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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 2021 riadila návrhom merateľných ukazovateľov na rok 2021 

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, 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 2021-2025). 

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

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. 

2.2 Strategické úlohy 
 

Pri plnení strategických úloh postupovala VKMR v súlade s návrhmi merateľných 

ukazovateľov na rok 2021:  

 sprístupňovala univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestneho významu, 

poskytovala knižnično-informačné služby v zmysle zákona o knižniciach, 
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 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 177 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí za účasti 

6 600 návštevníkov, 

 v dňoch 1.- 5.3.2021 sa zapojila do aktivity Týždeň slovenských knižníc v rámci 

ktorého usporiadala 12 online podujatí, súčasne, v rámci Týždňa otvorených dverí, sa 

bezplatne do knižnice prihlásilo 7 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 2021 bolo zverejnených 16 nových videí, ktoré zaznamenali 9 932 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 €, projekt realizovaný v r. 2020-2021 

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

schválených 2 500 €, projekt realizovaný v r. 2020-2021 

3. Vitajte v knižnici IV. (Fond na podporu umenia), žiadaných 1 500 €, 

schválených 1 500 €, 

4. Vitajte v knižnici V. (Fond na podporu umenia), žiadaných 1 500 €, 

schválených 1 500 €, 

5. Virtuálne zážitky v knižnici (Fond na podporu umenia), žiadaných 1 500 €, 

schválených 1 500 €, 

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

schválených 20 000 €, projekt realizovaný v r. 2020-2021 

7. Doplnenie knižničného fondu (Fond na podporu umenia), žiadaných 13 500 €, 

schválených 13 000 €,  

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

schválených 0 €, 

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

žiadaných 540 €, schválených 540 €, 

10. Modernizácia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne (IROP), 

žiadaných 106 138,21 €, čaká sa na odozvu. 

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, 

  sfunkčnila virtuálnu prehliadku knižnice, ktorá sprostredkuje záujemcom návštevu 

knižnice a vybrané služby online, 

 poskytovala využívanie externých elektronických databáz, 

 na webovej stránke knižnice propagovala región prostredníctvom elektronických 

zdrojov, 

 v I. polroku 2021 spustila online predregistráciu používateľov prostredníctvom 

webovej stránky knižnice, 

 pokračovala v službe požičiavania tematických kufríkov a spoločenských hier, 
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 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 (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 mesiacoch november a december uskutočnila VKMR online prieskum spokojnosti 

návštevníkov knižnice, zúčastnilo sa ho 33 respondentov vo veku 16 rokov a viac, 52% 

považovalo ponuku kníh a iných dokumentov za veľmi dobrú, 36 % za dobrú, 

otváracie hodiny knižnice boli pre 58% označené za veľmi dobré, 33% ich považovalo 

za dobré, priestory knižnice za veľmi dobré označilo 39% a za dobré 36% opýtaných, 

webová stránka bola pre 33% respondentov z hľadiska hľadania a poskytovania 

informácií veľmi dobrá, pre 27% dobrá a 27% primeraná, služby knižnice účastníci 

prieskumu označili za veľmi dobré – 52% a za dobré – 46%, 

 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, 

 na základe opatrení ÚVZ SR v súvislosti s ochorením COVID -19 bola knižnica 

pre verejnosť priebežne zatváraná (1.1.-27.1.2021, 1.3.-5.4.2021, 25.11.-11.12.2021), 

počas obdobia zmiernenia opatrení knižnica poskytovala svoje služby formou 

výdajného okienka, pokračovala v online aktivitách zverejňovaných na facebooku 

alebo webe knižnice. 

2. 3 Ľudské zdroje  

Ukazovateľ 2020 2021 
Nárast/ 

Úbytok 

Zamestnanci knižnice (FO) 43,25 42,40 - 0,85 

Zamestnanci knižnice (úväzky – priemerný počet)  42,35 41,50 - 0,85 

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

Odborní zamestnanci s knihovníckym vzdelaním (FO)  35 35    0 

   -  z toho s VŠ s knihovníckym vzdelaním (FO)  6 5 - 1 

Priemer. mesač. mzda na 1 zamestnanca prepočítaná na plne zamestnaných 1 021,34 1 101,83 + 80,49 

  Tabuľka 1 (Ľudské zdroje) 

Účasť na odborných a vzdelávacích podujatiach: 

 Online seminár Štandard pre verejné knižnice, 20.1.2021 

 Online školenie k mailing list v RS Buxus, 22.1.2021 

 Online školenie Mzdy, 25.1.2021 

 Online seminár Propagačné materiály online, 27.1.2021 

 Online seminár Štatistické zisťovanie k knižniciach, 3.2. 2021 
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 Online seminár Knižnice na sociálnych sieťach a webe, 10.2.2021 

 Online seminár Ako zachrániť obecné knižnice, 4.3.2021 

 Online seminár Hovoríme, ale je nám rozumieť???, 17.3.2021 

 Online školenie partnerských knižníc Vedeckej knižnice CVTI SR, 13.4.2021,  

 Online seminár Ako pracovať s databázou Benchmarking knihoven a údajmi, 20.4.2021 

 Online školenie Zákazka s nízkou hodnotou pre začiatočníkov (ÚVO), 21.4.2021 

 Online školenie ku KIS Biblib, 12.5.2021  

 Online Medzinárodné knižnično-informačné sympózium Infos ´21, 22.-23.6.2021 

 Konferencia Bibliosféry, Jasná, 28.-29.6.2021 

 Školenie k 3-D tlači a microbitom, Trenčín, 6.-7.9.2021  

 Online Pracovné stretnutie Poradnej skupiny pre metodiku, 10.9.2021  

 Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75, Trenčín, 10.9.2021  

 Online seminár Benchmarking verejných knižníc, 5.10.2021  

 Online celoslovenský odborný seminár Účelný dizajn interiérov knižníc – príklady 

z praxe, 6.10.2021  

 Digitálny čitateľský preukaz, Trenčín, 3.11.2021  

 Online školenie Eurofondové VO, 8.12.2021 

 Webinár Hovorme o informačnom vzdelávaní 1, 8.12.2021  

 Webinár Projekt – alebo ako ÁNO, ako NIE, 14.12.2021  

 

3 Hlavné ukazovatele činnosti 
 

Ukazovateľ Mer. 

jednotka 

Plán 2021 – návrh 

merateľných 

ukazovateľov 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 
Percento 

plnenia 

Knižničný fond k. j 221 110 228 298 103,25 

Výpožičky k. j 300 000 224 560 74,85 

Registrovaní používatelia osoba 5 300 4 710 88,87 

Návštevníci knižnice osoba 130 000 138 123 106,25 

Vzdelávacie a kultúrne podujatia podujatia 300 177 59 

Výpožičný čas* 
h/týž. - 

0-49 
v závislosti od situácie 

s pandémiou 

- 

  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 návrhu merateľných ukazovateľov - 

plánu činnosti na rok 2021. 

a/ doplňovanie knižničných fondov 

Doplňovanie knižničných fondov bolo ovplyvňované cenovou úrovňou dokumentov 

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

V zmysle Metodického usmernenia MKSR č. MK-4315/2020-110/11107 z 21. júla 2020 
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na určenie štandardov pre verejné knižnice i podľa Štandardu 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 je odporúčaná priemerná suma pre regionálne knižnice na nákup 

knižničných jednotiek na obyvateľa 1 € v danom kalendárnom roku, pričom v ďalších rokoch 

treba zohľadňovať mieru inflácie. VKMR v roku 2021 vynaložila na nákup knižničného 

fondu (vynaložené finančné prostriedky na nákup KF od zriaďovateľa, FPU, sponzora a 

iných) na 1 obyvateľa 1,98 €. Štandard pre dobrý knižničný fond zároveň stanovuje 

minimálnu mieru obnovy knižničného fondu na úrovni 7 % z minimálneho objemu 

knižničného fondu, čo znamená, že VKMR v Trenčíne by v roku 2021 mala získať minimálne 

7 611 nových knižničných jednotiek. Tento ukazovateľ VKMR splnila na 133,18%, pretože 

zakúpila 10 137 nových kn. j.  

V roku 2021 knižnica spracovala 10 478 nových kn. j. v celkovej hodnote 142 787,02 €, 

z toho predstavoval: 

- nákup (96,74%) 10 137 kn. j. 138 877,71 € 

- dary (3,03%) 317 kn. j. 3 656,00 € 

- náhrady (0,23%) 24 kn. j. 253,31 € 

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

Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala krásna literatúra pre dospelých 

(3946 kn. j.) a najnižší náučná literatúra pre deti a mládež (586 k. j.). Zo špeciálnych druhov 

dokumentov knižnica v roku 2021 spracovala 4 kn. j. audiovizuálnych dokumentov, 3 kn. j. 

elektronických zdrojov, 5 kn. j. hudobnín a 8 kn. j. stolových hier. 

Nové dokumenty VKMR nakupovala s priemernou zľavou 27,25%, dokumenty 

v hodnote 138 877,71 € boli nakúpené za 101 035,80 €. Priemerná maloobchodná cena 

nakúpených dokumentov bola 13,70 € a nákupná 9,96 €. 

VKMR odoberala 254 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 2021 vyradených spolu 

7 671 kn. j. v celkovej hodnote 17 984,13 €. Z toho pre: 

- stratu 39 kn. j. 296,84 € 

- opotrebovanosť 7 kn. j. 290,02 € 

- poškodenie 1 131 kn. j. 1591,90 € 

- aktualizácia 4066 kn. j. 10300,90 € 

- zastaranosť 16 kn. j. 1713,25 € 

- nezodpovedajú fondu 2412 kn. j. 3791,22 € 
Ochranu knižných jednotiek pred stratou alebo odcudzením zabezpečovali elektromagnetické 

brány v pracovisku na Jaselskej ulici 2, v pracoviskách Juh a Dlhé Hony a rádiofrekvenčné 

zabezpečovacie zariadenie vo všeobecnej študovni. Elektronická ochrana knižného fondu 

umožňovala diskrétnu kontrolu návštevníkov. 
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V 2. polroku 2021 sa uskutočnila revízia čiastkového knižničného fondu pracoviska Dlhé 

Hony. Revízia sa vykonávala automatizovane prostredníctvom knižnično-informačného 

systému Tritius. 

 

d/ stav knižničného fondu 

Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2020 

Prírastok 

k 31. 12. 2021 

Úbytok 

k 31. 12. 2021 

Stav 

k 31. 12. 2021 

Odborná literatúra pre dospelých 115 918 kn. j. 2 982 kn. j. 3 286 kn. j. 115 614 kn. j. 

Krásna literatúra pre dospelých 68 112 kn. j. 3 946 kn. j. 2 167 kn. j. 69 891 kn. j. 

Odborná literatúra pre deti a mládež 10 213 kn .j.  586 kn. j. 189 kn. j. 10 610 kn .j.  

Krásna literatúra pre deti a mládež 31 248 kn. j. 2 964 kn. j. 2 029 kn. j. 32 183 kn. j. 

Spolu 225 491 kn. j. 10 478 kn. j. 7 671 kn.j. 228 298 kn. j. 

Tabuľka 3 (Stav KF podľa tematických skupín) 

Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2020 

Prírastok 

k 31. 12. 2021 

Úbytok 

k 31. 12. 2021 

Stav 

k 31. 12. 2021 

Knihy a viazané ročníky periodík 214 974 kn. j. 10 458 kn. j. 7659 kn. j. 217 773 kn. j. 

Hudobniny 4 837 kn. j. 5 kn. j. 0 kn. j. 4 842 kn. j. 

Audiovizuálne dokumenty 4 080 kn. j. 4 kn. j. 0 kn. j. 4 084 kn. j. 

Elektronické dokumenty 927 kn. j. 3 kn. j. 12 kn. j. 918 kn. j. 

Kartografické dokumenty 630 kn. j. 0 kn. j. 0 kn. j. 630 kn. j. 

Stolové hry 43 kn. j. 8 kn. j. 0 kn. j. 51 kn. j. 

Spolu 225 491 kn. j. 10 478 kn. j. 7 671 kn.j. 228 298 kn. j. 

Tabuľka 4 (Stav KF podľa druhu dokumentu) 

 

 
Graf 1 (Zloženie knižničného fondu) 
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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, 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.  

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 
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CVTI SR), multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage 

(národná licencia zabezpečená Slovenskou národnou knižnicou) a databázy SOLEN 
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 bezplatnú návštevu Letnej čitárne a kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí. 

 

V roku 2021 knižnica realizovala 224 560 výpožičiek, z toho: 

 196 943 výpožičiek kníh  

 25 097 výpožičiek periodík  

 2 520 výpožičiek špeciálnych dokumentov. 

 

Z celkového počtu výpožičiek  bolo 198 155 (88,24%) absenčných a 26 405 (11,76%) 

prezenčných. Z celkového počtu 2 520 výpožičiek špeciálnych dokumentov si používatelia 

vypožičali 0 elektronických dokumentov, 541 audiovizuálnych dokumentov a 1 979 iných 

špeciálnych dokumentov.  

Nevidiaci a slabozrakí občania si vypožičali 540 zvukových kníh. 

Knižnica vybavila pre používateľov VKMR 110 požiadaviek na MVS z iných knižníc. 

Prostredníctvom MVS vypožičala 1045 knižničných dokumentov pre používateľov do iných 

knižníc. 

Na jedného obyvateľa mesta pripadlo 4,13 výpožičiek a na jedného registrovaného 

používateľa 47,68 výpožičiek.     

Možnosť prístupu na internet využilo 952 registrovaných i neregistrovaných 

používateľov.  

VKMR evidovala 5 229 registrovaných bibliografických a faktografických informácii, 

vo vybraných pracoviskách evidovala 9 501 elektronických referenčných požiadaviek 

a v rámci služby  „Spýtajte sa knižnice“  reagovala na 6 otázok týkajúcich sa jej knižnično-

informačných služieb a organizovaných aktivít. 

Službu elektronické výpožičky využilo 126 unikátnych čitateľov, ktorí si vypožičali 781 

e-kníh. 

Knižnica poskytovala informácie súvisiace s Parlamentnou knižnicou NR SR 

a Kontaktným miestom Úradu priemyselného vlastníctva. 

Prostredníctvom biblioboxu sa v roku 2021 vrátilo 16 245 výpožičiek.  

   

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2021 – Príloha č. 1 

 

       
 

Graf 3 (Výpožičky – porovnanie s minulým rokom) 
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Obrázok 1 (Čítajme všetci, čítanie je super) 

3.2.1 Knižnica ako otvorený komunitný priestor 

 

 Z dôvodu nariadení ÚVZ SR ohľadom protipandemických opatrení boli služby knižnice 

obmedzené, kultúrno-spoločenské podujatia a iné komunitné aktivity s fyzickou účasťou 

návštevníkov sa neorganizovali takmer 6 mesiacov. Pri dodržiavaní prísnych opatrení 

a pri obmedzenom povolenom počte návštevníkov VKMR zorganizovala:  

 
 

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

s literatúrou, kde Z. Mišáková  sprostredkovala stretnutie s P. Lipom, V. Francom, 

O. Belešovou,  

 autorské besedy s J. Banášom, B. Kardošovou, E. Borušovičovou, G. Futovou 

spojené s prezentáciou ich najnovších kníh,  

 divadelnú inscenáciu pre deti na motív knihy A. Lindgrenovej, 

 besedu s B. Kardošovou a R. Stankem spojenú s knižným swapom a tvorivými 

dielňami pre deti ako súčasť podujatia Priestor 2021,  

 autorské čítanie S. Havelkovej, P. Feriancovej, J. Belana, G. Futovej, M. Ivaničkovej 

prístupné online na youtoube kanáli Trenčianskej knižnice, 

 vyhodnotenie motivačnej súťaže pre deti Čítajme všetci, čítanie je super v exteriéri 

knižnice,  

 on-line vyhodnotenie literárnej 

súťaže Píšem, píšeš, píšeme, 

 on-line aktivity pre deti 
sprístupňované na sociálnej sieti fb – 

Deti Vkmr. 

 

 Zostrih z podujatí organizovaných 

knižnicou bol prístupný na youtube kanáli 

Trenčianskej knižnice, kde VKMR zverejnila 

16 nových videí a zaznamenala ich 9 932 

zobrazení. 

 

 Virtuálnym návštevníkom knižnice naďalej VKMR ponúkala možnosť vypočuť si 

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

 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. 

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 21 slabozrakým 

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

prístup k digitálnej knižnici SNK v Levoči, 

 pre telesne postihnutých poskytovala bezbariérový prístup v pracoviskách na Jaselskej 

ul., na Juhu, Dlhých Honoch a v Kubrej, 
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 pre 16 seniorov uskutočnila 12 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 s obmedzeniami a zákazmi organizovať hromadné podujatia vyplývajúcimi 

z nariadení ÚVZ SR: 

 zorganizovala 146 podujatí a 12 tematických výstav zameraných adresne na detského 

čitateľa s účasťou 5 606 detských návštevníkov, 

 pre žiakov ZŠ a SŠ zorganizovala 25 exkurzií a hodín informatickej výchovy  - Vitajte 

v knižnici, 

 žiakom sprostredkovala osobné stretnutie a besedu so spisovateľkou B. Kardošovou, 

 zverejnila online autorské čítania S. Havelkovej, P. Feriancovej, J. Belana, G. Futovej, 

M. Ivaničkovej, 

 zorganizovala divadelnú inscenáciu Divadla TUŠ na motívy knihy Pippi Dlhá 

Pančucha,  

 ponúkla on-line aktivity podporujúce čítanie a vzdelávanie prostredníctvom 

facebooku,  

 v šk. roku 2020/2021 zorganizovala 57. ročník medziškolskej a medzitriednej súťaže 

v čítaní: Čítajme všetci - čítanie je super, v ktorej bolo ocenených 7 triednych 

kolektívov, 

 zorganizovala 19. ročník krajskej literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme, do ktorej sa 

zapojilo 98 žiakov z Trenčianskeho kraja, ktorí poslali 142 súťažných literárnych prác, 

 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,  

 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 31.12.2021 knižnica evidovala 4 710 registrovaných používateľov, z toho 1 203 detí 

do 15 rokov. Aktívnych používateľov, ktorí si v roku 2021 vypožičali aspoň jednu knihu, 

evidujeme 20 245. 
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VKMR zaznamenala 138 123 návštevníkov, z toho fyzicky knižnicu navštívilo 75 976 

registrovaných i neregistrovaných návštevníkov, návštevníkov výchovno-vzdelávacích 

a kultúrno-spoločenských podujatí a používateľov internetu pre verejnosť.  

 

Webovú stránku knižnice navštívilo 62 147 virtuálnych návštevníkov, u ktorých sme 

zaznamenali 147 259 zobrazení stránky.  Virtuálni návštevníci využili napr. 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) 

 

Graf 5 (Používatelia knižnice – porovnanie s  minulým polrokom) 
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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 291 periodík  a analyticky spracovávala regionálne zborníky a publikácie 

do elektronickej regionálnej článkovej databázy, ktorá obsahuje  153 562 záznamov,  

 priebežne dopĺňala elektronickú bibliografickú databázu špeciálnych regionálnych 

dokumentov TSK,  ktorá obsahuje 3 676 záznamov,   

 dopĺňala regionálnu databázu osobností a udalostí REGIO, ktorá obsahuje 4 081 

záznamov,  

 na požiadanie vypracovala 111 rešerší, 

 poskytla 5 229 registrovaných bibliografických a faktografických informácií, 9 501 

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 542 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 

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

2021. Zodp. red. Ing. G. Krokvičková. -  6 s. 

 Kalendár výročí osobností a udalostí v r. 2021. Zost. P. Dombaiová – 109 s. 

 Kalendár výročí osobností a udalostí v r. 2022. Zost. P. Dombaiová – 108 s. 

 Praveké a včasnohistorické archeologické náleziská v Trenčianskom regióne. 

Výberová bibliografia. Zost. S. Chupáčová - 99 s. 

Edícia Dokumentácia 

 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2020. Zodp. redaktor Ing. G. 

Krokvičková - 44 s. 

 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za 1. polrok 2021. Zodp. redaktor Ing. G. 

Krokvičková - 30 s. 

Edícia Metodika 

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

Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2021, roč. 38 , č. 1/2021, 2/2021. 

 Analýza činnosti verejných knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020. 

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

 sprostredkovala online podujatie ku KIS Biblib pre obecné a školské knižnice v kraji 

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 22 metodických konzultácií),  

 poskytovala odborné konzultácie k elektronizácii knižničných procesov v knižniciach 

regiónu,  

 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.  
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Stav výpočtovej techniky k 31.12.2021 predstavoval 65 osobných počítačov (56 PC, 

5 mini PC Raspberry, 4 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 31.12.2021 pripojených 48 pracovných staníc (z toho 12 

PC s internetom pre verejnosť, 4 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 

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

a službu „Spýtajte sa knižnice“ využilo 62 147 virtuálnych návštevníkov z priestorov 

mimo knižnice. Všetci virtuálni návštevníci z knižnice i mimo knižnice zrealizovali 147 259 

zobrazení stránky.  

 

Ukazovateľ 

Plán  2021 – 

návrh 

merateľných 

ukazovateľov 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Percento 

plnenia 

Počet PC 50 65 (56 PC, 5 mini PC 

Raspberry, 4 notebooky) 
130,00 

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 - 62 147 - 

  Tabuľka 5 (Výpočtová technika)  
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Obrázok 3 (Povedz mi, čo čítaš s P. Lipom) 

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 177 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí, 

z toho 146 pre deti do 15 rokov. Navštívilo ich  6 600  návštevníkov,  z toho  

5 606 detí do 15 rokov: 

 verejnosti predstavila spisovateľov: J. Banáša, B. Kardošovú, E. Borušovičovú, 

G. Futovú, 

 online autorským čítaním sa prezentovali: S. Havelková, P. Feriancová, J. Belán, 

G. Futová, M. Ivaničková,  

 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 speváka P. Lipu, moderátora 

V. Franca, herečku O. Belešovú,   

 v Týždni slovenských knižníc 2021 

VKMR uskutočnila 7 online podujatí, 

súčasne, v rámci Týždňa otvorených 

dverí, sa bezplatne do knižnice prihlásilo 

7 nových čitateľov. 

 naďalej pokračovala v realizácii online 

aktivít, ktoré boli prezentované a sprístupnené na sociálnej sieti fb - Deti Vkmr, youtube 

Trenčianskej knižnice alebo v podcastoch. 

 

 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 
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4 Podrobné členenie hospodárenia s finančnými prostriedkami 
TSK  

 

Na základe schváleného uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020 

knižnici Trenčiansky samosprávny kraj určil Rozpis rozpočtu č. 78/810/1/2021 na rok 2021 

nasledovne: výnosy – dotácia TSK 1 017 727 Eur, z toho na bežné transfery 1 017 727 Eur. 

Záväzné ukazovatele vo výdavkovej časti boli určené nasledovne:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV  565 790 Eur 

v tom: 

 611 Tarifný plat 446 390 Eur 

 612 Príplatky 106 930 Eur 

 614 Odmeny   12 470 Eur 

620 Poistné a príspevok do poisťovní  207 277 Eur 

630 Tovary a služby  239 480 Eur 

 v tom: 

 632 Energia, voda a komunikácie   49 500 Eur 

 635 Rutinná a štandardná údržba   32 000 Eur 

640 Bežné transfery      5 180 Eur 

 

 Na základe Rozpočtového opatrenia číslo: 776/810/3/2021 knižnici Trenčiansky 

samosprávny kraj pridelil mimoriadnu dotáciu na bežné výdavky vo výške 968 Eur na nákup 

55 ks kníh Reportérsky mág Gabo Zelenay od autorskej dvojice Dušan Baďura – Ľubomír 

Souček. Rozpočtové opatrenie sa realizovalo na základe Presunu rozpočtových prostriedkov 

č. 76/2021 zo dňa 16.11.2021 a v súlade so žiadosťou o úpravu rozpočtu č. 2/2021. 

 

HODNOTENIE   VÝŠKY   NÁKLADOV 

 

Celkové náklady za rok 2021                                                                         1 016 789,14 € 

 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli celkové náklady vyššie o 78 329,32 €. 

 

Spotrebované nákupy                                                                               151 323,58 € 

a/ spotreba materiálu                                                                                             122 821,47 € 

 Nákup knižného fondu                                                                                   96 090,57 € 

 Nákup novín a časopisov                                                                                11 712,53 € 

 Spotreba kancelárskych potrieb                                                                          828,26 € 

 Spotreba xeropapiera                                                                                            203,54 € 

 Spotreba tonerov                                                                                              3 283,43 € 

 Spotreba fólie                                                                                                      269,88 € 

 Spotreba čistiacich prostriedkov                                                                       1 755,74 € 

 Čistiace prostriedky (Covid)                                                                                535,21 € 

 Ostatný materiál (Covid)                                                                                   1 728,60 € 

 Knihársky materiál                                                                                              267,52 € 

 Nákup drobného hmotného majetku                                                                3 438,24 € 

 Drobný hmotný majetok (Covid)                                                                        511,56 € 

 Drobný nákup                                                                                                    2 046,39 € 

 Spotreba PHM                                                                                                      150,00 € 

b/ spotreba energií                                                                                                  28 502,11 € 

 Spotreba elektrickej energie                                                                            8 760,83 € 



19 

 

 Spotreba plynu                                                                                                14 378,09 € 

 Spotreba vody, vodné a stočné                                                                         1 331,48 € 

 Spotreba tepelnej energie                                                                                 4 031,71 € 

 

Spotrebované nákupy boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyššie  

o 15 504,83 €, z toho spotreba materiálu bola vyššia o 18 897,60 € a spotreba energií bola 

nižšia o 3 392,77 €.  

V priebehu roka 2021 VKMR nakúpila nasledovný drobný hmotný majetok: 2 ohrievače 

vody, 5 ks ochranných plexiskiel, 3 čítačky čiarových kódov Zebra, elektrický vysávač 3 v 1 

na lístie, mobilný telefón Redmi 9AT, 2 reklamné tabule na fasádu budovy, ohrievač vody 

Hakl, kancelárske kreslo pink, 3D tlačiareň Pruša MINI, PC Lenovo V30a 22IMLAiO, 

tlačiareň HP Laser Jet ProM15w, notebook Dell Vostro 15 3500-Y4R9, 2 ks kreslo Signal 

TM-1 zelené. 

Výdavky na služby                                                                                            32 037,83 €  

 Opravy budov a zariadení                                                                                5 857,29 € 

 Opravy dopravných prostriedkov                                                                       866,16 € 

 Opravy ostatné                                                                                                 2 330,80 € 

 Opravy výpočtovej techniky                                                                               314,71 € 

 Opravy kotlov                                                                                                     382,20 € 

 Náklady na reprezentáciu                                                                                 2 166,78 € 

 Poštové poplatky                                                                                              1 135,40 € 

 Telekomunikačné služby Slovak Telekom                                                      3 933,53 € 

 Vody z povrchového odtoku                                                                              755,32 € 

 Nájomné  - pobočka Dlhé Hony                                                                      1 755,60 € 

 Nájomné za poštový priečinok                                                                              94,80 € 

 Nájomné prístrojov (odvlhčovač)                                                                       907,92 € 

 Revízie                                                                                                             2 245,20 € 

 Ostatné služby – kontrola EPS                                                                         1 333,23 € 

 Drobný nehmotný majetok                                                                                 379,80 € 

 Členské v spolkoch                                                                                             228,00 € 

 Ochrana objektov                                                                                                549,00 € 

  Propagácia a reklama                                                                                         216,85 € 

 Ostatné služby                                                                                                     907,16 € 

 Služby auditora                                                                                                   600,00 € 

 Ostatné služby – virtuálna prehliadka knižnice                                               1 700,00 € 

 Ostatné služby – e-výpožičky                                                                             998,58 € 

 Drobné služby, MVS                                                                                          999,80 € 

 Výkon BOZP, OPP a CO                                                                                 1 140,00 € 

 Školenia, semináre                                                                                              239,70 € 

 

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

 o 1 588,18 €.  

 

Osobné náklady                                                                                               793 454,84 € 

 Mzdové náklady vyplácané na základe pracovných zmlúv                          550 031,05 € 

 Dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti                                                2 070,00 € 

 Zákonné sociálne náklady                                                                            189 330,08 € 

 Ostatné sociálne náklady DDS                                                                          8 020,08 € 
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 Odchodné                                                                                                         3 623,00 € 

 Dočasná práceneschopnosť                                                                             3 282,86  € 

 Sociálne náklady – stravovanie zamestnancov                                              27 684,25 € 

 Náklady na tvorbu SF 1,25%                                                                            6 001,35 € 

 Príspevok na rekreáciu zamestnancov                                                              2 618,61 € 

 Vstupné lekárske prehliadky                                                                                  90,00 € 

 Ostatné – ochrana zdravia – testy na Covid                                                         530,91 € 

 Ochranné osobné pracovné pomôcky                                                                  172,65 € 

 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli osobné náklady vyššie 

o 57 976,67 €, z toho mzdové náklady vyplácané na základe pracovných zmlúv boli vyššie 

o 30 987,12 €, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti boli vyššie o 45,14 €, zákonné 

sociálne náklady boli vyššie o 21 387,21 €, ostatné sociálne náklady DDS boli nižšie 

o 74,76 €, odchodné bolo vyššie o 3 623,00 € dočasná práceneschopnosť bola vyššia 

o 687,53 €, náklady na stravovanie boli vyššie o 257,29 €, náklady na tvorbu sociálneho 

fondu boli vyššie o 405,36 €, príspevok na rekreáciu bol nižší o 134,78 €, vstupné lekárske 

prehliadky boli vyššie o 90,00 € , ochranné osobné pracovné pomôcky a ochrana zdravia - 

testy boli vyššie o 703,56 €. 

 

Rozbor čerpania mzdových prostriedkov a rastu počtu zamestnancov 

Tarifné platy                                                 311 079,95 € 

5 % - né zvýšenie tarifných platov                 12 932,17 € 

Osobné príplatky                                            74 120,72 € 

Príplatky za riadenie                                         3 887,71 € 

Príplatky za zmennosť                                      8 711,15 € 

Príplatky za soboty a nadčasy                            4 816,20 € 

Odmeny mimoriadne                                      63 585,00 € 

Odmeny jubilejné                                                 979,00 € 

Náhrady za dovolenku                                      61 989,68 € 

Náhrady za prekážky v práci                              7 929,47 € 

 

 Trenčiansky samosprávny kraj knižnici stanovil pre rok 2021 priemerný evidenčný počet 

zamestnancov prepočítaný na úväzky na 50.  

  

 K 31.12.2021 pracovalo v našej organizácii 42 zamestnancov, priemerný evidenčný počet 

zamestnancov prepočítaný bol 41,6. V priebehu roka 2021 odišli 2 zamestnanci do starobného 

dôchodku, 8 zamestnancov ukončilo pracovný pomer a do pracovného pomeru nastúpili 7 

zamestnanci. 

  

 Priemerná mesačná mzda za rok 2021 na 1 zamestnanca prepočítaná na plne 

zamestnaných predstavuje 1 101,83 €. 

 

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 € 
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Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                               2 227,23 € 

 Ostatné náklady – Zmluvy o dielo, besedy                                                       2 050,00 € 

 Ostatné – spolufinancovanie grant FPU                                                                 79,00 € 

 Poplatok LITA                                                                                                       18,23 € 

 Poplatok za podanie projektu FPU                                                                         80,00 € 

 

Odpisy                                                                                                                       33 668,88 € 

 Odpisy DNHM z prostriedkov ŠR                                                                      426,24 € 

 Odpisy DNHM z prostriedkov VÚC                                                              33 205,80 € 

 Odpisy DNHM z vlastných zdrojov                                                                      36,84 € 

 

Finančné náklady                                                                                                        8,80 € 

 Bankové poplatky                                                                                                    8,80 € 

 

HODNOTENIE   VÝŠKY   VÝNOSOV 

 

Celkové výnosy za rok 2021 predstavujú čiastku                                              1 022 299,90 

€ 

 

Tržby z predaja vlastných výkonov a služieb                                                      22 458,77 € 

 Tržby za vlastné výkony a služby                                                                   20 803,50 € 

 Tržby za kopírovacie práce                                                                                  605,22 € 

 Tržby za používanie výpočtovej techniky                                                           414,15 € 

 Tržby za rešeršné služby v bibliografii                                                                482,00 € 

 Tržby – burza kníh                                                                                               153,90 € 

 

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

a služieb klesli o 2 986,62 €. 

 

Ostatné výnosy                                                                                                       7 000,97 € 

 Slovnaft – poskytnutá zľava                                                                                    0,95 € 

 Ostatné výnosy - poistná udalosť                                                                      7 000,02 € 

 

Zúčtovanie rezerv z prevádzkovej činnosti                                                          1 000,00 € 

 Rozpustenie rezervy na nevy fakturované dodávky                                         1 000,00 € 

 

Výnosy z bežných a kapitálových transferov                                                    991 840,16 € 

 Výnosy z bežných transferov VÚC                                                              929 460,81 € 

 Výnosy z kapitálových transferov VÚC                                                         33 205,80 € 

 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu                                        28 747,31 € 

 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR                                         426,24 € 

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

na podporu umenia v roku 2020 poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 1 500,00 Eur 

na realizáciu projektu s názvom Povedz mi, čo čítaš ... III.. Realizácia projektu bola 

naplánovaná do 30.6.2021.K 31.12.2020 boli použité finančné prostriedky vo výške 650,00 

Eur a do 31.12.2021 boli použité finančné prostriedky vo výške 850,00 Eur. 

 

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

na podporu umenia v roku 2020 poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 2 500,00 Eur 
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na realizáciu projektu s názvom Vitajte v knižnici III.. Realizácia projektu bola 

naplánovaná do 30.6.2021. K 31.12.2020 boli použité finančné prostriedky vo výške 1444,86 

Eur. Do 30.6.2021 boli použité finančné prostriedky vo výške 600,00 Eur. Nevyčerpané 

finančné prostriedky vo výške 455,14 Eur boli vrátené na depozitný účet FPU. 

 

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

na podporu umenia v roku 2020 poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 20 000,00 

Eur na realizáciu projektu s názvom Doplnenie knižničného fondu. Realizácia projektu 

bola naplánovaná do 30.6.2021. K 31.12.2020 boli použité finančné prostriedky vo výške 

1067,20 Eur. Do 30.6.2021 boli použité finančné prostriedky vo výške18 932,80 Eur. 

 

 V priebehu roka 2021 knižnica získala nasledovné finančné príspevky: 

 

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02469 Fond 

na podporu umenia v roku 2021 poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 1 500,00 Eur 

na realizáciu projektu s názvom Vitajte v knižnici IV. Realizácia projektu je naplánovaná 

do 31.12.2021. K 31.12.2021 boli použité finančné prostriedky vo výške 1 063,06 Eur. 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 436,94 Eur boli vrátené na depozitný účet FPU. 

 

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02492 Fond 

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

na realizáciu projektu s názvom Virtuálne zážitky v knižnici. Realizácia projektu je 

naplánovaná do 31.12.2021. K 31.12.2021 finančné prostriedky boli použité vo výške 

1 500,00 Eur. 

 

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05349 Fond 

na podporu umenia v roku 2021 poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 13 000,00 

Eur na realizáciu projektu s názvom Akvizícia knižničného fondu. Realizácia projektu 

bola naplánovaná do 30.6.2022. K 31.12.2021 boli použité finančné prostriedky vo výške 

5 261,45 Eur.  

 

Na základe Zmluvy č.6/2021 o poskytnutí dotácie Mesto Trenčín poskytlo VKMR 

dotáciu vo výške 540,00 Eur na pokrytie časti nákladov spojených s projektom „Motivačné 

a vzdelávacie súťaže pre deti II.“ K 31.12.2021 boli použité finančné prostriedky vo výške 

540,00 Eur.  

 

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY 

 Pre rok 2021 neboli VKMR pridelené kapitálové transfery.  

 

HOSPODÁRSKY  VÝSLEDOK 

 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne za rok 2021 vykázala šetrenie vo výške 

4 527,06 Eur. 

 

FINANČNÉ  ÚČTY 

Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2021              58 115,47 € 

z toho: 

 dotačný účet                                                                                                            0,00 € 

 základný účet                                                                                                   48 408,12 € 

 účet sociálneho fondu                                                                                        1 968,80 € 

 účet darov a grantov                                                                                         7 738,55 € 
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Zostatok cenín – stravné lístky k 31.12.2021                                                     7 930,00 € 

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici k 31.12.2021                                     0,00 € 

 

ZÚČTOVACIE  VZŤAHY k 31.12.2021 

Krátkodobé záväzky                                                                                        58 572,24 € 

z toho: 

 dodávatelia                                                                                                       1 623,52 € 

 zamestnanci                                                                                                    29 218,10 € 

 inštitúcie zdravotného a sociálneho poistenia                                                18 637,16 € 

 ostatné priame dane – na mzdy                                                                        3 690,06 € 

 záväzky voči OZPK                                                                                              227,19 € 

 iné záväzky – pôžičky zamestnanci                                                                         0,00 € 

 iné záväzky DDS zamestnanci                                                                            315,00 € 

 iné záväzky – finančná zábezpeka                                                                    4 861,21 € 

 

Dlhodobé záväzky                                                                                                     2 355,72 € 

z toho: 

 záväzky zo sociálneho fondu                                                                            2 355,72 € 

 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy                                             1 443 638,05 € 

z toho: 

 zúčtovanie transferov z rozpočtu VÚC                                                     1 435 899,50 € 

 zúčtov.bežných transferov medzi subj.ver.správy,                                          7 738,55 € 

 

Rezervy                                                                                                                        1 800,00 € 

 

Pohľadávky                                                                                                                7 438,92 € 

z toho: 

 krátkodobé pohľadávky (Trenzdroj)                                                                    438,90 € 

 pohľadávky voči OZPK                                                                                           0,00 € 

 iné krátkodobé pohľadávky – poistná udalosť                                                  7 000,02 € 

 

Časové rozlíšenie                                                                                                      10 466,09 € 

 náklady budúcich období (381)                                                                      10 466,09 € 

 

Časové rozlíšenie                                                                                                   1 573,61 € 

 výnosy budúcich období – kapitálový transfer (384)                                       1 573,61 € 

 

PRÍJMY  A VÝDAVKY ROZPOČTU  ZA ROK  2021 

 

PRÍJMY BEŽNÉ 968 459,58 € 

Transfery z rozpočtu obce        540,00 € 

Transfery zo štátneho rozpočtu   16 000,00 € 

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC 929 460,81 € 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb   22 458,77 € 
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ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV  64 168,63 € 

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE    4 861,21 € 

 

VÝDAVKY BEŽNÉ 981 342,75 € 

Tarifný plat 393 688,54 € 

Osobný príplatok   73 808,01 € 

Ostatné príplatky   17 502,10 € 

Odmeny   64 450,00 € 

Poistné do VšZP   50 469,68 € 

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     2 227,72 € 

Poistné do Sociálnej poisťovne 136 339,17 € 

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní     8 052,25 € 

Energie   27 676,89 € 

Vodné, stočné     2 086,80 € 

Poštovné služby     1 227,85 € 

Komunikačná infraštruktúra         96,00 € 

Telekomunikačné služby     3 930,51 € 

Cestovné náhrady           0,00 € 

Interiérové vybavenie        277,95 € 

Výpočtová technika      2 657,62 € 

Telekomunikačná technika          99,00 € 

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia       253,07 € 

Všeobecný materiál   11 313,51 € 

Knihy, noviny, časopisy 107 493,65 € 

Pracovné odevy a pracovné pomôcky        242,85 € 

Softvér        379,80 € 

Reprezentačné     2 166,78 € 

Palivo, mazivá, oleje        150,17 € 

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené        988,29 € 

Karty, známky, poplatky          51,60 € 

Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky        314,71 € 

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov     1 332,60 € 

Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov     1 380,40 € 

Rutinná a štandardná údržba budov     5 857,29 € 

Nájomné budov     1 755,60 € 

Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení     1 002,72 € 

Školenia, kurzy, semináre        239,70 € 

Konkurzy a súťaže     2 400,19 € 

Propagácia, reklama, inzercia        216,85 € 

Všeobecné služby     9 110,53 € 

Špeciálne služby     1 129,08 € 

Náhrady (rekreačné poukazy)     2 893,61 € 

Poplatky a odvody       107,03 € 

Stravovanie   27 849,25 € 

Prídel do sociálneho fondu    5 991,62 € 

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru    2 059,24 € 

Preddavky (pokladňa)            0,00 € 

Dane      2 231,18 € 

Vratky – vrátenie nevyčerpanej dotácie        892,08 € 

Transfery na členské príspevky        228,00 € 
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Transfery na odchodné     3 623,00 € 

Transfery na nemocenské dávky     3 098,26 € 

 

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 31.12.2021 

Ukazovateľ Mer. 

jedn. 
Plán 2021 Skutočnosť  

k 31.12.2021 
Percento  

plnenia 

Knižničný fond kn.j. 221 110 228 165 103,19 

počet odoberaných titulov periodík titul 270 254  

Výpožičky spolu kn.j. 300 000 224 560 74,85 

v tom: odborná literatúra pre dospelých kn.j. - 57 187  

            krásna literatúra pre dospelých kn.j. - 85 429  

            odborná literatúra pre deti kn.j. - 7 582  

            krásna literatúra pre deti kn.j. - 46 745  

            výpožičky periodík kn.j. - 25 097  

            špeciálne dokumenty kn.j. - 2 520  

 Zo špeciálnych dokumentov: elektronické kn.j. - 0  

                                                audiovizuálne kn.j. - 541  

                                                iné kn.j. - 1 979  

z výpožičiek spolu: prezenčné výpožičky kn.j. - 26 405  

žiadanka MVS zaslaná iným knižniciam kn.j. - 1 045  

žiadanka MVS obdržaná z iných knižníc  kn.j. - 110  

počet výpožičiek na 1 obyvateľa kn.j. 5 4,13 82,6 

počet výpožičiek na 1 registr.používateľa  kn.j. 50 47,68 95,36 

Registrovaní používatelia osoba 5 300 4 710 88,87 

z toho deti do 15 rokov osoba 1 900 1 203 63,32 

% používateľov z počtu obyvateľov osoba 12 8,66 72,16 

Aktívni čitatelia osoba 
 

20 245  

Počet fyzických a virtuálnych návštevníkov 

knižnice 
osoba 130 000 138 123 106,25 

                z toho účastníkov podujatí       osoba 8 000 6 600 82,5 

                z toho virtuálnych návštevníkov osoba - 62 147  

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia poduj. 300 177 59 

počet dislokovaných pracovísk* pobočka 5 5  

počet obyvateľov k 1.1.2022 osoba 54 368 
 

 

* 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 

 

Poláková, Jana 

V znamení štvrťstoročnice klubovej práce. [Literárny klub Omega pri VKMR Trenčín] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 34, č. 7-8 (3.3.2021), s. 15 

 

Poláková, Jana 

Živitelia živej príbehovej divadelnej dramatiky : Slovenské storočnice s významným 

kultúrnym i spoločenským presahom. [Podujatie MO MS v Trenčíne vo VKMR - spomienka]    

In: Slovenské národné noviny. - Roč. 36, č. 7 (3.4.2021), s. 14 

 

Poláková, Jana 

Odišiel s Hippokratom, ale v spomienkach zostáva : Ad: Peter Štrelinger, O čom je reč: Pliaga 

zvaná tubera, SNN 7/2021. [Podujatie MO MS v Trenčíne vo VKMR - spomienka]    

In: Slovenské národné noviny. - Roč. 36, č. 9 (1.5.2021), s. 15 

 

Martinák, Peter 

Vírus v knižničnom fonde archivovali desaťročia. [Noviny včera a dnes – výstavka 

regionálnych periodík  máj 2021] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 62, č. 20 (24.5.2021), s. 40 

 

Martinák, Peter 

Besedy odštartujú v stredu. [Besedy a podujatia vo VKMR – máj a jún 2021] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 62, č. 20 (24.5.2021), s. 40 

 

Poláková, Janka 

Studňa sa tajne s dažďom zhovára. [Propozície literárnej súťaže Studňa sa tajne s dažďom 

zhovára 2021] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 34, č. 19-20 (26.5.2021), s. 15 

 

Martinák, Peter 

Letnú čitáreň opätovne otvorili. [Otvorenie Letnej čitárne pri VKMR v Trenčíne – jún 2021]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 62, č. 22 (7.6.2021), s. 36 

 

Poláková, Janka 

Studňa sa tajne s dažďom zhovára. [Propozície literárnej súťaže Studňa sa tajne s dažďom 

zhovára 2021] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 34, č. 21-22 (9.6.2021), s. 15 

 

Poláková, Janka 

Literárne stretnutie pod Trenčianskym hradom. [Stretnutie účastníkov literárnej súťaže Jozefa 

Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára a LK Omega pri VKMR v Trenčíne] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 34, č. 23-24 (23.6.2021), s. 15 
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Poláková, Janka 

Studňa sa tajne s dažďom zhovára. [Propozície literárnej súťaže Studňa sa tajne s dažďom 

zhovára 2021] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 34, č. 31-32 (22.9.2021), s. 15 

 

Martinák, Peter 

Letná čitáreň zaujala aj zlodejov. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 1, č. 14 

(28.9.2021), s. 28 

 

Martinák, Peter 

V Kubre znovu otvorili knižnicu. [VKMR pobočka Kubrá – znovuotvorenie knižnice 

september 2021] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 1, č. 14 

(28.9.2021), s. 28 

 

Poláková, Jana 

Jubileum v Literárnom klube Omega. [Literárny klub Omega pri VKMR Trenčín – 

hodnotenie literárnej činnosti 1996-2021] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 34, č. 33-34 (6.10.2021), s. 15 

 

Martinák, Peter 

Zberateľ chystá životné dielo, fotky našiel aj v kontajneri. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 1, č. 30 

(26.10.2021), s. 8 

 

Poláková, Janka 

Nádych v tieni Ľubomíra Marettu. [Literárny klub Omega  pri VKMR v Trenčíne – 

prezentácia básnickej zbierky Ľubomíra Marettu Nádych v tieni  7.10.2021] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 34, č. 37-38 (3.11.2021), s. 15 

 

Martinák, Peter 

Knižnica už aj virtuálne. [Virtuálna prehliadka VKMR v Trenčíne – november 2021] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 1, č. 42 

(16.11.2021), s. 14 

 

Martinák, Peter 

Výsledky literárnej súťaže vyhlásili online. [Studňa sa tajne s dažďom zhovára – 

vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého  december 2021] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 1, č. 58 

(14.12.2021), s. 8 
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II. O knižnici 

 

Kobidová, Michaela 

Ani kríza nezastavila tvorivého ducha. [Literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne 

s dažďom zhovára – ocenení z NMnV] 

In: Novomestský spravodajca. - Roč. 42, č. 1 (január 2021), s. 12 

 

Handzová, Zora 

Nájdi si svoju knižnicu. [Týždeň slovenských knižníc – online podujatia VKMR - marec 

2021] 

In: Pravda. – Roč. 31, č. 51 (3.3.2021), s. 21 

 

Buchel, Maroš 

V trenčianskej knižnici Michala Rešetku učia seniorov pracovať s počítačom. [Babi, pošli mi 

to mejlom – kurz práce s počítačom pre seniorov 2021] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 1, č. 14 

(28.9.2021), s. 9 

 

LS 

Jeden z najstarších literárnych klubov na Slovensku si pripomína 25 rokov. Literárny klub 

Omega je jedným z najstarších na Slovensku. [Literárny klub Omega pri VKMR Trenčín 

1996-2021] 

In: Terajšok. – Roč. 1, č. 23 (4.10.2021), s. 1, 5 

 

Na hrade oceňovali umelcov. [Flores Musarum – oceňovanie významných osobností kultúry 

TSK za rok 2019 a 2020] 

In: Terajšok. – Roč. 1, č. 24 (11.10.2021), s. 4 

 

Do knižnice cez virtuálnu realitu. [Virtuálna prehliadka VKMR – november 2021] 

In: Terajšok. – Roč. 1, č. 28 (8.11.2021), s. 7 

 

LS 

Knižnice opäť zívajú prázdnotou. [Zatvorenie knižnice – december 2021] 

In: Terajšok. – Roč. 1, č. 32 (6.12.2021), s. 7 

 

LS 

Súčasná situácia sa odrazila aj v nálade prác literárnej súťaže. [Studňa sa tajne s dažďom 

zhovára – vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého  december 2021] 

In: Terajšok. – Roč. 1, č. 33 (13.12.2021), s. 6 

 

Uspeli v literárnej súťaži. [Studňa sa tajne s dažďom zhovára – vyhodnotenie celoslovenskej 

literárnej súťaže Jozefa Braneckého  december 2021] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 1, č. 58 

(14.12.2021), s. 6 
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Ivaničková, Margita 

Na poctu Hviezdoslava. [Studňa sa tajne s dažďom zhovára – vyhodnotenie celoslovenskej 

literárnej súťaže Jozefa Braneckého  december 2021] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 34, č. 43-44 (15.12.2021), s. 15 

 

Šimovec, Martin 

Rekordérka medzi knihovníčkami našla v knihách dobro a múdrosť. [Ľudmila Heliová - 

knižnica Čachtice–Višňové – zmienka o VKMR] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 1, č. 62 

(21.12.2021), s. 17 

 

III. O knižnici na internete 
 

Župné knižnice otvárajú svoje brány. [zverejnené 27.1.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=Z45xF2OI0I0&feature=emb_title 

 

Župné knižnice opäť prístupné verejnosti! [zverejnené 27.1.2021] 

https://impulz.press/aktuality/zupne-kniznice-opat-pristupne-verejnosti/ 

 

Knihy sa nevyhnú karanténe. [zverejnené 27.1.2021] 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/258264#2437 

 

Župné knižnice sú opäť prístupné verejnosti. [zverejnené 28.1.2021] 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/zupne-kniznice-su-opat-pristupne-

verejnosti.html?page_id=772615 

 

Trenčiansku knižnicu navštívili za pár dní tisíce ľudí. Čo ide na dračku? [zverejnené 

7.2.2021] 

https://trencin.dnes24.sk/trenciansku-kniznicu-navstivili-za-par-dni-tisice-ludi-co-ide-na-

dracku-video-382001 

 

Píš, čítaj a súťaž s trenčianskou knižnicou. [zverejnené 8.2.2021] 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/pis-citaj-a-sutaz-s-trencianskou-

kniznicou.html?page_id=775015 

 

So Zuzkou o divadle, knihách, ľuďoch a slobode. [zverejnené 4.3.2021] 

https://choices.sk/zuzka-misakova/ 

 

podcasty 

Antonie Krzemieňová: Mikroorganizmy, baktérie, vírusy a ich vplyv na zdravie človeka 

(podcast VKMR) [zverejnené 11.1.2021] 

https://open.spotify.com/episode/2fun2wZgx3lIOQ9Bq7AzZw 

 

Paulína Feriancová: Anglický denník Lucie H. (podcast VKMR) [zverejnené 2.3.2021] 

https://open.spotify.com/episode/1xBaTuaoUm1Ex6JnHyLB6N 

 

Paulína Feriancová: Ako sa z Niky a Lea nestali záškoláci (podcast VKMR)   

[zverejnené 2.3.2021] 

https://open.spotify.com/episode/2IOGDFOtBwK9AjVZHgUbnw 

 

https://open.spotify.com/episode/1xBaTuaoUm1Ex6JnHyLB6N
https://open.spotify.com/episode/2IOGDFOtBwK9AjVZHgUbnw
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Jozef Banáš: „Besedy mi chýbali, ale karanténa má aj svoje výhody“ (podcast VKMR) 

[zverejnené 28.5.2021] 

https://open.spotify.com/episode/7E7mYA4W87oGWBSBDsYeX2 

 

Povedz mi čo čítaš... Peter Lipa (podcast VKMR) [zverejnené 14.6.2021] 

https://open.spotify.com/episode/1Y2T7kSFwdhsxdBwau9yl6 

 

Povedz mi čo čítaš... Vlado Franc (podcast VKMR) [zverejnené 23.6.2021) 

https://open.spotify.com/episode/734s0qtDq19zGEvPMWvPp8 

 

Povedz mi čo čítaš... Oľga Belešová (podcast VKMR) [zverejnené 25.6.2021) 

https://open.spotify.com/episode/49UctgLxSzbhdVXl3sBGp6 

 

Gabriela Futová: O chlapcovi, ktorý rozumel psom (podcast VKMR) [zverejnené 23.9.2021] 

https://open.spotify.com/episode/67NCw0YeM9YwSTY1jeXIX8 

 

Milan Vrba: Trenčín v uličkách času (podcast VKMR) [zverejnené 5.11.2021] 

https://open.spotify.com/episode/24YOUrIEktBhqWYoRhkXVT 

 

videá 

Antonie Krzemieňová: Mikroorganizmy, baktérie, vírusy a ich vplyv na zdravie človeka 

/Trenčianska knižnica/ [zverejnené 11.1.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=UK5pMpee_wM 

 

Príchod prvých čitateľov v roku 2021 /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 27.1.2021] 

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

 

Hitparáda najvtipnejších autorov /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 1.3.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=4JZgE8fc0-U 

 

Hitparáda trenčianskych naj /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 3.3.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=GHtRCFF0sAM 

 

Online autorské čítania v trenčianskej knižnici /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 9.3.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=CD_O9ZVqVPQ 

 

Deň ľudovej rozprávky vo VKMR 2021 – vyžrebovanie výhercov /Trenčianska knižnica/ 

[zverejnené 12.5.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=k_pOXUn1HwE 

 

Jozef Banáš: Nádherná smrť v Altaji /Trenčianska knižnica 26.5.2021/ [zverejnené 1.6.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=XFM4w0b7jWg 

 

Píšem, píšeš, píšeme – vyhodnotenie 19. ročníka /Trenčianska knižnica / [zverejnené 

2.6.2021/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Vfb2Tt90o1w 

 

Povedz mi čo čítaš... Peter Lipa /Trenčianska knižnica 7.6.2021/ [zverejnené 10.6.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=C118lTnW7rw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UK5pMpee_wM
https://www.youtube.com/watch?v=GHtRCFF0sAM
https://www.youtube.com/watch?v=CD_O9ZVqVPQ
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Povedz mi čo čítaš... Vlado Franc /Trenčianska knižnica 21.6.2021/ [zverejnené 23.6.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=dM-pS2OiYH8 

 

Povedz mi čo čítaš... Oľga Belešová /Trenčianska knižnica 25.6.2021/ [zverejnené 1.7.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=O4pcbQ1ldK0 

 

Čítajme všetci, čítanie je super – vyhodnotenie 57. ročníka súťaže /Trenčianska knižnica – 

letná čitáreň 29.6.2021/ [zverejnené 2.7.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=iRufBjDbq1s 

 

Letná čitáreň 2021 v Trenčíne /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 26.7.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=-R2MMwKyzuc 

 

Trenčianska knižnica na festivale Priestor ʻ2021 /Park M.R. Štefánika 4.9.2021/ [zverejnené  

16.9.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=zicWc2TkRLk 

 

Gabriela Futová: O chlapcovi, ktorý rozumel psom /Trenčianska knižnica 23.9.2021/    

[zverejnené 29.9.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=MIu1v2Ho5KY 

 

Vyhodnotenie 29. ročníka Literárnej súťaže Jozefa Braneckého /Trenčianska knižnica 

december 2021/ [zverejnené 10.12.2021] 

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

 

V. Iné 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s rodákom v zahraničí.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 1 (január 2021), s. 1, 5 

 

Martinák, Peter 

Plošné testovanie obyvateľstva.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 1 (január 2021), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Web obce drží krok s dobou a vychádza v ústrety ľuďom.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 1 (január 2021), s. 5 

 

PM 

Turisti značkovali.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 1 (január 2021), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Anketa s pedagógmi z našej školy.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 2 (apríl 2021), s. 1 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O4pcbQ1ldK0
https://www.youtube.com/watch?v=-R2MMwKyzuc
https://www.youtube.com/watch?v=zicWc2TkRLk
https://www.youtube.com/watch?v=MIu1v2Ho5KY
https://www.youtube.com/watch?v=hwVyTHmpZcU
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PM 

Koronavírus COVID-19: Prehľad aktuálnych informácií a opatrení.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 2 (apríl 2021), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Seriál obecných novín: Naši rodáci vo svete: Alžbeta Bližniaková. Maroš Suchý - Nemecko 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 2 (apríl 2021), s. 5 

 

PM 

Kostoly sú opäť otvorené, v Dolnej Porube sa verejné bohoslužby nekonali od decembra. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 2 (apríl 2021), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Z archívu: Uplynulo 20 rokov od historického triumfu v majstrovstvách oblasti.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 2 (apríl 2021), s. 6 

 

MJ 

Oblastný zväz ukončil sezónu. [Peter Martinák - vyjadrenie na anulovanie sezóny v ObFZ] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 62, č. 20 (24.5.2021), s. 48 

 

Poláková, Jana 

Tisícky mincí zo Studne lásky Fatimy a Omara. 

In: Slovenské národné noviny. - Roč. 36, č. 2 (23.1.2021), s. 9 

 

Poláková, Jana 

Spomienka na zločiny bývalého režimu : Pred sedemdesiatimi rokmi popravili študentov 

trenčianskeho gymnázia.  

In: Slovenské národné noviny. - Roč. 36, č. 7 (3.4.2021), s. 16 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s kostolníkom – jubilantom /Peter Púček/.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 3 (júl 2021), s. 1, 5 

 

Martinák, Peter 

Separovať už môžeme BIO odpad aj kuchynský olej.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 3 (júl 2021), s. 1, 5 

 

PM 

Na večnosť odišiel Emil Nedielka.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 3 (júl 2021), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Naši hasiči dostali nové auto, čaká ich výcvik.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 3 (júl 2021), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Prišla, videla, (a takmer hneď) zvíťazila. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 3 (júl 2021), s. 6 
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Martinák, Peter 

Splnená misia. O hvezdárovi, ktorý doma nebol prorokom. 

In: Život. – Roč. 71, č. 27 (8.7.2021), s. 40-43 

 

Martinák, Peter 

Z núdze cnosť. Podal pomocnú ruku, potom objavil svedectvo staré tri generácie. 

In: Život. – Roč. 71, č. 36 (9.9.2021), s. 44-46 

 

Poláková, Jana 

Gavurka odišla do speváckeho neba. [Fajtová, Lýdia, 1934-2021-nekrológy]  

In: Slovenské národné noviny. — ISSN 0862-8823. — Roč. 36, č. 20 (2.10.2021), s. 14 

 

Martinák, Peter 

Pribudol hospodár, ktorý piekol torty, i obojživelník. Sieň slávy trenčianskeho futbalu je 

bohatšia o šesť osobností. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 1, č. 22 

(12.10.2021), s. 36 

 

Jurčo, Martin 

Dolná Poruba sa v skupine o titul nepredstaví. [Rozhovor s tajomníkom futbalového klubu 

v Dolnej Porube Petrom Martinákom] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 1, č. 38 

(9.11.2021), s. 31 

 

Martinák, Peter 

Odfotil Dubčeka na tribúne, negatívy schoval zo strachu na povale. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 1, č. 42 

(16.11.2021), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Pri čítaní si budete nôtiť a utierať slinky. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 1, č. 54 

(7.12.2021), s. 30 

 

Martinák, Peter 

Rybie blany v organe nahradili membrány z pneumatickej kože. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 1, č. 62 

(21.12.2021), s. 12 

    

Martinák, Peter 

V hornom toku Tepličky začal úradovať bobor. Ide o raritu. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 1, č. 62 

(21.12.2021), s. 12 

 

 

https://tritius.tsk.sk/library/vkmr/search/by-authority/713721
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Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s vicemajstrom sveta /Mário Bližňák/.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 4 (október 2021), s. 1, 5 

 

Martinák, Peter 

Protipovodňové opatrenia a odstraňovanie škôd v obci pokračovali až do októbra.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 4 (október 2021), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Toto sme tu dlho nemali.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XI, č. 4 (október 2021), s. 6 

 

 

Príloha č. 3. 

Ťažiskové podujatia  

a) pre verejnosť 

Podujatia pre deti a mládež 

 

Prezentácie, autorské besedy, besedy o knihách a iné: 

 popularizačné online aktivity zverejňované na fb Deti VKMR a týždenne 

aktualizované, 

 autorské online čítanie S. Havelkovej, P. Feriancovej, J. Belana, G. Futovej, 

M. Ivaničkovej, 

 „Čítajme všetci – čítanie je super“ – slávnostné vyhodnotenie 57. ročníka  

medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v šk. r. 2020/2021 

spojeného s besedou s B. Kardošovou, 

 Píšem, píšeš, píšeme  - vyhlásenie a vyhodnotenie 18. ročníka krajskej literárnej 

súťaže pre žiakov ZŠ, 

 Deň ľudovej rozprávky – online podujatie, 

 Dievčatko s obrovskou fantáziou – divadelná inscenácia na motívy knihy Pippi Dlhá 

Pančucha, 

 Tekvičkové tvorenie – jesenné aktivity, 

 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, prezentácie kníh a iné: 

 Nádherná smrť v Altaji – beseda s J. 

Banášom, 

 Plány B – beseda s E.Borušovičovou,   

 Povedz mi, čo čítaš... – talkšou 

Z. Mišákovej v  knižnici nielen 

o literatúre,  



36 

 

Obrázok 4 (Plán B – beseda s E. Borušovičovou) 

 B. Kardošová, R. Stanke – beseda ako súčasť podujatia Priestor 2021, 

 online zostrihy z „naj“ podujatí realizovaných v knižnici a zverejne-ných na youtube 

Trenčianskej knižnice alebo v podcastoch. 

Výstavy a výstavky 

 Fašiangy, Turíce – tematická 

výstava, 

 Európsky deň – tematická výstava, 

 EURO 2021 a Slovensko – tematická výstavka. 

  

b) Podujatia pre knižničných pracovníkov 

 sprostredkovanie online podujatia ku KIS Biblib pre obecné a školské knižnice v kraji, 

12.5.2021 

 školenie venované microbitom a 3-D tlači, 6.-7.9.2021 (6 pracovníkov, 14 h) 
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