu 

22. PC 403/121 

tlačiareň HP LaserJet 1020, 

čítačka č. kódov, 

reproduktory, skener 

bezdrôtový 

Windows Vista (TM) Ultimate OEM, 

Microsoft Office Enterprise 2007 

23. PC 3936 
tlačiareň Canon LBP 

6310dn, čítačka č. kódov 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

24. PC 3937 
 

čítačka č. kódov 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

Odborná literatúra 

25. PC 3520 
tlačiareň HP LaserJet 1022n, 

čítačka č. kódov 

Windows 7 Ultimate SK OEM, Office 

Professional Plus 2010 

26. PC 403/113  
Windows Vista Ultimate OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

27. PC  3077  on-line katalóg,  Windows XP Prof. OEM 

28. PC 2909  on-line katalóg, Windows XP Prof. OEM 

29. PC 2860  on-line katalóg, Windows XP Prof. OEM 

Literatúra pre deti 

a mládež 

30. PC 3932 

tlačiareň HP LaserJet 1022n, 

tlačiareň Star, čítačka č. 

kódov 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

31. PC 403/107 

 

 
Windows XP Professional OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

Čitáreň 32. PC 403/103 

tlačiareň HP LaserJet 1022 

čítačka č. kódov, 

termotlačiareň Star 

Windows XP Prof., MS Office Professional 

2003, Info 

Hudobné fondy 

a zvukové knihy 33. PC 3891 tlačiareň HP LaseJet 1022 

Windows 7 Professional, OfficeHome and 

Business 2013 

 

Internet pre verejnosť 

34. PC 403/116 

tlačiareň HP LaserJet 1022n 

multifunkčne zariadenie HP 

Color LaserJet 2820 

Windows 7 Enterprise, Office Professional 

Plus 2010 

35. PC 403/117 slúchadlá 
Windows Vista Ultimate OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

36. PC 403/112 slúchadlá 
Windows Vista Ultimate OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

37. PC 3840 slúchadlá 
Windows 7 Enterprise, MS Office 

Professional Plus 2010 

38. PC 3841  
Windows 7 Enterprise , Office Professional 

Plus 2007 

39. PC 3843 slúchadlá 
Windows 7 Enterprise , MS Office Enterprise 

2007 

40. PC 3844 slúchadlá 
Windows 7 Enterprise , MS Office Enterprise 

2010 
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Dlhé Hony 

 

41. PC 3893 

 

tlačiareň HP LaserJet 1022 

čítačka č. kódov 

termotlačiareň Star 

Windows 7 Professional, OfficeHome and 

Business 2013 

 

42. PC 3268 tlačiareň HP LaserJet P2014 
Windows 7 Enterprise, MS Office Enterprise 

2007 

43. PC 403/110  
Windows XP Professional OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

Juh 

44. PC 3269 

tlačiareň HP LaserJet 

1022n, čítačka č. kódov, 

termotlačiareň Star 

Windows Vista Ultimate OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

45. PC 403/119 tlačiareň HP LaserJet 1022n 
Windows Vista Ultimate OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

Kubrá 

46. PC 3267 

tlačiareň HP LaserJet 1022, 

termotlačiareň Star , čítačka 

č. kódov 

Windows Vista Ultimate OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

47. PC 403/114  
Windows Vista Ultimate OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

Opatová n/Váhom 48. PC 3266 

tlačiareň HP LaserJet 1022n, 

čítačka č. kódov, 

termotlačiareň Star 

Windows Vista Ultimate OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

Pre potreby všetkých 

pracovísk 

Notebook 3473 
mobilné zariadenie Huawei 

E220 USB modem 

Windows 7 Enterprise, MS Office Enterprise 

2007 

Notebook 3940 
 

Win 7, MS Office 2013 

Nenainštalované PC 

1. 2859 – PC s Win XP na online katalóg 

2. 2861 – PC s Win XP na online katalóg 

3. 2862 – PC s Win XP na online katalóg 

PC na vyradenie 

1. 3076  

2. 3842 

3. 2912 

4. 2911  

5. 3144 

6. 2913 (403/91)  

7. 403/103-2 (403/92) 

8. 403/109 

9. 2915 

10. 2896 

11. 2953 

12. – 19. : 8 tenkých klientov 3954-3961 

 3965 server 

Vyradené 

1. 403/106 

2. 404/02 

3. 403/103-5 
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