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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 2016 riadila Plánom činnosti na rok 2016, Koncepciou rozvoja 

Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne na roky 2015-2020 a obsahovo vychádzala 

zo základných dokumentov knižnice (Zriaďovacia listina, Organizačný poriadok, Knižničný 

a výpožičný poriadok) i zo zásadných medzinárodných, národných a regionálnych  

dokumentov: Manifest UNESCO o verejných knižniciach, Všeobecná deklarácia ľudských 

práv, Ústava SR, Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014-2020, Stratégia 

rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015– 2020, Metodický pokyn MK SR č. MK – 

1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice a ďalších.  

2.1 Riadenie knižnice 
 

Riadiace, organizačné, personálne a kontrolné aktivity knižnica zamerala 

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

úrovni plniť funkcie verejnej  regionálnej knižnice pre Trenčiansky samosprávny kraj. 

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

Trenčianskeho samosprávneho kraja a príkazmi predsedu TSK.  

Pri riešení pracovných otázok vedenie knižnice spolupracovalo s odborovou organizáciou 

v zmysle ZP, Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a Kolektívnej zmluvy VKMR (bola 

uzatvorená Kolektívna zmluva na roky 2016-2020). 

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

Dvojstupňové riadenie uplatňovala VKMR prostredníctvom operatívnych porád vedenia 

knižnice s vedúcimi pracovníkmi za prítomnosti zástupcu odborov, pravidelných porád 

pracovníkov oddelení.    

Kontrolnú činnosť knižnica realizovala v súlade s Vnútorným kontrolným systémom 

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

ani petícia. 

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

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

komisia pre ocenenie majetku. 

 

http://www.vkmr.sk/buxus/docs/metodicky_pokyn_ministerstva_kultury_slovenskej_republiky.pdf
http://www.vkmr.sk/buxus/docs/metodicky_pokyn_ministerstva_kultury_slovenskej_republiky.pdf
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2.2 Strategické úlohy 
 

Pri plnení strategických úloh postupovala VKMR podľa Plánu činnosti na rok 2016, 

v rámci ktorého:  

 sprístupňovala univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestneho významu, 

poskytovala knižnično-informačné služby v zmysle zákona o knižniciach, 

 koordinovala, metodicky a poradensky usmerňovala ostatné regionálne knižnice 

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

mestským, školským a špeciálnym knižniciam a ich zriaďovateľom, 

 ako garant budovania Súborného katalógu TSK zorganizovala pracovné stretnutie 

bibliografov a katalogizátorov k aktuálnym otázkam tvorby a spracovávania záznamov. 

Kvalita záznamov sa riešila operatívne, elektronickou komunikáciou s kompetentnými 

pracovníkmi účastníkov RKIS, 

 knižnica pôsobila ako otvorený komunitný priestor,  

 zorganizovala 454 kultúrno-spoločenských podujatí za účasti 11 870 návštevníkov, 

 v dňoch 1.3.-6.3.2016 sa zapojila do aktivity Týždeň slovenských knižníc a Týždeň 

otvorených dverí vo VKMR, v rámci ktorého usporiadala 18 vzdelávacích a kultúrno-

spoločenských podujatí s účasťou 326 návštevníkov,  

 zaktualizovala Knižničný a výpožičný poriadok knižnice, Cenník poskytovaných 

služieb, 

 vypracovala Etický kódex zamestnanca Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 

a Pracovný poriadok Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, 

 propagovala činnosť a služby knižnice v celoslovenských a regionálnych médiách, 

na webových stránkach VKMR, TSK, iných poskytovateľov informačných služieb 

a na sociálnej sieti Facebook, 

 VKMR vyvíjala úsilie na zabezpečenie viaczdrojového financovania, vypracovala 

nasledovné projekty: 

1. Rozvoj komunitných aktivít knižnice (Fond na podporu umenia), žiadaných 

1 900 €, schválených 1 500 €, 

2. Aktualizácia knižničného fondu (Fond na podporu umenia), žiadaných 

15 000 €, schválených 10 000 €, 

3. Inovácia výpočtovej techniky (Fond na podporu umenia), žiadaných 9 936 €, 

schválených 6 000 €, 

4. Multifunkčná vzdelávacia miestnosť (Fond na podporu umenia), žiadaných 

3 099 €, schválených 0 €, 

5. Knižnica medzi Trenčanmi (Dotačný systém Mesta Trenčín), žiadaných 900 €, 

schválených 0 €, 

6. To sme my. Zborník literárnych prác členov Literárneho klub Omega (1996-

2016) (Dotačný systém Mesta Trenčín), žiadaných 400 €, schválených 200 €, 

7. Regionálna výchova na živo(t) (Dotačný systém Mesta Trenčín), žiadaných 

740 €, schválených 0 €, 

8. Motivačné súťaže v čítaní a tvorivom písaní (Dotačný systém Mesta 

Trenčín), žiadaných 450 €, schválených 413 €, 

9. Podpora komunitných aktivít knižnice (Fond na podporu umenia), žiadaných 

2 090 €, realizácia projektu projekt je naplánovaná na r. 2017, projekt je v stave 

posudzovania,  

10. Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník - návštevník knižnice, pracovník 

– pracovník (Fond na podporu umenia), žiadaných 3 990 €, realizácia projektu 

je naplánovaná na r. 2017, projekt je v stave posudzovania. 
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Obrázok 1 (Noc literatúry 2016) 

2.2.1 Ďalšie úlohy  

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

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

a priebežne odstraňovala problémy v systéme, 

 aktívne sa zapojila do projektu Benchmarking v slovenských knižniciach, 

 propagovala a podporovala využívanie externých elektronických databáz, 

 pokračovala v účasti na kampani „Do knižnice“ a prispievala aktuálnymi informáciami 

na webportál Tlačovej agentúry knižníc, 

 vytvorila novú sekciu na webovej stránke knižnice propagujúcej región 

prostredníctvom elektronických zdrojov, 

 ponúkla novú službu „Odlož si knihu“, ktorá používateľom šetrí čas pri vyhľadávaní 

kníh vo fonde, 

 propagovala podujatia a činnosti knižnice na www stránkach Trenčianskeho  

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

a celoslovenských médiách a pod., 

 priebežne aktualizovala a inovovala webovú stránku knižnice, informovala verejnosť 

a reagovala na podnety na sociálnej sieti Facebook, 

 pracovala v poradných odborných knihovníckych komisiách (Súborný katalóg knižníc 

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

bibliografickom ústave SNK) a spolupracovala s profesijnými a stavovskými 

organizáciami (Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Slovenská asociácia 

knižníc, SNS IAML - Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia 

hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk), 

 v rámci cezhraničnej spolupráce: 

 uskutočnila v 2 pracovis-

kách európsky projekt 

„Noc s Andersenom“,  

 zapojila sa do 10. ročníka 

celoeurópskeho projektu 

Noc literatúry - čítanie 

na netradičných miestach 

s pestrým sprievodným 

programom, 

 Language Flower 2016 - 

Jazykový kvet – spoluor-

ganizovala  akreditovanú 

súťaž v prednese poézie, 

prózy a divadelných predstavení detí a mládeže, 

 poskytovala informácie ako Kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva, 

 pokračovala v realizácii projektu „Partnerské knižnice“, spolupracovala 

s Parlamentnou knižnicou NR SR, 

 pokračovala v projekte „Knižnica pod holým nebom“ a vylepšila poskytované služby 

obstaraním rolovaného tienidla – markízy. 
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2.3 Ľudské zdroje  
 

Ukazovateľ 2015 2016 
Nárast/ 

Úbytok 

Zamestnanci knižnice (FO) 47 43 -4 
Zamestnanci knižnice (úväzky – priemerný počet)  46,83 41,6 -5,23 

     - vykonávajúci knihovnícke činnosti (úväzky–priemer. počet)   38,29 34,65 -3,64 

Odborní zamestnanci s knihovníckym vzdelaním (FO)  30 35 +5 

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

Priemer. mesač. mzda na 1 zamestnanca prepočítaná na plne zamestnaných 741,97 777,65 +35,68 

  Tabuľka 1 (Ľudské zdroje) 

Účasť na odborných a vzdelávacích podujatiach: 

 Porada metodikov krajských knižníc SR, Martin, 3.2.2016 

 Školenie „Mzdy“, Trenčín, 9.2.2016 

 Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc, Martin, 17.2.2016 

 Odborný seminár spojený s praktickým workshopom „Ako ľahko a jednoducho využívať 

online katalóg CHAMO a digitálnu knižnicu SNK“, Martin, 17.3.2016 

 Školenie „Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v r. 2016“, Trenčín, 17.3.2016 

 Školenie TREXIMA, Trenčín, 21.3.2016 

 Metodický seminár „Katalogizačné pravidlá RDA“, Bratislava, 5.4.2016 

 Školenie k ISPIN, Trenčín, 5.4.2016 

 Seminár „Aby nám deti rady čítali“, Bratislava, 6.4.2016 

 Seminár k verejnému obstarávaniu, Trenčín, 20.4.2016 

 Pracovné stretnutie pri príležitosti pripravovaných osláv 200. výročia narodenia J. M. 

Hurbana, Beckov, 21.4.2016 

 Seminár „Elektronické knihy v knižniciach“, Martin, 27.4.2016 

 Seminár „Deň regionálnej bibliografie“, Martin, 5.5.2016 

 Odborný celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou „Knižnica v ústrety zrakovo 

a inak znevýhodneným používateľom“, Bratislava, 11.5.2016 

 Metodický seminár „Katalogizačné pravidlá RDA“, Bratislava, 25.5.2016 

 Porada riaditeľov a ekonómov OvZP TSK, Trenčín 27.5.2016 

 18. zasadnutie Národnej komisie pre služby, Ružomberok, 9.6.2016 

 Metodický deň III s ÚHK TSK, Trenčín 16.6.2016 

 6. ročník konferencie PRAMENE SLOVENSKEJ HUDBY VI., Nitra, 7.9.2016 

 Metodický seminár „Katalogizačné pravidlá RDA“, Bratislava, 21.9.2016 

 Kongres slovenských spisovateľov, Trenčianske Teplice, 23.9.2016 

 Odborný seminár Digitálna knižnica...nielen pre nevidiacich, Banská Bystrica, 19.10.2016 

 Celoslovenský seminár Benchmarking verejných knižníc, Martin, 12.10.2016 

 Knižný veľtrh Bibliotéka, Bratislava, 10.11.2016 

 Medzinárodný odborný seminár Motivačné aktivity s detským čitateľom, Košice, 

25.11.2016 

 13. Slovenská bibliografická konferencia 2016, Martin, 24.11.2016 

 Ročná účtovná závierka za rok 2016, Trenčín, 2.12.2016 

 Zasadnutie celoslovenského výboru Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, 

Bratislava, 20.12.2016 



7 

 

3 Hlavné ukazovatele činnosti 

Ukazovateľ Mer. 

jednotka 
Plán 2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Percento 

plnenia 

Knižničný fond k. j 221 700 220 805 99,60% 

Výpožičky k. j 380 000 330 054 86,86% 

Registrovaní používatelia osoba 9 230 8 580 92,96% 

Návštevníci knižnice osoba 170 000 152 803 89,88% 

Vzdelávacie a kultúrne podujatia podujatia 450 454 100,89% 

Výpožičný čas h/týž. - 65* - 

  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  

zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z Plánu činnosti na rok 2016. 

a/ doplňovanie knižničných fondov 

Doplňovanie knižničných fondov bolo ovplyvňované cenovou úrovňou dokumentov 

ponúkaných na knižnom trhu a nedostatočnou výškou finančného príspevku na nákup 

dokumentov. Na základe Metodického pokynu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 

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

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

ukazovateľ knižnica v roku 2016 splnila iba na 64,6 %, pretože kúpou získala iba 5 127 kn. j. 

V roku 2016 knižnica spracovala 6 033 nových kn. j. v celkovej hodnote 69 450,80 €,  

z toho predstavoval: 

- nákup (84,99 %) 5 127 kn. j. 61 765,55 € 

- dary (13,91 %) 839 kn. j. 7 124,93 € 

- náhrady (0,99 %) 60 kn. j. 541,32 € 

- vlastným nákladom (0,11 %) 7 kn. j. 19,00 € 

Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala náučná literatúra 

pre dospelých (2 581 kn. j.) a najnižší náučná literatúra pre deti a mládež (279 kn. j.). 

Zo špeciálnych druhov dokumentov v roku 2016 knižnica spracovala 39 kn. j. 

audiovizuálnych dokumentov a 17 kn. j. elektronických dokumentov. 

Nové dokumenty VKMR nakupovala s priemernou zľavou 30,31 %, dokumenty 

v hodnote 61 765,55 € boli nakúpené za 43 042,72 €. Priemerná maloobchodná cena 

nakúpených dokumentov bola 12,05 € a nákupná 8,39 €. 

VKMR odoberala 258 titulov periodík získaných darom a nákupom. 

b/ spracovanie knižničných fondov 

Spracovanie knižničných fondov bolo plne automatizované v KIS Clavius do centrálnej 

elektronickej databázy RKIS kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

Ku koncu roka 2016 databáza obsahovala 317 579 záznamov neperiodických publikácií 
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a 1 000 záznamov periodík. Vzhľadom k tomu, že databázy jednotlivých organizácií sa spojili 

bez kontroly už vložených titulov spoločná databáza obsahuje množstvo duplicitných 

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

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

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

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

duplicitných záznamov, zlučovali.  

Pretrvávajúcou úlohou knižnice bola retrospektívna konverzia knižničných katalógov 

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

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

retrokonverzie starý študijný fond. 

c/ aktualizácia a ochrana knižničných fondov 

V zmysle platných vyhlášok MK SR č. 421/2003 Z. z. a č. 201/2016 Z. z. bolo v  roku 

2016 vyradených spolu 5 171 kn. j. v celkovej hodnote 9 167,82 €. Z toho pre: 

- stratu 60 kn. j. 340,72 € 

- opotrebovanosť 3 465 kn. j. 5 149,77 € 

- aktualizácia 542 kn. j. 1 193,71 € 

- chýbajúce pre revízii 1 104 kn. j. 2 483,62 € 

V 1. polroku 2016 sa uskutočnila revízia čiastkového knižničného fondu všeobecnej 

študovne. Revízia sa vykonávala automatizovane prostredníctvom knižnično-informačného 

systému Clavius. 

Ochranu knižných jednotiek pred stratou alebo odcudzením zabezpečovali 

elektromagnetické brány v centrálnom 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. 

d/ stav knižničného fondu 

 

Podľa tematických skupín      

Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2015 

Prírastok 

k 31. 12. 2016 

Úbytok 

k 31. 12. 2016 

Stav 

k 31. 12. 2016 

Odborná literatúra pre dospelých 115 312 kn. j. 2 581 kn. j. 1 208 kn. j. 116 685 kn. j. 

Krásna literatúra pre dospelých 68 154 kn. j. 1 780 kn. j. 1 106 kn. j. 68 828 kn. j. 

Odborná literatúra pre deti a mládež 9 181 kn. j. 279 kn. j. 721 kn. j. 8 739 kn. j. 

Krásna literatúra pre deti a mládež 27 296 kn. j. 1 393 kn. j. 2 136 kn. j. 26 553 kn. j. 

Spolu 219 943 kn. j. 6 033 kn. j. 5 171 kn. j. 220 805 kn. j. 

                                                                      

Tabuľka 3 (Stav KF podľa tematických skupín) 
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Graf 1 (Zloženie knižničného fondu) 

 

Podľa druhu dokumentov                                                                  

Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2015 

Prírastok 

k 31. 12. 2016 

Úbytok 

k 31.12. 2016 

Stav 

k 31.12.2016 

Knihy a viazané ročníky periodík 209 668 kn. j. 5 977 kn. j. 5 169 kn. j. 210 476 kn. j. 

Hudobniny 4 799 kn. j. 0 kn. j. 0 kn. j. 4 799 kn. j. 

Audiovizuálne dokumenty 3 966 kn. j. 39 kn. j. 0 kn. j. 4 005 kn. j. 

Elektronické dokumenty 882 kn. j. 17 kn. j. 1 kn. j. 898 kn. j. 

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

Spolu 219 943 kn. j. 6 033 kn. j. 5 171 kn. j. 220 805 kn. j. 

    Tabuľka 4 (Stav KF podľa druhu dokumentu) 

3.2 Knižnično-informačné služby (KIS)  
 

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

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

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

Bezplatné knižnično-informačné služby predstavovali najmä absenčné a prezenčné 

výpožičky vlastného univerzálneho knižničného fondu, výpožičky špecifických dokumentov 

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

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

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

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

Knižnica naďalej poskytovala medziknižničnú výpožičnú službu, reprografické služby, 

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

bolo spoplatnené podľa cenníka VKMR.  

Knižnično-informačné služby knižnica poskytovala vo všetkých  pracoviskách 

v automatizovanom knižnično-informačnom systéme Clavius.    

Odborná lit. pre 
dospelých 

53% Krásna lit.pre 
dospelých 

31% 

Odborná lit. pre 
deti a mládež 

4% 

Krásna lit. pre deti 
a mládež 

12% 

ZLOŽENIE KNIŽNIČNÉHO FONDU 
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Odborná lit. pre 
dospelých 

31% 

Krásna lit. pre 
dospelých 

35% 

Odborná lit. pre 
deti a mládež 

2% 

Krásna lit. pre deti 
a mládež 

11% 

Periodiká 
20% 

Špeciálne 
dokumenty  

1% 

VÝPOŽIČKY PODĽA DRUHU LITERATÚRY 

Využívaním Regionálneho knižničného informačného systému v KIS Clavius v 12 

knižniciach a kultúrnych zariadeniach v Trenčianskom kraji zabezpečila VKMR pre čitateľov  

komfort pri vyhľadávaní dokumentov v čo najvýhodnejšej lokalite. 

Knižnica umožňovala: 

 bezplatný prístup k elektronickým informačným zdrojom do plnotextových databáz: 

- SpringerLink (národná licencia, financovaná v rámci projektu NISPEZ 

realizovaného CVTI SR),   

- EBSCO (národná licencia, financovaná SNK),  

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

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

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

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

 

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

čitáreň vo dvore knižnice na Jaselskej ul. Bezplatne poskytovala širokej verejnosti prístup 

k viac ako 40-tim titulom priebežne aktualizovaných periodík, knihám z burzy a materiálom 

propagujúcim Trenčiansky kraj. Otváracie hodiny Letnej čitárne boli v pondelok a štvrtok 

od 10.00 do 16.00 a ju navštívilo 359 návštevníkov, ktorí si prezenčne vypožičali 719 titulov. 

 

V roku 2016 knižnica realizovala 330 054 výpožičiek, z toho: 

 263 113 výpožičiek kníh  

 65 109 výpožičiek periodík  

 1 832 špeciálnych dokumentov. 

 

 

Graf 2 (Výpožičky podľa druhu literatúry) 

 

Z celkového počtu výpožičiek  bolo 259 299 (78,56%) absenčných a 70 755 (21,44%) 

prezenčných. Z celkového počtu 1 832 výpožičiek špeciálnych dokumentov si používatelia 

vypožičali 974 audiovizuálnych dokumentov, 14 elektronických dokumentov a 844 iných 

špeciálnych dokumentov.  



11 

 

Nevidiaci a slabozrakí občania si vypožičali 958 zvukových kníh. 

Knižnica vybavila pre používateľov VKMR 310 požiadaviek na MVS z iných knižníc. 

Prostredníctvom MVS vypožičala 360 knižničných dokumentov pre používateľov do iných 

knižníc. 

Na jedného obyvateľa mesta pripadlo 6,01 výpožičky a na jedného registrovaného 

používateľa 38,47 výpožičiek.     

Možnosť prístupu na internet využilo 6 834 registrovaných i neregistrovaných 

používateľov, z toho 485 detí do 15 rokov. 

VKMR evidovala 12 902 registrovaných bibliografických a faktografických informácii, 

vo vybraných pracoviskách evidovala 11 107 elektronických referenčných požiadaviek 

a v rámci služby  „Spýtajte sa knižnice“  reagovala na 20 otázok týkajúcich sa jej knižnično-

informačných služieb a organizovaných aktivít. 

 

Knižnica poskytovala informácie súvisiace s Parlamentnou knižnicou NR SR 

a Kontaktným miestom Úradu priemyselného vlastníctva. 

 

Prostredníctvom biblioboxu sa v roku 2016 vrátilo 4 404 výpožičiek.  

   

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2016 – Príloha č. 1       

 

Graf 3 (Výpožičky – porovnanie s minulým rokom) 
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Obrázok 2 (Stretnutie členov LK Omega 

 na prezentácii knihy J. Rezníka a M. Lančariča) 

3.2.1 Knižnica ako otvorený komunitný priestor  

 

VKMR zastrešovala a podporovala 

činnosť Literárneho klubu OMEGA, 

v rámci ktorého boli organizované:  

 pravidelné mesačné stretnutia 

s diskusiami o literatúre, autorskými 

čítaniami,  

 prezentácie literárnej tvorby: R. 

Dobiáša, J. Rezníka, M. Lančariča, J. 

Beňa, B. Urbanovej, 

 autorské čítanie poézie Jána Zambora, 

Igora Hochela, Rudolfa Dobiáša 

s názvom „Poézia a modlitba“, 

 prezentácia zborníka literárnych prác 

členov klubu s názvom „To sme my“, 

pri príležitosti 20. výročia vzniku LK. 
 

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

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

 Psychofarmaká  - diskutoval MUDr. R. Košťan,  

 Moja psychická porucha a moji blízki - diskutovala MUDr. P. Vranková, 

 Poruchy osobnosti - diskutovali MUDr. B. Birešová, PhDr. T. Divéky, PhD., 

 Vzťah matka – dieťa a depresívna porucha v dospelosti - diskutovali MUDr. P. 

Ayaziová, MUDr. M. Ranincová, 

 Čo vieme o bipolárnej afektívnej poruche? -  diskutovali  MUDr. B. Bírešová, Mgr. S. 

Velecká, 

 Láska, sex, zamilovanosť – diskutoval MUDr. J. Hašto PhD,  

 Psychofarmaká v našom živote – diskutoval MUDr. R. Košťan, 

 Ako nás ovplyvňujú negatívne zážitky – diskutoval MUDr. D. Ralus, 

 Kedy hovoríme o chronickej insomnii – diskutoval MUDr. B. Moťovský, 

 Relaxácia v každodennom živote – diskutovali MUDr. K. Kusá, T. Hrušovská. 

 

VKMR posilnila partnerstvá o spolupráci s kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesta Trenčín a inými organizáciami: 

 v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne zorganizovala: 

- seminár Psychoterapia, socioterapia a dieťa s paralelnými workshopmi, 

- medzinárodné výtvarno-literárne sympózium Ora et Ars – Skalka 2016, 

 v spolupráci s mestom Trenčín zorganizovala: 

- Noc literatúry – čítanie na netradičných miestach, 

- Prednášku D. Dvořákovej v rámci Slovinských dní v Trenčíne, 

- prezentáciu novej legendy a knižky významnej osobnosti slovenskej 

pantomímy Vlada Kulíška „Porro – hradný šašo“, ilustrovanej výtvarníkom 

J. Vydrnákom, 

- kultúrno-historický seminár OKNO nielen do archeológie: sprievodné 

podujatie výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars – Skalka 2016, 

- autorské čítanie J. Zambora, I. Hochela, R. Dobiáša – Poézia a modlitba 

v rámci výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars – Skalka 2016, 
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Obrázok 3 (Uvedenie do života publikácie 

„110 rokov trenčianskeho futbalu“) 

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

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

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

 v spolupráci s KO Úniou žien Slovenska v Trenčíne uskutočnila: 

- okresné a krajské kolo 49. ročníka umeleckého prednesu poézie a prózy 

Vansovej Lomnička, 

- besedu s historikmi Danielou Dvořákovou a Petrom Bystrickým - spoluautormi 

knihy Človek a svet zvierat v stredoveku, 

- prezentáciu knihy Pavla Dvořáka „Lovci mamutov a tí druhí“, 

- besedu „Telo napovie“ s terapeutkou Antoniou Krzemieňovou, 

- prezentáciu knihy Ivany Lackovej „Muž na úteku, žena dolu hlavou“, 

- prednášku J. Rezníka v rámci roka S. Hurbana – Vajanského, 

- charitatívne stretnutie „Svet stále lásku má“, 

 v spolupráci s MO Matice slovenskej v Trenčíne zorganizovala: 

- krajskú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy seniorov 

trenčianskeho kraja, 

- pietnu spomienku pri náhrobníku Janka a Karola Štúrovcov, 

- prezentáciu básnickej zbierky členky LK Omega Blaženy Urbanovej „Človek 

človeku človekom“, 

- prednášku J. Rezníka v rámci roka S. Hurbana – Vajanského, 

- prezentáciu knihy I. Grušpiera: Prameň zázrakov, 

- 24. ročník literárnej súťaže „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“, 

 v spolupráci so združením WUG (Windows User Group) organizovala diskusie 

o najnovších informačných technológiách, 

 v spolupráci s Klubom starých Trenčanov MO MS v Trenčíne zorganizovala 

prednášky regionálneho historika Vojtecha Brabenca s diskusiou o viacerých 

významných kapitolách dejín priemyslu v Trenčíne na tému „Niekdajšie trenčianske 

zbrojné a príbuzné podniky“, pre deti interaktívnu besedu „Šifrujeme s Julesom 

Vernom“, prednášku „Spomienka na Dohnányiovcov“, 

 v spolupráci s futbalovým klubom 

AS Trenčín na pôde knižnice 

zorganizovala prezentáciu knihy 

„110 rokov trenčianskeho futbalu“ za 

účasti žijúcich legiend a významných 

osobností futbalového hnutia 

v Trenčíne, 

 v spolupráci s Trenčianskou 

univer-zitou Alexandra Dubčeka 

v Tren-číne a Slovenskou 

akadémiou vied zorganizovala 

prednášku pracovníka 

Elektrotechnického ústavu SAV 

Jozefa Drgu „Temná hmota“ 

o záhadách vo vesmíre, 

 s vydavateľstvom IKAR zorganizovala prezentáciu kníh I. Lackovej, J. Banáša, A. 

Čermákovej, 

 s vydavateľstvom YUDINY zorganizovala prezentáciu literárnej tvorby Evy 

Bodnárovej,  

 s vydavateľstvom Artis Omnis zorganizovala prezentáciu kníh E. Jarkovskej, T. 

Mackovej, E. Šrankovej, 
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Obrázok 4 (Stop násiliu na ženách) 

 v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky na Slovensku zorganizovala 

prednášku historičky Daniely Dvořákovej „Barbora Celjská – čierna kráľovná“. 

 

VKMR rozšírila sieť marketingových a mediálnych partnerstiev založených 

na princípe reciprocity za účelom materiálno-technického a propagačného zabezpečenia 

projektu „Letná čitáreň“, v rámci ktorého poskytuje knihy, noviny a časopisy bezplatne 

a pre všetkých záujemcov od júna do septembra. 

 

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

nevidiacich a slabozrakých, ZUŠ K. Pádivého 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  

 

V súlade s Národným programom rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným 

postihnutím VKMR prispievala k odstraňovaniu bariér v prístupe k realizovaným aktivitám, 

k zmierneniu sociálnych rozdielov, izolácie a marginalizácie znevýhodnených skupín 

obyvateľstva: 

 ako jediná inštitúcia v Trenčíne požičiavala 28 slabozrakým a nevidiacim občanom 

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

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

pre nevidiacich a slabozrakých v trenčianskej knižnici, 

 spolupracovala so Slovenským hemofilickým združením pri organizovaní „Kvapky 

krvi“,   

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

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

a prednáškach s odborníkmi, 

 pre telesne postihnutých poskytovala bezbariérový prístup v pracoviskách na Jaselskej 

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

 špeciálne aktivity realizovala pre žiakov Špeciálnej základnej školy internátnej 

Vladimíra Predmerského v Trenčíne, 

 formou odborných prednášok  predstavila osobnosť Ľ. Podjavorinskej a tému 

zdravého životného štýlu seniorom v zariadení Seniorvilla v Trenčíne, 

 pre 67 seniorov uskutočnila 34 inštruktáží na zvládnutie základov práce s PC 

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

  v spolupráci s Policajným zborom 

SR zorganizovala prednášku pre 

študentov SŠ zameranú na 

problematiku eliminácie násilia,   

 knižnica spolupracovala s 

Trenčianskou nadáciou na tradičnom 

predvianočnom projekte venovanom 

deťom zo sociálne slabších či 

mnohodetných rodín a deťom 

osamelých matiek s názvom Otvor 

srdce, daruj knihu. Aktivita spočíva 

v kúpe a následnom darovaní knihy,  

spája detské túžby s ochotou pomôcť, 
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Obrázok 5 (Deti na prezentácii knihy o novej 

trenčianskej legende: PORRO – hradný šašo) 

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

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

pri poskytovaní knižnično-informačných služieb a pod. 

3.2.3 Voľnočasové a vzdelávacie aktivity detí a mládeže  

 

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

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

upevňovanie čitateľských návykov, na zmysluplné využívanie voľného času a ponuku 

preventívnej alternatívy proti asociálnym javom v spoločnosti: 

 zorganizovala 331 podujatí a 12 tematických výstav zameraných adresne na detského 

čitateľa s účasťou 8 321 detských návštevníkov. 

 pre žiakov ZŠ a SŠ zorganizovala 90 exkurzií a hodín informatickej výchovy  - Vitajte 

v knižnici, 

 žiakom sprostredkovala osobné 

stretnutia a besedy so spisovateľmi: 

B. Jobusom, V. Kulíškom, M. 

Ivaničkovou, S. Havelkovou, J. 

Beňom, P. Nagyovou-Džerengovou, 

B. Kardošovou a výtvarníkom J. 

Vydrnákom,  

 v šk. roku 2015/2016 zorganizovala 

52. ročník medziškolskej a medzi-

triednej súťaže v čítaní, Čítajme 

všetci - čítanie je super, do ktorej sa 

zapojilo 498 žiakov z 23 tried zo ZŠ 

v Trenčíne, 

 zorganizovala 14. ročník krajskej 

literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme, do ktorej sa zapojilo 136 žiakov 

z Trenčianskeho kraja, ktorí poslali 174 súťažných literárnych prác, 

 podieľala sa na organizovaní krajského seminifinále akreditovanej súťaže v prednese 

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

Flower 2016, 

 zapojila sa do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom organizovaného 

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

v 2 pracoviskách VKMR 145 detí, vrátane chovancov DD Lastovička, 

 detský čitateľský maratón organizovaný UNICEF, SAK a Linkou detskej istoty 

„Čítajme si...“, v rôznych lokalitách mesta aktívne absolvovalo 984 žiakov ZŠ, 

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

79 detí vypočulo úryvky z obľúbených detských kníh a Celé Slovensko číta deťom aj 

na Mikuláša, ktorého sa zúčastnilo 338 detí, 

 zorganizovala slávnostný zápis do knižnice na všetkých pobočkách – Pasovanie 

prvákov v knižnici,   

 organizovala interaktívne besedy: Šifrujeme s Julesom Vernom , Nechcem byť žabou, 

Očko Špehúň, Sofia a tekvička, 

 v pracovisku literatúra pre deti a mládež pomáhalo pri viacerých aktivitách 

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

 naďalej  bezplatne poskytovala KIS deťom z Detského domova Lastovička 

v Trenčíne,  
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 pravidelne mesačne ponúkala školským klubom vo všetkých pracoviskách priestor 

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

Škriatkovia z ríše rozprávok, Nechcem byť žabou, Učíme sa spolu a pod., 

 poskytovala priestory na prezentáciu literárnej a výtvarnej činnosti a hudobnej 

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

 inštalovala aktuálne tematické  výstavky kníh pre deti a ďalšie. 

 

Ďalšie podujatia obsahuje kapitola 3.8 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

a Príloha č. 3. 

 

3.2.4 Doplnkové služby  

 

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

tlač, pripojenie k wifi.  

 

3.3 Registrovaní používatelia, fyzická a virtuálna návštevnosť knižnice  
 

K 31.12.2016 knižnica evidovala 8 580 registrovaných používateľov, z toho 1 849 detí 

do 15 rokov.      

                                                                                                   

VKMR zaznamenala 152 803 návštevníkov, z toho fyzicky knižnicu navštívilo 125 203 

registrovaných i neregistrovaných návštevníkov, návštevníkov kultúrno-spoločenských 

podujatí a používateľov internetu pre verejnosť.  

 

Webovú stránku knižnice navštívilo 27 600 virtuálnych návštevníkov, ktorí zrealizovali  

172 895 zobrazení stránky a využili možnosti vyhľadávania v on-line katalógu VKMR, 

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

„Spýtajte sa knižnice“.   

 

 

 
Graf 4 (Návštevníci knižnice) 

Dospelí 
návštevníci; 
 96 740; 63% 

Detskí návštevníci; 
28 463; 19% 

Virtuálni 
návštevníci;  
 27 600; 18% 

NÁVŠTEVNÍCI KNIŽNICE 
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Graf 5 (Používatelia knižnice – porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka) 

 

3.4   Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 
 

Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť bola súčasťou knižnično-

informačných služieb knižnice: 

 VKMR koordinovala bibliografickú a edičnú činnosť verejných knižníc Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, uskutočnila krajskú poradu bibliografov, 

 získavala, spracovávala, sprístupňovala a archivovala regionálne dokumenty 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, návštevníkom poskytovala informácie 

ako oficiálne Informačné miesto Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

 excerpovala 65 titulov regionálnych,  220 titulov  celoslovenských periodík  

a analyticky spracovávala regionálne zborníky a publikácie do elektronickej 

regionálnej článkovej databázy, ktorá obsahuje  88 516 záznamov,  

 priebežne dopĺňala elektronickú bibliografickú databázu špeciálnych regionálnych 

dokumentov TSK v  module Brožúry,  ktorá obsahuje 3 096 záznamov    

 dopĺňala regionálnu databázu osobností a udalostí REGIO, ktorá obsahuje 3 789 

záznamov,  

 na požiadanie vypracovala 135 rešerší, 

 poskytla 12 902 registrovaných bibliografických a faktografických informácií, 11 107 

elektronických referenčných služieb zo všetkých vedných oblastí a informácií 

vyplývajúcich zo zmluvy s Úradom priemyselného vlastníctva a Parlamentnou 

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

 poskytla 1 170 ARI (adresných informácií) pre odborných pracovníkov, samosprávu 

a štátnu správu trenčianskeho regiónu, 

 poskytovala konzultačné a poradenské služby, 

 realizovala informačnú výchovu žiakov ZŠ, SŠ, 

 archivovala dokumenty o VKMR. 
 

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

zameraním.  
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3.5 Edičná a publikačná činnosť  
 

Edícia Bibliografia 

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

Nové Mesto nad Váhom a Trenčín na rok 2016. Zost. Mgr. P. Dombaiová. - 81 s. 

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

Nové Mesto nad Váhom a Trenčín na rok 2017. Zost. Mgr. P. Dombaiová. - 96 s. 

 Kalendár výročí osobností Nového Mesta nad Váhom v  r. 2017.  Zost. E. Struhárová.- 

9 s. - elektronický zdroj 

 Kostolná Záriečie : výberová bibliografia. Zost. E. Struhárová. - 4. s. – elektronický 

zdroj 

 Kultúra a osveta v tlači: odporúčajúca bibliografia. Zost. Eva Struhárová.- 5 s. -          

      elektronický zdroj 

 Eva Bodnárová : bibliografický leták. Zost. E. Struhárová. - 16 s. 

 Marta Gergelyová : bibliografický leták. Zost. Mgr. Petra Dombaiová.- 4 s. 

 Omšenie: výberová bibliografia. Zost. J. Tvrdoňová. - 4 s. - elektronický zdroj 

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

2016. Zodp. red. Ing. G. Krokvičková. - 6 s. 

Edícia Dokumentácia 

 Plán činnosti na rok 2016. Zodp. red.: Ing. G. Krokvičková - 14 s. 

 Plán činnosti na rok 2017. Zodp. red.: Ing. G. Krokvičková - 13 s.   

 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2015. Zodp. redaktor Ing. G. 

Krokvičková - 51 s. 

 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za 1. polrok 2016. Zodp. redaktor Ing. G. 

Krokvičková - 32 s. 

Edícia Metodika 

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

Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2016, roč. 34 , č. 1/2016, 21 s. 

Iné 

 Babi, pošli mi to mejlom: Bulletin inštruktážneho kurzu pre seniorov v trenčianskej 

knižnici (2006 – 2016). Trenčín, VKMR, 2016. 35 s. 

 

Publikačná činnosť pracovníkov knižnice bola zameraná na propagáciu a zviditeľňovanie 

služieb knižnice a na jej aktivity. 

 

Publikačná činnosť o knižnici – Príloha č. 2 

 

3.6 Metodická činnosť  
 

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

a Zriaďovacej listiny VKMR. 

Metodické pôsobenie knižnica realizovala v troch rovinách: krajskej, regionálnej 

a vo vnútri vlastnej knižnice: 

 

a) v krajskej pôsobnosti 

 koordinovala, metodicky a poradensky usmerňovala regionálne knižnice v TSK,  
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 poskytovala odborné rady a skúsenosti pri zvládnutí rutinnej prevádzky KIS Clavius, 

synchronizácii automatizovaných knižnično-informačných procesov v rámci 

Trenčianskeho kraja,  

 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, 

 zúčastňovala sa na tvorbe  a udržiavaní súborného katalógu 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 35 metodických konzultácií), 

zaškoľovala knihovníkov obecných knižníc, 

 poskytovala odborné konzultácie k elektronizácii knižničných procesov v knižniciach 

regiónu,  

 zrealizovala 31 metodických návštev obecných knižníc, 

 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 

 garantovala a koordinovala automatizáciu knižničných procesov v KIS Clavius 

vo všetkých pracoviskách VKMR, zabezpečovala plynulý chod softvérového 

a hardvérového vybavenia knižnice, 

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

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

Regionálneho knižnično-informačného systému,  

 metodicky usmerňovala a poskytovala odbornú inštruktáž pri práci s automatizovanými 

knižničnými procesmi pracovníkom knižnice, 

 priebežne aktualizovala web stránku knižnice, 

 v KIS Clavius spracovávala informácie z oblasti knihovníctva a požičiavala knihovnícku 

literatúru, 

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

 

3.7  Elektronizácia knižnično-informačných procesov        
 

VKMR bola súčasťou Regionálneho knižničného informačného systému so spoločným 

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

Prevádzka knižnično-informačných služieb bola na všetkých pracoviskách plne 

automatizovaná v KIS Clavius, využívané boli moduly akvizície všetkých druhov 

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

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

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

   

Stav výpočtovej techniky k 31.12.2016 predstavoval 72 osobných počítačov (15 z nich 

je určených na vyradenie pre zastaranosť a nefunkčnosť), 2 notebooky a 1 server. 
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V r. 2016 knižnica získala spolu 15 nových PC: 6 PC zakúpila z vlastných finančných zdrojov 

(PC určené na výmenu zastaraných a nefunkčných PC pre pracovníkov), 9 PC získala 

prostredníctvom projektu, ktorý výrazne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 

umenia (PC určené pre používateľov a návštevníkov knižnice). 

 

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 3 PC v pracovisku 

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

na Jaselskej ul. 

 

Knižnica bola naďalej pripojená na internetovú sieť Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

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

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

k internetu.  

Registrovaným používateľom študovne na Jaselskej ul. bolo k dispozícii bezplatné 

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

pripojenie naraz vyše dvadsiatim používateľom.  

Na internet bolo v knižnici k 31.12.2016 pripojených 47 pracovných staníc, z toho 14 

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

 

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

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

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

knižnice“ využilo 27 600 virtuálnych návštevníkov, ktorí zrealizovali 172 895 zobrazení 

stránky.  

Ukazovateľ Plán  2016 
Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Percento 

plnenia 

Počet PC 60 72 (z toho 15 na vyrad.) 120,00 

Počet PC s pripojením na internet 48 47 97,92 

Počet PC s internetom pre verejnosť 14 14 100,00 

Počet návštevníkov web stránky - 27 600 - 

  Tabuľka 5 (Výpočtová technika)                          

3.8 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Kultúrne a vzdelávacie aktivity knižnice sa zameriavali na propagovanie pôvodnej 

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

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

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

a významné osobnosti Trenčína a Trenčianskeho kraja. 
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Obrázok 6 (Beseda so šansonierkou A. 

Čermákovou, spojená s prezentáciou jej knihy 

rozhovorov s Antonom Srholcom) 

VKMR uskutočnila 454 kultúrno-

spoločenských a vzdelávacích podujatí, 

z toho 331 pre deti do 15 rokov. Navštívilo 

ich  11 870  návštevníkov,  z toho 8 321 detí 

do 15 rokov: 

 verejnosti predstavila spisovateľov: R. 

Dobiáša, E. Učňovú, D. Dvořákovú, 

P. Bystrického, J. Rezníka, B. Jobusa, E. 

Khidayer, C. Labas, E. Bodnárovú, P. 

Dvořáka, J. Beňa, M. Stana, A. 

Krzemieňovú, B. Urbanovú, I. Lackovú, 

V. Kulíška, B. Kardošovú, A. 

Čermákovú, M. Radosu, M. Knitla, P. 

Kotrbu, I. Bulíka, J. Beňu, I. Grušpiera, 

P. Nagyovú-Džerengovú, J. Banáša  

a iných, 

 VKMR v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“ predstavila návštevníkom kultúrno-

spoločenských podujatí nasle-dovné významné osobnosti kultúrneho života s väzbami 

na Trenčín: A. Dvoranovú, R. Dobiáša, V. Brabenca, J. Drgu, E. Bodnárovú, 

B. Urbanovú, R. Margoča, V. Kulíška, I. Bulíka,  B. Kardošovú, 

 VKMR v rámci cyklu „Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja“ predstavila 

návštevníkom kultúrno-spoločenských podujatí M. Stana, I. Grušpiera - významné 

osobnosti kultúrneho života s väzbami na trenčiansky región,  

 v Týždni slovenských knižníc 2016 VKMR uskutočnila 18 podujatí s 326 návštevníkmi. 

Súčasne, v rámci Týždňa otvorených dverí, sa bezplatne do knižnice prihlásilo 77 nových  

čitateľov. 

 

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

informačné služby, časti Knižnica ako otvorený komunitný priestor a Voľnočasové 

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

 

 Pri organizovaní podujatí VKMR spolupracovala so všetkými typmi školských 

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

vzdelávacími a spoločenskými organizáciami, spolkami, klubmi, občianskymi združeniami 

a pod.  

  

 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli realizované pod záštitou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, 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 

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. 323/2015 zo dňa 23.11.2015 

nám Trenčiansky samosprávny kraj určil Rozpis rozpočtu č. 71/810/1/2016 na rok 2016 

nasledovne: výnosy – dotácia TSK 674 679 Eur. Záväzné ukazovatele vo výdavkovej časti 

boli určené nasledovne:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV 390 648 Eur 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 136 531 Eur 

630 Tovary a služby 147 500 Eur 

      v tom  632 Energia, voda a komunikácie 47 700 Eur 

                   635 Rutinná a štandardná údržba               12 000 Eur 

 

Na základe Rozpočtového opatrenia číslo 232/810/2/2016 nám Trenčiansky samosprávny 

kraj upravil rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti o 7 028 Eur. Finančné prostriedky – 

mimoriadna dotácia boli určené na odchodné a odvody. Ďalej bola uskutočnená úprava 

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

a príspevok do poisťovní bolo presunuté 530 € na položku EK 640 Bežné transfery.  

 

Rozpočtovým opatrením číslo 391/810/3/2016  nám Trenčiansky samosprávny kraj 

upravil rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti o 80 Eur. Finančné prostriedky boli určené 

na úhradu poplatkov za podanie projektov do Fondu na podporu umenia. 

 

Rozpočtovým opatrením číslo 486/810/4/2016 nám Trenčiansky samosprávny kraj 

upravil rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti o 1800 Eur. Finančné prostriedky boli určené 

na nákup knižničného fondu. Ďalej bola uskutočnená úprava rozpočtu vo výdavkovej časti 

medzi jednotlivými položkami rozpočtu. Z EK 620 Poistné a príspevok do poisťovní bolo 

presunuté 700 € na položku EK 640 Bežné transfery. 

 

Rozpočtovým opatrením číslo 570/810/5/2016 nám Trenčiansky samosprávny kraj 

upravil rozpočet vo výdavkovej časti. Z EK 620 Poistné a príspevok do poisťovní bolo 

presunutých 1 000 € na položku EK 640 Bežné transfery. 

 

Rozpočtovým opatrením číslo 728/810/6/2016 nám Trenčiansky samosprávny kraj 

upravil rozpočet vo výdavkovej časti. Z EK 620 Poistné a príspevok do poisťovní bolo 

presunutých 2 504 € na položku EK 630 Tovary a služby.. 

 

 

HODNOTENIE   VÝŠKY   NÁKLADOV 

 

Celkové náklady za rok 2016                                                                            747 282,85 € 

 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka celkové náklady klesli o 2 734,99 €. 

 

Spotrebované nákupy                                                                                             118 823,98 € 

a/ spotreba materiálu                                                                                               82 138,61 € 

 Nákup knižného fondu                                                                                    49 296,87 € 

 Nákup novín a časopisov                                                                                 7 656,07 € 

 Spotreba kancelárskych potrieb                                                                           994,74 € 
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 Spotreba xeropapiera, tonerov, náplní do tlačiarní                                          2 953,92 € 

 Spotreba fólie                                                                                                       260,93 € 

 Spotreba čistiacich prostriedkov                                                                         454,97 € 

 Knihársky materiál                                                                                               107,30 € 

 Nákup drobného hmotného majetku                                                               17 511,02 € 

 Nákup interiérového vybavenia                                                                           497,84 € 

 Drobný nákup – odmeny na súťaže                                                                     262,87 € 

 Drobný nákup                                                                                                   1 676,12 € 

 Spotreba PHM                                                                                                     415,96 € 

 Diaľničná známka                                                                                                  50,00 € 

 

b/ spotreba energií                                                                                                   36 685,37 € 

 Spotreba elektrickej energie                                                     11 639,87 € 

 Spotreba plynu                                                                                               17 658,61 € 

 Spotreba vody, vodné a stočné                                                                        1 492,27 € 

 Spotreba tepelnej energie                                                                                5 894,62 € 

 

Spotrebované nákupy boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyššie  

o 36 732,44 €, z toho spotreba materiálu bola vyššia o 32 425,10 € a spotreba energií bola 

vyššia o 4 307,33 €.  

V roku 2016 sme nakúpili nasledovný drobný majetok a interiérové vybavenie: baterku – 

svietidlo, switch, rezačku papiera, laminovací stroj OL 280, 6 ks počítačov FAT OEM, 6 ks 

monitorov AOC, 6 ks klávesníc Trust, 6 ks počítačových myší Trust, 5 ks čítačiek čiarových 

kódov CCD CipherLab USB, 3ks tlačiarní Samsung 2825, 6ks tlačiarní Samsung 2625, 

paginovačka Reiner, markíza Alanis, stolový držiak na čítačku čiarových kódov, prietokový 

ohrievač, zatvárač dverí Dorma, 9 ks počítačov, 9 ks monitorov AOC, 9 ks klávesníc Caynon, 

9 ks počítačových myší, 15 ks konferenčné kreslá, prietokový ohrievač EL 41, 70 ks 

banketových stoličiek, 3ks sedacie vaky, 2 ks kancelárskych kresiel, 2 ks lavice bez operadla, 

koberec Robson, 5 ks varných kanvíc Concept, 1 ks varič Koncept, laminovačka DWL A3.  

 

 

Výdavky na služby                                                                                                   20 301,12 €  

 Poštové poplatky                                                                                             1 768,40 € 

 Telekomunikačné služby Slovak Telekom                                                      4 632,63 € 

 Nájomné  - pobočka Dlhé Hony                                                                        1 755,60 € 

 Nájomné za poštový priečinok                                                                              54,00 € 

 Členské v spolkoch                                                                                             180,00 € 

 Vody z povrchového odtoku                                                                               624,49 € 

 Revízie                                                                                                               1 592,82 € 

 Cestovné náklady - Slovensko                                                                            514,65 € 

 Náklady na reprezentáciu                                                                                  2 011,12 € 

 Ochrana objektov                                                                                                 549,00 € 

 Propagácia a reklama                                                                                           380,00 € 

 Školenia, semináre                                                                                                 28,00 € 

 Drobné služby, MVS                                                                                         3 234,55 € 

 Tlač zborníka                                                                                                      600,00 € 

 Výkon BOZP, OPP a CO                                                                                  1 200,00 € 

 Oprava budov                                                                                                      919,36 € 
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 Oprava kotlov                                                                                                      147,35 € 

 Oprava výpočtovej techniky                                                                               109,15 € 

 

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

o 664,24€.  

 

 

Osobné náklady                                                                                                      551 703,13 € 

 Mzdové náklady vyplácané na základe pracovných zmlúv                         388 204,81 € 

 Dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti                                              3 087,69 € 

 Zákonné sociálne náklady                                                                             133 659,51 € 

 Dočasná práceneschopnosť                                                                               2 393,92 € 

 Sociálne náklady – stravovanie zamestnancov                                               19 998,88 € 

 Náklady na tvorbu SF 1,25%                                                                           4 300,32 € 

 Vstupné lekárske prehliadky                                                                              58,00 € 

 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli osobné náklady nižšie o 52 178,46 

€, z toho mzdové náklady vyplácané na základe pracovných zmlúv boli nižšie o 28 755,19 €, 

dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti boli vyššie o 18,62 €, zákonné sociálne náklady 

boli nižšie o 11 864,99 €, dočasná práceneschopnosť bola vyššia o 432,86 €, náklady 

na stravovanie boli nižšie o 1 635,15 €, náklady na tvorbu sociálneho fondu boli nižšie 

o 293,63 €, vstupné lekárske prehliadky boli vyššie o 58,00 €. Odchodné a odstupné nebolo 

v roku 2016 vyplatené, náklady v roku 2015 predstavovali 10 138,98 €. 

Rozbor čerpania mzdových prostriedkov a rastu počtu zamestnancov 

Tarifné platy                                                 224 062,40 € 

Osobné ohodnotenie                                       57 976,44 € 

Príplatky za zmennosť                                      8 179,71 € 

Príplatky za riadenie                                         3 719,57 € 

Odmeny mimoriadne                                       48 622,74 € 

Odmeny jubilejné                                              1 458,50 € 

Náhrady za dovolenku                                      40 687,14 € 

Náhrady za prekážky v práci                             3 498,31 € 

 

Trenčiansky samosprávny kraj nám stanovil pre rok 2016 priemerný evidenčný počet 

zamestnancov prepočítaný na úväzky na 50.  

K 31.12.2016 pracovalo v našej organizácii 43 zamestnancov, priemerný evidenčný počet 

zamestnancov prepočítaný bol 41,6. V priebehu roka 2016 odišli 2 zamestnankyne 

na materskú dovolenku, 1 zamestnankyňa sa vrátila z materskej dovolenky, 3 zamestnankyne 

ukončili pracovný pomer. Do pracovného pomeru nastúpili 3  zamestnanci.  

Priemerná mesačná mzda za rok 2016 na 1 zamestnanca prepočítaná na plne 

zamestnaných predstavuje 777,65 €. 

 

Dane a poplatky                                                                                                          1 591,95 € 

 Daň z nehnuteľností                                                                                              39,00 € 

 Odvoz a likvidácia odpadu                                                                                1 146,75 € 

 Poplatky RTVS                                                                                                    406,20 € 

 

Ostatné náklady                                                                                                        15 794,48 € 

 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                       15 106,00 € 
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 Ostatné náklady – poplatky                                                                                  281,10 € 

 Zmluvné pokuty a penále                                                                                        1,42 € 

 Manká a škody                                                                                                     405,96 € 

 

Na základe Rozhodnutia predsedu TSK o odňatí správy majetku TSK, bol Verejnej 

knižnice Michala Rešetku v Trenčíne odňatý majetku TSK zo správy – chata Alpina 

a pozemky pod chatou a vedľa chaty. Cena pozemkov predstavuje sumu 15 106,00 Eur. 

 

Odpisy                                                                                                                        36 860,22 € 

 Odpisy DNHM z prostriedkov ŠR                                                                  1 208,52 € 

 Odpisy DNHM z prostriedkov VÚC                                                              35 256,78 € 

 Odpisy DNHM z vlastných zdrojov                                                                    394,92 € 

 

Finančné náklady                                                                                                           107,97 € 

 Bankové poplatky                                                                                                20,41 € 

 Poplatky LITA                                                                                                       87,57 € 

 

Rezervy na nevyfakturované dodávky                                                                      2 100,00 € 

 Vytvorenie rezerv na nevyfakturované dodávky                                              2 100,00 € 

 

 

HODNOTENIE   VÝŠKY   VÝNOSOV 

 

Celkové výnosy za rok 2016 predstavujú čiastku                                               760 308,52 € 

 

Tržby z predaja vlastných výkonov a služieb                                                         33 803,51 € 

 Tržby za vlastné výkony a služby                                                                  26 885,44 € 

 Tržby za kopírovacie práce                                                                               2 856,95 € 

 Tržby za používanie výpočtovej techniky                                                        3 361,12 € 

 Tržby za rešeršné služby v bibliografii                                                                700,00 € 

 

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

a služieb klesli o 1 089,90 €. 

 

Ostatné výnosy                                                                                                           3 343,90 € 

 Slovnaft – poskytnutá zľava                                                                                  2,97 € 

 Dobropisy                                                                                                       3 340,93 € 

 

Zúčtovanie rezerv z prevádzkovej činnosti                                                              4 290,00 € 

 Rozpustenie rezervy na nevy fakturované dodávky                                         4 290,00 € 

 

 

Výnosy z bežných a kapitálových transferov                                                       718 871,11 € 

 Výnosy z bežných transferov VÚC                                                              664 003,93 € 

 Výnosy z kapitálových transferov VÚC                                                         35 256,78 € 

 Výnosy z bežných transferov zo ŠR                                                               18 176,88 € 

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

 Výnosy z bežných transferov od subjektov mimo verejnej správy                     225,00 € 
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V priebehu roka 2016 sme získali nasledovné finančné príspevky: 

 

Na základe Zmluvy č. 17/2016 o poskytnutí dotácie Mesto Trenčín poskytlo VKMR 

dotáciu vo výške 413 Eur na pokrytie časti nákladov spojených s projektom „Motivačné 

súťaže v čítaní a tvorivom písaní“. Podujatie sa uskutočnilo v mesiacoch marec - jún 2016. 

Finančný príspevok vyčerpaný a vyúčtovaný. 

  

Na základe Zmluvy č. KIS-D-21/2016 o poskytnutí dotácie  z grantového programu 

Mesta Trenčín v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti poskytlo Mesto Trenčín 

VKMR dotáciu vo výške 200 Eur na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením 

projektu  To sme my – zborník literárnych prác členov Literárneho klubu Omega. 

Finančný príspevok vyčerpaný a vyúčtovaný.  

 

Dňa 14.3.2016 bola podpísaná medzi VKMR a Ministerstvom kultúry Slovenskej 

republiky Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 

Ministerstva kultúry SR na rok 2016 číslo: MK – 4334/2016/3.2. Predmetom zmluvy je 

poskytnutie dotácie prijímateľovi na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom ZŠ, SŠ 

a pedagogickým zamestnancom prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov.  Za rok 

2016 knižnica vyzbierala 497 ks kultúrnych poukazov v celkovej hodnote 497 €. 

 

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-612-03581 Fond na 

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

komunitných aktivít, realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť. Minimálna výška 

povinného spolufinancovania projektu bola 79,00 Eur. K 31.12.2016 boli finančné 

prostriedky vyčerpané. 

 

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-611-03580 Fond na 

podporu umenia poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 6 000,00 Eur na realizáciu 

odbornej činnosti knižnice, obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov – 

nákup výpočtovej techniky. Minimálna výška povinného spolufinancovania projektu bola 

316,10 Eur. K 31.12.2016 boli finančné prostriedky vyčerpané vo výške 5 566,88 Eur 

a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 433,12 Eur boli vrátené na bežný účet Fondu na 

podporu umenia. 

 

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03583 Fond na 

podporu umenia poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 10 000,00 Eur na akvizíciu 

knižničného fondu. Minimálna výška povinného spolufinancovania projektu bola 535,00 Eur. 

K 31.12.2016 boli finančné prostriedky vyčerpané. 

 

  

PODNIKATEĽSKÁ  ČINNOSŤ 

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

vlastníkom živnostenského listu. 

 

HOSPODÁRSKY  VÝSLEDOK 

        Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne za rok 2016 vykázala šetrenie vo výške 

13 025,67 €. 

 

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY 

Na rok 2016 neboli knižnici schválené kapitálové výdavky. 
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FINANČNÉ  ÚČTY 

Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2016               38 318,76 € 

z toho: 

 dotačný účet                                                                                                             0,00 € 

 základný účet                                                                                                   35 358,63 € 

 účet sociálneho fondu                                                                                        2 960,13 € 

 účet darov a grantov                                                                                                 0,00 € 

 

Zostatok cenín – stravné lístky k 31.12.2016                                                            2 466,32 € 

 

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici k 31.12.2016                                      0,00 € 

 

 

ZÚČTOVACIE  VZŤAHY k 31.12.2016 

Záväzky                                                                                                                    40 794,82 € 

z toho: 

 dodávatelia                                                                                                     2 236,85 € 

 zamestnanci                                                                                                   21 063,38 € 

 inštitúcie zdravotného a sociálneho poistenia                                               13 460,77 € 

 ostatné priame dane – na mzdy                                                                       2 354,47 € 

 záväzky voči OZPK                                                                                           159,35 € 

 ostatné záväzky - publikácie TSK                                                                   1 520,00 € 

 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy                                                    1 476 525,89 € 

z toho: 

 zúčtovanie transferov z rozpočtu VÚC                                                     1 475 356,87 € 

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

 

Rezervy                                                                                                                     2 100,00 € 

z toho: 

 ostatné krátkodobé rezervy                                                                             2 100,00 € 

 

Pohľadávky                                                                                                                    438,90 € 

z toho: 

 krátkodobé pohľadávky (Trenzdroj)                                                                    438,90 € 

 

Časové rozlíšenie                                                                                                         8 339,67 € 

 náklady budúcich období (časopisy)                                                                 8 339,67 € 

 

Časové rozlíšenie                                                                                                         5 659,83 € 

 výnosy budúcich období – kapitálový transfer                                                 5 659,83 € 

PRÍJMY  A VÝDAVKY ROZPOČTU  ZA ROK  2016 

 

PRÍJMY          721 312,60 € 

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce            613,00 € 

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu      17 563,88 € 

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC     664 003,93 € 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb        33 803,51 € 

Príjmy z dobropisov             2 244,34 € 
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Z vratiek              2 216,25 € 

Iné                  867,69 € 

 

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV   20 960,92 € 

 

VÝDAVKY          706 914,89 € 

Tarifný plat 270 305,92 € 

Osobný príplatok   58 388,81 € 

Ostatné príplatky   11 872,03 € 

Odmeny   50 081,24 € 

Poistné do VšZP   35 602,91 € 

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     2 636,22 € 

Poistné do Sociálnej poisťovne  98 562,18 € 

Energie   35 086,19 € 

Vodné, stočné    2 116,76 € 

Poštovné a telekomunikačné služby    6 340,17 € 

Komunikačná infraštruktúra        100,80 € 

Cestovné náhrady       514,65 € 

Interiérové vybavenie     5 383,17 € 

Výpočtová technika    11 219,18 € 

Všeobecný materiál     9 451,07 € 

Špeciálny materiál        338,00 € 

Knihy, noviny, časopisy   58 235,90 € 

Reprezentačné     2 011,12 € 

Palivo, mazivá, oleje         444,55 € 

Karty, známky, poplatky          50,00 € 

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov        584,71 € 

Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov        332,00 € 

Nájomné budov     1 755,60 € 

Školenia, kurzy, semináre          28,00 € 

Konkurzy a súťaže        317,98 € 

Všeobecné služby     6 499,77 € 

Špeciálne služby     1 000,55 € 

Stravovanie   19 053,79 € 

Prídel do sociálneho fondu    4 308,28 € 

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru    3 055,70 € 

Transfery na členské príspevky       180,00 € 

Transfery na odchodné    6 657,80 € 

Transfery na nemocenské dávky    2 417,67 € 

Poplatky a odvody      390,22 € 

Dane      1 591,95 € 
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5 Prílohy  

Príloha č. 1.  

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2016 

Ukazovateľ Mer. 

jedn. 
Plán 2016 Skutočnosť  

k 31.12.2016 
Percento  

plnenia 

Knižničný fond kn.j. 221 700 220 805 99,60 

počet odoberaných titulov periodík titul 289 258 89,27 

Výpožičky spolu kn.j. 380 000 330 054 86,86 

v tom: odborná literatúra pre dospelých kn.j. - 103 802  

            krásna literatúra pre dospelých kn.j. - 116 571  

            odborná literatúra pre deti kn.j. - 6 761  

            krásna literatúra pre deti kn.j. - 35 979  

            výpožičky periodík kn.j. 86 000 65 109 75,71 

            špeciálne dokumenty kn.j. - 1 832  

 Zo špeciálnych dokumentov: elektronické kn.j. - 14  

                                                   audiovizuálne kn.j. - 974  

                                                iné kn.j. - 844  

z výpožičiek spolu: prezenčné výpožičky kn.j. - 70 755  

žiadanka MVS zaslaná iným knižniciam kn.j. - 310  

žiadanka MVS doručená z iných knižníc  kn.j. - 360  

počet výpožičiek na 1 obyvateľa kn.j. 6,90 6,01 87,10 

počet výpožičiek na 1registr.používateľa  kn.j. 41,50 38,47 92,70 

Registrovaní používatelia osoba 9 230 8 580 92,96 

z toho deti do 15 rokov osoba 2 040 1 849 90,64 

% používateľov z počtu obyvateľov osoba 16,80 % 15,60% 
92,86 

Počet fyzických a virtuálnych návštevníkov 

knižnice 
osoba 170 000 152 803 89,88 

                z toho účastníkov podujatí       osoba - 11 870  

                z toho virtuálnych návštevníkov osoba - 27 600  

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia poduj. 450  454 100,89 

počet dislokovaných pracovísk* pobočka 5 5 100 

počet obyvateľov k 1.1.2017 osoba - 55 000  

* 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 

Boxerská legenda Ján Zachara: Zloba v ringu nemá miesto. [Džentlmen z ringu Ján Zachara – 

beseda vo VKMR pobočka Kubra  8.12.2015] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 1 (11.1.2016), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Knižnica mení čas začiatku kultúrnych podujatí. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 3 (25.1.2016), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Bývalý politický väzeň ukryl drahokamy do knižky pre deti. [Rudolf Dobiáš – prezentácia 

knihy Perličky na slniečku  4.2.2016] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 6 (15.2.2016), s. 9 

 

Martinák, Peter 

Island je bezpečný, v noci na ulici nikoho nestretnete. [Eva Učňová – Island – Život 

s nádychom ľadu beseda  16.2.2016] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 8 (29.2.2016), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Seniori z Trenčianskeho kraja súťažili v prednese poézie a prózy. [Súťaž seniorov v prednese 

poézie a prózy vo VKMR – krajská prehliadka  9.3.2016] 

In: Obecné noviny. – Roč. 26, č. 11-12 (22.3.2016), s. 27 

 

Martinák, Peter 

Trenčianska knižnica ponúka novú službu. [REGIO knižnica – nová elektronická služba 

VKMR  marec 2016] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 12 (29.3.2016), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Noc literatúry sa začala v Trenčíne ešte pred zotmením. [Noc literatúry 2016 – Letná čitáreň 

VKMR  11.5.2016] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 20 (23.5.2016), s. 4 

 

Martinák, Peter 

Knižnica opäť otvára letnú čitáreň – širokej verejnosti i novým výzvam. 

In: Pardon. – Roč. 24, č. 22 (4.6.2016), s. 1 
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Martinák, Peter 

Knižnica verejnosti opäť otvára letnú čitáreň. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 22 (7.6.2016), s. 9 

 

Struhárová, Eva 

Janko a Karol Štúrovci. 

Trenčiansky Evanjelik. – Roč. 18, č. 1 (2016), s. 2 

 

Struhárová, Eva 

Kultúra a osveta v tlači. Odporúčajúca bibliografia. 

In: Kultúrne spektrum: Časopis trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne. – Č. [1] 

(marec 2016), s. 24-25   

 

Poláková, Jana 

Spomienka na Annu Štúrovú. [Spomienkové podujatie pri hrobe Anny Štúrovej rod. 

Michalcovej  24.8.2016] 

In: Trenčiansky Evanjelik. – Roč. 18, č. 2 (2016), s. 7 

 

Kubica, Ján 

Z textov Tamary Nešporovej.  

In : Okno nielen do archeológie : Kultúrno-historická príloha katalógu 9. ročníka 

medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars – Skalka 2016 / zostavil Igor 

Zmeták. - Trenčín : Mesto Trenčín, 2016. - S. 14-21. - ISBN 9788097235390 

 

Martinák, Peter 

Spomienky na Tamaru (kolegovia nezabúdajú na významnú archeologičku). 

In : Okno nielen do archeológie : Kultúrno-historická príloha katalógu 9. ročníka 

medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars – Skalka 2016 / zostavil Igor 

Zmeták. - Trenčín : Mesto Trenčín, 2016. - S. 22-27. - ISBN 9788097235390 

 

Martinák, Peter 

Novú sezónu v knižnici otvorí duo Kardošová – Radeva. [Barbora Kardošová a Táňa Radeva 

– prezentácia audioknihy Šialene milovaná   6.9.2016] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 35 (6.9.2016), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Na ulicu života mu stále svieti milovaná Marienka. [Rudolf Samuel – životopisná kniha Ulica 

môjho života]   

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 40 (11.10.2016), s. 9 

 

Martinák, Peter 

Aby vykopal poklad, musí zistiť, kde je zakopaný pes. [Barbora Kardošová – prezentácia 

knihy Traja kamoši a fakticky fantastický poklad  13.12.2016]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 50-51 (20.12.2016), s. 8 

https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=Okno%20nielen%20do%20archeol%F3gie%20/%20zostavil%20Igor%20Zmet%E1k
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=Okno%20nielen%20do%20archeol%F3gie%20/%20zostavil%20Igor%20Zmet%E1k
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=Okno%20nielen%20do%20archeol%F3gie%20/%20zostavil%20Igor%20Zmet%E1k
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=Okno%20nielen%20do%20archeol%F3gie%20/%20zostavil%20Igor%20Zmet%E1k
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=Okno%20nielen%20do%20archeol%F3gie%20/%20zostavil%20Igor%20Zmet%E1k
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=Okno%20nielen%20do%20archeol%F3gie%20/%20zostavil%20Igor%20Zmet%E1k
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Martinák, Peter 

Dôchodcov učia mejlovať už desať rokov. [Babi, pošli mi to mejlom – inštruktáž práce s PC 

a internetom pre seniorov vo VKMR  2006-2016] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 50-51 (20.12.2016), s. 8  

 

 

II. O knižnici 

 

Briestenská, Dora 

Pietne stretnutie uzavrelo rok významnej osobnosti moderných slovenských dejín. [Pietne 

stretnutie pri pomníkoch Štúrovcov v Trenčíne – VKMR spoluorganizátor  12.1.2016] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 3 (25.1.2016), s. 6 

 

Ivaničková, Margita 

Ľudovít, vytrvať daj na tej púti! [Pietne stretnutie pri pomníkoch Štúrovcov v Trenčíne – 

VKMR spoluorganizátor  12.1.2016]  

In: Literárny týždenník. – Roč. 29, č. 3-4 (27.1.2016), s. 2 

 

Laurinčíková, Z. 

Flores Musarum 2015. [Oceňovanie pracovníkov VKMR za oblasť kultúry v Trenčianskom 

kraji  3.10. 2016] 

In: Kultúrne spektrum: Časopis trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne. – Č. [1] 

(marec 2016), s. 8-9   

 

Nevšedné stretnutie s hereckou legendou. [Letný podvečer s Evou Kristínovou vo VKMR  

15.7.2015] 

In: Kultúrne spektrum: Časopis trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne. – Č. [1] 

(marec 2016), s. 10   

 

Stopka, Erik 

Uši nahrádzajú nevidiacim oči. [Prezentácia nových zvukových kníh vo VKMR  16.3.2016]   

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 12 (29.3.2016), s. 6 

 

Red 

Kniha o histórii futbalu je na svete. [110 rokov trenčianskeho futbalu – krst publikácie vo 

VKMR  20.4.2016] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 18, č. 4 (5.4.2016),  

s. 8 

 

Stopka, Erik 

Deťom nahradila teplo domova škola a knižnica. [Noc s Andersenom - podujatia pre deti   

1.-2.4.2016] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 14 (11.4.2016), s. 6 
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Šimovec, Martin 

Knihu o histórii futbalu v Trenčíne pokrstili trávou z futbalového ihriska. [110 rokov 

trenčianskeho futbalu – krst publikácie vo VKMR  20.4.2016] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 17 (2.5.2016), s. 31 

 

Red 

Noc literatúry v Trenčíne. [Noc literatúry v Trenčíne 2016 – Letná čitáreň VKMR  11.5.2016] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 18, č. 5 (3.5.2016),  

s. 9 

 

Stopka, Erik 

Vďaka Pavlovi Dvořákovi opäť ožíva história. [Pavel Dvořák – prezentácia kníh Lovci 

mamutov a tí druhí a Maľované dejiny Bratislavy  3.5.2016] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 19 (16.5.2016), s. 6 

 

Knižnica opäť otvorila letnú čitáreň. 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 18, č. 6 (7.6.2016),  

s. 8 

 

Kerný, Dušan D. 

Hľadáme pevný bod, pokoj a harmóniu. [Milan Stano – Noc literatúry v Trenčíne – Letná 

čitáreň VKMR  11.5.2016]  

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 31, č. 23 (11.6.2016), s. 1   

 

mart 

V Trenčíne už po tretí raz otvorili letnú čitáreň. 

In: Obecné noviny : týždenník miest a obcí. - Roč. 26, č. 23-24 (2016), s. 27 

 

rez 

Relax pri knihe aj v centre mesta. [Letná čitáreň VKMR 2016] 

In: Trenčín región. – Roč. 1, č. 2 (júl-august), s. 3 

 

P.S. 

LK Omega vydal zborník „To sme my“. [Literárny klub Omega pri VKMR – prezentácia 

zborníka To sme my  6.10.2016] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 18, č. 11 (8.11.2016),  

s. 9 

 

Kraj ocenil ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. [Flores Musarum 2016 – oceňovanie 

pracovníkov kultúry VKMR  3.10.2016] 

In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 18, č. 11 (8.11.2016),  

s. 9 

 

 

https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=Obecn%E9%20noviny%20:%20t%FD%9Edenn%EDk%20miest%20a%20obc%ED
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Stopka, Erik 

Michal Knitl: Zjedol som, čo mi dali pred seba. [ Michal Knitl – prezentácia knihy Papuánske 

srdce  18.10.2016] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 48 (6.12.2016), s. 8 

 

Stopka, Erik 

Dobrý spisovateľ veľa číta. [Studňa sa tajne s dažďom zhovára – vyhodnotenie celoslovenskej 

literárnej súťaže  25.11.2016] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 48 (6.12.2016), s. 8 

 

Stopka, Erik 

Antonia Dvoranová: Kuba je bezpečná. [Antonia Dvoranová – beseda a prezentácia fotografií 

Kuba na vlastnú päsť 23.11.2016] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 48 (6.12.2016), s. 8 

 

Viskupičová – Kondelová, Ružena 

Poznávanie obohacuje. [Ružena Viskupičová – členka literárneho klubu Omega pri VKMR – 

život a tvorba] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 48 (6.12.2016), s. 8 

 

Šimovec, Martin 

Dvojica autorov nafotila stredné Považie z pohľadu vtákov. [Milan Paprčka a Simona 

Nádašiová – prezentácia knihy Stredné Považie z neba  16.11.2016] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 50-51 (20.12.2016), s. 14 

 

-miv- 

Slávnosti slova v Trenčíne. [Jaroslav Rezník – prednáška o S. H. Vajanskom Obsiahnuť svet, 

slúžiť domovine  5.10.2016 a Literárny klub Omega pri VKMR – prezentácia zborníka To 

sme my  6.10.2016] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 29, č. 35-36 (26.10.2016), s. 15 

 

-miv- 

Studňa sa tajne s dažďom zhovára. [Studňa sa tajne s dažďom zhovára – vyhodnotenie 

celoslovenskej literárnej súťaže  25.11.2016] 

In: Literárny týždenník. – Roč. 29, č. 41-42 (7.12.2016), s. 15 

 

III. O knižnici na internete 
 

Ivaničková, Margita 

Ľudovít, vytrvať daj na tej púti! : Po stopách rodu Ľudovíta Štúra [zverejnené  12.1.2016] 

http://www.sss-trencin.szm.com/aktuality/20160112-nahrobnik.html 

 

Struhárová, Eva 

Karol Emil Štúr [zverejnené 15.1.2016] 
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http://www.klubvtn.info/info_333b.htm 

 

Struhárová, Eva 

Janko Štúr [zverejnené 15.1.2016] 

http://www.klubvtn.info/info_333a.htm 

 

Poláková, J. – Struhárová, E. 

Pietne stretnutie na záver Roka Ľudovíta Štúra v Trenčíne [zverejnené  15.1.2016]  

http://www.klubvtn.info/info_333.htm 

 

Ivaničková, Margita 

Ľudovít, vytrvať daj na tej púti! [zverejnené 4.2.2016] 

http://matica.sk/ludovit-vytrvat-daj-na-tej-puti/ 

 

Seniori z Trenčianskeho kraja súťažili v prednese poézie a prózy [zverejnené  11.3.2016] 

http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/seniori-z-trencianskeho-kraja-sutazili-v-

prednese-poezie-a-prozy.html?page_id=292534 

 

vr 

Trenčianske futbalové dejiny dostali nového 528-stranového sprievodcu [zverejnené  

21.4.2016] 

http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/trencianske-futbalove-dejiny-dostali-

noveho-528-stranoveho-sprievodcu.html?page_id=300494 

 

Martinák, Peter 

O organ v piaristickom kostole sa delí so svojím otcom. Ten však nepozná noty [zverejnené  

15.5.2016] 

http://nastrencin.sme.sk/c/20164340/o-organ-vpiaristickom-kostole-sa-deli-so-svojim-otcom-

ten-vsak-nepozna-noty.html 

 

Letná čitáreň v Trenčíne ponúkne rekordný počet titulov [zverejnené 2.6.2016] 

http://www.teraz.sk/kultura/letna-citaren-trencin-ponuka/199691-clanok.html 

 

Celé Slovensko číta deťom: Trenčín číta deťom  [zverejnené  2.6.2016] 

http://www.celeslovenskocitadetom.sk/trencin-2-6-2016.phtml?id3=114554 

 

Knižnica verejnosti opäť otvára letnú čitáreň [zverejnené  6.6.2016] 

http://nastrencin.sme.sk/c/20183010/kniznica-verejnosti-opat-otvara-letnu-citaren.html 

 

Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium Ora et Ars Skalka 2016 [zverejnené 13.6.2016] 

http://putnickemiestoskalka.sk/medzinarodne-vytvarno-literarne-sympozium-ora-et-ars-

skalka-2016/ 

 

 

http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/seniori-z-trencianskeho-kraja-sutazili-v-prednese-poezie-a-prozy.html?page_id=292534
http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/seniori-z-trencianskeho-kraja-sutazili-v-prednese-poezie-a-prozy.html?page_id=292534
http://www.teraz.sk/kultura/letna-citaren-trencin-ponuka/199691-clanok.html
http://nastrencin.sme.sk/c/20183010/kniznica-verejnosti-opat-otvara-letnu-citaren.html
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Ora et Ars Skalka 2016 [zverejnené 20.6.2016] 

http://www.visittrencin.sk/podujatie/ora-et-ars-skalka-2016 

 

Beseda o publikácii Šampióni spod hradu s Milošom Radosom a Jánom Pardavým 

[zverejnené 10.10.2016] 

http://hkdukla.tipsportextraliga.sk/clanky/aktualne-v-klube/beseda-o-publikacii-sampioni-

spod-hradu-s-milosom-radosom-a-janom-pardavym.html 

 

IV. Videogaléria 

 

Noc literatúry s Milanom Stanom  [13.5.2016] 

http://www.vkmr.sk/noc-literatury-s-milanom-stanom/noc-literatury-s-milanom-

stanom.html?page_id=5697 

 

110 rokov futbalu v Trenčíne  [16.5.2016] 

http://www.vkmr.sk/110-rokov-futbalu-v-trencine/110-rokov-futbalu-v-

trencine.html?page_id=5701 

 

V. Iné 

 

Martinák, Peter 

Dedinskej kapele sa splnil sen v Kúpeľnej dvorane.  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 1 (11.1.2016), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s popredným slovenským folkloristom. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 6, č. 1 (január 2016), s. 1,5 

 

Martinák, Peter 

TJ Slovan získala originálnu posilu. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 6, č. 1 (január 2016), s. 6 

 

Martinák,Peter 

Vičan poznal cenu mužstva. Suma za zápas na úrovni 10 000 dolárov. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 4 (1.2.2016), s. 26 

 

Martinák, Peter 

Ľudová umelkyňa šije kroje pre bábiky. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 15 (18.4.2016), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s ľudovou umelkyňou. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 6, č. 2 (apríl 2016), s. 1 

 

 

http://hkdukla.tipsportextraliga.sk/clanky/aktualne-v-klube/beseda-o-publikacii-sampioni-spod-hradu-s-milosom-radosom-a-janom-pardavym.html
http://hkdukla.tipsportextraliga.sk/clanky/aktualne-v-klube/beseda-o-publikacii-sampioni-spod-hradu-s-milosom-radosom-a-janom-pardavym.html
http://www.vkmr.sk/110-rokov-futbalu-v-trencine/110-rokov-futbalu-v-trencine.html?page_id=5701
http://www.vkmr.sk/110-rokov-futbalu-v-trencine/110-rokov-futbalu-v-trencine.html?page_id=5701
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Martinák, Peter 

Missky z Dolnej Poruby zabodovali naplno. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 6, č. 2 (apríl 2016), s. 6 

 

PM 

Oravu vymenili za Moravu. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 6, č. 2 (apríl 2016), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Kvôli červotoču vo farskom kostole občas tóny na organe vôbec nehrali. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 17 (2.5.2016), s. 12 

 

Martinák, Peter 

O organ v piaristickom kostole sa delí so svojím otcom. Ten však nepozná noty. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 18 (9.5.2016), s. 10 

 

Martinák, Peter 

Popri hraní diriguje spevokol, v ktorom katolíci s evanjelikmi tvoria jednu rodinu. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 19 (16.5.2016), s. 10 

 

Martinák, Peter 

Za najkrajšiu stredoškoláčku zvolili študentku kynológie. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 22 (7.6.2016), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Mužstvo nakopla kritika. „Kde je ten obávaný útok?“ pýtal sa Zelenay. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 24 (21.6.2016), s. 25 

 

Martinák, Peter 

Jubilant Rihošek odhalil mýtus o sklenom oku. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 27 (12.7.2016), s. 25 

 

Marinák, Peter 

Živio na počesť Janiša. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 27 (12.7.2016), s. 25 

 

Martinák, Peter 

Zomrel Vladimír Mojžiš. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 34 (30.8.2016), s. 32 

 

Martinák, Peter 

Trenčianske Teplice zažiaria na literárnej mape Európy. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 37 (20.9.2016), s. 7 
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Martinák, Peter 

Odišiel Bezdeda. Jeho strela mohla zmeniť chod dejín. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 37 (20.9.2016), s. 28 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s úspešnou študentkou. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 6, č. 3 (júl 2016), s. 1 

 

Martinák, Peter 

Organizované hasičstvo v Dolnej Porube má 90 rokov. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 6, č. 3 (júl 2016), s. 3 

 

Martinák, Peter 

6. ročník súťaže vo varení guláša (25.6.2016). 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 6, č. 3 (júl 2016), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Bola raz jedna trieda. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 6, č. 3 (júl 2016), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás: Rozhovor so starostom obce. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 6, č. 4 (október 2016), s. 1 

 

Martinák, Peter 

V Dolnej Porube napršalo najviac za tisíc rokov.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 6, č. 4 (október 2016), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Futbalovú nesmrteľnosť získala kostra tímu zo zlatej éry. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 57, č. 46 (22.11.2016), s. 21 a 22 

 

Martinák, Peter 

Jednota Trenčín.  

In: 110 rokov trenčianskeho futbalu : plnenie trenčianskych futbalových snov (1904-2015). - 

Trenčín : Merkúr, 2015. - S. 103-228, 447-448, 458 

 

90 rokov organizovaného hasičstva v Dolnej Porube : 1926-2016 / Peter Zelíska ; dizajn, 

technická spolupráca a grafická úprava: Peter Martinák. - Dolná Poruba : Obecný úrad, 2016. 

- ISBN 978-80-972355-4-3 
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Obrázok 7 (Tradičné charitatívne 

predvianočné stretnutie v trenčianskej 

knižnici s Braňom Jobusom) 

Príloha č. 3. 

Ťažiskové podujatia  

a) pre verejnosť 

Podujatia pre deti a mládež 

 

Prezentácie, autorské besedy, besedy o knihách a iné: 

 Perličky na slniečku – prezentácia najnovšej knihy R. Dobiáša,  

 Ja nič, ja muzikant – beseda so spisovateľom, spevákom B. Jobusom,  

 PORRO – hradný šašo – uvedenie novej trenčianskej legendy za prítomnosti autora 

V. Kulíška a výtvarníka J. Vydrnáka, 

 Patty – pes z útulku – beseda s regionálnou spisovateľkou S. Havelkovou,  

 Noc s Andersenom – 16. ročník dobrodružného medzinárodného podujatia v prostredí 

kníh, 

 Píšem, píšeš, píšeme  - vyhlásenie a vyhodnotenie 14. ročníka krajskej literárnej 

súťaže pre žiakov ZŠ, 

 Jazykový kvet – Language Flower 2016 – celoslovenská akreditovaná súťaž 

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

semifinále, 

  „Čítajme všetci – čítanie je super“ – slávnostné vyhodnotenie 52. ročníka  

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

2015/2016, 

 „Čítajme si ...“ - 9. ročník  celoslovenského čitateľského maratónu detí organizovaný 

Linkou Detskej istoty pri SV UNICEF a SAK, 

  Deň ľudovej rozprávky - jednodňové kráľovstvo plné šibalstiev, figliarskych kúskov 

a ukážok ľudovej kultúry v spoločnosti krojovaných detských knihovníčok, 

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

„Aj škôlkari už veľa vedia“, 

 Celé Slovensko číta deťom – celoslovenský projekt, v rámci ktorého si deti vypočuli 

od  M. Ivaničkovej a riaditeľky knižnice úryvky z ich obľúbených kníh, 

 Šifrujeme s Julesom Vernom – interaktívna beseda o kapitolách z dejín šifrovania, 

metódach a spôsoboch utajovania správ, 

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

 Timotej a pradedo – beseda s J. Beňom,   

 Klára a jej príbehy – beseda 

s autorkou P. Nagyovou-

Džerengovou o knižnej trilógii 

o Kláre,  

 Traja kamoši a fakticky 

fantastický bunker – beseda 

s regionálnou spisovateľkou      B. 

Kardošovou, 

 Svet stále lásku má ... s B. Jobusom 

– charitatívne predvianočné stretnutie 

s deťmi s DD Lastovička,  

  Hľadáme stratenú rozprávku – 

čítanie rozprávok pre najmenšie deti 
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a ich rodičov s Materským centrom Srdiečko, 

  Učíme sa spolu – ponuka pre pedagógov na realizáciu vyučovacích hodín 

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

aktivít. 

 

Podujatia pre dospelých 

Autorské besedy a prezentácie kníh: 

 Island – Život s nádychom ľadu, beseda s E. Učňovou, 

 Človek a svet zvierat v stredoveku – beseda s historikmi D. Dvořákovou 

a P. Bystrickým o svete zvierat ako významnom fenoméne života (nielen) 

stredovekého človeka,  

 prezentácia najnovšej knihy básnika, scenáristu, autora lit. faktu J. Rezníka: Literárne 

hádanky a poézie člena literárneho klubu Omega M. Lančariča: Kým spadne 

kvapka asfaltu, 

 Autostopom s tromi deťmi – beseda so spisovateľkou C. Labas, 

 Eva Bodnárová v trenčianskej knižnici – beseda s autorkou kníh Všetko krásne čo sa 

mi mohlo stať, Dotýkať sa dovolené, 

 Lovci mamutov a tí druhí – beseda s historikom P. Dvořákom, 

 Život s kufrom – prezentácia autobiografického románu prozaika J. Beňa, 

 Muž na úteku, žena dolu hlavou – beseda so spisovateľkou I. Lackovou, 

 B. Kardošová pod holým nebom – otváracia beseda jesennej sezóny s hosťom: T. 

Radeva, 

 Anton Srholec – beseda s A. Čermákovou doplnená spevom a filmovými ukážkami, 

 90 rokov trenčianskeho hokeja – beseda s autorom M. Radosom, 

 Papuánske srdce – audiovizuálna prezentácia cestopisu M. Knitla,  

 Prameň zázrakov – prezentácia knihy  I. Grušpiera, 

 Stredné Považie z neba – prezentácia knihy o dominantách regiónu s autormi, 

 Kód 7 – prezentácia knihy a beseda s autorom J. Banášom. 

Iné 

 Blízky východ, migranti a my – beseda na aktuálnu tému so spisovateľkou, 

arabistkou E. Khidayer,  

 Niekdajšie trenčianske zbrojné a príbuzné aktivity – prednáška s diskusiou v podaní 

V. Brabenca, 

 Temná hmota: chýbajúca, záhadná, skrytá – prednáška o záhadách vo vesmíre 

a astronómii v podaní J. Drgu, 

 110 rokov trenčianskeho futbalu – uvedenie publikácie približujúcej históriu 

trenčianskeho futbalu, 

 Noc literatúry -  verejné čítanie na netradičných miestach, v trenčianskej knižnici 

spojené s prezentáciou literárnej tvorby M. Stana, 

 Barbora Celjská – prednáška historičky D. Dvořákovej v rámci Slovinských dní 

v Trenčíne, 

 Liečebné hladovanie a regeneračná diéta – prednáška certifikovaného výživového 

poradcu J. Valucha,  

 Telo napovie – beseda s terapeutkou, autorkou ezoterickej literatúry A. 

Krzemieňovou,  

 Ora et Ars – Skalka 2016 – kultúrno historický seminár Okno nielen do archeológie, 

autorské čítanie Poézia a modlitba,  
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Obrázok 8 (Odborný seminár OKNO nielen 

do histórie ako súčasť medzinárodného 

sympózia Ora et Ars - Skalka 2016) 

 Vansovej Lomnička -  49. ročník 

festivalu umeleckého prednesu poézie 

a prózy – okresné a krajské kolo, 

 Obsiahnuť svet, slúžiť domovine – 

prednáška J. Rezníka v rámci Roka S. 

Hurbana-Vajanského, 

 Zo srdca Európy do Santiaga de 

Compostela – beseda s cestovateľom 

P. Kotrbom, 

 Vrcholy cestovateľského blaha – 

beseda s I. Bulíkom, 

 Stop násiliu na ženách – preventívna 

aktivita zameraná na problematiku 

násilia, 

 Kuba na vlastnú päsť – beseda s A. Dvoranovou, 

 Studňa sa tajne s dažďom zhovára – vyhodnotenie 24. ročníka celoslovenskej 

literárnej súťaže, 

 Vstup, spracovanie a vizualizácia dát v Azure – prednáška o IT a systéme Windows, 

 Otvor srdce, daruj knihu – predvianočný projekt venovaný deťom zo sociálne 

slabších rodín. 

 

Výstavy a výstavky 

 Vianočné zvyky a tradície  – tematická výstava, 

 Tvorba Thomasa Brezinu – tematická výstava s podtitulom Zoznámte sa s niečím 

novým, 

 Mesiac kultúrneho dedičstva – tematická výstava venovaná Svetovému dňu 

kultúrneho dedičstva, 

 Booktour – prezentácia prác žiakov Piaristického gymnázia J. Braneckého 

v Trenčíne,  

 Záhady troch pátračov – tematická výstavka kníh s povesťami z celého Slovenska 

pre deti a mládež,  

 Za krásami futbalového Francúzska – tematická interdisciplinárna výstavka 

venovaná dominantám krajiny pri príležitosti XV. ME vo futbale, 

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva – tematická výstava zameraná na pamiatky 

v regióne, 

 Stredné Považie z neba – tematická výstava približujúca dominanty regiónu. 

 

b) Podujatia pre knižničných pracovníkov 

 Porada bibliografov, metodikov a katalogizátorov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

– 15.3.2016, 

 Celoknižničná pracovná porada pracovníkov knižnice - 4.5.2016, 

 Interné školenie odborných pracovníkov knižnice k zjednoteniu vkladania údajov 

do KIS Clavius – 1.6.2016, 

 Školenie k BOZP a ochrane osobných údajov – 17.6.2016, 

 Celoknižničná pracovná porada pracovníkov knižnice – 9.11.2016, 

 Vianočné posedenie pracovníkov knižnice – 16.12.2016. 
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Príloha č. 4  

Počítačové vybavenie VKMR k 31.12.2015 

Pracovisko 
Počítač s inventárnym 

číslom 
Prídavné zariadenia Softvér 

Riaditeľ 1. PC 3517 
tlačiareň HP Color LaserJet 

2605dn 

Windows 7 Ultimate SK OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

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

2013 (Europe) 

Oddelenie 

ekonomicko -

prevádzkové 

3. PC 3939 
tlačiareň HP LaseJet 2300 

dtn 

Windows 7 Professional, MS Office H&B 

2013 (Europe) 

4. PC 3892 

tlačiareň Canon, 

multifunkčné zariadenie 

Lexmark X466 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

Informačné miesto 

TSK 

5. PC 4014 
tlačiareň Samsung printer 

xpress M2825ND 

Windows 10 Professional OEM, Office 2016 

Standard (SELECT) 

6. PC 3807  

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Enterprise 2007 

7. PC 2918  

on-line katalóg, Windows XP Professional 

OEM 

Vedúca KIS 8. PC 3933 

tlačiareň HP LaserJet Pro 

P1102, multifunkčné 

zariadenie OKI 461mb 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

Všeobecná študovňa 

9. PC 2920 

 
 

Windows XP Professional OEM, MS Office 

Professional 2003, INFO 

10. PC 3516 
čítačka č. kódov, 

termotlačiareň Star 

Windows 7 Ultimate SK OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

Multimediálna 

študovňa 

11. PC 3938 

 

kopírovací stroj Brother 

MFCJ-6910dw, 

multifunkčné zariadenie 

Lexmark 734de, tlačiareň 

HP LaserJet 1020, 

termotlačiareň Star 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013, Abbyy PDF Transformer 3.0, 

Corel Graphics 

12. PC 4053 

slúchadlá, tlačiareň 

Samsung printer xpress 

M2825ND 

Windows 10 Home for OEM, Office 2016 

pre podnikateľov 

13. PC 4060 slúchadlá 
Windows 10 Home for OEM, Office 2016 

pre podnikateľov 

14. PC 4178 slúchadlá 
Windows 10 Home for OEM, Office 2016 

pre podnikateľov 

Oddelenie metodiky 

a elektronizácie 

15. PC 403/115 
reproduktory, tlačiareň 

HPLaserJet 1020 
Windows Vista Ultimate OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

16. PC 3930 

multifunkčné zariadenie 

Lexmark 

 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

Centrálna evidencia 17. PC 3935 

tlačiareň HP LaserJet 1022n, 

termotlačiareň Star, 

čítačka č. kódov 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 
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18. PC 3806 

tlačiareň HP LaserJet 

P1606dn, termotlačiareň 

Star, čítačka č. kódov 

Windows 7 Professional, Microsoft Office 

Enterprise 2007 

Krásna literatúra 

19. PC 3934 
tlačiareň HP LaserJet 

P1606dn, čítačka č. kódov 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

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

Oddelenie 

knižničných fondov 

a súborného katalógu 

21. PC 4015 

tlačiareň Samsung Printer 

Xpress M2625D, čítačka 

čiarových kódov, čítačka 

bezdrôtová 

Windows 10 Professional OEM, Office 2016 

Standard (SELECT) 

22. PC 403/121 

tlačiareň HP LaserJet 1020, 

čítačka č. kódov, 

reproduktory 

Windows Vista (TM) Ultimate OEM, 

Microsoft Office Enterprise 2007 

23. PC 3937 
tlačiareň Canon LBP 

6310dn, čítačka č. kódov 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

Odborná literatúra 

24. PC 4010 

tlačiareň HP LaserJet 

Professional P 1100, čítačka 

č. kódov 

Windows 10 Professional OEM, Office 2016 

Standard (SELECT) 

25. PC 3520  

Windows 7 Ultimate SK OEM, Office 

Professional Plus 2010 

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

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

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

Literatúra pre deti 

a mládež 

29. PC 3932 

tlačiareň HP LaserJet 

Professional P 1100, 

tlačiareň Star, čítačka č. 

kódov 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

30. PC 403/107 

 

 
Windows XP Professional OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

Čitáreň 31. PC 4013 

tlačiareň Samsung printer 

xpress M2625D, 

čítačka č. kódov, 

termotlačiareň Star 

Windows 10 Professional OEM, Office 2016 

Standard (SELECT), Info 

Hudobné fondy 

a zvukové knihy 32. PC 3891 
tlačiareň HP LaseJet 1022, 

čítačka č. kódov 

Windows 7 Professional, OfficeHome and 

Business 2013 

 

Internet pre verejnosť 

33. PC 4012 

tlačiareň Samsung printer 

xpress M2825ND, 

čítačka č. kódov, 

termotlačiareň Star 

Windows 10 Professional OEM, Office 2016 

Standard (SELECT), Info 

34. PC 4059 slúchadlá 
Windows 10 Home for OEM, Office 2016 

pre podnikateľov 

35. PC 4058 slúchadlá 
Windows 10 Home for OEM, Office 2016 

pre podnikateľov 

36. PC 4057 slúchadlá 
Windows 10 Home for OEM, Office 2016 

pre podnikateľov 
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37. PC 4056 slúchadlá 
Windows 10 Home for OEM, Office 2016 

pre podnikateľov 

38. PC 4054 slúchadlá 
Windows 10 Home for OEM, Office 2016 

pre podnikateľov 

39. PC 4055 slúchadlá 
Windows 10 Home for OEM, Office 2016 

pre podnikateľov 

Dlhé Hony 

 

40. PC 3893 

 

tlačiareň HP LaserJet 1022n 

čítačka č. kódov 

termotlačiareň Star 

Windows 7 Professional, OfficeHome and 

Business 2013 

 

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

2007 

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

Enterprise 2007 

Juh 

43. PC 3936 

tlačiareň HP LaserJet 

1022n, čítačka č. kódov, 

termotlačiareň Star 

Windows 7 Professional, Office Home and 

Business 2013 

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

Enterprise 2007 

Server 3965  

Začlenený v štruktúrovanej kabeláži 

z projektu Informatizácia knižníc SR 

Kubrá 

45. PC 3267 

tlačiareň HP LaserJet 1022, 

termotlačiareň Star , čítačka 

č. kódov 

Windows Vista Ultimate OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

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

Enterprise 2007 

Opatová n/Váhom 47. PC 3266 

tlačiareň HP LaserJet 1022n, 

čítačka č. kódov, 

termotlačiareň Star 

Windows Vista Ultimate OEM, MS Office 

Enterprise 2007 

Pre potreby všetkých 

pracovísk 

Notebook 3473 
mobilné zariadenie Huawei 

E220 USB modem 

Windows 7 Enterprise, MS Office Enterprise 

2007 

Notebook 3940 
 

Win 7, MS Office 2013 

Nenainštalované PC 

1. 403/112 – iba na online katalóg (náhrada súčasných poruchových PC slúžiacich ako online kat.) 

2. 403/116 – iba na online katalóg (náhrada súčasných poruchových PC slúžiacich ako online kat.) 

3. 403/117 – iba na online katalóg (náhrada súčasných poruchových PC slúžiacich ako online kat.) 

4. 403/118 – pre používateľov IPV na D. Honoch (náhrada za PC 403/110, kt. bude v ďal. obd. vyr.) 

5. 3519 – pre prac. do Kubry (náhrada za PC 3267) 

6. 3518 – pre prac. do Opatovej (náhrada za PC 3266) 

7. 3840 – iba na online katalóg (náhrada súčasných poruchových PC slúžiacich ako online kat.) 

8. 3841 – iba na online katalóg (náhrada súčasných poruchových PC slúžiacich ako online kat.) 

9. 3843 – pre používateľov do pracoviska lit. pre deti a ml. (náhrada za PC 403/113, kt. je na vyr.) 

10. 4011 - nový PC pre prac. (ako náhrada v prípade poruchy súč. zastaralých PC) 
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PC na vyradenie 

1. 3076  

2. 3842 

3. 2912 

4. 2911  

5. 3144 

6. 2859 

7. 2861 

8. 2862 

9. 3269 

10. 3844 

11. 403/120 

12. 403/108 

13. 403/109 

14. 403/113 

15. 403/103 

 

Vyradené 

2915 

2896 

2953 

2913 

403/103-2 

8 tenkých klientov 3954-3961 
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