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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 2020 riadila Plánom činnosti na rok 2020, 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, Metodické 

usmernenia MKSR č. MK-4315/2020-110/11107 z 21. júla 2020 na určenie štandardov pre 

verejné knižnice, Štandard pre dobrý knižničný fond – Metodický pokyn SNK k vymedzeniu 

štandardu doplňovania a aktualizácie knižničného fondu pre knižnice zriaďované/ 

prevádzkované obcami, mestami alebo samosprávnymi krajmi na území SR 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 (bola 

uzatvorená Kolektívna zmluva na roky 2016-2020). 

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 a škodová, likvidačná, revízna, mzdová, 

komisia pre ocenenie majetku. 

 

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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2.2 Strategické úlohy 
 

Pri plnení strategických úloh postupovala VKMR podľa Plánu činnosti na rok 2020, 

v rámci ktorého:  

 sprístupňovala univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestneho významu, 

poskytovala knižnično-informačné služby v zmysle zákona o knižniciach, 

 koordinovala, metodicky a poradensky usmerňovala ostatné regionálne knižnice 

v samosprávnom kraji, poskytovala metodickú pomoc a poradenské služby obecným, 

mestským, školským a špeciálnym knižniciam a ich zriaďovateľom, 

 knižnica pôsobila ako otvorený komunitný priestor,  

 zorganizovala 233 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí za účasti 

virtuálnych návštevníkov a 4 376 fyzických návštevníkov, 

 v dňoch 2.-8.3.2020 sa zapojila do aktivity Týždeň slovenských knižníc v rámci 

ktorého usporiadala 20 podujatí s účasťou 575 návštevníkov, súčasne, v rámci Týždňa 

otvorených dverí, sa bezplatne do knižnice prihlásilo 61 nových čitateľov, 

 propagovala činnosť a služby knižnice v celoslovenských a regionálnych médiách, 

na webových stránkach VKMR, TSK, iných poskytovateľov informačných služieb 

a na sociálnej sieti Facebook, 

 v rámci propagácie knižnice naďalej využívala YouTube kanál "Trenčianska knižnica", 

za rok 2020 bolo vytvorených 14 nových videí, všetky videá prístupné na youtube 

kanáli Trenčianskej knižnice zaznamenali 5 480 zobrazení, 

 VKMR vyvíjala úsilie na zabezpečenie viaczdrojového financovania, vypracovala 

a realizovala nasledovné projekty: 

1. Povedz mi, čo čítaš...III. (Fond na podporu umenia), žiadaných 1 995 €, 

schválených 1 500 €, 

2. Vitajte v knižnici III. (Fond na podporu umenia), žiadaných 2 565 €, 

schválených 2 500 €, 

3. Doplnenie knižničného fondu (Fond na podporu umenia), žiadaných 20 000 €, 

schválených 20 000 €, 

4. Obnova knižničného fondu (Fond na podporu umenia), žiadaných 14 250 €, 

schválených 1 500 €, projekt realizovaný v r. 2019-2020, 

5. Ochrana knižničného fondu (Fond na podporu umenia), žiadaných 15 440 €, 

čaká na odozvu, 

6. Motivačné a vzdelávacie súťaže pre deti (Dotačný systém mesta Trenčín), 

žiadaných 540 €, schválených 346 €. 

2.2.1 Ďalšie úlohy  

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

TSK riešila aktuálne požiadavky knižníc na KS Tritius a priebežne odstraňovala 

problémy v systéme, 

 aktívne sa zapojila do projektu Benchmarking v slovenských knižniciach, 

 poskytovala využívanie externých elektronických databáz, 

 na webovej stránke knižnice propagovala región prostredníctvom elektronických 

zdrojov, 

 pokračovala v službe požičiavania tematických kufríkov a spoločenských hier, 

 propagovala podujatia a činnosti knižnice na www stránkach Trenčianskeho  

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

a celoslovenských médiách a pod., 
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Obrázok 1 

 (Havária vodovodného potrubia) 

 priebežne aktualizovala a inovovala webovú stránku knižnice, informovala verejnosť 

a reagovala na podnety na sociálnej sieti Facebook, 

 pracovala v poradných odborných knihovníckych komisiách (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), 

 poskytovala informácie ako Kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva, 

 pokračovala v realizácii projektu „Partnerské knižnice“, spolupracovala 

s Parlamentnou knižnicou NR SR, 

 pre imobilných návštevníkov knižnice na Jaselskej ulici sprístupnila novovybudovaný 

výťah s cieľom zabezpečiť bezbariérový prístup do budovy, 

 z dôvodu havárie vodovodného potrubia na Jaselskej 

ulici knižnica zabezpečila sanáciu postihnutých 

priestorov a dezinfekciu kníh pracoviska krásnej 

literatúry, počas renovácie boli služby pracoviska 

beletrie poskytované v obmedzenej prevádzke,   

 na základe opatrení ÚVZ SR v súvislosti s ochorením 

COVID -19 bola knižnica pre verejnosť priebežne 

zatváraná (10.3. - 10.5. 2020, 24.10. – 15.11.2020, 

19.12.2020 – 27.1.2021). Pri dodržiavaní všetkých 

protiepidemiologických opatrení bolo počas tohto 

obdobia vymaľované pracovisko čitárne na Hasičskej 

ul., vstupné priestory na Jaselskej ul., reorganizovaný 

a upravený KF, vydezinfikované knihy. Hromadné 

podujatia neboli realizované 6 mesiacov na základe 

nariadení ÚVZ. Knižnica zintenzívnila svoje online 

aktivity: sprístupnila výpožičky e-kníh, na facebooku 

v týždenných intervaloch pripravovala kvízy, 

hádanky, tvorivé dielne, sprostredkovala  autorské 

čítanie J. Belána, S. Havelkovej, on-line 

pokračovala v realizácii Dňa ľudovej rozprávky, vyhodnotení literárnej súťaže Píšem, 

píšeš, píšeme...,  sprostredkovala prvý priamy prenos z talkšou Povedz mi čo, čítaš...  

2. 3 Ľudské zdroje  

Ukazovateľ 2019 2020 
Nárast/ 

Úbytok 

Zamestnanci knižnice (FO) 44 43,25 - 0,75 

Zamestnanci knižnice (úväzky – priemerný počet)  42,8 42,35 - 0,45 

     - vykonávajúci knihovnícke činnosti (úväzky–priemer. počet)   35,8 35,25 - 0,55 

Odborní zamestnanci s knihovníckym vzdelaním (FO)  36 35 - 1 

   -  z toho s VŠ s knihovníckym vzdelaním (FO)  6 6 0 

Priemer. mesač. mzda na 1 zamestnanca prepočítaná na plne zamestnaných 1 002,77 1 021,34 + 18,57 

  Tabuľka 1 (Ľudské zdroje) 

Účasť na odborných a vzdelávacích podujatiach: 
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 Online seminár Benchmarking verejných knižníc 2020, 15.10.2020 

 Online školenie systému EVO pre organizácie TSK, 25.11.2020 

 Online stretnutie k zhodnoteniu plnenia štandardov obecnými knižnicami, 16.12.2020 

 

3 Hlavné ukazovatele činnosti 
 

Ukazovateľ Mer. 

jednotka Plán 2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Percen

to 

plnenia 

Knižničný fond k. j 225 400 225 491 100,04 

Výpožičky k. j 313 000 377 967 120,76 

Registrovaní používatelia osoba 6 600 5 288 80,12 

Návštevníci knižnice osoba 170 000 138 871 81,69 

Vzdelávacie a kultúrne podujatia podujatia 450 233 51,77 

Výpožičný čas* 
h/týž. - 

65 do 9.3.2020 

55 k 18.12.2020  
- 

  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 čitáreň, hudobné fondy a zvukové knihy, internet 

pre verejnosť na Hasičskej ul. 

 

3.1 Knižničné fondy 
 

V oblasti doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov bola činnosť VKMR 

zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z plánu činnosti na rok 2020. 

 

a/ doplňovanie knižničných fondov 

Doplňovanie knižničných fondov bolo ovplyvňované cenovou úrovňou dokumentov 

ponúkaných na knižnom trhu a výškou finančného príspevku na nákup dokumentov. 

Na základe Metodického pokynu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 

1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k  určeniu štandardov pre verejné knižnice, by knižnica 

mala ročne kúpou získať minimálne 7950 až 7970 knižničných jednotiek. Tento ukazovateľ 

VKMR splnila na 94,62%, pretože kúpou získala 7 532 kn. j. 

V roku 2020 knižnica spracovala 7 909 nových kn. j. v celkovej hodnote 101 614,59 €,  

z toho predstavoval: 

- nákup (95,23%) 7 532 kn. j. 97 297,36 € 

- dary (4,37%) 346 kn. j. 4 055,12 € 

- náhrady (0,32%) 25 kn. j. 238,11 € 

- vlastným nákladom (0,08%) 6 kn. j. 24,00 € 

  

Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala krásna literatúra pre dospelých 

(2 924 kn. j.) a najnižší náučná literatúra pre deti a mládež (661 k. j.). Zo špeciálnych druhov 

dokumentov VKMR v roku 2020 spracovala 31 kn. j. audiovizuálnych dokumentov, 2 kn. j. 

elektronických zdrojov, 8 kn. j. hudobnín a 15 kn. j. stolových hier. 
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Nové dokumenty VKMR nakupovala s priemernou zľavou 29,31%, dokumenty 

v hodnote 97 297,36 € boli nakúpené za 68 777,67 €. Priemerná maloobchodná cena 

nakúpených dokumentov bola 12,92 € a nákupná 9,13 €. 

VKMR odoberala 277 titulov periodík získaných darom a nákupom. 
 

b/ spracovanie knižničných fondov 

Spracovanie knižničných fondov bolo plne automatizované v KIS Tritius do centrálnej 

elektronickej databázy RKIS kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

Záznamy do databázy boli spracovávané podľa pravidiel RDA (Resource desription & 

Access) v súlade s medzinárodným štandardným bibliografickým popisom (ISBD) vo formáte 

MARC21, ktoré sú dôležité pri kooperatívnej katalogizácii a výmene katalogizačných 

záznamov s inými knižnicami v rámci SR. Na spracovaní záznamov sa podieľali všetky 

organizácie RKIS. V spolupráci participujúcich regionálnych knižníc sa priebežne 

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

záznamov zlučovali. 
 

c/ aktualizácia a ochrana knižničných fondov 

V zmysle platnej vyhlášky MK SR č. 201/2016 Z. z. bolo v  roku 2020 vyradených spolu 

7 804 kn. j. v celkovej hodnote 18 431,59 €. Z toho pre: 

- stratu 25 kn. j. 184,96 € 

- opotrebovanosť 194 kn. j. 521,91 € 

- poškodenie 391 kn. j. 918,06 € 

- aktualizácia 6 907 kn. j. 16 314,25 € 

- zastaranosť 178 kn. j. 224,05 € 

- chýbajúce pri revízii 109 kn. j. 268,36 € 
Ochranu knižných jednotiek pred stratou alebo odcudzením zabezpečovali elektromagnetické 

brány v pracovisku na Jaselskej ul., v pracoviskách Juh a Dlhé Hony a rádiofrekvenčné 

zabezpečovacie zariadenie vo všeobecnej študovni. Elektronická ochrana knižného fondu 

umožňovala diskrétnu kontrolu návštevníkov. 

V 2. polroku 2020 sa uskutočnila revízia čiastkového knižničného fondu pracoviska 

Informačné miesto TSK - regionálne dokumenty a bibliografie a čiastkových fondov 

príručných knižníc oddelenia knižničných fondov, oddelenia ekonomicko-prevádzkového a 

riaditeľa knižnice. Revízia sa vykonávala automatizovane prostredníctvom knižnično-

informačného systému Tritius. 

 

d/ stav knižničného fondu 

Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2019 

Prírastok 

k 31. 12. 2020 

Úbytok 

k 31. 12. 2020 

Stav 

k 31. 12. 2020 

Odborná literatúra pre dospelých 117 680 kn. j. 2 205 kn. j. 3 967 kn. j. 115 918 kn. j. 

Krásna literatúra pre dospelých 67 714 kn. j. 2 924 kn. j. 2 526 kn. j. 68 112 kn. j. 

Odborná literatúra pre deti a mládež 9 789 kn .j.  661 kn. j. 237 kn. j. 10 213 kn .j.  

Krásna literatúra pre deti a mládež 30 203 kn. j. 2 119 kn. j. 1 074 kn. j. 31 248 kn. j. 

Spolu 225 386 kn. j. 7 909 kn. j. 7 804 kn.j. 225 491 kn. j. 

Tabuľka 3 (Stav KF podľa tematických skupín) 
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Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2019 

Prírastok 

k 31. 12. 2020 

Úbytok 

k 31. 12. 2020 

Stav 

k 31. 12. 2020 

Knihy a viazané ročníky periodík 214 922 kn. j. 7 853 kn. j. 7 801 kn. j. 214 974 kn. j. 

Hudobniny 4 829 kn. j. 8 kn. j. 0 kn. j. 4 837 kn. j. 

Audiovizuálne dokumenty 4 049 kn. j. 31 kn. j. 0 kn. j. 4 080 kn. j. 

Elektronické dokumenty 927 kn. j. 2 kn. j. 2 kn. j. 927 kn. j. 

Kartografické dokumenty 631 kn. j. 0 kn. j. 1 kn. j. 630 kn. j. 

Stolové hry 28 kn. j. 15 kn. j. 0 kn .j. 43 kn. j. 

Spolu 225 386 kn. j. 7 909 kn. j. 7 804 kn. j. 225 491 kn. j. 

Tabuľka 4 (Stav KF podľa druhu dokumentu) 

 

 
Graf 1 (Zloženie knižničného fondu) 

 

 

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, výpožičky tematických kufríkov alebo spoločenských hier, 

výpožičky e-kníh, 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 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích 

podujatí.  

Krásna literatúra pre 
dospelých 

Odborná literatúra 
pre dospelých 

Krásna literatúra pre 
deti 

Odborná literatúra 
pre deti 

ZLOŽENIE KNIŽNIČNÉHO FONDU 
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Knižnica naďalej poskytovala medziknižničnú výpožičnú službu, reprografické služby, 

vypracovávanie rešerší, prístup k výpočtovej technike a internetu, službu „Odlož si knihu“, čo 

bolo spoplatnené podľa cenníka VKMR.  

Knižnično-informačné služby knižnica poskytovala vo všetkých pracoviskách 

v knižničnom systéme Tritius.    

Knižnica umožňovala: 

 vo všetkých pracoviskách (okrem pobočky Opatová n/V) prístup na internet, k online 

katalógom vlastnej i ďalších knižníc, prístup k dostupným elektronickým databázam, 

 

Graf 2 (Výpožičky podľa druhu literatúry) 

 

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

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

 výpožičky e-kníh všetkým registrovaným používateľom, 

 bezplatný prístup k elektronickým informačným zdrojom - do plnotextovej databázy 

SpringerLink (národná licencia, financovaná v rámci projektu NISPEZ realizovaného 

CVTI SR) a multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage 

(národná licencia zabezpečená Slovenskou národnou knižnicou),  

 bezplatnú návštevu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí. 

 

V roku 2020  knižnica realizovala 377 967 výpožičiek, z toho: 

 333 239 výpožičiek kníh  

 42 125 výpožičiek periodík  

 2 603 výpožičiek špeciálnych dokumentov. 

 

Z celkového počtu výpožičiek  bolo 335 536 (88,77%) absenčných a 42 431 (11,23%) 

prezenčných. Z celkového počtu 2 603 výpožičiek špeciálnych dokumentov si používatelia 

vypožičali 3 elektronické dokumenty, 664 audiovizuálnych dokumentov a 1 936 iných 

špeciálnych dokumentov.  

Nevidiaci a slabozrakí občania si vypožičali 663 zvukových kníh. 
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Knižnica vybavila pre používateľov VKMR 1 017 požiadaviek na MVS z iných knižníc. 

Prostredníctvom MVS vypožičala 142 knižničných dokumentov pre používateľov do iných 

knižníc. 

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

používateľa 77,48 výpožičiek.     

Možnosť prístupu na internet využilo 1 802 registrovaných i neregistrovaných 

používateľov, z toho 867 detí do 15 rokov. 

VKMR evidovala 7 236 registrovaných bibliografických a faktografických informácii, 

vo vybraných pracoviskách evidovala 6 499 elektronických referenčných požiadaviek 

a v rámci služby  „Spýtajte sa knižnice“  reagovala na 10 otázok týkajúcich sa jej knižnično-

informačných služieb a organizovaných aktivít. 

Novú službu - elektronické výpožičky, využilo 156 unikátnych čitateľov, ktorí si 

vypožičali 516 e-kníh. 

Knižnica poskytovala informácie súvisiace s Parlamentnou knižnicou NR SR 

a Kontaktným miestom Úradu priemyselného vlastníctva. 

Prostredníctvom biblioboxu sa v roku 2020 vrátilo 7 462 výpožičiek.  

   

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 30.6.2020 – Príloha č. 1       
 

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,  

 autorské čítanie: D. Lázničku. 
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Obrázok 2 (Prvé online vysielanie) 

V spolupráci s OZ Ars Vivendi – Ligou za duševné zdravie VKMR zorganizovala 

2 prednášky a diskusné fóra na aktuálne psychologické, spoločenské a medicínske témy: 

 Hnev náš každodenný 

 Ako žiť s depresiou? 

 Čo je hraničná porucha osobnosti? 

 

VKMR posilnila partnerstvá o spolupráci s kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesta Trenčín a inými organizáciami: 

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

Juh, Dlhé Hony, Kubrá) organizovala cyklus „Hľadáme stratenú rozprávku“ 

pre najmenšie deti a ich rodičov na materských a rodičovských dovolenkách, 

 v spolupráci s KO Únie žien Slovenska v Trenčíne uskutočnila: 

- prezentáciu knihy: Naše dejiny úplne inak, 

 v spolupráci s MO Matice slovenskej v Trenčíne zorganizovala: 

- besedu s A. Balážom, R. Dobiášom 

 v spolupráci s Klubom starých Trenčanov MO MS v Trenčíne zorganizovala 

prednášku regionálneho historika Vojtecha Brabenca: Trenčianska Brezina včera 

a dnes. 

 

Knižnica pokračovala v realizácii formátov podujatí: 
 

 „Povedz mi, čo čítaš...“ – talkšou predstavujúca osobnosti zdanlivo nesúvisiace 

s literatúrou, kde Z. Mišáková  sprostredkovala stretnutie s B. Kardošovou, Z. 

Chárom, K. Mikulčíkom, J. Hrčkom 

 „Máme radi umenie“ - prezentácia umeleckej činnosti žiakov Súkromnej ZUŠ 

na Novomeského ul. v Trenčíne. 

 

 Na základe protiepidemiologických 

opatrení ÚVZ SR v súvislosti s ochorením  

COVID – 19 nebolo možné realizovať 

kultúrno-spoločenské podujatia s účasťou 

verejnosti a preto sme ponúkli záujemcom 

živé on-line vysielanie z podujatí Povedz mi, 

čo čítaš... B. Kardošová, Z. Chára, 

vyhodnotenie literárnych súťaží pre deti 

a dospelých. 

On-line aktivity pre deti boli prístupné na 

sociálnej sieti fb – Deti Vkmr. 

Záujemcom o podujatia organizované 

knižnicou sme v decembri ponúkli možnosť  

vypočuť si pozvaných hostí v podcastoch, ktoré sú prístupné na webovej stránke knižnice. 

V r. 2020 bolo vytvorených 14 nových videí, všetky videá prístupné na youtube kanáli 

Trenčianskej knižnice zaznamenali 5 480 zobrazení.  

 Knižnica poskytovala priestor na činnosť a spoluprácu Jednote dôchodcov 

na Slovensku, Únii nevidiacich a slabozrakých, ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne, Súkromnej 

ZUŠ na ul. Novomeského v Trenčíne, Trenčianskej nadácii,  organizátorom súťaže 

Jazykový kvet, kultúrnym zariadeniam, občianskym a záujmovým združeniam 

a spolkom, školským a mimoškolským zariadeniam a pod. 
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Obrázok 3 (Beseda s M. Zámečníkom) 

3.2.2 Aktivity pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva  

 

VKMR prispievala k odstraňovaniu bariér v prístupe k znevýhodneným skupinám 

obyvateľstva, k zmierneniu sociálnych rozdielov, izolácie a marginalizácie prostredníctvom 

realizovaných aktivít: 

 ako jediná inštitúcia v Trenčíne požičiavala zaregistrovaným 35-tim slabozrakým 

a nevidiacim občanom zvukové knihy a periodiká v Braillovom písme; umožňovala 

prístup k digitálnej knižnici SNK v Levoči, 

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

pre nevidiacich a slabozrakých v trenčianskej knižnici, 

 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, 

 pre 13 seniorov uskutočnila 16 inštruktáží na zvládnutie základov práce s PC 

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

   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  

 

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 188 podujatí a 8 tematických výstav zameraných adresne na detského 

čitateľa s účasťou 3 159 detských návštevníkov, 

 pre žiakov ZŠ a SŠ zorganizovala 12 exkurzií a hodín informatickej výchovy  - Vitajte 

v knižnici, 

 žiakom sprostredkovala osobné 

stretnutia a besedy so spisovateľmi: 

M. Zámečníkom, A. Balážom,  

 ponúkla on-line aktivity podporujúce 

čítanie a vzdelávanie prostredníctvom 

facebooku,  

 v šk. roku 2019/2020 zorganizovala 

56. ročník medziškolskej 

a medzitriednej súťaže v čítaní: 

Čítajme všetci - čítanie je super, 

v ktorej bolo ocenených 6 triednych 

kolektívov, 

 zorganizovala 18. ročník krajskej 

literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme, do ktorej sa zapojilo 68 žiakov z Trenčianskeho 

kraja, ktorí poslali 95 súťažných literárnych prác, 

 naďalej bezplatne poskytovala KIS deťom z Detského domova Lastovička v Trenčíne,  
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 pravidelne mesačne ponúkala školským klubom vo všetkých pracoviskách priestor 

na kultúrne doplnenie ich mimoškolského programu na rozmanité témy,  

 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 Výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské 

podujatia a Príloha č. 3. 

 

3.2.4 Doplnkové služby  

 

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

tlač, pripojenie k internetu. 

 

3.3 Registrovaní používatelia, fyzická a virtuálna návštevnosť knižnice  
 

K 31.12.2020 knižnica evidovala 5 288 registrovaných používateľov, z toho 1 266 detí 

do 15 rokov. Aktívnych používateľov, ktorí si v roku 2020 vypožičali aspoň jednu knihu, 

evidujeme 24 236. 

                                                                                                   

VKMR zaznamenala 138 871 návštevníkov, z toho fyzicky knižnicu navštívilo 82 064 

registrovaných i neregistrovaných návštevníkov, návštevníkov výchovno-vzdelávacích 

a kultúrno-spoločenských podujatí a používateľov internetu pre verejnosť.  

 

Webovú stránku knižnice navštívilo 56 807 virtuálnych návštevníkov mimo priestorov 

knižnice, všetci virtuálni návštevníci (mimo priestorov i z priestorov knižnice) zrealizovali 

145 638 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“.   

 

 
Graf 4 (Návštevníci knižnice) 

Dospelí návštevníci 
47,58% 

Detskí návštevníci 
11,52% 

Virtuálni návštevníci 
40,91% 

NÁVŠTEVNÍCI KNIŽNICE V ROKU 2019   

Dospelí návštevníci Detskí návštevníci Virtuálni návštevníci 



14 

 

 

Graf 5 (Používatelia knižnice – porovnanie s  minulým rokom) 

 

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,  

 získavala, spracovávala, sprístupňovala a archivovala regionálne dokumenty 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, návštevníkom poskytovala informácie 

ako oficiálne Informačné miesto Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

 excerpovala 289 periodík  a analyticky spracovávala regionálne zborníky a publikácie 

do elektronickej regionálnej článkovej databázy, ktorá obsahuje  142 639 záznamov,  

 priebežne dopĺňala elektronickú bibliografickú databázu špeciálnych regionálnych 

dokumentov TSK,  ktorá obsahuje 3 676 záznamov,   

 dopĺňala regionálnu databázu osobností a udalostí REGIO, ktorá obsahuje 4 021 

záznamov,  

 na požiadanie vypracovala 104 rešerší, 

 poskytla 7 236 registrovaných bibliografických a faktografických informácií, 6 499 

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 662 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.   
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3.5 Edičná a publikačná činnosť  
 

Edícia Bibliografia 

 Zoznam periodík dochádzajúcich do Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne v roku 

2020. Zodp. red. Ing. G. Krokvičková. -  6 s. 

 Kalendár výročí osobností a udalostí v r. 2020.  Zost. P. Dombaiová – 109 s. 

Edícia Dokumentácia 

 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2019. Zodp. redaktor Ing. G. 

Krokvičková - 44 s. 

 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za 1. polrok 2020. Zodp. redaktor Ing. 

G.Krokvičková – 32 s. 

 Plán činnosti na rok 2020. Zodp. redaktor Ing. G. Krokvičková - 13 s. 

Edícia Metodika 

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

Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2020, roč. 37 , č. 1, 2/2020. 

 Analýza činnosti verejných knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018. 

Zost. M. Zobková, J. Makišová  – 14 s. 

 

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 informácie ku KS Tritius, 

 zabezpečovala úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-

informačných služieb verejných knižníc v samosprávnom kraji, 

 zabezpečovala úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej 

činnosti v samosprávnom kraji, 

 zhromažďovala a spracovávala štatistické ukazovatele za verejné knižnice samosprávneho 

kraja, 

 zúčastňovala sa na tvorbe a udržiavaní súborného katalógu 7 knižníc organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 

 

b) v regionálnej pôsobnosti 

 pri riešení knižničných problémov a elektronizácii knižničných procesov poskytovala 

metodickú pomoc a poradenské služby mestským, obecným, školským a špeciálnym 

knižniciam a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom (spolu 20 metodických konzultácií), 

zaškoľovala knihovníkov obecných knižníc, 

 poskytovala odborné konzultácie k elektronizácii knižničných procesov v knižniciach 

regiónu,  

 zrealizovala 4 metodické návštevy obecných knižníc, 
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 zhromažďovala štatistické ukazovatele za verejné knižnice regiónu,  

 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 

 koordinovala elektronizáciu knižničných procesov v KS Tritius vo všetkých pracoviskách 

VKMR, zabezpečovala plynulý chod softvérového a hardvérového vybavenia knižnice, 

 konzultovala s firmou Lanius, servisnými technikmi KS Tritius požiadavky súvisiace 

s využívaním knižničného systému a tiež s informatikmi TSK,  

 priebežne aktualizovala web stránku knižnice, 

 v KIS Tritius 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. Využívala KS 

Tritius. Knižnica používala e-mailovú poštu Teamware Office.  

Prevádzka knižnično-informačných služieb bola na všetkých pracoviskách plne 

elektronizovaná v KS Tritius.  

   

Stav výpočtovej techniky k 31.12.2020 predstavoval 63 osobných počítačov (55 PC, 

5 mini PC Raspberry, 3 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. 

 

Na vyhľadávanie v on-line katalógu VKMR používateľom slúžili mini PC Raspberry, 

ktoré majú veľmi nízku spotrebu elektrickej energie: 3 v pracovisku odbornej  literatúry, 1 

v pracovisku krásnej literatúry.  

 

Knižnica bola naďalej pripojená na internetovú sieť Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

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

služobné PC pripojené na internet prostredníctvom DSL pripojenia (pričom pôvodné wi-fi 

pripojenie zostalo ako záložné v prípade výpadku DSL pripojenia), 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 31.12.2020 pripojených 48 pracovných staníc (z toho 12 

PC s internetom pre verejnosť, 5 mini PC s online katalógom knižnice pre používateľov 

knižnice a 1 notebook s mobilným internetovým pripojením). 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 
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Obrázok 4 (Beseda s A. Coddington) 

a odloženia voľných kníh z fondu knižnice, možnosť on-line predlžovania vypožičaných kníh 

a službu „Spýtajte sa knižnice“ využilo 56 807 virtuálnych návštevníkov z priestorov 

mimo knižnice. Všetci virtuálni návštevníci z knižnice i mimo knižnice zrealizovali 145 638 

zobrazení stránky.  

 

Ukazovateľ Plán  2020 
Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Percento 

plnenia 

Počet PC 50 63 (55 PC, 5 mini PC 

Raspberry, 3 notebooky) 
126,00 

Počet PC s pripojením na internet 48 48 100,00 

Počet PC s internetom pre verejnosť 12 12 100,00 

Počet PC pre návštevníkov na vyhľadávanie 

v online katalógu knižnice  

 

5 4 80,00 

Počet návštevníkov web stránky - 56 807 - 

  Tabuľka 5 (Výpočtová technika)  

3.8 Výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Kultúrne a vzdelávacie aktivity knižnice sa zameriavali na propagovanie pôvodnej 

slovenskej literatúry pre deti i dospelých, zoznamovanie verejnosti s  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 233 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí, 

z toho 188 pre deti do 15 rokov. Navštívilo ich  4 376  návštevníkov,  z toho  

3 159 detí do 15 rokov: 

 verejnosti predstavila spisovateľov: J. 

Zacher Pajpachovú, K. Mayer, J. Peťka, 

M. Zámečníka, A. Baláža, A. Dologa, A. 

Coddington, R. Dobiáša a iných,   

 zorganizovala prednášky: R. Margoča, A. 

Dvoranovej, K. Nádaskej, V. Brabenca, 

a iných,  

 v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“ 

predstavila návštevníkom kultúrno-

spoločenských podujatí nasledovné 

významné osobnosti kultúrneho života 

s väzbami na Trenčín: R. Margoča, A. 

Dvoranovú, M. Zámečníka, A. Baláža, 

manželov Hromníkovcov, R. Dobiáša, 

 v rámci cyklu „Povedz mi, čo čítaš...“ - talkšou, kde predstavujeme osobnosti zdanlivo 

nesúvisiace s literatúrou a hľadáme význam a zmysel čítania pri každej ľudskej činnosti 

predstavila Z. Mišáková prostredníctvom online vysielania B. Kardošovú, Z. Cháru 

a v exteriéri knižnice K. Mikulčíka a J. Hrčku. 

 v Týždni slovenských knižníc 2020 VKMR uskutočnila 20 podujatí, ktoré navštívilo 

575 záujemcov; súčasne, v rámci Týždňa otvorených dverí, sa bezplatne do knižnice 

prihlásilo 61 nových čitateľov. 
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 v súvislosti s dodržiavaním protiepidemiologických opatrení ÚVZ začala knižnica v máji 

realizovať kultúrno-spoločenské podujatia bez prítomnosti verejnosti. Prostredníctvom  

on-line  vysielania sprístupnila cez youtube knižnice besedy s  B. Kardošovou, Z. 

Chárom, vyhodnotenie literárnych súťaží Píšem, píšeš, píšeme, Studňa sa tajne s dažďom 

zhovára. Aktivity pre deti, tvorivé dielne boli propagované a sprístupnené na sociálnej 

sieti fb - Deti Vkmr. 

 záujemcom o podujatia organizované knižnicou sme v decembri ponúkli možnosť 

vypočuť si pozvaných hostí v podcastoch, ktoré sú prístupné na webovej stránke knižnice. 

 

 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.  

  

 Výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli realizované pod záštitou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, niektoré financované z verejných zdrojov z Fondu 

na podporu umenia a dotačného systému mesta Trenčín, určené pre registrovaných 

používateľov a širokú verejnosť, v záujme napĺňania komunitného poslania knižnice, 

získavania nových 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. 384/2019 zo dňa 25.11.2019 

knižnici Trenčiansky samosprávny kraj určil Rozpis rozpočtu č. 78/810/1/2020 na rok 2020 

nasledovne: výnosy – dotácia TSK 1 014 320 Eur, z toho na bežné transfery 1 014 320 Eur. 

Záväzné ukazovatele vo výdavkovej časti boli určené nasledovne:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV  569 530 Eur 

v tom: 

 611 Tarifný plat 426 430 Eur 

 612 Príplatky   97 700 Eur 

 614 Odmeny   45 400 Eur 

620 Poistné a príspevok do poisťovní  178 147 Eur 

630 Tovary a služby  233 400 Eur 

 v tom: 

 632 Energia, voda a komunikácie   49 500 Eur 

 635 Rutinná a štandardná údržba   25 000 Eur 

640 Bežné transfery      4 120 Eur 

 

Rozpočtovým opatrením číslo 299/810/2/2020 zo dňa 30.4.2020 Trenčiansky 

samosprávny kraj pristúpil k viazaniu rozpočtových bežných výdavkov vo výške 66 815 Eur, 
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na obdobie od 1.5.2020 do 31.12.2020. Viazanie bolo ovplyvnené šírením choroby COVID-

19. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 357/810/3/2020 knižnici Trenčiansky samosprávny kraj 

navýšil rozpočet na kapitálové výdavky vo výške 24 898 Eur, z toho na realizáciu výťahu 

na Jaselskej ul. 23 998 Eur a na realizáciu výťahu na Jaselskej ul. – stavebný dozor 900 Eur. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 509/810/4/2020 nám Trenčiansky samosprávny kraj 

na základe našej žiadosti upravil bežné výdavky. Úprava bola zrealizovaná medzi položkami 

rozpočtu, z ekonomickej klasifikácie 621 – Poistné do VšZP bolo presunutých 1000 Eur 

na položku ekonomickej klasifikácie 642 015 – Transfery na nemocenské dávky. 

 

HODNOTENIE   VÝŠKY   NÁKLADOV 

 

Celkové náklady za rok 2020                                                                         938 459,82 € 

 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli celkové náklady nižšie 

o 6 964,56 €. 

 

Spotrebované nákupy                                                                                      135 818,75 € 

a/ spotreba materiálu                                                                                       103 923,87 € 

 Nákup knižného fondu                                    72 095,19 € 

 Nákup novín a časopisov                                                                                10 938,72 € 

 Spotreba kancelárskych potrieb                                                                          538,54 € 

 Spotreba xeropapiera                                                                                           345,60 € 

 Spotreba tonerov                                                                                               2 469,52 € 

 Spotreba fólie                                                                                                       540,77 € 

 Spotreba čistiacich prostriedkov                                                                       1 727,55 € 

 Knihársky materiál                                                                                               143,99 € 

 Nákup drobného hmotného majetku                                                                 8 380,90 € 

 Drobný nákup – materiál na tvorivé dielne                                                          946,00 € 

 Drobný nákup                                                                                                    2 520,39 € 

 Ostatný nešpecifikovaný nákup (COVID-19)                                                   3 157,54 € 

 Spotreba PHM                                                                                                      119,16 € 

 

b/ spotreba energií                                                                                             31 894,88 € 

 Spotreba elektrickej energie                                                                          10 486,51 € 

 Spotreba plynu                                                                                               15 247,56 € 

 Spotreba vody, vodné a stočné                                                                        1 530,29 € 

 Spotreba tepelnej energie                                                                                4 630,52 € 

 

Spotrebované nákupy boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyššie  

o 7 177,43 €, z toho spotreba materiálu bola vyššia o 9 773,25 € a spotreba energií bola nižšia 

o 2 595,82 €.  

 

V priebehu roka 2020 knižnica nakúpila nasledovný drobný hmotný majetok: 3 

germicídne žiariče, 2 roll upy, mikrofón Rode pre fotoaparát, tlačiareň HP M447 fnw color,  5 

záclon, 5 závesov, paginovačku Reiner, odvlhčovač vzduchu Rhonson, kameru HFW 1200SP, 

vozík plošinový, 10 ks plexiskla, 2 ks PC all in one Lenovo, tlačiareň HP LaserJet ProM 203 
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dw, tlačiareň HP LaserJet ProM 102 w, vysávač Rowenta cyklón, 6 ks kreslo Cuba, 

skartovačku Leitz, deliaca stena, 8 ks stojan 6 policový s koliečkami, 4 ks stojan 4 policový 

s koliečkami. 

 

Výdavky na služby                                                                                            30 449,65 €  

 Opravy budov                                                                                                  9 277,00 € 

 Opravy ostatné                                                                                                1 397,25 € 

 Opravy výpočtovej techniky                                                                               52,00 € 

 Opravy kotlov                                                                                                    673,20 € 

 Cestovné náklady tuzemské                                                                                 56,10 € 

 Náklady na reprezentáciu                                                                                   930,15 € 

 Poštové poplatky                                                                                             1 257,20 € 

 Telekomunikačné služby Slovak Telekom                                                     4 169,79 € 

 Vody z povrchového odtoku                                                                              713,21 € 

 Nájomné  - pobočka Dlhé Hony                                                                     1 755,60 € 

 Nájomné za poštový priečinok                                                                             94,80 € 

 Nájomné odvlhčovača                                                                                        430,00 € 

 Členské v spolkoch                                                                                            228,00 € 

 Ochrana objektov                                                                                               549,00 € 

 Propagácia a reklama                                                                                         625,20 € 

 Ostatné služby                                                                                                    690,24 € 

 Ostatné služby – e-výpožičky                                                                            720,00 € 

 Ostatné služby – kontrola EPS                                                                        2 903,15 € 

 Drobné služby, MVS                                                                                         435,74 € 

 Výkon BOZP, OPP a CO                                                                                1 095,00 € 

 Revízie                                                                                                            1 280,80 € 

 Drobný nehmotný majetok                                                                                458,00 € 

 Odvoz a likvidácia odpadu                                                                                 658,22 € 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli výdavky na služby nižšie 

 o 6 863,45€.  

 

Osobné náklady                                                                                               735 478,17 € 

 Mzdové náklady vyplácané na základe pracovných zmlúv                      519 043,93 € 

 Dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti                                            2 024,86 € 

 Zákonné sociálne náklady                                                                            167 942,87 € 

 Ostatné sociálne náklady DDS                                                                        8 094,84 € 

 Dočasná práceneschopnosť                                                                              2 595,33 € 

 Sociálne náklady – stravovanie zamestnancov                                              27 426,96 € 

 Náklady na tvorbu SF 1,25%                                                                           5 595,99 € 

 Príspevok na rekreáciu zamestnancov                                                             2 753,39 € 

 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli osobné náklady vyššie o 318,45 €, 

z toho mzdové náklady vyplácané na základe pracovných zmlúv boli vyššie o 2 819,43 €, 

dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti boli nižšie o 1 002,41 €, zákonné sociálne 

náklady boli nižšie o 9 323,61 €, ostatné sociálne náklady DDS neboli v minulom roku 

vyplácané, teda boli vyššie o 8 094,84 €, dočasná práceneschopnosť bola nižšia o 1 294,45 €, 

náklady na stravovanie boli vyššie o 1 022,67 €, náklady na tvorbu sociálneho fondu boli 
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nižšie o 85,08 €, vstupné lekárske prehliadky boli nižšie o 28,00 € a príspevok na rekreáciu 

bol vyšší o 115,06 €.  

 

Rozbor čerpania mzdových prostriedkov a rastu počtu zamestnancov 

Tarifné platy                                                 317 879,10 € 

5 % - né zvýšenie tarifných platov                 13 291,01 € 

Osobné príplatky                                            69 865,29 € 

Príplatky za zmennosť                                     13 720,73 € 

Príplatky za riadenie                                         3 780,63 € 

Odmeny mimoriadne                                       28 117,00 € 

Odmeny jubilejné                                              1 023,50 € 

Náhrady za dovolenku                                      66 988,85 € 

Náhrady za prekážky v práci                              4 377,82 € 

 

Trenčiansky samosprávny kraj knižnici stanovil pre rok 2020 priemerný evidenčný počet 

zamestnancov prepočítaný na úväzky na 50.  

K 31.12.2020 pracovalo v našej organizácii 42 zamestnancov, priemerný evidenčný počet 

zamestnancov prepočítaný bol 42,35. V priebehu roka 2020 nastúpila do pracovného pomeru 

po rodičovskej dovolenke 1 zamestnankyňa, 1 zamestnankyňa odišla na materskú dovolenku 

a 2 zamestnankyne ukončili pracovný pomer. 

Priemerná mesačná mzda za rok 2020 na 1 zamestnanca prepočítaná na plne 

zamestnaných predstavuje 1 021,34 €. 

 

Dane a poplatky                                                                                                   2 281,18 € 

 Daň z nehnuteľností                                                                                            13,85 € 

 Odvoz a likvidácia odpadu                                                                             1 261,41 € 

 Poplatky RTVS                                                                                                   955,92 € 

 Diaľničná známka                                                                                                 50,00 € 

 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                        1 307,78 € 

 Ostatné náklady – Zmluvy o dielo, besedy                                                      1 270,00 € 

 Poplatok LITA                                                                                                      37,78 € 

 

Odpisy                                                                                                                32 049,44 € 

 Odpisy DNHM z prostriedkov ŠR                                                                     426,24 € 

 Odpisy DNHM z prostriedkov VÚC                                                             31 586,36 € 

 Odpisy DNHM z vlastných zdrojov                                                                     36,84 € 

 

Finančné  náklady                                                                                                 74,85 € 

 Bankové poplatky                                                                                          21,65 € 

 Poplatky za podanie projektov FPU                                                                      40,00 € 

 Poplatky Slovenskej komore exekútorov                                                              13,20 € 

 

HODNOTENIE   VÝŠKY   VÝNOSOV 

 

Celkové výnosy za rok 2020 predstavujú čiastku                                        940 678,46 € 
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Tržby z predaja vlastných výkonov a služieb                                                 25 445,39 € 

 Tržby za vlastné výkony a služby                                                                  22 919,69 € 

 Tržby za kopírovacie práce                                                                              1 034,35 € 

 Tržby za používanie výpočtovej techniky                                                          903,35 € 

 Tržby za rešeršné služby v bibliografii                                                               522,00 € 

 Tržby – burza kníh                                                                                                61,00 € 

 

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

a služieb klesli o 8 684,56 €. 

 

Ostatné výnosy                                                                                                    4 989,77 € 

 Slovnaft – poskytnutá zľava                                                                                   0,78 € 

 Ostatné výnosy – poistná udalosť                                                                    4 988,99 € 

 

Zúčtovanie rezerv z prevádzkovej činnosti                                                      1 000,00 € 

 Rozpustenie rezervy na nevy fakturované dodávky                                        1 000,00 € 

 

Výnosy z bežných a kapitálových transferov                                                909 243,33 € 

 Výnosy z bežných transferov VÚC                                                           872 524,06 € 

 Výnosy z kapitálových transferov VÚC                                                         31 586,36 € 

 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu                                          4 706,64 € 

 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR                                         426,24 € 

 

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04373 Fond 

na podporu umenia poskytol v roku 2019 VKMR finančné prostriedky vo výške 1 500,00 Eur 

na realizáciu projektu s názvom Obnova knižničného fondu. Realizácia projektu bola 

naplánovaná do 30.6.2020. Finančné prostriedky vo výške 1198,58 € boli k 30.6.2020 

vyčerpané. 

V priebehu roka 2020 sme získali nasledovné finančné príspevky: 

 

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01873 Fond 

na podporu umenia poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 1 500,00 Eur 

na realizáciu projektu s názvom Povedz mi, čo čítaš ... III.. K 31.12.2020 boli použité 

finančné prostriedky vo výške 650,00 Eur. Realizácia projektu je naplánovaná do 30.6.2021. 

 

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01872 Fond 

na podporu umenia poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 2 500,00 Eur 

na realizáciu projektu s názvom Vitajte v knižnici III. K 31.12.2020 boli použité finančné 

prostriedky vo výške 1444,86 Eur. Realizácia projektu je naplánovaná do 30.6.2021. 

 

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04263 Fond 

na podporu umenia poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 20 000,00 Eur 

na realizáciu projektu s názvom Doplnenie knižničného fondu. K 31.12.2020 boli použité 

finančné prostriedky vo výške 1 067,20 Eur. Realizácia projektu je naplánovaná 

do 30.6.2021. 

 

Na základe Zmluvy č.8/2020 o poskytnutí dotácie Mesto Trenčín poskytlo VKMR dotáciu 

vo výške 346,00 Eur na pokrytie časti nákladov spojených s projektom „Motivačné 

a vzdelávacie súťaže pre deti“. Finančné prostriedky boli v roku 2020 použité v plnej výške. 
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KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY 

Pre rok 2020 boli VKMR pridelené kapitálové transfery investičné akcie „Realizácia 

výťahu na Jaselskej ul.“ vo výške 23 998 Eur a „Realizácia výťahu na Jaselskej ul. – stavebný 

dozor“ vo výške 900 Eur. Investičné akcie boli v roku 2020 zrealizované a 16.9.2020 bolo 

vydané kolaudačné rozhodnutie MSÚTN-ÚSaŽP/2020/40260/99050/svam.  

 

ZVERENIE MAJETKU DO SPRÁVY 

Na základe Zmluvy č. 2020/0217 o zverení majetku TSK do správy, nám Trenčiansky 

samosprávny kraj zveril do správy projektovú dokumentáciu k investičnej akcii – „Verejná 

knižnica Michala Rešetku v Trenčíne – prístavba výťahu“ v hodnote 290,90 Eur. 

 

HOSPODÁRSKY  VÝSLEDOK 

 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne za rok 2020 vykázala šetrenie vo výške 

2 218,64 €. 

 

FINANČNÉ  ÚČTY 

Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2020       70 040,52 € 

z toho: 

 dotačný účet                                                                                                       0,00 € 

 základný účet                                                                                                  48 191,90 € 

 účet sociálneho fondu                                                                                       1 010,68 € 

 účet darov a grantov                                                                                       20 837,94 € 

 

Zostatok cenín – stravné lístky k 31.12.2020                                                    6 666,95 € 

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici k 31.12.2020                               0,00 € 

 

ZÚČTOVACIE  VZŤAHY k 31.12.2020 

Krátkodobé záväzky                                                                                          56 025,22 € 

z toho: 

 dodávatelia                                                           938,05 € 

 zamestnanci                                                                                                    27 896,22 € 

 inštitúcie zdravotného a sociálneho poistenia                                               18 248,98 € 

 ostatné priame dane – na mzdy                                                                        3 454,46 € 

 záväzky voči OZPK                                                                                            232,39 € 

 iné záväzky – pôžičky zamestnanci                                                                       48,91 € 

 iné záväzky DDS zamestnanci                                                                            345,00 € 

 iné záväzky – finančná zábezpeka                                                                    4 861,21 € 

 

Dlhodobé záväzky                                                                                                1 387,87 € 

z toho: 

 záväzky zo sociálneho fondu                                                                            1 387,87 € 

 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy                                            1 489 943,24 € 

z toho: 

 zúčtovanie transferov z rozpočtu VÚC                                                     1 469 105,30 € 
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 zúčtov.bežných transferov medzi subj.ver.správy,                                         20 837,94 € 

 

Rezervy                                                                                                                  1 000,00 € 

 

Pohľadávky                                                                                                              439,50 € 

z toho: 

 krátkodobé pohľadávky (Trenzdroj)                                                                    438,90 € 

 pohľadávky voči zamestnancom                                                                            0,60 € 

 

Časové rozlíšenie                                                                                                10 588,54 € 

 náklady budúcich období (381)                                                                       10 588,54 € 

 

Časové rozlíšenie                                                                                                  1 999,85 € 

 výnosy budúcich období – kapitálový transfer (384)                                       1 999,85 € 

 

PRÍJMY  A VÝDAVKY ROZPOČTU  ZA ROK  2020 

 

PRÍJMY BEŽNÉ 927 304,44 € 

Transfery z rozpočtu obce        346,00 € 

Transfery zo štátneho rozpočtu   24 000,00 € 

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC 872 524,06 € 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb   25 445,39 € 

Z náhrad z poistného plnenia     4 988,99 € 

 

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV  45 993,34 € 

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE  13 333,63 € 

VÝDAVKY BEŽNÉ 910 327,73 € 

Tarifný plat 403 196,33 € 

Osobný príplatok   70 220,88 € 

Ostatné príplatky   17 498,68 € 

Odmeny   29 892,50 € 

Poistné do VšZP   48 360,42 € 

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     1 531,86 € 

Poistné do Sociálnej poisťovne 118 660,44 € 

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní     7 506,68 € 

Energie   30 461,73 € 

Vodné, stočné     2 243,50 € 

Poštovné služby     1 268,35 € 

Komunikačná infraštruktúra        100,80 € 

Telekomunikačné služby     3 998,48 € 

Cestovné náhrady         56,10 € 

Interiérové vybavenie     2 139,34 € 

Výpočtová technika      3 007,27 € 

Telekomunikačná technika          67,20 € 

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia       919,78 € 

Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia    1 628,54 € 

Všeobecný materiál   12 199,84 € 

Knihy, noviny, časopisy   84 275,53 € 

Pracovné odevy a pracovné pomôcky         36,35 € 

Softvér        458,00 € 
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Reprezentačné       930,15 € 

Palivo, mazivá, oleje        124,56 € 

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené            4,99 € 

Karty, známky, poplatky          50,00 € 

Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky          52,00 € 

Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky        650,01 € 

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov        875,33 € 

Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov        545,11 € 

Rutinná a štandardná údržba budov     9 277,00 € 

Nájomné budov     1 755,60 € 

Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení        524,80 € 

Školenia, kurzy, semináre           0,00 € 

Konkurzy a súťaže     1 617,13 € 

Propagácia, reklama, inzercia        625,20 € 

Všeobecné služby     7 978,26 € 

Špeciálne služby       529,08 € 

Náhrady (rekreačné poukazy)     2 774,32 € 

Poplatky a odvody        112,63 € 

Stravovanie   29 230,36 € 

Prídel do sociálneho fondu    5 606,26 € 

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru    2 024,86 € 

Preddavky (pokladňa)           0,00 € 

Dane        2 231,18 € 

Transfery na členské príspevky       228,00 € 

Transfery na nemocenské dávky    2 852,30 € 

 

PRÍJMY  KAPITÁLOVÉ  24 898,00 € 

VÝDAVKY  KAPITÁLOVÉ  24 898,00 € 

 

PODNIKATEĽSKÁ  ČINNOSŤ 

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

vlastníkom živnostenského listu. 
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Prílohy  

Príloha č. 1.  

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2020 

Ukazovateľ Mer. 

jedn. 
Plán 2020 Skutočnosť  

k 31.12.2020 
Percento  

plnenia 

Knižničný fond kn.j. 225 400 225 491 100,04 

počet odoberaných titulov periodík titul 270 277 102,59 

Výpožičky spolu kn.j. 313 000 377 967 120,76 

v tom: odborná literatúra pre dospelých kn.j. - 110 666  

            krásna literatúra pre dospelých kn.j. - 149 205  

            odborná literatúra pre deti kn.j. - 14 278  

            krásna literatúra pre deti kn.j. - 59 090  

            výpožičky periodík kn.j. 67 000 42 125 62,87 

            špeciálne dokumenty kn.j. - 2 603  

 Zo špeciálnych dokumentov: elektronické kn.j. - 3  

                                                audiovizuálne kn.j. - 664  

                                                iné kn.j. - 1 936  

z výpožičiek spolu: prezenčné výpožičky kn.j. - 42 431  

žiadanka MVS zaslaná iným knižniciam kn.j. - 142  

žiadanka MVS obdržaná z iných knižníc  kn.j. - 1 017  

počet výpožičiek na 1 obyvateľa kn.j. 6 6,81 113,5 

počet výpožičiek na 1 registr.používateľa  kn.j. 50 71,48 142,96 

Registrovaní používatelia osoba 6 600 5 288 80,12 

z toho deti do 15 rokov osoba 1 900 1 266 66,63 

% používateľov z počtu obyvateľov osoba 12 9,53 79,42 

Aktívni čitatelia osoba 
 

24 236  

Počet fyzických a virtuálnych návštevníkov 

knižnice 
osoba 170 000 138 871 81,69 

                z toho účastníkov podujatí       osoba - 4 376  

                z toho virtuálnych návštevníkov osoba - 56 807  

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia poduj. 450 233 51,77 

počet dislokovaných pracovísk* pobočka 5 5  

počet obyvateľov k 24.11.2020 osoba 55 513 
 

 

* za pobočku sa v zmysle medzinárodnej štatistiky 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 

Knižnica rozšírila fond o najžiadanejšie hry. [Oddelenie pre deti a mládež VKMR – nové 

spoločenské hry] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 3 (20.1.2020), s. 31 

 

Poláková, Jana 

Vydavateľské aktivity v Omege. [Literárny klub Omega pri VKMR v Trenčíne – 

vydavateľská činnosť v roku 2019] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 33, č. 7-8 (26.2.2020), s. 17 

 

Martinák, Peter 

Trenčianska knižnica jubiluje, obdarí nových čitateľov. [95. výročie založenia VKMR – 

podujatia jubilejné  február-marec 2020] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 8 (24.2.2020), s. 11 

 

Martinák, Peter 

Trenčianska knižnica začína požičiavať e-knihy. [Aktivity VKMR počas pandémie 

koronavírusu  apríl 2020] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 17 (27.4.2020), s. 11 

 

Martinák, Peter 

Banáš začína deň kúpeľom, Mišáková tvorí do šuplíka. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 17 (27.4.2020), s. 32 

 

(PM) 

Knižnica bude prvý raz v histórii vysielať naživo. [Podujatia VKMR online – máj 2020] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 18 (4.5.2020), s. 26 

 

Martinák, Peter 

Chárovi na ľade neverili, inšpiroval ho legendárny basketbalista. [Chára Zdeno - Povedz mi 

čo čítaš... online  19.6.2020] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 26 (29.6.2020), s. 29 

 

Martinák, Peter 

Posledný mohykán: pre svoju záľubu sa musel prihlásiť na počítačový kurz. [Ornitológ 

Jaromír Polanský – návšteva počítačového kurzu pre seniorov vo VKMR] 

In: Život. – Roč. 70, č. 35 (27.8.2020), s. 40-42 

 

Poláková, Jana 

V klietke sa spieva ťažko. [Rudolf Dobiáš – prezentácia knihy Ako sa spieva v klietke  

9.9.2020] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 33, č. 39-40 (11.11.2020), s. 21 
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Martinák, Peter 

O knihy bol veľký záujem. [Otvorenie VKMR po trojtýždňovej prestávke  16.11.2020] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 47 (23.11.2020), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Vyhodnotili súťaž. [Studňa sa tajne s dažďom zhovára – vyhodnotenie celoslovenskej 

literárnej súťaže Jozefa Braneckého  27.11.2020] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 49 (7.12.2020), s. 6 

 

 

II. O knižnici 

 

(E.M.) 

Potešili knižkou takmer dvesto detí. [Otvor srdce daruj knihu – podujatie vo VKMR  

17.12.2019] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 22, č. 1 (2.1.2020),  

s. 8 

 

Už máte kartu pre seniorov? [VKMR – zľavy pre držiteľov Karty pre seniorov] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 22, č. 1 (2.1.2020),  

s. 11 

 

miv 

Príbehy dedka Krucifajku. [ Štefan Gardoň-Kaštýľsky – prezentácia kníh Trenčianske povesti 

a Rozprávky dedka Krucifajku  3.12.2019] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 33, č. 3-4 (29.1.2020), s. 17 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(RED) 

Trenčianska knižnica má 95 rokov. 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 22, č. 3 (3.3.2020),  

s. 9 

 

Zomrel Rudolf Samuel. [Rudolf Samuel – bývalý riaditeľ VKMR – úmrtie 10.3.2020] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 11 (16.3.2020), s. 6 

 

tsk-sg 

Keď nemožno ísť za kultúrou, prichádza kultúra za ľuďmi. [Podujatia VKMR  počas 

pandémie koronavírusu  apríl – máj 2020] 

In: Obecné noviny. – Roč. 30, č. 15-16 (14.4.2020), s. 27 

 

(RED) 

Výstavy a knihy zatiaľ iba online. [VKMR – online podujatia počas pandémie koronavírusu  

apríl 2020]  

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 22, č. 5 (8.5.2020),  

Príl.: Kam v Trenčíne, s. 1 
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Halečková, Marta 

Trenčianska Studňa sa stále s dažďom zhovára : literárna súťaž Jozefa Braneckého oslovuje 

tvorcov už takmer tri desaťročia. 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 35, č. 21 (23.5.2020), s. 12 

 

Otvorené je múzeum, knižnica i galéria. [VKMR znovuotvorenie  11.5.2020]  

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 22, č. 6 (5.6.2020),  

Príl.: Kam v Trenčíne, s. 2 

 

Zapojte sa do literárnej súťaže. [Studňa sa tajne s dažďom zhovára – vyhlásenie 

celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého 2020]  

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 22, č. 6 (5.6.2020),  

Príl.: Kam v Trenčíne, s. 4 

 

"Studňa sa tajne s dažďom zhovára" : 27. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa 

Braneckého. Výsledková listina.  

In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – Roč. XXXI, č. 6 (2019), s. 28-32 

 

Trenčín: Čitateľov rátajú v tisícoch. [Kamil Mikulčík & Juraj Hrčka – Povedz mi, čo čítaš... 

talkšou Zuzany Mišákovej  5.6.2020] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 25 (22.6.2020), s. 6 

 

Studňa sa tajne s dažďom zhovára. (Uzávierka sa predlžuje do 30.9.2020). [Studňa sa tajne 

s dažďom zhovára – vyhlásenie celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého 2020] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 33, č. 31-32 (16.9.2020), s. 23 

 

E.M. 

Vyšla nová kniha Rudolfa Dobiáša. [Rudolf Dobiáš – prezentácia knihy Ako sa spieva 

v klietke  9.9.2020] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 22, č. 10 (2.10.2020),  

s. 9 

 

iv 

Čo je s nami?! [SSS-trenčianska odbočka, MO MS pri VKMR – podujatia v TN] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 33, č. 35-36 (14.10.2020), s. 15 

 

Buchel, Maroš 

Trenčianska knižnica sprístupnila nový výťah. [Slávnostné otvorenie prístavby nového 

výťahu vo VKMR  30.11.2020] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 49 (7.12.2020), s. 5 

 

Plánek, Matej – Bobák, Ľubomír 

Modernizácia župných knižníc. [Prístavba výťahu VKMR 2020] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 49 (7.12.2020), s. 12 

 

Mimoriadne úspešná literárna súťaž. [Studňa sa tajne s dažďom zhovára – vyhodnotenie 

celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého  27.11.2020] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 33, č. 43-44 (9.12.2020), s. 25 
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Ocenení autori : 28. ročník Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom 

zhovára. 

In: Literárny týždenník. – Roč. 33, č. 43-44 (9.12.2020), s. 25 

 

archív VKMR 

Hostí nahrali do podkastu. [Aktivity VKMR počas pandémie koronavírusu  december 2020] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 50-51 (14.12.2020), s. 6 

 

 

III. O knižnici na internete 
 

Knižnica v Trenčíne bude vo februári oslavovať /Trenčiansky terajšok/ [zverejnené 

23.1.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=hiWJeRoWHQ8&list=PLd9k_XrIfZRvjkFQ4aV-

xx9XfYLvrPCIR&index=7 

 

95 rokov oslávia až dve župné knižnice [zverejnené 24.1.2020] 

https://www.puchovskenoviny.sk/95-rokov-oslavia-az-dve-zupne-kniznice/ 

 

Knižnica Michala Rešetku v Trenčíne oslávila 95. výročie /Trenčiansky terajšok/ [zverejnené 

19.2.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=dHYbFf4V6QU 

 

Jarmila Zacher Pajpachová: Spoveď kamionistky /Trenčianska knižnica 22.1.2020/ 

[zverejnené  27.2.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=7YCo3an3yCM 

 

Antonia Dvoranová: Na skok do Maroka /Trenčianska knižnica 29.1.2020/ [zverejnené  

27.2.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=sUn4gpnE0Ko 

 

Róbert Margoč, Jozef Mikolášek: Mjanmarsko Barma a Laos /Trenčianska knižnica 

19.2.2020/ [zverejnené  29.2.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=yutZviMT8M0 

 

Spievali, tancovali a ukázali svoj talent v knižnici /Trenčiansky terajšok/ [zverejnené 

6.3.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=-pqXmCT3mjw&list=PLd9k_XrIfZRvjkFQ4aV-

xx9XfYLvrPCIR&index=5 

 

Offroadové cesty Janky a Romana Hromníkovcov /Trenčianska knižnica 3.3.2020/ 

[zverejnené  10.3.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=ewi02p1GYb8 

 

Kultúrne inštitúcie v Trenčíne nezaháľajú, práve naopak /Trenčiansky terajšok/ [zverejnené 

6.4.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=eXHdEKNBLn0&list=PLd9k_XrIfZRvjkFQ4aV-

xx9XfYLvrPCIR&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=hiWJeRoWHQ8&list=PLd9k_XrIfZRvjkFQ4aV-xx9XfYLvrPCIR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=hiWJeRoWHQ8&list=PLd9k_XrIfZRvjkFQ4aV-xx9XfYLvrPCIR&index=7
https://www.puchovskenoviny.sk/95-rokov-oslavia-az-dve-zupne-kniznice/
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Knihy z trenčianskej knižnice môžete vrátiť do biblioboxu /Trenčiansky terajšok/ [zverejnené 

17.4.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=0aSaZkbyG0Q&list=PLd9k_XrIfZRvjkFQ4aV-

xx9XfYLvrPCIR&index=3 

 

Knihy z trenčianskej knižnice sú k dispozícii elektronicky /Trenčiansky terajšok/ [zverejnené 

24.4.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=lrVCnRUkN0c&list=PLd9k_XrIfZRvjkFQ4aV-

xx9XfYLvrPCIR&index=2 

 

Aj pre deti trenčianska knižnica pripravila program /Trenčiansky terajšok/ [zverejnené 

28.4.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=onodCiAFiuI&list=PLd9k_XrIfZRvjkFQ4aV-

xx9XfYLvrPCIR&index=1 

 

Naživo: Povedz mi čo čítaš... Barbora Kardošová /Trenčianska knižnica 5.5.2020/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Iq8_yB9LBAc 

 

Trenčianska knižnica v korona-ére /Trenčianska knižnica 6.5.2020/ 

https://www.youtube.com/watch?v=MrMbZCbuWkQ 

 

Po dvoch mesiacoch otvárajú trenčiansku knižnicu. [zverejnené 11.5.2020] 

https://mytrencin.sme.sk/c/22401532/po-dvoch-mesiacoch-otvaraju-trenciansku-kniznicu.html 

 

Povedz mi čo čítaš... Kamil Mikulčík & Juraj Hrčka /Trenčianska knižnica 5.6.2020/ 

[zverejnené  10.6.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=MIKNMTfGLzs 

 

Píšem, píšeš, píšeme /Trenčianska knižnica 16.6.2020/ 

https://www.youtube.com/watch?v=W-XlygRxb4o 

 

Naživo: Povedz mi čo čítaš... Zdeno Chára /Trenčianska knižnica 19.6.2020/ 

https://www.youtube.com/watch?v=U4xTdSxEEfg 

 

Spisovateľka Andrea Coddington diskutovala v knižnici s čitateľmi /Trenčiansky terajšok/ 

[zverejnené 24.6.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=PCjl0cpuxfI&list=PLd9k_XrIfZRvjkFQ4aV-

xx9XfYLvrPCIR&index=1 

 

Katarína Nádaská: Úloha mestského kata [zverejnené 24.6.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=LFzjGY8B3F4 

 

Martinák, Peter: Pre svoju záľubu sa 92 ročný ornitológ neváhal prihlásiť na počítačový kurz 

[zverejnené 7.9.2020] 

https://zivot.pluska.sk/pribehy/pre-svoju-zalubu-92-rocny-ornitolog-nevahal-prihlasit-

pocitacovy-kurz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=onodCiAFiuI&list=PLd9k_XrIfZRvjkFQ4aV-xx9XfYLvrPCIR&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=onodCiAFiuI&list=PLd9k_XrIfZRvjkFQ4aV-xx9XfYLvrPCIR&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=PCjl0cpuxfI&list=PLd9k_XrIfZRvjkFQ4aV-xx9XfYLvrPCIR&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=PCjl0cpuxfI&list=PLd9k_XrIfZRvjkFQ4aV-xx9XfYLvrPCIR&index=1
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Rudolf Dobiáš: Ako sa spieva v klietke [zverejnené 14.9.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=1LTe3DP4HU4 

 

Prezentácia knihy Rudolfa Dobiáša „Ako sa spieva v klietke“ [zverejnené 30.10.2020] 

https://matica.sk/prezentacia-knihy-rudolfa-dobiasa-ako-sa-spieva-v-klietke/ 

 

Slávnostné otvorenie nového výťahu, VKMR Trenčín  [zverejnené 30.11.2020] 

https://www.tsk.sk/videogalerie/ostatne-videa/slavnostne-otvorenie-noveho-vytahu-vkmr-

trencin.html?page_id=760379 

 

Na všetky poschodia trenčianskej knižnice vás odvezie nový výťah [zverejnené 30.11.2020] 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/na-vsetky-poschodia-trencianskej-

kniznice-vas-odvezie-novy-vytah.html?page_id=760398 

 

Prístavba výťahu na Jaselskej ulici – odovzdanie do užívania [zverejnené 1.12.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=cs9B5WdKUd4 

 

Trenčianska knižnica je vďaka novému výťahu bezbariérová [zverejnené 1.12.2020] 

https://www.teraz.sk/regiony/verejna-kniznica-m-resetku-je-vdaka/511208-clanok.html 

 

Vyhodnotenie 28. ročníka Literárnej súťaže Jozefa Braneckého [zverejnené 23.12.2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=LzLzKntUmjI 

 

Igor Bukovský: (Za)chráňte svoje črevo (podcast VKMR) 

https://open.spotify.com/episode/6gqh9qXr4dGs8iW9Rg9U3v 

 

Jozef Kubáni: Z Tatier Jožo Kubáni (podcast VKMR) 

https://open.spotify.com/episode/0OcDo68FVQUuIVkLJtqbuL 

 

Jaroslav Švorc: Smrť si nevyberá; Spod krošne veselo i vážne (podcast VKMR) 

https://open.spotify.com/episode/6qTXY5GERANck2pFgHfnZm 

 

Povedz mi, čo čítaš... Štefan Skrúcaný (podcast VKMR) 

https://open.spotify.com/episode/3y165y1TlDFvGY7qII99CX 

 

Barbora Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický poklad (podcast VKMR) 

https://open.spotify.com/episode/0Nha0bryVPpECg6BC1jj8u 

 

Emíre Khidayer: Blízky východ, migranti a my (podcast VKMR) 

https://open.spotify.com/episode/15jJKRUST92LNbmmmfboyf 

 

 

Andrea Coddington: Jozef Bednárik; Divoké kone (podcast VKMR) 

https://open.spotify.com/episode/3pYdmfmWhTvOiCdodfeggB 

 

Lýdia Fajtová so spevníkom v trenčianskej knižnici (podcast VKMR) 

https://open.spotify.com/episode/0moU9esE7c2vBf9cP5pnWN 

 

Anton Baláž: Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci – rozhovory s Rudolfom Dobiášom 

(podcast VKMR) 

https://matica.sk/prezentacia-knihy-rudolfa-dobiasa-ako-sa-spieva-v-klietke/
https://www.teraz.sk/regiony/verejna-kniznica-m-resetku-je-vdaka/511208-clanok.html
https://open.spotify.com/episode/6gqh9qXr4dGs8iW9Rg9U3v
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https://open.spotify.com/episode/2wv78tfzZa7amtDbPCwatP 

 

Marián Gavenda: Život medzi nebom a zemou (podcast VKMR) 

https://open.spotify.com/episode/5kwAOmqdN1m56rk4xKdziE 

 

Táňa Keleová-Vasilková v trenčianskej knižnici (podcast VKMR) 

https://open.spotify.com/episode/3V9HS13gaRtg1zQml65tpo 

 

Daniela a Pavel Dvořákovci: Stopy dávnej minulosti (v Trenčíne) (podcast VKMR) 

https://open.spotify.com/episode/1PC2AxKvUY50BbOlmqpvVx 

 

Kornel Földvári: O detektívke (podcast VKMR) 

https://open.spotify.com/episode/6iHcIRV7zPl8YGe3aYxQQW 

 

 

V. Iné 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s najstaršou občiankou. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 1 (január 2020), s. 1, 5 

 

Martinák, Peter 

Dolná Poruba má vynovené internetové sídlo: www.dolnaporuba.sk. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 1 (január 2020), s. 3 

 

PM 

Obec pomohla zmierniť následky dvoch tragédií. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 1 (január 2020), s. 4 

 

Martinák, Peter 

Po rokoch je obnovený pamätník neznámych sovietskych vojakov. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 1 (január 2020), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Dolnoporubskí koledníci tromfli farníkov z Omšenia. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 1 (január 2020), s. 6 

 

Martinák, Peter 

PANORAMA naštartovala mohutný finiš. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 1 (január 2020), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Slovenčinu na vojnovom hrobe nahradila azbuka. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 6 (10.2.2020), s. 31 

 

 

 

http://www.dolna/
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Martinák, Peter 

Éra „korona“. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 2 (apríl 2020), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Obchod u Suchých zatvorili po 50 rokoch. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 2 (apríl 2020), s. 4 

 

PM 

Povodeň v Ondrejičkách nespôsobil len orkán. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 2 (apríl 2020), s. 4 

 

PM 

Fašiangová veselica opäť zmobilizovala obec. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 2 (apríl 2020), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Krízové opatrenia na Kanárskych ostrovoch neriešili. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 14 (6.4.2020), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Obchod v Dolnej Porube neudržala ani petícia. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 14 (6.4.2020), s. 8 

 

(PM) 

Zomrel Dušan Bartovič. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 14 (6.4.2020), s. 36 

 

Martinák, Peter 

Trenčín prišiel o Jozefa Hollého. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 19 (11.5.2020), s. 35 

 

Martinák, Peter 

Vplyvný funkcionár odolal predsedníctvu. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 20 (18.5.2020), s. 35 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s riaditeľkou školy. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 3 (júl 2020), s. 1 

 

PM 

Koronavírus COVID-19. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 3 (júl 2020), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Nový seriál obecných novín: Naši rodáci vo svete: Marek Tvrdoň - Švajčiarsko 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 3 (júl 2020), s.  
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Martinák, Peter 

Vodič zdemoloval ohradu kríža. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 3 (júl 2020), s. 4 

 

Martinák, Peter 

Nočný požiar v Hlbokej likvidovali profesionáli aj dobrovoľníci. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 3 (júl 2020), s. 5 

 

PM 

Futbal je späť! 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 3 (júl 2020), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s futbalovou legendou.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 4 (október 2020), s. 1, 6 

 

Martinák, Peter 

Seriál obecných novín: Naši rodáci vo svete: Barbora Smolková – Česká republika 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 4 (október 2020), s. 3 

 

PM 

Jeseň skončila bez divákov a predčasne. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. X, č. 4 (október 2020), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Namiesto prestupu do Barcelony podstúpil prevýchovu v Trenčíne. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 61, č. 45 (9.11.2020), s. 28 
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Obrázok 5 (95. výročie vzniku knižnice) 

Príloha č. 3. 

Ťažiskové podujatia  

a) pre verejnosť 

Podujatia pre deti a mládež 

 

Prezentácie, autorské besedy, besedy o knihách a iné: 

 Zábudlivé Ginko – beseda s M. Zámečníkom,  

 Dva slovenské osudy – beseda s A. Balážom, 

  „Čítajme všetci – čítanie je super“ – slávnostné vyhodnotenie 56. ročníka  

medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v šk. r. 2019/2020, 

 Píšem, píšeš, píšeme  - vyhlásenie a vyhodnotenie 17. ročníka krajskej literárnej 

súťaže pre žiakov ZŠ, 

 Online aktivity pre deti zverejňované na facebooku, 

 Deň ľudovej rozprávky – online podujatie, 

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

s Materským centrom Srdiečko, 

 Prečítané leto – odporúčaná literatúra a aktivity pre deti na prázdniny, 

 Vitajte v knižnici – ponuka pre pedagógov na realizáciu vyučovacích hodín 

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

aktivít. 

 

Podujatia pre dospelých 

 

Autorské besedy a prezentácie kníh: 

 Spoveď kamionistky – beseda s J. Z. Pajpachovou, 

 Gamblerky – beseda s K. Mayer, 

 Démon Chlast II. – beseda s J. Peťkom, 

 Vládol Samo v Trenčíne? – beseda s A. Dologom, 

 Tenis je môj život – beseda s A. Coddington, 

 Ako sa spieva v klietke – beseda s R. Dobiášom. 

 

Iné 

 Mjanmarsko a Laos – beseda 

s cestovateľom R. Margočom, 

 Na skok do Maroka - beseda 

s cestovateľkou A. Dvoranovou, 

 95. výročie vzniku trenčianskej 

knižnice – slávnostné stretnutie, 

 Úloha mestského kata – prednáška K. 

Nádaskej,   

 Trenčianska Brezina včera a dnes – 

prednáška s diskusiou v podaní V. 

Brabenca, 

 Offroadové cesty manželov 

Hromníkovcov – beseda s cestovateľmi 

spojená s prezentáciou knihy Od Kaukazov po Araraty, 
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Obrázok 6 

 (Výstava 95 rokov trenčianskej knižnice) 

 Novinky vo svete zvukových kníh – stretnutie znevýhodnených používateľov,  

 Noc literatúry -  verejné čítanie na netradičných miestach – vysielané online, 

 Povedz mi, čo čítaš... – talkšou Z. Mišákovej v knižnici nielen o literatúre,  

 Máme radi umenie – prezentácia žiakov súkromnej ZUŠ. 

 

Výstavy a výstavky 

 Zimná turistika – tematická výstava, 

 95 rokov trenčianskej knižnice – 

tematická výstava, 

 Svetový deň životného prostredia – 

tematická výstavka 

 Čo poskytne záhrada - tematická 

výstavka, 

 Džez a jeho štýly - tematická 

výstavka. 

 

b) Podujatia pre knižničných 

pracovníkov 

 Školenie BOZP, 17.6., 24.6.2020 
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