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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 2022 riadila Plánom činnosti na rok 2022 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.  

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 Plánom činnosti na rok 

2022:  

 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,  

 z dôvodu nariadení ÚVZ SR ohľadom protipandemických opatrení boli služby 

knižnice v januári 2022 obmedzené, kultúrno-spoločenské podujatia a iné komunitné 

aktivity s fyzickou účasťou návštevníkov sa neorganizovali, od februára 2022 

po uvoľnení opatrení VKMR zorganizovala 471 kultúrno-spoločenských a výchovno-

vzdelávacích podujatí za účasti 11 429 návštevníkov, 

 v dňoch 28.2.-6.3.2022 sa zapojila do aktivity Týždeň slovenských knižníc v rámci 

ktorého usporiadala 18 podujatí s počtom návštevníkov 422, súčasne, v rámci Týždňa 

otvorených dverí, bezplatne do knižnice zaregistrovala 153 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 2022 bolo zverejnených 23 nových videí, ktoré zaznamenali 13 304 zobrazení,  

 VKMR vyvíjala úsilie na zabezpečenie viaczdrojového financovania, vypracovala 

a realizovala nasledovné projekty: 

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

schválených 1 500 €, 

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

schválených 13 000 €, projekt realizovaný v r. 2021-2022 

3. Aktualizácia knižničného fondu (Fond na podporu umenia), žiadaných 13 500 

€, schválených 13 000 €, projekt bude realizovaný v r. 2022-2023 

4. Informačná a digitálna gramotnosť v knižnici (Vyzvanie predsedu vlády SR 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania), žiadaných 

6 600 €, projekt nebol schválený z dôvodu vyčerpania alokovaných finančných 

prostriedkov pre Výzvu predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti 

vzdelávania, 

5. Motivačné a vzdelávacie súťaže pre deti III. (Dotačný systém mesta 

Trenčín), žiadaných 630 €, schválených 630 €, 

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

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

7. Informačná a digitálna gramotnosť v knižnici (Fond na podporu umenia), 

žiadaných 7 760 €, schválených 0 €, 

8. Vitajte v knižnici VI. (Fond na podporu umenia), žiadaných 2 250 €, 

schválených 2 250 €. 

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, 

  naďalej poskytovala 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, 
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 pokračovala v online predregistrácii používateľov prostredníctvom webovej stránky 

knižnice, 

 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., 

 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 slúžil novovybudovaný výťah 

s cieľom zabezpečiť bezbariérový prístup do budovy. 

2. 3 Ľudské zdroje  

Ukazovateľ 2021 2022 
Nárast/ 

Úbytok 

Zamestnanci knižnice (FO) 42,40 42,60 + 0,20 

Zamestnanci knižnice (úväzky – priemerný počet)  41,50 41,80 + 0,30 

     - vykonávajúci knihovnícke činnosti (úväzky–priemer. počet)   35  36 + 1 

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

   -  z toho s VŠ s knihovníckym vzdelaním (FO)  5 5 0 

Priemer. mesač. mzda na 1 zamestnanca prepočítaná na plne zamestnaných 1 101,83 1 201,29 + 99,46 

  Tabuľka 1 (Ľudské zdroje) 

Účasť na odborných a vzdelávacích podujatiach: 

 Webinár Projekt – alebo ako ÁNO, ako NIE, 18.1.2022 

 Online seminár Metodické usmernenia k príprave štatistického zisťovania a k uvádzaniu 

štatistických údajov v KULT (MK SR) 10-01 nielen pre metodičky a metodikov, 

19.1.2022 

 Školenie Mzdy, 21.1.2022 

 Webinár Verejné obstarávanie, 17.2.2022 

 Online školenie Výkazy FIN r. 2022, 30.3.2022 

 Online školenie Databázové tituly relevantné pre partnerské verejné knižnice: Manuál 

práce s databázou ProQuest Central, 21.4.2022 

 Bibliosféry 2022: Stretnutie partnerských knižníc CVTI SR, Bratislava, 18.5.2022 

 Online Národní seminář informačního vzdělávání, 23.-24.5.2022 

 Webinár Benchmarking knihoven v roce 2022, 27.5.2022 

 Online školenie Databázové tituly relevantné pre partnerské verejné knižnice: Manuál 

práce s databázou Knovel, 2.6.2022 

 Valné zhromaždenie SAK, Martin, 15.6.2022 
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 Medzinárodná prehliadka knižničných podujatí pre deti, Prešov, 23.6.2022 

 Online školenie Veľká zmena pre samosprávy: postup zverejňovania cez CRZ v praxi, 

8.7.2022 

 Seminár Komunikácia s násťročnými, Martin, 13.9.2022 

 Školenie Verejné obstarávanie, Dubnica nad Váhom, 21.9.2022 

 Celoslovenská odborná konferencia Knižnice 2022, Liptovský Ján, 4.-5.10.2022 

 Online seminár Benchmarking knižníc, 13.10.2022 

 Online diskusia Podujatia v knižnici na hrane zákona, 17.10.2022 

 Online seminár ONLINE KATALÓG – Informácie medzi nami, 2.11.2022 

 Valné zhromaždenie SSKK, 8.11.2022 

 Bibliotéka, Bratislava, 10.11.2022 

 Metodický deň Odboru finančnej správy TSK, Trenčín, 16.11.2022 

 Školenie Registratúra, Trenčín, 24.11.2022 

 Seminár Účtovná závierka pre PO a RO, Trenčín, 24.11.2022 

 Online seminár Fake News, 6.12.2022 

 

3 Hlavné ukazovatele činnosti 
 

Ukazovateľ Mer. 

jednotka 
Plán 2022 

Skutočnosť 

k 31.12.2022 
Percento 

plnenia 

Knižničný fond k. j 228 500 232 663 101,82 

Výpožičky k. j 224 000 225 623 100,72 

Registrovaní používatelia osoba 5 300 5 824 109,88 

Návštevníci knižnice osoba 130 000 137 959 106,12 

Vzdelávacie a kultúrne podujatia podujatia 300 471 157 

Výpožičný čas* 

h/týž. - 

49-65 
v závislosti od situá-

cie s pandémiou a ú-
pravou výpožičného 

času na Hasičskej ul. 

- 

  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 knižnice 

zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z plánu činnosti na rok 2022. 

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 

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 
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treba zohľadňovať mieru inflácie. VKMR v roku 2022 vynaložila na nákup knižničného 

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

a iných) na 1 obyvateľa 2,57 €. 

 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 2022 mala získať minimálne 7 561 nových knižničných 

jednotiek. Tento ukazovateľ VKMR splnila na 123,71 %, pretože bolo zakúpených 9 354 

nových kn. j. 

 

 V roku 2022 VKMR spracovala 9 354 nových kn. j. v celkovej hodnote 139 016,92 € 

z toho predstavoval: 

 - nákup (95,59%) 8 942 kn. j. 133 455,69 € 

 - dary (4,15%) 388 kn. j. 5 305,24 € 

 - náhrady (0,26%) 24 kn. j. 255,99 € 

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

 VKMR odoberala 246 titulov periodík získaných darom a nákupom. 

 Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala krásna literatúra pre dospelých 

(3 597 kn. j.) a najnižší náučná literatúra pre deti a mládež (505 k. j.). Zo špeciálnych druhov 

dokumentov knižnica v roku 2022 spracovala 6 kn. j. audiovizuálnych dokumentov, 2 kn. j. 

elektronických zdrojov, 3 kn. j. hudobnín a 9 kn. j. stolových hier. 

 Nové dokumenty VKMR nakupovala s priemernou zľavou 24,80 %, dokumenty 

v hodnote 139 016,92 € boli nakúpené za 104 535,10 €. Priemerná maloobchodná cena 

nakúpených dokumentov bola 14,86 € a nákupná 11,17 €. 

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 2022 vyradených spolu 

4 986  kn. j. v celkovej hodnote 15 244 €. Z toho pre: 

- stratu 19 kn. j. 86,23 € 

- opotrebovanosť 47 kn. j. 52,49 € 

- poškodenie 385 kn. j. 505,47 € 

- aktualizácia 4 431 kn. j. 14 251,33 € 

- zastaranosť 36 kn. j. 137,28 € 

- nezodpovedajú fondu 68 kn. j. 211,20 € 
 Ochranu knižných jednotiek pred stratou alebo odcudzením zabezpečovali elektromagnetické 

brány v centrálnom pracovisku na Jaselskej ulici, 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 2022 sa uskutočnila revízia čiastkového knižničného fondu pracoviska 

Opatová nad Váhom. Revízia sa vykonávala automatizovane prostredníctvom knižnično-

informačného systému Tritius. 

d/ stav knižničného fondu 

Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2021 

Prírastok 

k 31. 12. 2022 

Úbytok 

k 31. 12. 2022 

Stav 

k 31. 12. 2022 

Odborná literatúra pre dospelých 115 614 kn. j 2 610 kn. j. 1126 kn. j. 117 098 

Krásna literatúra pre dospelých 69 891 kn. j. 3 597 kn. j. 472 kn. j. 73 016 

Odborná literatúra pre deti a mládež 10 610 kn .j 505 kn. j. 873 kn. j. 10 242 

Krásna literatúra pre deti a mládež 32 183 kn. j. 2 642 kn. j. 2515 kn. j. 32 310 

Spolu 228 298 kn. j. 9 354 kn. j. 4 986 kn.j. 232 666 kn.j. 

Tabuľka 3 (Stav KF podľa tematických skupín) 

 

            Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2021 

Prírastok 

k 31. 12. 2022 

Úbytok 

k 31. 12. 2022 

Stav 

k 31. 12. 2022 

Knihy a viazané ročníky periodík 217 773 kn. j. 9 334 kn. j. 4 982 kn. j. 222125 

Hudobniny 4 842 kn. j. 3 kn. j. 0 kn. j.                   4845 

Audiovizuálne dokumenty 4 084 kn. j. 6 kn. j. 3 kn. j. 4087 

Elektronické dokumenty 918 kn. j. 2 kn. j. 1 kn. j. 919 

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

Stolové hry 51 kn. j. 9 kn. j. 0 kn. j. 60 

Spolu 228 298 kn. j. 9 354 kn. j. 4 986 kn.j. 232 666 kn.j. 

Tabuľka 4 (Stav KF podľa druhu dokumentu) 

 

 

 
Graf 1 (Zloženie knižničného fondu) 

Krásna literatúra 
pre dospelých

31%

Odborná literatúra 
pre dospelých

50%

Krásna literatúra 
pre deti

14%

Odborná literatúra 
pre deti

5%

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 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), multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage 

(národná licencia zabezpečená Slovenskou národnou knižnicou) a databázy SOLEN 

určenej zdravotníckym pracovníkom a pre potreby medicínskeho vzdelávania, 
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 bezplatnú návštevu Letnej čitárne a kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí. 

 

V roku  2022 knižnica realizovala 225 623 výpožičiek, z toho: 

 194 263 výpožičiek kníh  

 28 933 výpožičiek periodík  

 2 427 výpožičiek špeciálnych dokumentov. 

 

Z celkového počtu výpožičiek bolo 192 870 (85,48%) absenčných a 32 753 (14,52%) 

prezenčných. Z celkového počtu 2 427 výpožičiek špeciálnych dokumentov si používatelia 

vypožičali 1 elektronický dokument, 674 audiovizuálnych dokumentov a 1 752 iných 

špeciálnych dokumentov.  

Nevidiaci a slabozrakí občania si vypožičali 672 zvukových kníh. 

Knižnica vybavila pre používateľov VKMR 914 požiadaviek na MVS z iných knižníc. 

Prostredníctvom MVS vypožičala 142 knižničných dokumentov pre používateľov do iných 

knižníc. 

Na jedného obyvateľa mesta pripadlo 4,15 výpožičiek a na jedného registrovaného 

používateľa 38,74 výpožičiek.     

Možnosť prístupu na internet využilo 1 620 registrovaných i neregistrovaných 

používateľov.  

VKMR evidovala 6 910 registrovaných bibliografických a faktografických informácii, 

vo vybraných pracoviskách evidovala 7 198 elektronických referenčných požiadaviek 

a v rámci služby  „Spýtajte sa knižnice“  reagovala na 5 otázok týkajúcich sa jej knižnično-

informačných služieb a organizovaných aktivít. 

Službu elektronické výpožičky využilo 80 unikátnych čitateľov, ktorí si vypožičali 814 e-

kníh cez platformu Palmknihy. Detskí čitatelia využili platformu Kubo Club  a 15 záujemcov 

si vypožičalo 67 e-kníh. 

Knižnica poskytovala informácie súvisiace s Parlamentnou knižnicou NR SR 

a Kontaktným miestom Úradu priemyselného vlastníctva. 

Prostredníctvom biblioboxu sa v roku 2022 vrátilo 13 074 výpožičiek.  

   

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2022 – Príloha č. 1 

       
 

Graf 3 (Výpožičky – porovnanie s minulým rokom) 
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Obrázok 2 (Letná čitáreň) 

Obrázok 1 (Beseda so spisovateľom V. Kulíškom) 

3.2.1 Knižnica ako otvorený komunitný priestor 

 

 Z dôvodu nariadení ÚVZ SR ohľadom protipandemických opatrení boli služby knižnice 

v januári 2022 obmedzené, kultúrno-spoločenské podujatia a iné komunitné aktivity 

s fyzickou účasťou návštevníkov sa neorganizovali. Od februára 2022 po uvoľnení opatrení 

VKMR zorganizovala:  
 

 autorské besedy s M. 

Zámečníkom,  P. Šloserom, S. 

Havelkovou, V. Kulíškom, M. 

Vrbom, M. Jakubekovou, P. 

Kosatíkom, H. Repovou, M. 

Zamar, B. Dolce, M. Ivaničkovou, 

I. Válekom, P. Valom, J. 

Rezníkom, S. Mravcom, J. 

Jilíkom, S. Ďurigom, M. 

Petráňovou, D. Hanákovou, J. 

Banášom, M. Pauerom, I. 

Ďuricovou spojené s prezentáciou 

ich najnovších kníh, 

 prednášky R. Margoča, J. Mikoláška, H. Máslovej, V. Brabenca, A. Dvoranovej, 

A. Krzemieňovej, K. Nádaskej 

 v spolupráci s Linkou detskej istoty aktivitu Čítajme si...2022, 

 v spolupráci s vydavateľstvom Albatros stretnutie COOBOO, 

 besedu s M. Vrbom na podujatí FEST ART, 

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

knižnice spojené s uvedením 

do života novej publikácie Severus - 

vojak z Laugarícia, 

 vyhodnotenie 20. ročníka literárnej 

súťaže Píšem, píšeš, píšeme, 

 pokračovala v  inštruktážach 

k používaniu PC – Babi, pošli mi to 

majlom, 

 pokračovala v projekte Letná 

čitáreň, 

 na sociálnej sieti facebook 

zverejňovala vzdelávacie online 

aktivity pre deti. 

 

 Zostrih z podujatí organizovaných knižnicou bol prístupný na youtube kanáli 

Trenčianskej knižnice, kde VKMR zverejnila 23 nových videí a zaznamenala ich 13 304 

zobrazení. 

 

 Virtuálnym návštevníkom knižnice naďalej VKMR ponúkala možnosť vypočuť si 

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

 

VKMR zastrešovala a podporovala činnosť Literárneho klubu OMEGA. Knižnica 

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

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



12 

 

Obrázok 3 (Beseda so spisovateľom I. Válekom) 

Novomeského v Trenčíne, Trenčianskej nadácii, 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 30 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, 

 pre 30 seniorov uskutočnila 25 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 : 

 zorganizovala 361 podujatí a 12 tematických výstav zameraných adresne na detského 

čitateľa s účasťou 8 250 detských návštevníkov, 

 pre žiakov ZŠ a SŠ zorganizovala 140 exkurzií a hodín informatickej výchovy  - 

Vitajte v knižnici, 

  žiakom sprostredkovala osobné 

stretnutia a besedy so spisovateľmi: 

M. Zámečníkom,  S. Havelkovou, 

V. Kulíškom, M. Ivaničkovou, I. 

Válekom, M. Petráňovou, 

 zapojila sa do medzinárodného 

podujatia Noc s Andersenom, 

ktorého súčasťou bola divadelná 

inscenácia Divadla TUŠ, 

  zorganizovala 58. ročník 

medziškolskej a medzitriednej súťaže 

v čítaní: Čítajme všetci - čítanie je 

super, v ktorej bolo ocenených 8 

triednych kolektívov, 

 v spolupráci s Linkou detskej istoty zorganizovala aktivitu Čítajme si...2022, 

 zorganizovala 20. ročník krajskej literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme, do ktorej sa 

zapojilo 91 žiakov z Trenčianskeho kraja, ktorí poslali 117 súťažných literárnych prác, 

 v spolupráci s KRPZ Trenčín zorganizovala prednášku s názvom: Trestná činnosť 

páchaná mládežou a na mládeži, 

 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,  
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Obrázok 4 (Tvorivé dielne pre deti) 

 zorganizovala slávnostný zápis do knižnice na všetkých pobočkách – Pasovanie 

prvákov v knižnici,     

  organizovala interaktívne besedy: 

Povesti trenčianskeho regiónu, Deň 

ľudovej rozprávky, Máj lásky čas, Čo 

sa skrýva v úli a pod., spojené 

s tvorivými dielňami, 

 poskytovala priestory na prezentáciu 

literárnej a výtvarnej činnosti 

a hudobnej a dramatickej produkcie 

žiakov ZŠ, SŠ, ZUŠ, ŠZŠI a detí 

z MŠ v Trenčíne, 

  ponúkala on-line aktivity 

podporujúce čítanie a vzdelávanie 

prostredníctvom facebooku, 

 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 31.12.2022 knižnica evidovala 5 824 registrovaných používateľov, z toho 1 961 detí 

do 15 rokov. Aktívnych používateľov, ktorí si v roku 2022 vypožičali aspoň jednu knihu, 

evidujeme 28 466. 

                                                                                                   

VKMR zaznamenala 137 959 návštevníkov, z toho fyzicky knižnicu navštívilo 103 851 

registrovaných i neregistrovaných návštevníkov, návštevníkov výchovno-vzdelávacích 

a kultúrno-spoločenských podujatí a používateľov internetu pre verejnosť.  

 

Webovú stránku knižnice navštívilo 34 107 virtuálnych návštevníkov. VKMR 

zaznamenala celkovo 80 013 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“. Od júla 2022 sa 

do štatistiky virtuálnych návštevníkov a počtu zobrazení stránky prestali započítavať údaje 

o návštevníkoch, ktorí napr. odmietli cookies, preto sú štatistické hodnoty nižšie. 
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Graf 4 (Návštevníci knižnice) 

 

Graf 5 (Používatelia knižnice – porovnanie s  minulým rokom) 
*Pozn.: od júla 2022 sa do štatistiky virtuálnych návštevníkov prestali započítavať údaje o návštevníkoch, ktorí napr. odmietli cookies, 

preto sú štatistické hodnoty nižšie. 

 

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,  

Dospelí návštevníci
55%

Detskí návštevníci
20%

Virtuálni návštevníci
25%

NÁVŠTEVNÍCI KNIŽNICE V ROKU 2022  

Dospelí návštevníci Detskí návštevníci Virtuálni návštevníci

4 710 6 600

62 147

5 824

11 429

34 107

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Registrovaní používatelia Návštevníci podujatí Virtuálni návštevníci*

POUŽÍVATELIA KNIŽNICE - POROVNANIE
S MINULÝM ROKOM

2021 2022



15 

 

 získavala, spracovávala, sprístupňovala a archivovala regionálne dokumenty 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, návštevníkom poskytovala informácie 

ako oficiálne Informačné miesto Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

 excerpovala 298 periodík  a analyticky spracovávala regionálne zborníky a publikácie 

do elektronickej regionálnej článkovej databázy, ktorá obsahuje  162 855 záznamov,  

 priebežne dopĺňala elektronickú bibliografickú databázu špeciálnych regionálnych 

dokumentov TSK,  ktorá obsahuje 3 676 záznamov,   

 dopĺňala regionálnu databázu osobností a udalostí REGIO, ktorá obsahuje 4 096 

záznamov,  

 na požiadanie vypracovala 108 rešerší, 

 poskytla 6 910 registrovaných bibliografických a faktografických informácií, 7 198 

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 408 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 

2022. Zodp. red. Ing. G. Krokvičková. -  6 s. 

Edícia Dokumentácia 

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

Krokvičková - 39 s. 

 Plán činnosti na rok 2022. Zodp. redaktor Ing. G. Krokvičková - 12 s. 

Edícia Metodika 

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

Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2021, roč. 39 , č. 1/2022, č. 

2/2022. 

 Analýza činnosti verejných knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021. 

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. 
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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 9 metodických konzultácií),  

 realizovala 27 metodických návštev obecných a mestských knižníc, 

 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.  

  

Stav výpočtovej techniky k 31.12.2022 predstavoval 66 osobných počítačov (57 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. 
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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 31.12.2022 pripojených 44 pracovných staníc (z toho 11 

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 34 107 virtuálnych návštevníkov z priestorov 

mimo knižnice. Všetci virtuálni návštevníci z knižnice i mimo knižnice zrealizovali 80 013 

zobrazení stránky. Od júla 2022 sa do štatistiky virtuálnych návštevníkov a počtu zobrazení 

stránky prestali započítavať údaje o návštevníkoch, ktorí napr. odmietli cookies, preto sú 

štatistické hodnoty nižšie. 

 

Ukazovateľ Plán  2022 
Skutočnosť 

k 31.12.2022 

Percento 

plnenia 

Počet PC 50 66 (57 PC, 5 mini PC 

Raspberry, 4 notebooky) 
132 

Počet PC s pripojením na internet 48 44 91,67 

Počet PC s internetom pre verejnosť 12 11 91,67 

Počet PC pre návštevníkov na vyhľadávanie 

v online katalógu knižnice  

 

5 4 80 

Počet návštevníkov web stránky - 34 107 - 

  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. 
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Obrázok 5 (Beseda 

so spisovateľom M. Vrbom) 

 VKMR uskutočnila 471 kultúrno-spoločenských 

a výchovno-vzdelávacích podujatí, z toho 361 pre deti 

do 15 rokov. Navštívilo ich  11 429  návštevníkov,  z toho  

8 250 detí do 15 rokov: 

 verejnosti predstavila spisovateľov: M. Zámečníka,  P. 

Šlosera, S. Havelkovú, V. Kulíška, M. Vrbu, M. 

Jakubekovú, P. Kosatíka, H. Repovú, M. Zamar, B. 

Dolce, M. Ivaničkovú, I. Váleka, P. Valu,  J. Rezníka, 

J. Banáša, M. Pauera, D. Hanákovú, M. Petráňovú, I. 

Ďuricovú, S. Jurigu, 

 zrealizovala prednášky  R. Margoča, J. Mikoláška, H. 

Máslovej, V. Brabenca, A. Dvoranovej, A. 

Krzemieňovej, K. Nádaskej, 

 v Týždni slovenských knižníc 2022 VKMR 

uskutočnila 18 podujatí s počtom návštevníkov 422, 

súčasne, v rámci Týždňa otvorených dverí, bezplatne 

do knižnice zaregistrovala 153 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 

 

 

4 Podrobné členenie hospodárenia s finančnými prostriedkami 
TSK  

 

Na základe schváleného uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021 

knižnici Trenčiansky samosprávny kraj určil Rozpis rozpočtu č. 78/810/1/2022 na rok 2022 

nasledovne: výnosy – dotácia TSK 1 045 662 Eur, z toho na bežné transfery 1 045 662 Eur. 

Záväzné ukazovatele vo výdavkovej časti boli určené nasledovne:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV  562 870 Eur 

v tom: 

 611 Tarifný plat 459 530 Eur 

 612 Príplatky  98 050 Eur 
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 614 Odmeny  5 290 Eur 

620 Poistné a príspevok do poisťovní  212 692 Eur 

630 Tovary a služby  257 190 Eur 

 v tom: 

 632 Energia, voda a komunikácie  56 930 Eur 

 635 Rutinná a štandardná údržba  25 000 Eur 

640 Bežné transfery   12 910 Eur 

 

 Na základe Rozpočtového opatrenia číslo: 274/810/2/2022 knižnici Trenčiansky 

samosprávny kraj na základe žiadosti o úpravu rozpočtu č. 1/2022 pridelil rozpočtové 

prostriedky vo výške 18 530 €, z toho na odmeny 13 730 € a na poistné a príspevok 

do poisťovní 4 800 €. Rozpočtové opatrenie sa realizovalo na základe Presunu rozpočtových 

prostriedkov č. 12/2022 zo dňa 14.3.2022 a v súlade so žiadosťou o úpravu rozpočtu 

č. 1/2022. 

 Na základe Rozpočtového opatrenia číslo: 330/810/3/2022 knižnici Trenčiansky 

samosprávny kraj na základe žiadosti o úpravu rozpočtu č. 2/2022 upravil rozpočtové 

prostriedky nasledovne: z tarifných platov bolo presunutých 2 000 € na dočasnú 

práceneschopnosť. 

 Na základe Rozpočtového opatrenia číslo: 474/810/4/2022 knižnici Trenčiansky 

samosprávny kraj na základe žiadosti o úpravu rozpočtu č. 3/2022 presunul finančné 

prostriedky vo výške 30 000 € z tarifných platov na odmeny. Týmto rozpočtovým opatrením, 

na základe požiadavky VKMR, bol knižnici zároveň navýšený rozpočet na bežné výdavky 

o 6 515 €, z toho na tarifné platy 4 827 € a na odvody do poisťovní 1 688 €. Požiadavka 

na navýšenie finančných prostriedkov na rok 2022 bola zaslaná z dôvodu valorizácie 

tarifných platových taríf od 1.7.2022 v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 

2022 o 3%. 

 Na základe Rozpočtového opatrenia číslo: 592/810/5/2022 knižnici Trenčiansky 

samosprávny kraj na základe žiadosti o úpravu rozpočtu č. 4/2022 presunul finančné 

prostriedky vo výške 2 000 € z tarifných platov na dočasnú práceneschopnosť. 

 Na základe Rozpočtového opatrenia číslo: 672/810/6/2022 knižnici Trenčiansky 

samosprávny kraj na základe žiadosti o úpravu rozpočtu č. 5/2022 navýšil rozpočet na bežné 

výdavky o 27 820 €. Z toho na odmeny zamestnancom v zmysle dodatku č. 1 ku Kolektívnej 

zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 

č. 553/2003 Z. z.  20 615 € a na odvody do poisťovní 7 205 €. 

 Na základe Rozpočtového opatrenia číslo: 737/810/7/2022 knižnici Trenčiansky 

samosprávny kraj na základe žiadosti o úpravu rozpočtu č. 6/2022 presunul finančné 

prostriedky vo výške 2 500 € z tarifných platov na dočasnú práceneschopnosť. 

 Na základe Rozpočtového opatrenia číslo: 817/810/8/2022 knižnici Trenčiansky 

samosprávny kraj na základe žiadosti o úpravu rozpočtu č. 7/2022 presunul finančné 

prostriedky vo výške 38 980 € z tarifných platov na odmeny. 

 Na základe Rozpočtového opatrenia číslo: 891/810/9/2022 knižnici Trenčiansky 

samosprávny kraj na základe žiadosti o úpravu rozpočtu č. 8/2022 presunul finančné 

prostriedky vo výške 605 € z tarifných platov na dočasnú práceneschopnosť. 

 

HODNOTENIE   VÝŠKY   NÁKLADOV 

 

Celkové náklady za rok 2022                                                                             1 113 388,92 € 

 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli celkové náklady vyššie o 96 599,78 €. 
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Spotrebované nákupy                                                                                     175 277,61 € 

a/ spotreba materiálu                                                                                              132 992,30 € 

 Nákup knižného fondu                                                                                  106 182,33 € 

 Nákup novín a časopisov                                                                                11 352,21 € 

 Spotreba kancelárskych potrieb                                                                        1 051,85 € 

 Spotreba xeropapiera                                                                                            191,40 € 

 Spotreba tonerov                                                                                               3 413,79 € 

 Spotreba fólie                                                                                                      242,79 € 

 Spotreba čistiacich prostriedkov                                                                       1 387,93 € 

 Čistiace prostriedky (Covid)                                                                                735,41 € 

 Knihársky materiál                                                                                               245,86 € 

 Nákup drobného hmotného majetku                                                                5 140,03 € 

 Drobný hmotný -odmeny pre deti                                                                        386,95 € 

 Drobný nákup                                                                                                    2 291,43 € 

 Spotreba PHM                                                                                                      370,32 € 

b/ spotreba energií                                                                                                    42 285,31 € 

 Spotreba elektrickej energie                                                                           13 544,65 € 

 Spotreba plynu                                                                                               22 290,76 € 

 Spotreba vody                                                                                                     853,25 € 

 Vodné a stočné                                                                                                    744,92 € 

 Spotreba tepelnej energie                                                                                  4 851,73 € 

 

 Spotrebované nákupy boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyššie  

o 23 954,03 €, z toho spotreba materiálu bola vyššia o 10 170,83 € a spotreba energií bola 

vyššia o 13 783,20 €.  

 V priebehu roka 2022 VKMR nakúpila nasledovný drobný hmotný majetok: 2 prietokové 

ohrievače vody, 3 chladničky, 1 mikrovlnú rúru, tlačiareň HP Laser Jet ProM203dw,  

4 pneumatiky Matador, router Archer AX20, 8 kancelárskych stoličiek, germicídny žiarič 

Prolux GM36 WA, notebook DELL Vostro 15-5510 DDELL. 

 

Výdavky na služby                                                                                                  27 794,19 €  

 Opravy dopravných prostriedkov                                                                         70,00 € 

 Opravy budov a zariadení                                                                                   100,00 € 

 Opravy ostatné                                                                                                 1 758,55 € 

 Opravy výpočtovej techniky                                                                            2 663,21 € 

 Cestovné náklady                                                                                                493,74 € 

 Náklady na reprezentáciu                                                                                1 726,82 € 

 Poštové poplatky                                                                                              1 291,80 € 

 Telekomunikačné služby Slovak Telekom                                                      3 516,88 € 

 Vody z povrchového odtoku                                                                              602,63 € 

 Nájomné  - pobočka Dlhé Hony                                                                      2 407,84 € 

 Nájomné za poštový priečinok                                                                             94,80 € 

 Revízie                                                                                                             2 331,80 € 

 Ostatné drobné služby                                                                                      2 030,69 € 

 Ostatné služby – kontrola EPS                                                                         1 733,70 € 

 Drobný nehmotný majetok                                                                                 250,80 € 

 Ochrana objektov                                                                                                549,00 € 

  Propagácia a reklama                                                                                       888,00 € 
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 Ostatné služby – e-výpožičky                                                                          2 845,23 € 

 Drobné služby, MVS                                                                                          544,50 € 

 Výkon BOZP, OPP a CO                                                                                 1 140,00 € 

 Školenia, semináre                                                                                              526,20 € 

 Členské poplatky                                                                                                 228,00 € 

 

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

 o 4 243,64 €.  

Zakúpený bol software MS Office 2019 pre podnikateľov. 

 

Osobné náklady                                                                                                      870 300,28 € 

 Mzdové náklady vyplácané na základe pracovných zmlúv                         601 123,31 € 

 Dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti                                               2 182,09 € 

 Zákonné sociálne náklady                                                                             206 724,07 € 

 Ostatné sociálne náklady DDS                                                                          8 988,61 € 

 Dočasná práceneschopnosť                                                                            11 942,04 € 

 Sociálne náklady – stravovanie zamestnancov                                              28 301,68 € 

 Náklady na tvorbu SF 1,25%                                                                            6 694,03 € 

 Príspevok na rekreáciu zamestnancov                                                              4 129,09 € 

 Ostatné – vstupné lekárske prehliadky                                                                   45,00 € 

 Ostatné – ochrana zdravia – testy na Covid                                                         170,36 € 

 

 V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli osobné náklady vyššie 

o 76 845,44 €, z toho mzdové náklady vyplácané na základe pracovných zmlúv boli vyššie 

o 51 092,26 €, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti boli vyššie o 112,09 €, zákonné 

sociálne náklady boli vyššie o 17 393,99 €, ostatné sociálne náklady DDS boli vyššie 

o 968,53 €, odchodné bolo nižšie o 3 623,00 € dočasná práceneschopnosť bola vyššia 

o 8 659,18 €, náklady na stravovanie boli vyššie o 617,43 €, náklady na tvorbu sociálneho 

fondu boli vyššie o 692,68 €, príspevok na rekreáciu bol vyšší o 1 510,48 €, vstupné lekárske 

prehliadky boli nižšie o 45,00 €, ochranné osobné pracovné pomôcky a ochrana zdravia - 

testy boli nižšie o 533,20 €. 

 

Rozbor čerpania mzdových prostriedkov a rastu počtu zamestnancov 

Tarifné platy                                                 312 861,32 € 

5 % - né zvýšenie tarifných platov                 13 110,63 € 

Osobné príplatky                                            80 863,95 € 

Príplatky za riadenie                                         4 248,26 € 

Príplatky za zmennosť                                      9 284,59 € 

Príplatky za soboty a nadčasy                           5 434,45 € 

Odmeny jubilejné                                              3 158,50 € 

Odmeny podľa kolektívnej zmluvy                  34 239,05 € 

Odmeny mimoriadne                                       72 316,00 € 

Náhrady za dovolenku                                     56 740,33 € 

Náhrady za prekážky v práci                             8 866,23 € 

 

 Trenčiansky samosprávny kraj stanovil knižnici pre rok 2022 priemerný evidenčný počet 

zamestnancov prepočítaný na úväzky na 50.  
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 K 31.12.2022 pracovalo v organizácii 42 zamestnancov, priemerný evidenčný počet 

zamestnancov prepočítaný bol 41,7. V priebehu roka 2022 ukončili pracovný pomer 2 

zamestnanci a do pracovného pomeru nastúpili 2 zamestnanci. 

 Priemerná mesačná mzda za rok 2022 na 1 zamestnanca prepočítaná na plne 

zamestnaných predstavuje 1 201,29 €. 

 

Dane a poplatky                                                                                                          1 548,22 € 

 Daň z nehnuteľností                                                                                              13,85 € 

 Odvoz a likvidácia odpadu                                                                                1 261,41 € 

 Poplatky RTVS                                                                                                    222,96 € 

 Diaľničná známka                                                                                                 50,00 € 

 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                                3 759,49 € 

 Ostatné náklady – Zmluvy o dielo, besedy                                                       1 276,00 € 

 Ostatné náklady – podujatia (FPU, Mesto TN)                                                   460,00 € 

 Zrušenie pohľadávky voči poisťovni                                                                1 956,93 € 

 Poplatok LITA                                                                                                        6,45 € 

 Poplatok za podanie projektu FPU                                                                        60,00 € 

 Ostatné náklady – zaokrúhľovanie hotovostných platieb                                        0,11 € 

 

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 € 

 

Tvorba rezerv                                                                                                                 800,00 € 

 Rezervy na nevyfakturované dodávky                                                                 800,00 € 

 

Finančné náklady                                                                                                           240,25 € 

 Bankové poplatky                                                                                                240,25 € 

 

HODNOTENIE   VÝŠKY   VÝNOSOV 

 

Celkové výnosy za rok 2022 predstavujú čiastku                                            1 103 196,78 € 

 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli celkové výnosy vyššie o 80 896,88 €. 

 

Tržby z predaja vlastných výkonov a služieb                                                  27 842,55 € 

 Tržby za vlastné výkony a služby                                                                  24 866,75 € 

 Tržby za kopírovacie práce                                                                               1 137,85 € 

 Tržby za používanie výpočtovej techniky                                                        1 001,40 € 

 Tržby za rešeršné služby v bibliografii                                                                496,00 € 

 Tržby – podujatia                                                                                                   32,00 € 

 Tržby – burza kníh                                                                                               308,55 € 

 

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

a služieb boli vyššie o 5 383,78 €. 
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Ostatné výnosy                                                                                                        1 529,38 € 

 Slovnaft – poskytnutá zľava                                                                                    1,72 € 

 Ostatné výnosy – dobropisy 2021                                                                     1 527,66 € 

 

Zúčtovanie rezerv z prevádzkovej činnosti                                                              1 800,00 € 

 Rozpustenie rezervy na nevy fakturované dodávky                                         1 800,00 € 

 

Výnosy z bežných a kapitálových transferov                                                    1 072 408,99 € 

 Výnosy z bežných transferov VÚC                                                           1 023 908,00 € 

 Výnosy z kapitálových transferov VÚC                                                         33 205,80 € 

 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu                                        14 728,95 € 

 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR                                         426,24 € 

 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov                     140,00 € 

 

 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 a do 30.6.2022 boli použité finančné prostriedky vo výške 7 738,55 €. 

 

 Na základe žiadosti o preplatenie nákladov spojených s testovaním zamestnancov 

na COVID 19 knižnici Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo dotáciu vo výške 500,00 Eur. 

Dotácia bola v roku 2022 použitá vo výške 500,00 €. 

 

 V priebehu roka 2022 VKMR získala nasledovné finančné príspevky: 

 

 Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01411 Fond 

na podporu umenia v roku 2022 poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 1 500,00 Eur 

na realizáciu komunitných aktivít, realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť s názvom 

Vitajte v knižnici V. K 31.12.2022 bolo vyčerpaných 1 500,00 Eur.  

 

 Na základe Zmluvy č.10/2022 o poskytnutí dotácie Mesto Trenčín poskytlo VKMR 

dotáciu vo výške 630,00 Eur na pokrytie časti nákladov spojených s projektom „Motivačné 

a vzdelávacie súťaže pre deti III.“. K 31.12.2022 boli použité finančné prostriedky vo výške 

630,00  Eur.  

 

 Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-05019 Fond 

na podporu umenia v roku 2022 poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 13 000,00 

Eur na akvizíciu knižničného fondu s názvom Aktualizácia knižničného fondu. 

K 31.12.2022 bolo použitých 4 360,40 €. Realizácia projektu je naplánovaná  do 30.6.2023. 

 

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY 

 Pre rok 2022 neboli VKMR pridelené kapitálové transfery.  

 

HOSPODÁRSKY  VÝSLEDOK 

 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne rok 2022 vykázala stratu vo výške 

9 808,00 Eur. 

 

FINANČNÉ  ÚČTY 

Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2022             61 722,71 € 
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z toho: 

 dotačný účet                                                                                                             0,00 € 

 základný účet                                                                                                   52 508,08 € 

 účet sociálneho fondu                                                                                          575,03 € 

 účet darov a grantov                                                                                          8 639,60 € 

 

Zostatok cenín – stravné lístky k 31.12..2022                                                           2 112,00 € 

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici k 31.12.2022                                       0,00 € 

 

ZÚČTOVACIE  VZŤAHY k 31.12.2022  

Krátkodobé záväzky                                                                                               70 647,58 € 

z toho: 

 dodávatelia                                                                                                       2 244,84 € 

 zamestnanci                                                                                                    35 464,09 € 

 inštitúcie zdravotného a sociálneho poistenia                                                22 782,58 € 

 ostatné priame dane – na mzdy                                                                        4 651,97 € 

 záväzky voči OZPK                                                                                             292,89 € 

 iné záväzky DDS zamestnanci                                                                            350,00 € 

 iné záväzky – finančná zábezpeka                                                                    4 861,21 € 

 

Dlhodobé záväzky                                                                                                         582,44 € 

z toho: 

 záväzky zo sociálneho fondu                                                                              582,44 € 

 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy                                                    1 411 333,30 € 

z toho: 

 zúčtovanie transferov z rozpočtu VÚC                                                     1 402 693,70 € 

 zúčtov.bežných transferov medzi subj.ver.správy,                                          8 639,60 € 

 

Rezervy                                                                                                                            800,00 € 

 

Pohľadávky                                                                                                                 2 523,44 € 

z toho: 

 krátkodobé pohľadávky (Trenzdroj)                                                                   438,90 € 

 pohľadávky voči OZPK                                                                                       172,00 € 

 ostatné pohľadávky dobropisy                                                                          1 912,54 € 

Časové rozlíšenie                                                                                                       14 844,96 € 

 náklady budúcich období (381)                                                                       14 844,96 € 

 

Časové rozlíšenie                                                                                                         1 147,37 € 

 výnosy budúcich období – kapitálový transfer (384)                                      1 147,37 € 

 

PRÍJMY  A VÝDAVKY ROZPOČTU  ZA ROK  2022 

 

PRÍJMY BEŽNÉ 1 074 078,08 € 

Transfery z rozpočtu obce        630,00 € 

Transfery zo štátneho rozpočtu   15 000,00 € 

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC          1 023 908,00 € 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb   27 842,55 € 
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Z náhrad z poistného plnenie     5 043,09 € 

Z dobropisov     1 614,27 € 

Z vratiek           40,17 € 

 

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV  51 285,46 € 

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE    4 861,21 € 

 

VÝDAVKY BEŽNÉ          1 069 077,07 € 

Tarifný plat 388 694,73 € 

Osobný príplatok   76 581,62 € 

Ostatné príplatky   18 817,08 € 

Odmeny 108 610,55 € 

Poistné do VšZP   52 273,78 € 

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     4 513,37 € 

Poistné do Sociálnej poisťovne 147 050,73 € 

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní     8 839,55 € 

Energie   42 119,36 € 

Vodné, stočné     2 200,80 € 

Poštovné služby     1 316,55 € 

Komunikačná infraštruktúra         72,00 € 

Telekomunikačné služby     3 459,88 € 

Cestovné náhrady - tuzemské        493,74 € 

Interiérové vybavenie     2 058,15 € 

Výpočtová technika     1 733,49 € 

Telekomunikačná technika           0,00 € 

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia     1 436,46 € 

Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia        576,00 € 

Všeobecný materiál   11 812,03 € 

Knihy, noviny, časopisy 119 136,62 € 

Pracovné odevy a pracovné pomôcky           0,00 € 

Softvér        250,80 € 

Reprezentačné     1 726,82 € 

Palivo, mazivá, oleje        383,43 € 

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené        290,42 € 

Karty, známky, poplatky          50,00 € 

Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky     2 663,21 € 

Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky       435,84 € 

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov     1 205,01 € 

Rutinná a štandardná údržba signálno – bezpečnostnej techniky        117,70 € 

Rutinná a štandardná údržba budov        220,00 € 

Nájomné budov     2 407,84 € 

Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení          94,80 € 

Školenia, kurzy, semináre        526,20 € 

Konkurzy a súťaže     2 182,49 € 

Propagácia, reklama, inzercia     2 280,00 € 

Všeobecné služby     9 139,68 € 

Špeciálne služby        549,00 € 

Náhrady (rekreačné poukazy)     4 129,09 € 

Poplatky a odvody        306,70 € 

Stravovanie    28 007,75 € 
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Prídel do sociálneho fondu     5 800,87 € 

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru      2 182,09 € 

Preddavky (pokladňa)            0,00 € 

Dane      1 498,22 € 

Transfery na členské príspevky        228,00 € 

Transfery na odchodné            0,00 € 

Transfery na nemocenské dávky   10 604,62 € 

 

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 31.12.2022 

Ukazovateľ Mer. 

jedn. 
Plán 2022 Skutočnosť  

k 31.12.2022 
Percento  

plnenia 

Knižničný fond kn.j. 228 500 232 663 101,82 

počet odoberaných titulov periodík titul 270 246 91,11 

Výpožičky spolu kn.j. 224 000 225 623 100,72 

v tom: odborná literatúra pre dospelých kn.j. - 52 190  

            krásna literatúra pre dospelých kn.j. - 76 646  

            odborná literatúra pre deti kn.j. - 11 655  

            krásna literatúra pre deti kn.j. - 53 772  

            výpožičky periodík kn.j. 24 000 28 933 120,55 

            špeciálne dokumenty kn.j. - 2 427  

 Zo špeciálnych dokumentov: elektronické kn.j. - 1  

                                                audiovizuálne kn.j. - 674  

                                                iné kn.j. - 1 752  

z výpožičiek spolu: prezenčné výpožičky kn.j. -  32 753  

žiadanka MVS zaslaná iným knižniciam kn.j. - 914  

žiadanka MVS obdržaná z iných knižníc  kn.j. - 142  

počet výpožičiek na 1 obyvateľa kn.j. 4,2 4,15 98,81 

počet výpožičiek na 1 registr.používateľa  kn.j. 48 38,74 80,71 

Registrovaní používatelia osoba 5 300 5 824 109,88 

z toho deti do 15 rokov osoba 1 100 1 961 178,27 

% používateľov z počtu obyvateľov osoba 8,5 10,71 126 

Aktívni čitatelia osoba 
 

28 466  

Počet fyzických a virtuálnych návštevníkov 

knižnice 
osoba 130 000 137 959 106,12 

                z toho účastníkov podujatí       osoba 
 

11 429  

                z toho virtuálnych návštevníkov osoba - 34 107  

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia poduj. 300 471 157 

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 

 

Martinák, Peter 

Príde Lipa aj policajt, ktorý stál pri vzniku NAKA. [Týždeň slovenských knižníc – podujatia 

VKMR  28.2.-6.3.2022] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 30 

(1.3.2022), s. 2 

 

Martinák, Peter 

Prirovnávajú ich k Hanzelkovi so Zikmundom, počas pandémie sa túlali. [Róbert Margoč, 

Jozef Mikolášek – beseda Exotika počas pandémie : Kostarika 2021/22 16.2.2022] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 34 

(8.3.2022), s. 18 

 

Poláková, Janka 

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

zhovára 2022] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 35, č. 13-14 (13.4.2022), s. 15 

 

Martinák, Peter 

Deťom pomohli preklenúť jazykovú bariéru. [VKMR – pomoc utečencom z Ukrajiny - 

knižný dar pre ukrajinské deti] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 58 

(20.4.2022), s. 20 

 

Poláková, Jana 

Príklady čistého zmýšľania a šľachetných skutkov. [140. výr. narodenia Jozefa Braneckého – 

podujatia spomienkové – zmienky o VKMR]  

In: Literárny týždenník. – Roč. 35, č. 15-16 (27.4.2022), s. 15 

 

Poláková, Janka 

Pietna spomienka na najväčšieho Slováka. [Literárny klub Omega pri VKMR Trenčín – 

pietna spomienka na M. R. Štefánika  4.5.2022]  

In: Literárny týždenník. – Roč. 35, č. 19-20 (25.5.2022), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Čitáreň otvoria 6. júna. [Letná čitáreň VKMR – otvorenie 6.6.2022] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 86 

(7.6.2022), s. 3 
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Martinák, Peter 

Ikona kultúry: Otec bol zanietený komunista, nikdy sa tým ani netajil. [Janka Poláková 

VKMR – rozhovory] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 90 

(14.6.2022), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Do knižnice zavíta Nádaská i ultramaratónec. [Kultúrne podujatia vo VKMR – november-

december 2022] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 174 

(8.11.2022), s. 9 

 

Martinák, Peter 

Trenčianka tajila románik so známym spevákom takmer päťdesiat rokov. [Drahomíra 

Reyboubet Hanáková – prezentácia knihy Spodní vody Boba Frídla  30.11.2022] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 194 

(13.12.2022), s. 8 

 

II. O knižnici 

 

Kde možno využiť Kartu pre seniorov? [VKMR – zľavy pre držiteľov Karty pre seniorov] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 24, č. 1 (7.1.2022),  

s. 13 

 

Kobidová, Michaela 

Edita Ďurčová má ďalšie literárne ocenenia. [Literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa 

tajne s dažďom zhovára – ocenení z NMnV] 

In: Novomestský spravodajca. – Roč. 43, č. 2 (február 2022), s. 14 

 

(RED) 

Trenčianski autori ocenení. [Literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom 

zhovára – ocenení z mesta Trenčín] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 24, č. 2 (4.2.2022),  

s. 8 

 

(E.M.) 

Rozhovor s Vladom Kulíškom o jeho novej knihe. [Vlado Kulíšek – prezentácia knihy Od 

Vietnamu po Čínu  3.3.2022] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 24, č. 3 (4.3.2022),  

s. 8 

 

Slynková, Lívia 

Vlado Kulíšek precestoval takmer celý svet, napísal o tom knihu. [Vlado Kulíšek – 

prezentácia knihy Od Vietnamu po Čínu  3.3.2022] 

In: Terajšok. – Roč. 2, č. 10 (7.3.2022), s. 6 
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Slynková, Lívia 

Milan Vrba predstavil Trenčín v uličkách času. [Milan Vrba – prezentácia knihy Trenčín 

v uličkách času  17.3.2022] 

In: Terajšok. – Roč. 2, č. 12 (21.3.2022), s. 7 

 

Pozvánka 

Jaroslav Rezník – prezentácia knihy Ľudovít Štúr génius národa a Európy 22.6.2022 - 

pozvánka 

In: Literárny týždenník. – Roč. 35, č. 19-20 (25.5.2022), s. 14 

 

Slynková, Lívia 

Nový život pre staré knihy, knižnica organizuje výmenu. [VKMR – Knižný swap  

10.-11.6.2022] 

In: Terajšok. – Roč. 2, č. 23 (6.6.2022), s. 6 

 

Vo dvore trenčianskej knižnice... [Otvorenie Letnej čitárne pri VKMR v Trenčíne – 6.6.2022] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 24, č. 7 (1.7.2022),  

s. 3 

Letná čitáreň (Trenčín). 

In: Trenčín región. - Roč. 7, č. 4 (júl-august 2022), s. 8 

 

Máte Kartu pre seniorov? [VKMR – zľavy pre držiteľov Karty pre seniorov] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 24, č. 9 (2.9.2022),  

s. 11 

 

Ivaničková, Margita 

Vyhodnotenie literárnej súťaže. [Literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom 

zhovára – vyhodnotenie vo VKMR  25.11.2022] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 35, č. 35-36 (9.11.2022), s. 15 

 

Šimovec, Martin 

Trenčianske Mitice vydali nádhernú monografiu o svojej histórii i súčasnosti. [Peter Martinák 

– autor časti knihy, zmienky o VKMR] 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 190 

(6.12.2022), s. 8 

 

Ivaničková, Margita 

Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2022. [Vyhlásenie výsledkov XXX. ročníka celoslovenskej 

literárnej súťaže Jozefa Braneckého vo VKMR  25. 11. 2022] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 35, č. 39-40 (8.12.2022), s. 15 

 

Exkurzia žiakov v kráľovstve rozprávok. [Exkurzia žiakov ZŠ Dolná Poruba vo VKMR – 

oddelenie pre deti a mládež – október 2022] 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 4 (október 2022), s. 7 
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LS 

Strieborné výročie oslávili zborníkom. [Literárny klub Omega pri VKMR v Trenčíne – 

zborník Strieborné svety ] 

In: Terajšok. – Roč. 2, č. 33 (15.8.2022), s.7 

 

podkasty 

Exotika počas pandémie: Kostarika (Róbert Margoč a Jozef Mikolášek). /Trenčianska 

knižnica 16.2.2022/ (podcast VKMR)  

https://open.spotify.com/episode/1qKOXMUEAjdf6XvV9cap4i 

 

Peter Šloser: Policajná chobotnica. /Trenčianska knižnica 1.3.2022/ (podcast VKMR)  

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

 

Vlado Kulíšek: Od Vietnamu po Čínu. /Trenčianska knižnica 3.3.2022/ (podcast VKMR)  

https://open.spotify.com/episode/4vtD02xfX1kiouQcmjCA88 

 

Antonia Dvoranová: Malta (za pár dní). /Trenčianska knižnica 11.5.2022/ (podcast VKMR)  

https://open.spotify.com/episode/2NcQ2w1mhBELaFFhya5umh 

 

Michaela Zamari & Baja Dolce: Nasleduj ma. /Trenčianska knižnica 2.6.2022/ (podcast 

VKMR)  

https://open.spotify.com/episode/03T6JQFnTJCxBmKBIjFS40 

 

Samo Marec: Nevypovedané príbehy tatranských chát. /Trenčianska knižnica 5.10.2022/ 

(podcast VKMR)  

https://open.spotify.com/episode/5yvjcmxtyO4qcUYu8ROj5Y 

 

Drahomíra Reyboubet Hanáková: Spodní vody Boba Frídla. /Trenčianska knižnica 

30.11.2022 (podcast VKMR)  

https://open.spotify.com/episode/3UZ4F3mADMKIltIqrwdbYz 

 

 

videá 

 

Róbert Margoč & Jozef Mikolášek: Kostarika /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 26.2.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=-f-hY18gKsA 

 

Peter Šloser: Policajná chobotnica /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 8.3.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=R0FWek3x7U0 

 

Vladimír Kulíšek: Od Vietnamu po Čínu (hosť: Peter Lipa) /Trenčianska knižnica/  

[zverejnené 9.3.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=B_IEt4XfYNo 

 

Helena Máslová: Plodnosť /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 16.3.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=khLsBh63b2w 

 

https://open.spotify.com/episode/1qKOXMUEAjdf6XvV9cap4i
https://www.youtube.com/watch?v=B_IEt4XfYNo
https://www.youtube.com/watch?v=khLsBh63b2w
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Milan Vrba: Trenčín v uličkách času /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 24.3.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=mRjbV85Uw-E 

 

Maja Jackobs Jakúbeková: #Erised /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 26.3.2022/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mQZ8mWiFAbQ 

 

Vojtech Brabenec: Z histórie športovísk v Trenčíne /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 

16.5.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=vJxMwbxE17c  

 

Antonia Dvoranová: Malta (za pár dní) /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 16.5.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=vjxAS0oioD4 

 

Pavel Kosatík: Slovenské století /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 25.5.2022]  

https://www.youtube.com/watch?v=0oKiyCoUcIE 

 

Antonie Krzemieňová: Vonkajšie a vnútorné vplyvy na život /Trenčianska knižnica/ 

[zverejnené 3.6.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=w0cQ-7TC-8g 

 

Píšem, píšeš, píšeme – vyhodnotenie 20. ročníka súťaže /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 

3.6.2022]  

https://www.youtube.com/watch?v=3HDszVGxw1A 

 

Michaela Zamari & Baja Dolce: Nasleduj ma /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 8.6.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=zVZ-s4swajI 

 

Vlado Kulíšek: Severus – vojak z Laugaricia /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 24.6.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=tm5mbxaLVsg 

 

Jaroslav Rezník: Ľudovít Štúr. Génius národa a Európy /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 

26.7.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=WspCZ-AfFA4 

 

Letná čitáreň 2022 /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 4.8.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=vznu-rpf3Zw 

 

Jiří Jilík: Bohyne zo Žítkovej /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 15.10.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=Twd2vu40-S8 

 

Jozef Banáš: Karneval krýs; Som Baťa, dokážem to! /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 

29.10.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=DuBPZY630IM 

 

Stanislav Ďuriga: Beh je moja cesta /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 18.11.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=miRtdohLM8k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tm5mbxaLVsg
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Katarína Nádaská: Dušičky, Svetlonos a Halloween /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 

21.11.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=BL3MyacJSuo 

 

Drahomíra Reyboubet Hanáková: Spodní vody Boba Frídla /Trenčianska knižnica/ 

[zverejnené 1.12.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=ENVNTcT3dzI 

 

Antonia Dvoranová: Pobaltské štáty a Helsinki /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 1.12.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=KM21eOUCZug 

 

Marián Pauer: Most cez rieku času /Trenčianska knižnica/ [zverejnené 9.12.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=JZVi-nA1RWw 

 

Akú novú knižku túžite nájsť pod stromčekom v knižnici? /Trenčianska knižnica/ 

[zverejnené 13.12.2022] 

https://www.youtube.com/watch?v=2j5Kn28nn10 

 

III. O knižnici na internete 
 

Janka Poláková: „Knihu nič nenahradí.“ Celý život venovala knihám, literatúre a osvetovej 

činnosti. Rozhovor s moderátorkou, organizátorkou kultúry, knihovníčkou a seniorkou roka 

Jankou Polákovou [zverejnené 30.1.2022] 

https://veci-verejne.sk/janka-polakova-knihu-nic-nenahradi-cely-zivot-venovala-kniham-

literature-a-osvetovej-cinnosti/  

 

bj: Mesiac marec patrí knihám [zverejnené 27.3.2022] 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2022/mesiac-marec-patri-

kniham.html?page_id=898353 

 

Marcová návšteva v Literárnom klube Omega v Trenčíne [zverejnené 29.3.2022] 

https://matica.sk/marcova-navsteva-v-literarnom-klube-omega-v-trencine/ 

 

Jana Poláková: Trenčania si pripomenuli 140. výročie narodenia Jozefa Braneckého 

[zverejnené 11.4.2022] 

https://matica.sk/trencania-si-pripomenuli-140-vyrocie-narodenia-jozefa-braneckeho/ 

 

Dnes mimoriadne aktuálne Janka Poláková, pracovníčka Verejnej knižnice Michala Rešetku 

v Trenčíne [zverejnené 30.4.2022] 

https://humorikon.sk/dnes-mimoriadne-aktualne-janka-polakova-pracovnicka-verejnej-

kniznice-michala-resetku-v-trencine/ 

 

Jana Poláková: Literárny klub Omega si pripomenul 150. výročie narodenia spisovateľky 

Ľudmily Podjavorinskej [zverejnené 2.5.2022] 

https://matica.sk/literarny-klub-omega-si-pripomenul-150-vyrocie-narodenia-spisovatelky-

ludmily-podjavorinskej/ 

 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2022/mesiac-marec-patri-kniham.html?page_id=898353
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2022/mesiac-marec-patri-kniham.html?page_id=898353
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bj: Letná čitáreň otvorená, ožila po ôsmykrát [zverejnené 19.6.2022] 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2022/letna-citaren-otvorena-ozila-po-

osmykrat.html?page_id=944929 

 

Studňa sa tajne s dažďom zhovára – literárna súťaž. [zverejnené 20.6.2022] 

http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/studna-sa-tajne-s-dazdom-zhovara-literarna-sutaz/ 

 

Trenčín: Letná čitáreň Verejnej knižnice M. Rešetku odštartovala ôsmu sezónu [zverejnené 

21.6.2022] 

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022062100000096 

 

Letná čitáreň Verejnej knižnice M. Rešetku odštartovala ôsmu sezónu [zverejnené 21.6.2022] 

https://www.teraz.sk/regiony/trencin-letna-citaren-verejnej-kn/642250-clanok.html  

 

Letná čitáreň Verejnej knižnice M. Rešetku odštartovala ôsmu sezónu [zverejnené 22.6.2022] 

https://www.trencin.yoursquare.sk/letna-citaren-verejnej-kniznice-m-resetku-odstartovala-

osmu-sezonu/ 

 

Poláková Jana: Prezentácie knihy Jaroslava Rezníka Ľudovít Štúr Génius národa a Európy 

v Trenčíne [zverejnené 29.6.2022] 

https://matica.sk/prezentacie-knihy-jaroslava-reznika-ludovit-stur-genius-naroda-a-europy-v-

trencine/ 

 

Vedeli ste, že... Zaujímavosti z Trenčianskej knižnice [zverejnené 6.11.2022] 

https://terajsok.sk/2022/11/06/vedeli-ste-

ze/?response_type=code&scope=&client_id=&state=a35d29af45b7e96b890cbd0736a6ee84

&redirect_uri=https%3A%2F%2Fterajsok.sk%2Fwp-admin%2Fadmin-

ajax.php%3Faction%3Dopenid-connect-authorize 

 

Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2022 pozná svojich víťazov [zverejnené 11.12.2022] 

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/studna-sa-tajne-s-dazdom-zhovara-

2022-vitazi1/ 

 

Poláková Jana: Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2022 [zverejnené 13.12.2022] 

https://matica.sk/studna-sa-tajne-s-dazdom-zhovara-2022/ 

 

V. Iné 

 

Martinák, Peter 

Vždy pripravený /Richard Király/. 

In: Život. – Roč. 72, č. 4 (27.1.2022), s. 37-39 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s opravárom organov /Jakub Vitásek/.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 1 (január 2022), s. 1, 5 

 

 

https://www.teraz.sk/regiony/trencin-letna-citaren-verejnej-kn/642250-clanok.html
https://matica.sk/prezentacie-knihy-jaroslava-reznika-ludovit-stur-genius-naroda-a-europy-v-trencine/
https://matica.sk/prezentacie-knihy-jaroslava-reznika-ludovit-stur-genius-naroda-a-europy-v-trencine/
https://matica.sk/studna-sa-tajne-s-dazdom-zhovara-2022/
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Martinák, Peter 

V Opočnej doline úraduje bobor. Ide o náhodu? 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 1 (január 2022), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Minister vnútra ocenil prístup našej obce k pandémii. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 1 (január 2022), s. 4 

 

Matinák, Peter 

Rekordy webu obce. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 1 (január 2022), s. 4 

 

Martinák, Peter 

V truhlici objavili písomnosti z uhorskej éry. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 1 (január 2022), s. 6 

 

PM 

Benjamínko v zostave jesene, hrajúci tréner v Klube 50. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 1 (január 2022), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Na vojenčine ho poslali do basy, aby mohol s mužstvom cestovať k moru. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 2 

(11.1.2022), s. 28 

 

Martinák, Peter 

Marta Gergelyová: Cambridge mi dodal pocit, že fair-play sa vyplatí. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 10 

(25.1.2022), s. 8 

  

Martinák, Peter 

Bývalý tankista Richard Király sa cez víkend prezlieka za rozhodcu. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 22 

(15.2.2022), s. 34 

 

Martinák, Peter 

Moderný letopisec si za písacím strojom dva mesiace v roku pripadal ako ďateľ. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 26 

(22.2.2022), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Karate učí rešpektu, tvrdí držiteľka čierneho opasku. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 38 

(15.3.2022), s. 36 
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Martinák, Peter 

Nekupujte brak, radí ochranca prírody. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 46 

(29.3.2022), s. 13 

 

Martinák, Peter 

Baxová sa nehanbí, ak je žiak občas múdrejší ako ona. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 50  

(5.4.2022), s. 10 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s najstarším členom TJ /Michal Kopčan/.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 2 (apríl 2022), s. 1, 5 

 

Martinák, Peter 

Vojnoví utečenci našli nový domov na miestnej píle.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 2 (apríl 2022), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Hmyzie hotely sú v kurze, často však slúžia len naoko.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 2 (apríl 2022), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Žena s deťmi našli útočisko na píle v Dolnej Porube. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 58 

(20.4.2022), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Kanonier dostal pred korunováciou lekciu od futbalového kráľa.  

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. - Roč. 2, č. 66 

(3.5.2022), s. 24. 

 

Martinák, Peter 

V Dolnej Porube privítajú športové esá, program ušili na mieru dospelým i deťom. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 90 

(14.6.2022), s. 27 

 

Martinák, Peter 

Koronczi: Doplatil som na meniskus, ktorý bežne operujú na vrátnici. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 90 

(14.6.2022), s. 31 

 

Martinák, Peter 

Hokejisti si pochvaľovali pohostinnosť, karatisti rozbíjali dosky. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 98 

(28.6.2022), s. 28 
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Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Apolitický rozhovor s jubilantom /Vladimír Mečiar/. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 3 (júl 2022), s. 1, 5 

 

Martinák, Peter 

Tím Mária Bližňáka spôsobil športovú eufóriu. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 3 (júl 2022), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Slovan vyhral všetko, čo sa dalo. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 3 (júl 2022), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Učiteľka sa cez prázdniny realizovala na lešení. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 134 

(31.8.2022), s. 4 

 

Martinák, Peter 

Talent z Dolnej Poruby mieri do Ameriky. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 146 

(20.9.2022), s. 24 

 

Martinák, Peter 

Na dôchodku chytil druhý dych, v 90-ke nemá v pingpongu konkurenciu. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 166 

(25.10.2022), s. 12 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor so starostom obce /Miroslav Kopčan/. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 4 (október 2022), s. 1, 4 

 

Martinák, Peter 

Talent z Dolnej Poruby zamieril do USA. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 4 (október 2022), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Obec chystá druhé vydanie. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 4 (október 2022), s. 5 

 

PM 

Slovan vošiel do dejín, obci spravil skvelú reklamu. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 4 (október 2022), s. 6 
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Martinák, Peter 

Fasádu základnej školy zdobí nový umelecký prvok. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. XII, č. 4 (október 2022), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Turisti sa dočkali, vo veži ich príroda očarí cez deň aj v noci. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 186 

(29.11.2022), s. 28 

 

Martinák, Peter 

Po predsedovi pomenovali „lízatka“, kat pražských „S“ sa pocty nedožil. 

In: My nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Trenčianske noviny. – Roč. 2, č. 190 

(6.12.2022), s. 35 

 

Martinák, Peter 

Športové aktivity v obci Trenčianske Mitice. 

In: Trenčianske Mitice : monografia obce / Igor Zmeták a kolektív. - Trenčianske Mitice : 

Obec, 2022. - S. 356-381. - ISBN 9788057040774. 
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Obrázok 6 (Čítajme všetci – čítanie je super) 

Obrázok 7 (Uvedenie knihy do života V. Kulíška) 

Príloha č. 3. 

Ťažiskové podujatia  

a) pre verejnosť 

Podujatia pre deti a mládež 

 

Prezentácie, autorské besedy, besedy o knihách a iné: 

 Nezábudka a Divozel – beseda s M. Zámečníkom, 

 Silvia Havelková – prezentácia autorkinej tvorby pre deti, 

 Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie propagujúce čítanie a knižnice, 

 M. Ivaničková - prezentácia autorkinej tvorby pre deti, 

 Slovenské povesti plné tajomných síl – beseda s I. Válkom,  

 Severus – vojak z Laugarícia – uvedenie novej publikácie edície Legendy z Trenčína,  

 M. Petráňová – Listy mame, 

interaktívna beseda, 

 B. Kardošová – Traja kamoši 

a fantastický zázrak, autorská 

beseda 

  „Čítajme všetci – čítanie je super“ 

– slávnostné vyhodnotenie 58. roční-

ka  medziškolskej a  medzitriednej 

súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní 

v  šk. roku 2021/2022 spojeného 

s besedou s B. Kardošovou, 

 Píšem, píšeš, píšeme  - vyhlásenie 

a vyhodnotenie 20. ročníka krajskej literárnej súťaže pre žiakov ZŠ, 

 Deň ľudovej rozprávky – podujatie propagujúce ľudovú slovesnosť, 

 Čítajme si... 2022 – celoslovenský detský čitateľský maratón,  

 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: 

 Exotika počas pandémie – 

cestovateľská beseda s R. 

Margočom, J. Mikoláškom, 

 Policajná chobotnica – beseda s P. 

Šloserom, 

 Od Vietnamu po Čínu – uvedenie 

knihy do života V. Kulíška, 

 Plodnosť – prednáška H. Máslovej, 

 Trenčín v uličkách času – uvedenie 

knihy do života M. Vrbu, 

 Slovenské století – beseda s autorom 

P. Kosatíkom, 
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Obrázok 7 (Uvedenie knihy do života V. Kulíška) 

Obrázok 8 (Beseda s J. Banášom) 

 Hana Repová – beseda s regionálnou spisovateľkou o jej tvorbe, 

 Vonkajšie a vnútorné vplyvy na život – prednáška A. Krzemieňovej,  

 Nasleduj ma – beseda s autorkami M. Zamari, B. Dolce, 

 Ľudovít Štúr. Génius národa 

a Európy – beseda s J. Rezníkom, 

 Swap kníh – v rámci festivalu Priesor možnosť výmeny kníh, 

 S. Marec – Tam hore, autorská beseda, 

 Jiří Jilík – Bohyne zo Žítkovej – prednáška spojená s autorským čítaním,  

 J. Banáš – karneval krýs – autorská 

beseda, 

 S. Ďuriga – Beh je moja cesta – 

autorská beseda, 

 K. Nádaská – Dušičky, Svetlonos 

a Halloween - prednáška 

 A. Dvoranová – Pobaltské štáty 

a Helsinki – prednáška,  

 Literárna súťaž J. Braneckého – 

slávnostné vyhodnotenie, 

 D. Hanáková – Spodní vody Boba 

Frídla – autorská beseda, 

 I. Ďuricová – Kráľ z ulice – 

autorská beseda, 

 M. Pauer- Most cez rieku času – autorská beseda 

 

Výstavy a výstavky 

 Medzinárodný deň materinského jazyka – tematická výstava, 

 Čo sa skrýva v úli – tematická výstavka pre deti,  

 Je len jedna zem – tematická výstavka,  

 Zelený apríl, mesiac lesov – tematická výstava, 

 „Rektor“ Jozef Branecký – tematická výstavka 

 Zachráň svoju planétu - tematická výstavka, 

 Polyhistor Pozdišovský - tematická výstavka, 

 Vesmír a jeho zákutia - tematická výstavka, 

 Magický november - tematická výstavka, 

 Knieža Matúš - tematická výstavka, 

 Vianočné príbehy - tematická výstavka. 

  

b) Podujatia pre knižničných pracovníkov 

 školenie k BOZP, 15. a 22.6.2022 

 celoknižničná porada pracovníkov, 3.2.2022 a 14.11.2022 
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