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 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. 

   

 

 

 

Činnosť VKMR sa v roku 2012 riadila Plánom činnosti na rok 2012 a obsahovo 

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

Knižničný a výpožičný poriadok, Stratégia rozvoja činnosti Verejnej knižnice Michala 

Rešetku v Trenčíne na roky 2007-2013), i zo zásadných regionálnych, národných 

a medzinárodných dokumentov: Koncepcia rozvoja kultúry v Trenčianskom samosprávnom 

kraji v rokoch 2007 – 2013, Ústava SR, Manifest UNESCO o verejných knižniciach, 

Všeobecná deklarácia ľudských práv, Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 

2008-2013, Metodický pokyn MK SR č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu 

štandardov pre verejné knižnice a ďalších. 

 
II. 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 VZN a smernicami Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a príkazov predsedu TSK.  

       Knižnica uplatňovala všetky ustanovenia zákona  č. 363/2005 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a Záväzné stanovisko č.1/2010  Úradu na ochranu osobných údajov SR. 

 Pri riešení pracovných otázok vedenie knižnice spolupracovalo s odborovou organizáciou 

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

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

 Dvojstupňové riadenie uplatňovala VKMR prostredníctvom operatívnych porád vedenia 

knižnice s vedúcimi pracovníkmi za prítomnosti zástupcu odborov, pravidelných porád 

pracovníkov oddelení.    

        Kontrolnú činnosť knižnica realizovala v súlade s Vnútorným kontrolným systémom 

VKMR a v zmysle príkazov riaditeľky. Vnútroknižničná kontrolná komisia uskutočnila 4 

kontroly centrálnej pokladne, 4 kontroly pokladní jednotlivých pracovísk, 3 kontroly 

služobných ciest pracovníkov a 1 kontrolu verejného obstarávania. V sledovanom období 

nebola prijatá žiadna sťažnosť ani petícia. 

I. ÚVOD 

 

II. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH  

 

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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 Pri riadiacej činnosti v knižnici napomáhali odborné a pracovné komisie: 

vnútroknižničná kontrolná, akvizičná, inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná,  škodová 

a mzdová.  

   

II. 2 STRATEGICKÉ ÚLOHY  

 
 Ťažiskovou strategickou úlohou boli  prípravy na sťahovanie a presťahovanie oddelení 

pre dospelých čitateľov, odborných  a administratívnych pracovísk knižnice z priestorov na 

Nám. SNP 2, v ktorých bola VKMR v podnájme od r. 1978,  do budov na Jaselskej ul., ktorú 

zakúpil TSK, na Hasičskej ul., v ktorej už časť knižnice sídlila a  je vo vlastníctve TSK a do 

depozitného skladu v SOU Pod  Sokolicami. 

V súvislosti s presťahovaním vedenia VKMR bol uznesením Zastupiteľstva TSK č. 

354/2012 schválený Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine. S účinnosťou od 1.marca 2012 bolo 

zmenené sídlo VKMR, na Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín. 

 8.11.2012 bola odovzdaná budova na Nám. SNP 2 Mestu Trenčín, za prítomnosti 

zástupcov Mestského úradu v Trenčíne, TSK (Ing. Šajbidorová,  Ing. Mazánová) a VKMR 

(M. Špániková a Bc. Sládková). 

20.11.2012 bola, za prítomnosti predsedu TSK, ďalších vedúcich zamestnancov TSK, 

médií, zamestnancov VKMR a verejnosti uskutočnená prvá oficiálna prehliadka knižnice na 

Jaselskej ul. a nasledujúci deň otvorená pre verejnosť. 

Protokolom č. 212/0342 z 22.12.2012 bol zverený majetok TSK – budova, pozemky, 

oplotenie a spevnené plochy na Jaselskej ul. do správy VKMR.  

So súhlasom predsedu TSK z 

13.12.2012 uzavrela VKMR Zmluvu o 

výpožičke  nebytových priestorov so SOU Pod 

Sokolicami 14, v ktorých umiestnila skladový 

depozit knižného fondu a nábytku. 

Pomocou finančného príspevku  TSK boli 

upravené priestory na Hasičskej ul., do ktorej 

sa, po čiastočnej reorganizácii existujúcich 

pracovísk a vzhľadom na statiku 

budovy,   presťahovali odd. metodiky 

a elektronizácie a ekonomicko-prevádzkové 

odd. Vo februári 2012 sa reorganizáciou 

pracoviska Literatúra pre deti a mládež  uvoľnili 

priestory na presťahovanie riaditeľne 

a sekretariátu. Vedenie VKMR  ukončilo 

zmluvu o podnájme nebytových priestorov 

s agentúrou Pardon a do uvoľneného priestoru 

bolo presťahované pracovisko Hudobné fondy 

a požičovňa zvukových kníh. Oddelenie 

knižničných fondov a súborného katalógu bolo 

presťahované na Hasičskú ul. v októbri 2012.    

 

V tejto súvislosti bola rozšírená existujúca elektronická kabeláž, následne vymenená 

telefónna ústredňa, doplnené telefónne linky a zmenené telefónne čísla, reorganizáciou 

a úpravou suterénu boli obnovené skladové priestory v tejto budove. 

 VKMR pokračovala v spolupráci  s poverenými zamestnancami TSK,  definovali 

návrhy na interiérové stavebné  úpravy, rozmiestnenie regálového parku a technické 

požiadavky, nevyhnutné pre ďalšie fungovanie knižnice v budove na Jaselskej ul., ktorú 

Uznesením č. 190/2011 z  27.4.2011  zastupiteľstva zakúpil Trenčiansky samosprávny kraj  

MUDr. Pavol Sedláček, MPH – otvorenie 

VKMR v nových priestoroch 
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pre potreby knižnice. Od toho času je postupnosť jednotlivých krokov súvisiacich s úpravou 

budovy na Jaselskej ul.  zaznamenaná v internom zápise Príprava na sťahovanie VKMR. 

 Od 17.9.2012 VKMR prerušila prevádzku a  začala realizovať najnáročnejšiu etapu, 

sťahovanie oddelení pre dospelých čitateľov z Nám. SNP na Jaselskú ul. Presťahovalo sa  

viac ako 170 000  knižničných dokumentov ( cca 3 000 banánových škatúľ), pri dôslednom 

dodržiavaní systematického uloženia, 400 regálov, ostatné zariadenie, výpočtová technika 

a pod.  

Vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti do  novej budovy sa previezol len vhodný 

nábytok, časť  zariadenia a knižného fondu bola prevezená do depozitného skladu v SOU, 

Pod Sokolice, vyraďoval sa a likvidoval neupotrebiteľný majetok a predmety. Súčasne 

zamestnanci uvádzali budovu na Nám. SNP do stavu schopného na odovzdanie Mestu 

Trenčín. 

Oddelenia pre dospelých čitateľov, s bezbariérovým prístupom, boli opätovne 

sprístupnené verejnosti 22.11.2012 v obvyklých výpožičných hodinách.  

 

         V budove na Jaselskej ul. 2 bolo nainštalované: elektronické zabezpečovacie zariadenie 

(PSN), evakuačný protipožiarny systém a rozhlas (EPS+ERO),  kamerový bezpečnostný 

systém (PTV), elektronický dochádzkový systém (SED), videovrátnik a telefónna ústredňa - s 

používaním boli poverení zamestnanci oboznámení  zástupcami firiem. 

Technik BOZP a PO vypracoval Požiarne poplachové smernice a Požiarny evakuačný plán, 

s ktorými boli oboznámení zamestnanci a boli vyvesené v budove na Jaselskej ul.  

 

 VKMR pri plnení strategických úloh postupovala podľa Plánu činnosti na rok 2012, 

v rámci ktorého:  

 sprístupňovala univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestneho významu, 

poskytovala základné a špeciálne knižnično-informačné služby, 

 koordinovala, metodicky usmerňovala, dokumentovala a vyhodnocovala činnosť 

verejných knižníc v Trenčianskom samosprávnom kraji a plnila úlohy vyplývajúce z 

Národného bibliografického systému SR, 

 spoločným postupom regionálnych knižníc so správcom siete a serveru v TSK boli 

riešené aktuálne požiadavky knižníc na vylepšenie KIS Clavius, pripomienkovaná 

testovacia verzia opac katalógu Carmen 2.0 a priebežne odstraňované   problémy 

v systéme, 

 ako garant budovania Súborného katalógu TSK  zorganizovala 1 pracovné stretnutie  

bibliografov a  katalogizátorov k aktuálnym otázkam tvorby a spracovávania 

záznamov. Ich kvalitu riešila operatívne, elektronickou komunikáciou 

s kompetentnými pracovníkmi účastníkov  RKIS, 

 vlastným nákladom publikovala analýzu a textovú interpretáciu výsledkov výskumu, 

v rámci celoslovenského výskumu čítania mládeže, v publikácii „Čítanie mládeže 

v Trenčianskom kraji“,  

 z dôvodu sťahovania vyradila opotrebované, duplicitné a  multiplicitné dokumenty, 

 knižnica pôsobila ako otvorený komunitný priestor v meste,  

 zorganizovala 286 kultúrno-spoločenských podujatí za účasti  10 306 návštevníkov, 

 v dňoch 27.3.-2.4.2012  sa zapojila do aktivity Týždeň slovenských knižníc a Týždeň 

otvorených dverí vo VKMR, v rámci ktorého usporiadala 30 vzdelávacích a kultúrno-

spoločenských podujatí s  účasťou 982 návštevníkov, 

 propagovala činnosť a služby knižnice v celoslovenských a regionálnych médiách, na  

webových  stránkach VKMR,  TSK, iných poskytovateľov informačných služieb a na 

sociálnej sieti Facebook, 

 VKMR vyvíjala úsilie na zabezpečenie viaczdrojového financovania, vypracovala  

nasledovné projekty: 
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schválené a realizované:  

-  „Prezentácie pôvodnej slovenskej beletristickej i odbornej literatúry – stretnutie 

s autormi v knižnici, ako otvorenom komunitnom priestore“ (Grantový systém MK 

SR na rok 2012) – žiadaných 950 €, schválených 950 €, 

- „Aktualizácia knižničného fondu“ (Grantový systém MK SR na rok 2012) –  

žiadaných 23 500 €, schválených 10 000 €, 

- „Kultúrne poukazy 2012“ (Grantový systém MK SR na rok 2012), VKMR umožnila 

žiakom  ZŠ,  SŠ a  pedagógom využívať Kultúrne poukazy na zaplatenie ročného 

registračného poplatku, 

- „Studňa sa tajne  s dažďom zhovára“ - XX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže 

Jozefa Braneckého a ďalšie kultúrne a spoločenské aktivity propagujúce umenie  

Trenčanov,  v spolupráci s MO MS v Trenčíne -  (Dotačný program Mesta Trenčín) – 

žiadaných 520 €, schválených 200 €, 

- „Studňa sa tajne  s dažďom zhovára“ - XX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže 

Jozefa Braneckého, v spolupráci s MO MS v Trenčíne ( Dotačný program Matice 

slovenskej) – žiadaných 890 €, schválených  200 €, 

- „Moje mesto – pocta rodným“ - v spolupráci s MO MS v Trenčíne ( Dotačný program 

Matice slovenskej) – žiadaných 415 €,  

- „Svet stále lásku má“ - v spolupráci s MO MS v Trenčíne ( Dotačný program Matice 

slovenskej) – žiadaných 180€,  - na 2 posledné projekty spolu schválených  100 € 

 

neschválené: 

- „Skvalitnenie knižnično-informačných služieb modernizáciou a doplnením 

technického vybavenia“ (Grantový systém MK SR na rok 2012) – žiadaných 5 852 €, 

schválených  0 €, 

- „Obnovená knižnica – otvorený priestor pre Vás“ (partnerský program SPPoločne, 

vyhlásený Slovenským plynárenským priemyslom, a.s.) – žiadaných 9 970 €, 

schválených 0 €. 

- „Svet stále lásku má“ (grantové kolo Klubu darcov, vyhlásené Trenčianskou 

nadáciou) – žiadaných 360 €, schválených 0 € 

 

podané žiadosti o dotáciu v rámci Dotačného systému MK SR na rok 2013: 

- „Inovácia knižnično-informačných služieb prostredníctvom využívania biblioboxu“ 

(žiadaných 4 693 €) 

- „Doplnenie knižničného fondu“ (žiadaných 23 750 €) 

- „Obnova a modernizácia technického vybavenia – skvalitnenie knižnično-

informačných služieb“ (žiadaných 5 396 €) 

- „Podpora čítania prostredníctvom komunitných aktivít v knižnici – prezentácie 

pôvodnej slovenskej beletristickej a odbornej literatúry“ (žiadaných 950 €) 

- „Nástrahy virtuálneho prostredia – cyklus prednášok pre deti a mládež“ (žiadaných  

1 653 €) 

- „Podpora komunitných aktivít knižnice prostredníctvom projekcie“(žiadaných 1368 €) 

 

II. 2. 1 Ďalšie úlohy 

 

 VKMR sa zapojila sa do pilotného projektu Benchmarking verejných knižníc, 

 s projektom „Nástrahy okolo nás“, ktorý sa venoval bezpečnému používaniu nových 

informačných technológií sa zapojila do súťaže Zodpovedne.sk, kde získala špeciálnu 

cenu v kategórii preventistov – Zlaté ocenenie za najzodpovednejšiu knižnicu,  
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 podujatie s názvom „Imidž je nanič“ 

bolo ocenené 1. miestom v 5. ročníku 

celoslovenskej súťažnej prehliadke 

knižničných podujatí pre deti 

prebiehajúcej v rámci celoslovenskej 

kampane „Do knižnice 2 - nakazení 

čítaním“,  

 prezentovala VKMR a informovala 

o službách knižnice na podujatí  Open 

Days 2012  

určeného  študentom stredných škôl 

Trenčianskeho kraja, 

 získala čestné uznanie za trvalo 

kvalitné webové sídlo v súťaži 

TopWebLib 2011, 

 VKMR poskytovala informácie ako 

Kontaktné miesto Úradu priemyselného  

vlastníctva a spolupracovala s Parlamentnou  

knižnicou NR SR,  

 viacerými aktivitami sa zapojila do osláv 600. výročia udelenia výsad Slobodného 

kráľovského mesta Žigmundom Luxemburským Trenčínu, bola napr. garantom 

literárnej súťaže „Keby som bol kráľom...“, 

 pre internú potrebu a pre informáciu zriaďovateľa vypracovala, v súvislosti so 

sťahovaním, niekoľko materiálov: „Priebeh prípravných prác pred sťahovaním“, 

predbežný harmonogram „Sťahovanie VKMR“, požiadavky na zariadenie, PC sieť 

a pod., ktoré sú v internom zápise „Príprava na sťahovanie VKMR“,   

 VKMR sa priebežne zúčastňovala na kontrolných dňoch v upravovanej budove na 

Jaselskej ul. a podrobne sa, v spolupráci s poverenými pracovníkmi a statikom 

určeným TSK, zaoberala   problematikou  rozmiestnenia regálov, interiérového 

riešenia a pod. 

 do interiéru na Jaselskej ul.  zakúpila do študovne odbornej literatúry 111 ks kovových 

regálov, z toho 3 výstavných, dala  vyrobiť  účelový, atypický nábytok do oddelení, 

zakúpila 2 PC, 4  monitory, menšie kreslá, koberce, rolety a pod. 

 pre zamestnancov zorganizovala v rekreačnej chate v Cetune  branno-športový deň a 

po ukončení sťahovania spoločenské posedenie s hrou bowlingu,  

 VKMR bola kolektívnym členom odborných záujmových združení – Spolku 

slovenských knihovníkov, Slovenskej asociácie knižníc, SNS IAML (Slovenskej 

národnej skupiny Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a 

dokumentačných stredísk),  

 pri knižnici pôsobila Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov, 

 bola zastúpená v odborných komisiách: Národnej komisii pre služby – poradnom 

orgáne generálneho riaditeľa SNK, Koordinačnej rade pre bibliografiu pri Národnom 

bibliografickom ústave SNK, v pracovnej skupine spojenej s verejným internetom 

v knižniciach SR. 

 

 

 

 

 

1.miesto v celoslovenskej súťaži 

knižničných podujatí pre deti 

– „Imidž je nanič“. 
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II. 3  ĽUDSKÉ ZDROJE   

                                                                   Tab. č. 1 

Ukazovateľ 
2011 2012  

Nárast/ 

Úbytok 

Zamestnanci knižnice k 31.12.2012 51 51 - 

Zamestnanci knižnice (úväzky – priemerný počet) rok 2012 48,83 48,81 - 0,02 

- vykonávajúci knihovnícke činnosti (úväzky – priemer. počet) rok  2012 38,90 38,72 - 0,18 

Odborní zamestnanci s knihovníckym vzdelaním (FO) k 31.12.2012 34 31 - 3 

   -  z toho s VŠ s knihovníckym vzdelaním (FO) k 31.12.2012 3 4 +1 

Priemerná mesačná mzda na 1 zamest. prepočítaná na plne zamestnaných 581,22 652,73 + 71,51 

Účasť na  odborných a vzdelávacích  podujatiach: 

 Odborný seminár – Spôsob spracovania rozpočtových opatrení. Trenčín, 20.1.2012  

( Bc. L. Sládková) 

 Odborný seminár – Dane z príjmov FO. Trenčín, 25.1.2012 (Mgr. L. Radimáková) 

 Odborný seminár – mzdy. Trenčín, 2.2.2012. (Mgr. L. Radimáková) 

 Odborný seminár – účtovníctvo. Trenčín, 6.2.2012 (Bc. L. Sládková, Z. Uhrínová) 

 Zasadanie kontrolnej a revíznej komisie SAK. Bratislava, 20.2.2012 (Mgr. L. 

Brezová) 

 Krajská porada bibliografov. Prievidza, 29.2.2012 (Bc. P. Dombaiová, E. Struhárová) 

 Odborný seminár – Čítanie mládeže v SR. Martin, 7.3.2012 (Mgr. L. Brezová, Ing. P. 

Motyčková, Bc. S. Fabová) 

 Pracovné stretnutie Komisie pre štatistiku. Martin, 15.3.2012 (Mgr. M. Zobková, Bc. 

S. Fabová) 

 Seminár Benchmarking v slovenských knižniciach. Martin, 19.4.2012 (Mgr. L. 

Brezová, M. Špániková, Bc. S. Fabová) 

 Seminár pre pracovníkov knižníc: Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických 

podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období hospodárskej krízy. 

Banská Bystrica, 24.4.2012 (M. Špániková) 

 Komplexný rozbor činnosti verejných knižníc TSK za rok 2011. Prievidza, 25.4.2012  

(Mgr. L. Brezová, M. Kernová, M. Špániková, Bc. S. Fabová) 

 Seminár – Ľudmila Podjavorinská. Bzince pod Javorinou, 26.4.2012 (E. Struhárová) 

 Seminár o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Trenčín, 26.4.2012 

(Mgr. L. Brezová, Bc. S. Fabová) 

 Prednáška Softvérový audit vo VKMR. Trenčín,  9.5.2012, 16.5. 2012 (všetci 

zamestnanci)  

 Prezentácia publikácie Dr. Vojtecha Čelka. Bratislava, 17.5. 2012 (Mgr. L. Brezová, 

M. Špániková) 

 Seminár hudobných knihovníkov. Bratislava, 22.5.2012 (Mgr. E. Hladká) 

 Zasadanie Národnej komisie pre služby. Nitra, 6.6.2012 (M. Špániková) 

 Odborný seminár – spracovanie štatistických výkazov TREXIMA. Trenčín, 18.6.2012 

(Mgr. L. Radimáková) 

 Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť v SR. Martin, 20.6.2012 (E. Struhárová) 

 Školenie k BOZP, OPP, CO. Trenčín, 10.9.2012 (všetci zamestnanci) 

 Slovenský rozhlas, výročie SSS – Klub Femina. Bratislava, 14.9.2012 (M. Špániková) 
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 Seminár – Novinky KIS Clavius, Žilina, 18.9.2012 (Mgr. M. Zobková, PhDr. D. 

Stupavská) 

 Porada riaditeľov kultúrnych zariadení TSK. Partizánske, 20.9.2012 (M. Špániková) 

 Celoslovenská konferencia „Knižnice 2012“. Liptovský Ján, 24.9.-25.9.2012 (Bc. S. 

Fabová, D. Kuchtová) 

 Súťažná prehliadky knižničných podujatí pre deti a mládež. Prievidza, 24.9.-25.9.2012 

(Ing. P. Motyčková, Ľ. Adámiková) 

 Školenie ku KIS Clavis. Žilina, 15.10.2012 (Mgr. M. Zobková, Bc. S. Fabová) 

 Zasadnutie výboru a predstavenstva SSK. Bratislava, 26.10.2012 (Mgr. M. Zobková) 

 Seminár „Partnerské knižnice kancelárie NR SR“. Častá-Papiernička, 26.11-

28.11.2012 (Mgr. P. Martinák) 

 Literárny workshop. Prievidza, 3.12.2012 (Ľ. Adámiková) 

 Školenie na obsluhu zariadenia elektronického požiarneho systému (EPS) – fi tnTEL, 

Trenčín 5.12.2012 (vybraní zamestnanci) 

 Školenie „Automatizácia súhrnnej účtovnej závierky TSK v APV SPIN a SPIN/REP – 

Zverejňovanie dokumentov. Trenčín, 12.12.2012 (Bc. L.Sládková, Z. Uhrínová)  

 Celoslovenský seminár k benchmarkingu knižníc a porada metodikov regionálnych 

knižníc SR. Martin, 12.12.2012 (Mgr. M. Zobková, Bc. S. Fabová) 

 Školenie na obsluhu elektronického zabezpečovacieho systému EZP - fi SAZOS, 

Trenčín 16.12.2012 (vybraní zamestnanci) 

 Školenie na používanie zabezpečovacieho kamerového systému v interiéri i exteriéri 

VKMR na Jaselskej ul.  - fi tnTEL, Trenčín 16.12.2012 (Mgr. P. Martinák, M. 

Špániková) 

 

 

 

Tab. č. 2 

Ukazovateľ 
Mer. 

jedn. 
Plán 2012 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Percento 

plnenia 

Knižničný fond kn. j. 210 000 218 126 103,87 

Výpožičky kn. j. 350 000 356 012 101,72 

Registrovaní používatelia osoba 8 000 7 557 94,46 

Návštevníci knižnice spolu osoba 120 000 161 324 134,44 

Vzdelávacie a kultúrne podujatia podujatia 180 486 270 

Výpožičný čas h/týž. 62 62 100 

 

III. 1 KNIŽNIČNÉ FONDY 

 

 V oblasti doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov bola činnosť 

oddelenia zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z plánu činnosti na rok 2012. 

 

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 

III. HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI  

II. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH  
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mala ročne kúpou získať minimálne 7 950 až 7 970 knižničných jednotiek. Tento ukazovateľ 

VKMR  bol splnený na 38,87%, pretože kúpou sme získali iba 3 094 kn. j. 

 V  roku 2012 knižnica spracovala 3 636 nových kn. j. v celkovej hodnote 36 190,10 €,  

z toho predstavoval: 

 nákup ((85,1 %) 3 094 kn. j. 31 961,93 € 

 dary (13,7 %) 498 kn. j. 3 848,11 € 

 náhrady (1,1 %) 41 kn. j. 368,06 € 

 vlastné (0,1 %) 3 kn. j. 12,00 € 

 

        Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala odborná literatúra pre 

dospelých (1 373 kn. j.) a najnižší odborná literatúra pre deti a mládež (187 kn. j.). Zo 

špeciálnych druhov dokumentov v roku 2012 knižnica spracovala 22 kn. j. audiovizuálnych 

dokumentov a 9  kn. j. elektronických dokumentov. 

 Nové dokumenty VKMR nakupovala s priemernou zľavou 28,5%, dokumenty 

v hodnote 31 961,93 € boli nakúpené za 22 879,96 €. Priemerná maloobchodná cena 

nakúpených dokumentov bola 10,33 € a nákupná 7,39 €. 

             VKMR odoberala 316 titulov periodík získaných nákupom a darom.  

 

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 2012 databáza obsahovala 288 600 záznamov neperiodických publikácií 

a 763 záznamov periodík. Vzhľadom k tomu, že databázy účastníckych zariadení sa spojili 

bez kontroly už vložených titulov, spoločná databáza obsahuje množstvo duplicitných 

záznamov, ktoré sa postupne odstraňujú. Bola uskutočnená opätovná kontrola duplicity 

titulov s vročením 2008-2012 a pokračovala kontrola záznamov s vročením 2007. Duplicity 

boli odstránené. Zároveň sa, v spolupráci participujúcich regionálnych knižníc, priebežne 

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

záznamov, zlučovali.  

 Pretrvávajúcou úlohou knižnice bola retrospektívna konverzia knižničných katalógov 

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

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

retrokonverzie generálny katalóg a tzv. živé fondy. 

 

c/ aktualizácia a ochrana knižničných fondov 

V zmysle platnej vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z. z. bolo v roku 2012 vyradených 

spolu 4 202  kn. j. v celkovej hodnote 7 562,18 €. Z toho pre: 

 stratu 41 kn. j. 238,96 € 

 opotrebovanosť 868 kn. j. 1 925,99 € 

 aktualizácia 3 293 kn. j. 5397,23 € 
 

Z dôvodu presťahovania centrálnej budovy knižnice do nových priestorov bola presunutá 

plánovaná revízia čiastkového knižničného fondu viazaných ročníkov periodík a príručnej 

knižnice čitárne do nasledujúceho roku. 

Ochranu knižných jednotiek pred stratou alebo odcudzením zabezpečovali 

elektromagnetické brány v centrálnom pracovisku na Nám SNP 2 (od 22.11.2012 Jaselská ul. 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 
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     Podľa tematických skupín                                                                                   Tab. č. 3 

        

Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2012 

Prírastok 

k 31. 12. 2012 

Úbytok 

k 31. 12 2012 

Stav 

k 31. 12. 2012 

Odborná literatúra pre dospelých 114 053 kn. j. 1 373 kn. j. 2 916 kn. j. 112 510 kn. j. 

Krásna literatúra pre dospelých 66 552 kn. j. 1 221 kn. j. 1 094 kn. j. 66 679 kn. j. 

Odborná literatúra pre deti a mládež 9 302 kn. j. 187 kn. j. 35 kn. j. 9 454 kn. j. 

Krásna literatúra pre deti a mládež 28 785 kn. j. 855 kn. j. 157 kn. j. 29 483 kn. j. 

      Spolu 218 692 kn. j. 3 636 kn. j. 4 202 kn. j. 218 126 kn. j. 

 

     Podľa druhu dokumentov                                                                                    Tab. č. 4 

 

Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2010 

Prírastok 

k 31. 12. 2012 

Úbytok 

k 31. 12. 2012 

Stav 

k 31. 12. 2012 

Knihy a viazané ročníky periodík 208 487 kn. j. 3 605 kn. j. 4 060 kn. j. 208 032 kn. j. 

Hudobniny 4 771 kn. j. 0 kn. j. 0 kn. j. 4 771 kn. j. 

Audiovizuálne dokumenty 3 970 kn. j. 22 kn. j. 142 kn. j. 3 850 kn. j. 

Elektronické dokumenty 840 kn. j. 9 kn. j. 0 kn. j. 849 kn. j. 

Kartografické dokumenty 624 kn. j. 0 kn. j. 0 kn. j. 624 kn. j. 

Spolu 218 692 kn. j. 3 636 kn. j. 4 202 kn. j. 218 126 kn. j. 

 

 

e / iné  

 knižnica pravidelne aktualizovala web stránku knižnice o knižné novinky, v roku 2012 

bolo spropagovaných 42 nových knižných titulov, 

 v zmysle § 12 ods. 2, zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, pri vyraďovaní 

knižničného fondu VKMR prednostne ponúkala vyradené KJ Slovenskej národnej 

knižnici a Univerzitnej knižnici a zoznamy vyradených kníh vystavovala na 

knihovníckom portáli InfoLib. 

 

                                                                                                                                Graf č. 1 
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Zloženie knižničného fondu v roku 2012 

Odborná lit. pre dospelých

Krásna lit. pre dospelých

Odborná lit. pre deti a mládež

Krásna lit. pre deti a mládež
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III. 2 KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY (KIS)   

 

Knižnica  špecifickými činnosťami participovala na zvyšovaní kultúrnej, informačnej 

a vzdelanostnej úrovne  miestneho a regionálneho spoločenstva.  

       V súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach  poskytovala základné 

a špeciálne knižnično-informačné služby, sprístupňovala vlastný univerzálny knižničný fond, 

vrátane špecifických  dokumentov regionálneho charakteru. Zabezpečovala slobodný prístup 

k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. 

 V r. 2012 pokračovali zásahy do činnosti VKMR, ktoré čiastočne ovplyvňovali 

kvalitu poskytovaných KIS. Viackrát zmenený termín  sťahovania oddelení pre dospelých 

čitateľov do budovy na Jaselskej ul., z dôvodu chýbajúcej  pôvodnej  projektovej 

dokumentácie a nepredvídateľného rozsahu stavebných prác, spôsobil neistotu a napätie 

medzi čitateľmi. 

 Sťahovanie sa uskutočnilo v termíne od 17.9.2012 do 22.11.2012 a z toho dôvodu  

bolo pozastavené poskytovanie KIS v oddeleniach pre dospelých čitateľov v centrálnom 

pracovisku, čo výrazne ovplyvnilo plnenie všetkých merateľných ukazovateľov činnosti. 

Ostatné pracoviská nepretržite ponúkali čitateľom alternatívne možnosti požičiavania 

dokumentov a poskytovania informácií, avšak s ohľadom na ich obmedzené možnosti.  

Základné knižnično-informačné  služby, t.j.  prezenčné a  absenčné výpožičky, ich 

prolongácie, poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií,  

poradenských a konzultačných služieb, knižnica poskytovala  bezplatne. 

Špeciálne knižnično-informačné služby, t.j. medziknižničné  výpožičné služby, 

rezervovanie knižničných dokumentov, zhotovovanie rešerší, používanie počítačov,  

nahrávanie na elektronické médiá, skenovanie a reprografické služby z knižničných 

dokumentov, boli službami platenými. 

Knižnično-informačné služby  knižnica rutinne poskytovala v sieťovej verzii  KIS 

CLAVIUS vo všetkých  pracoviskách.    

Využívaním Regionálneho knižničného informačného systému v KIS Clavius v 12 

knižniciach a kultúrnych zariadeniach v Trenčianskom kraji zabezpečila VKMR pre čitateľov  

komfort pri vyhľadávaní dokumentov v čo najvýhodnejšej lokalite. 

Okrem štandardných knižnično-informačných služieb a požičiavania klasických 

nosičov informácií umožňovala prístup k  elektronickým informačným zdrojom: 

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

knižníc, prístup k dostupným elektronickým databázam, 

 záujemcom ponúkala prístup do licencovanej databázy EBSCO, v rámci projektu 

NISPEZ v rámci národnej licencie ponúkala  používateľom  plné texty elektronických 

časopisov vydávaných v Springer Verlag. 

Registrovaným používateľom  ponúkala službu E-book on demand – (elektronická 

kniha na objednávku)  publikácie vydané pred r. 1936 v digitalizovanej forme z UK 

v Bratislave.  

V rámci služby  „Spýtajte sa knižnice“ odpovedala na 101 otázok týkajúcich sa jej 

knižnično-informačných služieb a organizovaných aktivít. Poskytovala elektronické 

referenčné služby. 

Knižnica  poskytovala aktuálne informácie súvisiace s Parlamentnou knižnicou NR SR 

a  Kontaktným miestom Úradu priemyselného vlastníctva. 
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V roku 2012 knižnica  realizovala 356 018  výpožičiek, z toho   267 464 výpožičiek 

kníh (75,13%),    86 376 výpožičiek periodík (24,26%) a 2 178 výpožičiek  špeciálnych 

dokumentov (0,61%) 

 Z celkového  počtu výpožičiek   bolo  268 100   (75,31%)  absenčných a 87 918 

(24,69%) prezenčných. Z celkového stavu  2 178 výpožičiek špeciálnych dokumentov si 

používatelia vypožičali 1 176 audiovizuálnych dokumentov, 96 elektronických dokumentov 

a 906 iných špeciálnych dokumentov.  

Nevidiaci a slabozrakí občania si vypožičali 930 zvukových kníh na 3 123 zvukových 

nosičoch. 

 Knižnica vybavila pre používateľov VKMR 256 požiadaviek na  MVS z iných 

knižníc, z toho 10 MMVS zo zahraničia. Prostredníctvom MVS vypožičala 204 knižničných 

dokumentov pre používateľov do iných knižníc. 

Na jedného obyvateľa mesta pripadlo 6,31 výpožičky a na jedného registrovaného 

používateľa 47,11  výpožičiek.     

Možnosť prístupu na internet  využilo  16 367 registrovaných i neregistrovaných 

používateľov,  z toho 2 059 detí do 15 rokov.                                                                                                                                    

                                                                                                           Graf č. 2 

 

 
 

 

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2012 – Príloha č. 1 

 

III. 2.1 Knižnica ako otvorený komunitný priestor 

 
VKMR  zastrešovala a podporovala činnosť  Literárneho klubu OMEGA: 

 členovia sa pravidelne mesačne stretávali na diskusiách o literatúre, 

 založili, vydali 4 čísla a prezentovali nový  časopis Ars Verbum,  

 spoluorganizovali stretnutie verejnosti so spisovateľkami Klubu Femina: Otíliou  

Dufekovou, Janou Šimulčíkovou, Danicou Jakubcovou a  Hedou  Kramárovou, 

 uskutočnili autorskú besedu o knihe Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy – jubileum  

M.R.Štefánika, 
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31% odborná literatúra 
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 zorganizovali prezentáciu knižky Oľgy Nemcovej-Košeckej Skanzen mojich lások, 

 zorganizovali prezentáciu knihy členky LK  Anny Hrabalovej  Podoby lásky, 

 zorganizovali prezentáciu básnickej zbierky predsedu LK Omega Jána Maršálka 

Priečny rez, 

 pripravili Tradície Vianoc – predvianočné popoludnie v Roku seniorov, spolu s n.o.  

Magdaléna, 

 zabezpečili prednášku 5 rokov 

medzinárodného seminára Ora et Ars 
– profily zúčastnených   spisovateľov 

pre seniorov, 

 realizovali projekt člena LK Marcela 

Hosťoveckého „Večer fantázie“ pre 

nádejných  

mladých spisovateľov a vášnivých 

čitateľov do 19 rokov. 

 

V spolupráci s OZ Ars Vivendi – Ligou 

za duševné zdravie zorganizovala 10 prednášok 

a diskusných fór na aktuálne psychologické, 

spoločenské a  medicínske témy. 

VKMR spolupracovala  

so združením WUG (Windows User Group), 

 zorganizovali 8 diskusií o najnovších 

 informačných technológiách. 
V spolupráci s Materským centrom Srdiečko  vo viacerých lokalitách mesta (stred, 

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

deti a ich rodičov na materských a rodičovských dovolenkách.  

 

 

 Poskytovala priestor na činnosť a spoluprácu MO Matice slovenskej, KO a OO 

Únie žien Slovenska, Jednote dôchodcov, Trenčianskej nadácii, Únii nevidiacich 

a slabozrakých, n.o. Magdaléna v Trenčíne, kultúrnym zariadeniam, občianskym 

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

Pracovisko Internet pre verejnosť poskytovalo v centre mesta verejnosti prístup na 

internet 12 hodín denne (okrem nedele) a v sobotu 5 hodín za symbolické poplatky (9 068 

návštevníkov). 

VKMR v pobočke JUH, v rámci projektu Ministerstva kultúry SR, bezplatne 

poskytovala prístup na internet deťom i dospelým na vzdelávacie účely. Túto možnosť 

využilo 341 detí a 3 241 dospelých návštevníkov. 
 

III. 2.2 Aktivity pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva 

V súlade s Národným programom rozvoja životných podmienok občanov so 

zdravotným postihnutím VKMR prispievala k odstraňovaniu bariér v prístupe ku všetkým 

aktivitám, k zmierneniu sociálnych rozdielov, izolácie a marginalizácie znevýhodnených 

skupín obyvateľstva: 

 ako jediná inštitúcia v Trenčíne  požičiavala 32 slabozrakým a nevidiacim občanom 

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

 pre telesne postihnutých poskytovala bezbariérový prístup  v pracoviskách  na 

Jaselskej ul., Juhu, Dlhých Honoch  a v Kubre, 

 umožnila zdravotne postihnutým deťom prezentovať svoje umelecké aktivity v 

priestoroch  pobočky na Juhu,   

Prezentácia časopisu LK Omega – Ars 

Verbum 
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 v spolupráci so  Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

pokračovala v zbierke kníh pre deti z detských domovov,  

 poskytla priestory na realizáciu 11. roč. verejnej zbierky  Biela pastelka, na podporu 

ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím, 

 špeciálne aktivity realizovala pre žiakov Špeciálnej základnej školy internátnej 

Vladimíra Predmerského v Trenčíne, 

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

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

poskytovaní knižnično-informačných služieb. 

 

III. 2.3 Voľnočasové a vzdelávacie aktivity detí a mládeže 

 

Knižnica sa zameriavala na organizovanie  kvalitných kultúrno-spoločenských 

a vzdelávacích  podujatí  pre deti a mládež, s dôrazom na upevňovanie ich čitateľských 

návykov, na existenciu vo vzdelanostnej, informačnej  spoločnosti, zmysluplné využívanie 

voľného času a ponuku preventívnej alternatívy proti asociálnym javom v spoločnosti: 

 žiakom a pedagógom ZŠ a SŠ umožnila, v rámci projektu MK SR Kultúrne poukazy, 

využívať ich na uhradenie ročného členského poplatku, 

 pre žiakov ZŠ a SŠ  organizovala exkurzie a hodiny informatickej výchovy  - Vitajte 

v knižnici. Pre žiakov do 15 rokov zrealizovala 131, pre študentov SŠ 15 a pre 

seniorov 27 aktivít,  

 žiakom sprostredkovala osobné stretnutia a besedy so spisovateľmi: Vierou 

Valachovičovou – Ryšavou, Rudolfom Dobiášom, Romanom Bratom, najmladším 

spisovateľom v SR Christiánom Ježíkom a začínajúcim básnikom Tomášom 

Rehákom, majiteľom internetového kníhkupectva Tiborom Hujdičom alias p. 

Mrkvičkom so zážitkovým čítaním,  mímom Vladom Kulíškom, psychologičkou 

Ivetou Izraelovou,  mestským policajtom, záchranárkou a pod.   

 v šk. roku 2011/2012 zorganizovala medziškolskú a medzitriednu súťaž v čítaní, 

Čítajme všetci - čítanie je super,  zapojilo sa do nej viac ako 675 žiakov ZŠ,    

 VKMR bola garantom 10. ročníka krajskej literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme, 

ktorá prebiehala pod názvom Keby som bol kráľom – prihlásených bolo 14 škôl a 159 

žiakov, slávnostné vyhodnotenie sa konalo v priestoroch Trenčianskeho hradu, 

 viacerými aktivitami ( súťažou, besedami, výstavkami)   zapojila žiakov do osláv 600. 

výročia udelenia výsad Slobodného kráľovského mesta Žigmundom Luxemburským 

Trenčínu,  

 realizovala 5. prednášok  psychologičky Mgr. Ivety Izraelovej pre žiakov ZŠ 

o nástrahách internetu Kyberšikana,  

 zapojila  sa  do celoslovenskej literárno–spoločenskej súťaže 8 – 12 ročných žiakov 

Čítame s Osmijankom, 

 detský čitateľský maratón organizovaný UNICEF, SAK a Linkou detskej istoty 

Čítajme si.., v rôznych lokalitách mesta aktívne absolvovalo 1 329 žiakov ZŠ,   

 v pracovisku Literatúra pre deti a mládež pomáhalo pri viacerých aktivitách 

a činnostiach 10 detských dobrovoľníkov - Priatelia knižnice, 

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

 Pasovanie prvákov – bezplatná registrácia prváčikov v knižnici, 

 Svet stále lásku má – tradičné charitatívne predvianočné stretnutie knihovníkov 

s deťmi z DD Lastovička a s ich kamarátmi, 

 pre mimoriadny záujem detí zorganizovala ďalšiu celonočnú aktivitu Papučková noc, 

s bohatým programom a mímom Vladom Kulíškom, 
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 zapojila sa  do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom organizovaného pri 

príležitosti Medzinárodného dňa  detskej knihy. Noc s bohatým programom strávilo 

v 2 pracoviskách VKMR  92 detí, vrátane detí z DD Lastovička, 

 zorganizovala  viaceré aktivity v rámci kampane Deň ľudovej rozprávky, s mottom : 

„Kto je kto v rozprávkach Pavla Dobšinského“, 

 Trenčianske povesti - čítanie a súťaž o najkrajšie namaľovaný  Trenčiansky hrad, 

 Našli sme kráľa čitateľov  - vyhodnotenie súťaže prebiehajúcej od septembra 2011 

do konca februára 2012, 

 Prečo som na svete rád, alebo ako tráviť voľný čas – dialóg so žiakmi ZŠ 

o drogových závislostiach a knihách s touto problematikou, 

 pre deti z MŠ pripravila prehliadku Minitalent, alebo aj škôlkari už veľa dokážu, 

návštevu knihárskej dielne a spojila ju s tvorivou dielňou, 

 Tekvicové posedenia pri knihách, 

 Vianočné a predvianočné zvyky a príbehy, 

 vo všetkých pracoviskách s deťmi prebiehali počas prázdnin „ prázdninové  kluby“,  

 špecifickými formami  a propagáciou literatúry o regióne  participovala  na 

skvalitňovaní regionálnej výchovy žiakov ZŠ, 

 pravidelne mesačne ponúkala školským klubom vo všetkých pracoviskách priestor 

na  kultúrne doplnenie ich mimoškolského programu na rozmanité témy,  

 poskytovala priestory na prezentáciu literárnej a výtvarnej činnosti a hudobnej 

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

 

       
           

 

 

III. 2. 4 Doplnkové služby 

Knižnica poskytovala  registrovaným používateľom  doplnkové služby, napr.: 

kopírovanie,  skenovanie, nahrávanie na vlastné prenosné médiá,  tlač. Možnosť pracovať 

s výpočtovou technikou  využilo 507 návštevníkov.  

 

III. 3 REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA,  FYZICKÁ A VIRTUÁLNA NÁVŠTEVNOSŤ  

KNIŽNICE 
 

K 31.12.2012  knižnica evidovala  7 557  registrovaných používateľov,  z 

toho   5 763 dospelých (76,26%) a 1794 detí do 15 rokov (23,74%).                                                                                                        

VKMR   evidovala    161 324   návštevníkov,    z toho   fyzicky knižnicu  navštívilo  

133 417 registrovaných i neregistrovaných návštevníkov, vrátane návštevníkov kultúrno- 

spoločenských podujatí a  používateľov internetu pre verejnosť.  

Noc s Andersenom (večerná prehliadka mesta) 
Vyhodnotenie súťaže „Čítajme všetci – 

čítanie je super“ 
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Webovú stránku knižnice navštívilo 27 907 virtuálnych  návštevníkov, ktorí 

zrealizovali 75 464 virtuálnych návštev  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 č. 3     

 
 

 

III. 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, 

 excerpovala  74 titulov regionálnych, 242 titulov  celoslovenských periodík  

a analyticky spracovávala regionálne zborníky a publikácie do elektronickej 

regionálnej článkovej databázy, ktorá obsahuje 61 019 záznamov ,  

 priebežne dopĺňala elektronickú bibliografickú databázu špeciálnych regionálnych 

dokumentov TSK v  module Brožúry,  ktorá obsahuje 3 091záznamov,    

 dopĺňala regionálnu databázu osobností a udalostí REGIO, ktorá obsahuje 1 784 

záznamov,  

 na požiadanie vypracovala 182 rešerší, 

 poskytla 284 náročných informácií o trenčianskom regióne, 

 poskytla  13 781 bibliografických a 1 170 faktografických informácií 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  2 031 ARI (adresných informácií) pre odborných pracovníkov, samosprávu 

a štátnu správu trenčianskeho regiónu, 

 poskytovala konzultačné a poradenské služby, 

 realizovala informačnú výchovu žiakov ZŠ, SŠ, 

 dokumentovala vlastnú činnosť  knižnice. 
 

Dospelí 
návštevníci 

(fyzickí) 
65% 

Virtuálni 
návštevníci 

18% 

Detskí 
návštevníci 

(fyzickí) 
17% 

Návštevníci knižnice 

Dospelí návštevníci (fyzickí)

Virtuálni návštevníci

Detskí návštevníci (fyzickí)
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Informačné služby boli  poskytované vo všetkých pracoviskách knižnice v súlade s ich 

zameraním.  

III. 5  EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ  

Edícia Bibliografia 

 Dombaiová, P:  Kalendár výročí osobností a udalostí v okresoch Bánovce n. B., 

Myjava, Nové Mesto n.V. a Trenčín v r. 2013 

 Zoznam periodík dochádzajúcich do Verejnej knižnice Michala     Rešetku v Trenčíne 

v roku 2012 

Edícia Dokumentácia 

 Prehľad o činnosti verejných knižníc okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, 

Bánovce nad Bebravou a Myjava za rok 2011. Zost. M. Kernová - 24 s. 

 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2011. Zost. M. Špániková, Bc. S. 

Fabová, Bc. L. Sládková, PhDr. D. Stupavská – 47 s. 

 Verejné knižnice Trenčianskeho samosprávneho kraja: Vyhodnotenie činnosti knižníc   

za rok 2011. Zost. Bc. S. Fabová, Mgr. M. Zobková -  15 s. 

 Čítanie mládeže v Trenčianskom kraji: Interpretácia výsledkov výskumu. Trenčín: 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, 2011. 94 s. 

 Plán činnosti na rok 2013. Zost. M. Špániková, Bc. S. Fabová, Bc. L. Sládková, PhDr. 

D. Stupavská – 18 s. 

Edícia Metodika 

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

Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2012, roč. 30 , č. 1/2012, 

27 s.,  

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

okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2012, roč. 

30 , č. 2/2012, 24 s.,  

Edícia Literárny klub Omega 

 Ars Verbum. Občasník Literárneho klubu OMEGA. – Roč. 1. č.1,2,3, 4/2012 

 

Publikačná činnosť pracovníkov knižnice bola zameraná na propagáciu a zviditeľňovanie 

služieb knižnice a na jej aktivity. 

 

Publikačná činnosť o knižnici – Príloha č. 2 

 

III. 6 METODICKÁ ČINNOSŤ 

  Poskytovaním metodických, poradenských, konzultačných a vzdelávacích služieb 

knižniciam Trenčianskeho samosprávneho kraja napĺňala VKMR cieľ a obsah metodickej 

činnosti; zachovanie, fungovanie a rozvoj regionálneho knižničného systému. Metodická 

činnosť knižnice vychádzala zo zákona č. 183/2000 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 a poradensky usmerňovala regionálne knižnice v TSK,  

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

synchronizácii automatizovaných knižnično-informačných procesov v rámci 

Trenčianskeho kraja, sumarizovala pripomienky k testovacej verzii opac katalógu 

Carmen 2.0, 
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 zosumarizovala Ročné výkazy KULT 10-01 o knižniciach za r. 2011 za Trenčiansky 

kraj a odoslala SNK, 

 zhromaždila a spracovala štatistické výsledky o činnosti verejných knižníc TSK podľa 

jednotlivých typov knižníc, výsledky zverejnila v dokumentačnom materiáli, 

 poskytovala metodickú pomoc a poradenské služby knižniciam  iných typov v regióne, 

hlavne školským knižniciam vzhľadom na funkciu RK poskytujúcej odborné 

poradenstvo pre školské knižnice pre trenčiansky región, 

 zorganizovala pracovné stretnutie metodikov regionálnych knižníc TSK za prítomnosti 

PhDr. E. Janšovej a PhDr. I. Kilarovej  zo SNK, 

 plnila úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v TSK, evidovala 

a archivovala bibliografickú produkciu kraja,  

b) v regionálnej pôsobnosti   

 pri riešení knižničných problémov a elektronizácii knižničných procesov poskytovala 

metodickú pomoc a poradenské služby mestským a obecným knižniciam a ich 

zriaďovateľom alebo 

zakladateľom, zaškoľovala 

knihovníkov obecných 

knižníc, 

 poskytovala odborné 

konzultácie k elektronizácii 

knižničných procesov 

v knižniciach regiónu, 

 zaktualizovala a doplnila 

adresár obecných a mestských 

knižníc v metodickej 

pôsobnosti VKMR, 

 zhromaždila a spracovala 

Ročné výkazy KULT 10-01 

o knižniciach okresov Trenčín,  

Nové Mesto n/Váhom,  

Bánovce n/Bebravou a Myjava za r. 2011 klasickou a elektronickou formou, údaje pre 

vlastnú potrebu zálohovala a zosumarizovala  

v štatistických prehľadoch, 

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 problémoch 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, 

 spolupracovala pri vydaní metodického časopisu Knihovník pre verejné knižnice 

okresov Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou, Myjava, 

 budovala a dopĺňala elektronickú databázu KNIHA – informácie o knižniciach 

a knihovníctve na Slovensku; v KIS Clavius spracovávala informácie z oblasti 

knihovníctva. 

 

 

 

Pracovná porada knihovníkov obecných knižníc (16.1.2012) 

 



18 

 

III. 7 ELEKTRONIZÁCIA KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH PROCESOV 
 

   VKMR bola súčasťou Regionálneho knižničného informačného systému so  

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

Office.  

 Prevádzka knižnično-informačných služieb bola na všetkých pracoviskách plne 

automatizovaná v KIS Clavius, využívané boli moduly akvizície všetkých druhov 

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

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

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

   

    Kvantitatívny ukazovateľ stavu výpočtovej techniky, ktorý knižnica spravovala 

k 31.12.2012 predstavoval 66 osobných počítačov, 1 notebook a 3 servery, z toho knižnica 

vlastnila 52 osobných počítačov, 1 notebook, 2 UPS (pracovné stanice boli pripojené na 

server Windows Svr Std 2003 a server Linux) a externý USB – disk (prenosný HDD USB 

1TB Transcendent). VKMR  mala zapožičaných 14 PC. 

 Systematická dokumentácia nainštalovaného softvéru a hardvéru bola zavŕšená  v roku 

2012 realizáciou 1. etapy softvérového auditu.  S jeho  účelom a priebehom  boli zamestnanci 

vopred oboznámení správcom IT Ing. Krčom  na dvoch prednáškach (9.5. 2012, 16.5.2012). 

Na základe Príkazu riaditeľky č. 3/2012  bol v období mesiacov máj - september 2012  

správcom IT skontrolovaný nainštalovaný softvér  postupne, vo všetkých počítačoch. V 

zmenených podmienkach, po presťahovaní niektorých pracovísk knižnice, bude softvérový 

audit pokračovať. 

  Knižnica, ako Kontaktné informačné miesto pre oblasť patentových informácií, 

vynálezov, označení tovarov a služieb a priemyselného vlastníctva, mala naďalej zapožičaný  

1 PC a 1 tlačiareň od Úradu priemyselného vlastníctva SR s operačným systémom Win XP 

a softvérom Mimosa.  

  Knižnica naďalej využívala 1 server, 8 tenkých klientov, 1 tlačiareň, 1 UPS, 

1 switch, ktoré boli nainštalované v pracovisku na  Juhu a slúžili ako bezplatné internetové 

body pre verejnosť. Získala ich do bezodplatného zapožičania prostredníctvom zapojenia sa 

do celoslovenského projektu MK SR Informatizácia knižníc (v rámci Operačného 

programu: Základná infraštruktúra) a na základe Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku 

štátu uzatvorenej medzi SNK v Martine a VKMR v Trenčíne. 

           Na základe Zmluvy o zapožičaní uzatvorenej medzi Trenčianskou nadáciou a Verejnou 

knižnicou M. Rešetku v Trenčíne,  VKMR naďalej v pracovisku Internet pre verejnosť na 

Hasičskej ul. využívala 5 PC s nainštalovaným softwarom a 1 farebnú laserovú tlačiareň, 

ktoré slúžili verejnosti. Tento majetok knižnica vo svojej evidencii nevykazuje.  

  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. 1 (od 14.6.2012) 

a Jaselskej ul. 2 (od 16.11.2012), ostatné pracoviská knižnice využívajú  DSL pripojenie 

k internetu.  

Zmluva so Slovenskou akademickou dátovou sieťou SANET o poskytovaní služieb 

a využívaní prístupu k internetu bola k 30.9.2012 ukončená. 

Na internet bolo v knižnici k 31.12.2012 pripojených 60 pracovných staníc, z toho 30 

PC  pre verejnosť. Mobilné pripojenie na internet knižnica vlastnila do novembra, kedy jej 

bolo odcudzené. 

V r. 2011 zakúpil TSK pre RKIS Clavius nový katalóg Carmen OPAC 2.0,  ktorý VKMR 

testovala v skúšobnej verzii a pripomienkovala technikom firmy LANius a TSK. 
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  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 na Nám. SNP, možnosť on-line predlžovania 

vypožičaných kníh, využilo 27 907 virtuálnych návštevníkov, ktorí zrealizovali 75 464 

návštev. Virtuálni  návštevníci najčastejšie navštevovali on-line katalóg VKMR.   

                                                                                                              Tab. č. 5 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

Počítačové vybavenie – Príloha č. 4 

 

III. 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 

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

a významné osobnosti  Trenčína a Trenčianskeho kraja. 

  VKMR uskutočnila  486 kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí, z toho 

388 pre deti do 15 rokov. Navštívilo ich  10 306 návštevníkov, z toho  7 487 detí:  

 verejnosti predstavila spisovateľov:  Borisa Filana, Otíliu Dufekovú, Janu 

Šimulčíkovú, Danicu Jakubcovú, Hedvigu Kramárovú, Vieru Valachovičovú – 

Ryšavú, Milu Haugovú, Erika Ondrejičku,  Jaroslava Rezníka, Juditu Kaššovicovú, 

Romana Brata, Jozefa Kariku, Tibora Hujdiča, Pavla Hiraxa Baričáka, Moniku 

Kompaníkovú, vydavateľa K. K. Bagalu, historikov Pavla Dvořáka a Vladimíra 

Segeša, ochranára Mikuláša Hubu, 

 v rámci  cyklu „Poznávame Trenčanov“ a „Predstavujeme literátov Trenčianskeho 

kraja“  VKMR predstavila 8 nových osobností: Annu Hrabalovú, Margitu Jurišovú, 

Christiana Ježíka, Tomáša Reháka, Petra Martináka, Marcela Hosťoveckého, Martinu 

Monošovú, Vlada Kulíška a 11 už prezentovaných  osobností, alebo ich nové diela:  

Kornela Földváriho, Katarínu Hudecovú, Rudolfa Dobiáša, Oĺgu Nemcovú – 

Košeckú, Jána Maršálka, Silviu Havelkovú, Margitu Ivaničkovú, Štefana Kuzmu,  

Ivetu Izraelovú,   Zuzanu Laurinčíkovú, Jozefa Drgu, 

 v Týždni slovenských knižníc 2012 VKMR uskutočnila 30 podujatí s  982 

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

prihlásilo 256 čitateľov a vrátilo sa 67, už takmer nedobytných  kníh. 

Ďalšie vybrané cykly podujatí pre deti i dospelých obsahuje kapitola III. 2 Knižnično 

– informačné služby, časti Knižnica ako otvorený komunitný priestor a Voľnočasové 

a vzdelávacie aktivity detí a mládeže 

 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.  

Ukazovateľ Rok 2011 Rok 2012 Rozdiel 

Počet PC 

 

68 66 
- 2 

Počet PC vo vlastníctve VKMR 54 52 - 2 

Počet PC s pripojením na internet 

 

62 

 
60 - 2 

Počet PC s internetom pre verejnosť 
28 

 
30 + 2 

Počet návštevníkov web stránky 27 860 27 907 + 47 

Počet vstupov do on-line katalógu 

VKMR 
85 736 69 660 - 16 076 
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 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli realizované pod záštitou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja pre registrovaných používateľov a širokú verejnosť, v 

záujme  napĺňania komunitného poslania knižnice, získavania návštevníkov a potenciálnych 

používateľov knižnice.   
 

Ťažiskové podujatia – Príloha č. 3 
 

 

 

 

 

 

 

IV. PODROBNÉ ČLENENIE HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI 

PROSTRIEDKAMI  TSK  ZA rok  2012 
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Podrobný rozpis hospodárenia s finančnými prostriedkami je k dispozícii vo viazanej forme. 
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Príloha č. 1 

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2012 

 

 

 

Ukazovateľ Mer. 

jedn. 

Plán 2012 Skutočnosť  

k 31.12.2012 

Percento  

plnenia 

Knižničný fond kn.j. 210 000 218 126 103,87 

počet odoberaných titulov periodík titul 340 316 92,94 

Výpožičky spolu kn.j. 350 000 356 018 101,72 

v tom: odborná literatúra pre dospelých kn.j. 120 000 108 879 90,73 

            krásna literatúra pre dospelých kn.j. 90 400 109 488 121,12 

            odborná literatúra pre deti kn.j. 10 600 10 880  102,64 

            krásna literatúra pre deti kn.j. 34 000 40 395 118,81 

            výpožičky periodík kn.j. 95 000 86 376 90,92 

z výpožičiek spolu: špeciálne dokumenty kn.j. 1 800 2 178 121,00 

                                z toho: elektronické kn.j. 200 96 48,00 

                                            audiovizuálne kn.j. 770 1 176 152,73 

                                        iné kn.j. 830 906 109,16 

z výpožičiek spolu: prezenčné výpožičky kn.j. 90 000 87 918 97,69 

MVS iným knižniciam kn.j  256  

MVS z iných knižníc kn.j.  204  

počet výpožičiek na 1 obyvateľa kn.j. 6,20 6,31 101,77 

počet výpožičiek na 1registr.používateľa  kn.j. 43,75 47,11 107,68 

Registrovaní používatelia osoba 8 000 7 557 94,46 

z toho deti do 15 rokov osoba 1 800 1 794 99,67 

% používateľov z počtu obyvateľov osoba 14,18 13,40 94,50 

Počet fyzických a virtuálnych návštevníkov knižnice osoba 120 000 161 324 134,44 

                  z toho účastníkov podujatí osoba  10 306  

                  z toho počet virtuálnych návštevníkov osoba  27 907  

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia poduj. 180 486 270,00 

počet dislokovaných pracovísk pobočka  4 100,00 

počet obyvateľov k 31.12.2012 osoba  55 892  
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Príloha č. 2 

Publikačná činnosť 

 

I. pracovníkov knižnice 

Martinák, Peter 

Najdôležitejšie je prijať dar cesty, tvrdí Filan. [Ako išlo oko na vandrovku – prezentácia 

knihy Borisa Filana  15.5.2012] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 20 (21.5.2012), s. 9 

 

Martinák, peter 

Pútnickému miestu vzdali hold umelci i historici. [Poézia pod Trenčianskym hradom – Mila 

Haugová, Erik Ondreička a Rudolf Dobiáš – beseda 18.6.2012] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 25 (25.6.2012), s. 9 

 

Martinák, Peter 

Trenčianska knižnica má najlepšie podujatia pre deti. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 41 (15.10.2012), s. 99 

 

Martinák, Peter 

Jozef Branecký spojil literátov Slovenska. [Celoslovenská literárna súťaž J. Braneckého – 

Studňa sa tajne s dažďom zhovára – vyhodnotenie  16.11.2012] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 46 (19.11.2012), s. 9 

 

Martinák, Peter 

Mám šťastie na vnímavých čitateľov. [Piata loď – prezentácia knihy Moniky Kompaníkovej 

12.12.2012] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 50-51 (17.12.2012), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Sedmopočetníci a Ochrid.  

In: 12 storočí : Kultúrnohistorická príloha katalógu 5. ročníka medzinárodného výtvarno-

literárneho sympózia Ora et Ars - Skalka 2012. — Trenčín : Mestský úrad, 2012. — S. 22-28 

 

II. o knižnici 

hc 

Štvrť milióna kníh čaká veľké sťahovanie. 

In: Nový čas. – Roč. 22, č. 3 (4.1.2012), s. 10 

 

Sedláková, Ľuboslava 

Darcovia kúpili všetky knihy pre deti z projektu nadácie. [Otvor srdce, daruj knihu – 

podujatie Trenčianskej nadácie vo VKMR 21.12.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 1 (9.1.2012), s. 10 

 

Zornová, Lucia 

Najzodpovednejšia knižnica je trenčianska. [Ocenenie VKMR v súťaži Zodpovedne.sk za 

projekt Nástrahy okolo nás] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 8 (27.2.2012), s. 19 

 

Zornová, Lucia 

Školáci sa cez prázdniny nudiť nebudú, čaká ich pestrý program. [Podujatia pre deti vo 

VKMR počas jarných prázdnin] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 9 (5.3.2012), s. 8 
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AZ 

Spisovateľky klubu Femina v trenčianskej knižnici. [Danica Jakubcová, Hedviga Kramárová, 

Jana Šimulčíková, Otília Dufeková – beseda 1.3.2012] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 10 (12.3.2012), s. 18 

 

AZ 

Kornel Földvári sa vracia do Trenčína. [Kornel Földvári – besedy 27.3.2012] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 11 (19.3.2012), s. 10 

 

Zornová, Lucia 

Trenčianska knižnica láka na zaujímavé podujatia. [Týždeň slovenských knižníc, TOD – 

podujatia vo VKMR  26.3. – 31.3.2012] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 12 (26.3.2012), s. 18 

 

AZ-TN 

Mladý básnik Tomáš Rehák predstavil svoju tvorbu. [Tomáš Rehák – beseda vo VKMR 

pobočka Kubra  28.3.2012] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 13 (2.4.2012), s. 10 

 

ĽS-TN 

Seniori majú záujem o počítačové kurzy. [Baby pošli mi to mejlom – základy PC pre seniorov 

vo VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 14 (10.4.2012), s. 14 

 

Plánka, Juraj 

Pútnik knižným labyrintom. [Kornel Földvári – besedy 27.3.2012] 

In: Pardon. – Roč. 20, č. 15 (14.4.2012), s. 1,2 

 

TN 

Porota hodnotila jedenásť študentských časopisov. [Vyhodnotenie študentských časopisov – 

VKMR 20.6.2012] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 25 (25.6.2012), s. 6 

 

Sedláková, Ľuboslava 

Poetka povymetala kúty literárnej komory. [Katarína Hudecová – prezentácia knihy Kadečo 

piate cez deviate  19.6.2012]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 25 (25.6.2012), s. 10 

 

Sedláková, Ľuboslava 

Knižnica stále nie je v nových priestoroch. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 29 (23.7.2012), s. 5 

 

Kráľ, Milan 

Knižnicu prenasleduje zlá statika. 

In: Pravda. – Roč. 22, č. 204 (4.9.2012), s. 8 

 

Musia presťahovať štvrť milióna kníh a dokumentov. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 36 (10.9.2012), s. 1 
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Zornová, Lucia 

Knižnicu v Trenčíne na dva mesiace zatvoria. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 36 (10.9.2012), s. 2 

 

Knižnica opäť sídli v centre Trenčína. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 47 (26.11.2012), s. 1 

 

Zornová, Lucia 

Po dvoch mesiacoch opäť otvorili trenčiansku knižnicu. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 47 (26.11.2012), s. 5 

 

juraj plánka 

Tisíce kníh opäť dostupné v nových priestoroch. 

In: Pardon. – Roč. 20, č. 47 (24.11.2012), s. 1 a 12  

 

Henč 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne opäť otvorila svoje brány. 

In: Obecné noviny. – Roč. 22, č. 49 (4.12.2012), s. 12 

 

Krajská knižnica už v nových priestoroch. 

In: Kopaničiar expres. – Roč. 16, č. 51-52 (18.12.2012), s. 18 

 

III. O knižnici na internete 

Trenčín opraví budovu knižnice po presťahovaní kníh len čiastočne. [zverejnené 4.1.2012] 

In: http://www.ta3.com/clanok/6932/trencin-opravi-budovu-kniznicu-po-prestahovani-knih-

len-ciastocne.html 

 

Trenčín: Trenčianska knižnica M. Rešetku je najzodpovednejšia. [zverejnené 26.2.2012] 

In: http://udalosti.noviny.sk/z-domova/26-02-2012/trencin-trencianska-kniznica-m-resetku-je-

najzodpovednejsia.html 

 

Trenčianska knižnica oslávi Týždeň knižníc podujatiami. [zverejnené 18.3.2012] 

In: http://www.webnoviny.sk/slovensko/trencianska-kniznica-oslavi-tyzden/479498-

clanok.html 

 

Krajská knižnica v Trenčíne aj naďalej zostáva v nevyhovujúcich priestoroch [zverejnené 

23.7.2012] 

In: http://www.ta3.com/clanok/1002964/krajska-kniznica-v-trencine-aj-nadalej-zostava-v-

nevyhovujucich-priestoroch.html 

 

Trenčín bude bez knižnice [zverejnené 3.9.2012] 

In: http://tvnoviny.sk/video/videospravy/televizne-noviny/2359528 

 

Trenčín: Mesto bude tri mesiace bez krajskej knižnice [zverejnené 3.9.2012]  

In: http://www.aktuality.sk/clanok/213318/trencin-mesto-bude-tri-mesiace-bez-krajskej-

kniznice 

 

Verejná knižnica M. Rešetku je otvorená ešte do 10. septembra. [zverejnené 4.9.2012]  

In: http://www.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=12288&s-cv-embeddedID=81719 

 

 

 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/trencianska-kniznica-oslavi-tyzden/479498-clanok.html
http://www.webnoviny.sk/slovensko/trencianska-kniznica-oslavi-tyzden/479498-clanok.html
http://www.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=12288&s-cv-embeddedID=81719
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Sídlo Krajskej knižnice v Trenčíne sa mení [zverejnené 4.9.2012] 

In: http://www.rozhlas.sk/spravy/Sidlo-Krajskej-kniznice-v-Trencine-sa-meni-

?l=1&i=45363&p=251 

 

Čestné uznanie pre VKMR [zverejnené 10.10.2012] 

In: http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/cestne-uznanie-pre-

vkmr.html?page_id=29658 

 

V Trenčíne otvorili Krajskú knižnicu [zverejnené 22.11.2012] 

In: http://www.ta3.com/clanok/1009985/v-trencine-otvorili-krajsku-kniznicu.html 

 

Župan ocenil jednotlivcov a kolektívy v oblasti kultúry [ zverejnené 29.11.2012] 

In: http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/zupan-ocenil-jednotlivcov-a-

kolektivy-v-oblasti-kultury.html?page_id=30304 

 

IV. Iné:  

články od pracovníkov VKMR 

Martinák, Peter 

Pocit nepotrebnosti zažiť netúži. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 2 (16.1.2012), s. 19 

 

Martinák, Peter 

Dolná Poruba oslávila fašiangy tancom i hodovaním, nechýbala zabíjačka. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 8 (27.2.2012), s. 18 

 

Martinák, Peter 

Oslavy v Dolnej Porube spestrí zápas so Slovanom Bratislava. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 20 (21.5.2012), s. 15 

 

PM, MJ [Martinák, Peter] 

Futbal v Dolnej Porube oslavoval jubileum, v súboji Slovanov zvíťazili domáci. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 21 (28.5.2012), s. 27 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás - Rozhovor so starostom obce Dolná Poruba.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 1 (január 2012), s. 1,4 

  

Martinák, Peter 

Spätné zrkadlo.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 1 (január 2012), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Komentár [k situácii na ZŠ].  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 1 (január 2012), s. 4 

 

Martinák, Peter 

Country rozlúčka s letom.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 1 (január 2012), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Mikulášsky večierok.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 1 (január 2012), s. 5 

http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/zupan-ocenil-jednotlivcov-a-kolektivy-v-oblasti-kultury.html?page_id=30304
http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/zupan-ocenil-jednotlivcov-a-kolektivy-v-oblasti-kultury.html?page_id=30304
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Martinák, Peter 

Hodová agapé.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 1 (január 2012), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Husársky kúsok poľovníkov.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 1 (január 2012), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás – Rozhovor s jubilantom Antonom Suchým.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 2 (apríl 2012), s. 1,6 

 

Martinák, Peter 

Veľká noc v Dolnej Porube.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 2 (apríl 2012), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Fašiangy sme oslávili tancom a hodovaním.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 2 (apríl 2012), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás – Rozhovor so šéfkuchárom Ivanom Nedielkom. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 3 (júl 2012), s. 1 

 

Martinák, Peter 

Čierne skládky v obci. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 3 (júl 2012), s. 3 

 

Martinák, Peter  

S jedlom rastie chuť. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 3 (júl 2012), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Turistika na domáci spôsob. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 3 (júl 2012), s. 8 

 

Martinák, Peter 

El Clásico II. triedy Sever ovládla D. Poruba. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 33 (20.8.2012), s. 30 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás – Rozhovor s fotografom Petrom Zelískom 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 4 (október 2012), s. 1,4 

 

Martinák, Peter 

Magické výročia. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 4 (október 2012), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Boli sme pri tom: Netradičný pohľad na tradičnú opravu. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 4 (október 2012), s. 5 
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Martinák, Peter 

El Clásico II. triedy Sever ovládla Dolná Poruba. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 2, č. 4 (október 2012), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Organ v Dolnej Porube opravili majstri z Krnova. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 53, č. 43 (29.10.2012), s. 10 

 

publikácie od pracovníkov VKMR: 

Martinák, Peter 

40 rokov TJ Slovan Dolná Poruba 1972-2012 / Martinák, Peter.  - Dolná Poruba : Obecný 

úrad , 2012. – 80 s. – ISBN 9788097103569 

 

V. knižnica v audiovizuálnych médiách  

 

Trenčianska televízia pravidelne uverejňovala pozvánky do knižnice  a z väčšiny  

podujatí odvysielala kratšie či dlhšie dokumenty. 

Slovenský rozhlas -  Rádio Regina vysielali upútavky na pripravované 

podujatia  a priame vstupy v čase ich konania. 

Pozvánky na aktivity boli pravidelne uverejňované v regionálnych periodikách 

Trenčianske noviny, v inzertnom týždenníku Pardon a v mesačne aktualizovanej elektronickej 

verzii bulletinu Kam v Trenčíne. 
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Príloha č. 3 

 

Ťažiskové podujatia  
 

a/ Podujatia pre používateľov 
 

Podujatia pre deti 
 

 Prezentácie, autorské besedy a besedy o knihách 

- Viera Valachovičová – Ryšavá Príbehy zo starej Bratislavy: prezentácia najnovšej 

knihy, 

- Z rozprávky do rozprávky – autorská beseda o rozprávkach Viery Valachovičovej 

Ryšavej pre žiakov ZŠ, 

- Objavujeme mladé literárne talenty – poézia žiaka ZŠ v Kubre, Tomáša Reháka 

v knižnici, 

- Druhé podanie s Romanom Bratom – 2 besedy s obľúbeným autorom kníh pre deti 

a mládež, nielen o najnovšom prírastku v jeho zbierke diel, 

- Rezník Jaroslav Oči plné oblohy – prezentácia knihy o detstve M. R. Štefánika, 

- Tibor Hujdič alias pán Mrkvička – zážitkové čítanie z kníh A. Gregušovej a A. 

Lobela, 
 

 Iné 

- Noc s Andersenom – 12. ročník medzinárodného podujatia, počas ktorého deti 

„ponocujú“ medzi knihami, s bohatým celonočným programom a  rozprávkami H. Ch. 

Andersena, na  Hasičskej ul. a v Opatovej n/V., 

- Rozprávková krajina hádaniek - rozprávkové hádanky, prešmyčky a iné oriešky na 

lúskanie, 

- Rozprávka o stratených písmenkách - pantomimické stvárnenie v podaní míma 

Vlada Kulíška, 

- Trenčianske povesti - čítanie a súťaž o najkrajšie namaľovaný  Trenčiansky hrad -  

podujatie venované 600. výročiu udelenia výsad Slobodného kráľovského mesta  

Žigmundom Luxemburským mestu Trenčín, 

- Trenčín – dolinečka  - malý recitátor. Pásmo ľudových piesní v podaní detí z MŠ, 

- Našli sme kráľa čitateľov  - vyhodnotenie súťaže,  

- Prečo som na svete rád, alebo ako tráviť voľný čas – dialóg so žiakmi ZŠ 

o drogových závislostiach a knihách s touto problematikou, 

- Čo vieš o Trenčíne – kvíz venovaný  600. výročiu udelenia kráľovských výsad  TN  

- Čo všetko sa dá v knižnici   - pozvánka pre deti na  jarné prázdninové superkluby, 

- Veľká noc a jej zvyky - ponuka pre školské kluby a MŠ, spojená s tvorbou korbáčov, 

zajacov, vajíčok, 

- Medzinárodný deň detskej knihy. Celoslovenské podujatie spojené s pokusom o 

ustanovenie neoficiálneho rekordu v počte  vypožičaných kníh pre deti a mládež, 

- Čítajme si ...2011 - pokus o prekonanie slovenského rekordu o Najpočetnejší detský 

čitateľský maratón ,  
- Každý deň s inou rozprávkou - čítačka s tvorivou dielňou a výstavou výtvarných 

prác, 

- Do  knižnice 2 – nakazení čítaním! – 2. celoslovenská aktivita zdôrazňujúca, že byť 

nakazený čítaním je zdravé, 

- Olympijské hry Londýn 2012 - diskusia o  disciplínach, rekordoch a zaujímavostiach  

zo sveta olympijských hier, 

- Internet – elektronický zdroj informácií – pre žiakov ZŠ, 

- Mikulášske tvorivé dielne a súťaže - deň sv. Mikuláša v knižnici, 

- Svätá Lucia - odhaľovanie tajomstiev a povier najväčšieho stridžieho dňa v roku, 
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Podujatia pre dospelých 
 

 Autorské besedy a prezentácie kníh 

- Pavel Dvořák, so svojimi najnovšími knihami a premietaním dokumentu o Matúšovi 

Čákovi  - „Nezvaný pán v Uhrovci“, 

- Beseda s ochrancom životného prostredia prof. RNDr. Mikulášom Hubom, CSc. a 

diskusia o jeho  najnovších knihách Genius loci (Roz)hovory o Slovensku a Ideál – 

skutočnosť – mýtus, 

- Spisovateľky Otília Dufeková, Oľga Duhanová, Danica Jakubcová a Hedviga 

Kramárová   v LK OMEGA, 

- Návraty Kornela Földváriho do Trenčína – stretnutie  s nestarnúcim humoristom,    

za prítomnosti vydavateľa  K. K. Bagalu a spievajúceho karikaturistu Ľubora 

Benkoviča, 

- Podoby lásky. Prezentácia knihy členky LK Omega Anny Hrabalovej, 

- Ako to bolo kedysi - vlastná literárna tvorba  Margity Jurišovej a spomienky na 

Trenčín, 

- Vandrovky Borisa Filana – stretnutie so známym spisovateľom a cestovateľom 

v knižnici, 

- Prezentácia najnovšej knižky Kataríny Hudecovej KADEČO - piate cez deviate, 

- Prezentácia knihy členky LK  OMEGA Oľgy Nemcovej - Košeckej Skanzen mojich 

lások, 

- Obrázky z Nepálu – poeticko-hudobné popoludnie s videoprojekciou. Poézia 

v podaní autorky Judity Kaššovicovej a interpretov zhudobnených básní P. Beláka 

a J. Turteva, 

- Máte radi príbehy z kabelky? -  stretnutie s mladými spisovateľkami Martinou 

Monošovou a Silviou Havelkovou, 
- Piata loď Moniky Kompaníkovej  - stretnutie  so spisovateľkou, víťazkou súťaže 

Anasoft litera 2011 a  beseda o jej literárnej tvorbe, 

- Prezentácia knihy Jozefa Kariku Na smrť a beseda o literárnej tvorbe, 

- Prezentácia 3 kníh  člena  LK OMEGA  Štefana Kuzmu Piaty západ slnka, Intimita 

zla a Stratený boh, 

- Beseda so spisovateľom,  hudobníkom, cestovateľom, blogerom Pavlom „Hiraxom“ 

Baričákom aj o motivačnej knihe  Šlabikár šťastia: Návrat k sebe, 

 

 Iné 

- Večer fantázie – realizácia projektu mladého literáta Marcela Hosťoveckého 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“,  

- História a súčasnosť astronómie v Trenčíne – odborné prednášky Mgr. Ing. Jozefa 

Drgu a ďalších, 

- Stretnutie v Literárnom klube OMEGA a  prezentácia nového časopisu LK Omega 

Ars Verbum  ( vyšli 4 čísla), 

- Neznáme vojenské osobnosti Slovenska – prednáška historika, autora odborných 

publikácií, doc. PhDr. Vladimíra Segeša, PhD, 

- História a súčasnosť VKMR – prednáška pre Klub kresťanských dôchodcov 

v knižnici, 

- Vansovej Lomnička -  45. ročník festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy – 

obvodné  a krajské kolo, 

- Studňa sa tajne s dažďom zhovára - slávnostné vyhodnotenie 20. ročníka 

celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého uskutočnenej pod záštitou 

Prezidenta SR Ivana Gašparoviča, za účasti spisovateľov Jaroslava Rezníka, 

Margity Ivaničkovej a Jána Maršálka. 
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b/ Podujatia pre knižničných pracovníkov 

 

- komplexný rozbor činnosti regionálnych knižníc za rok 2012 – 25.4.2012, 

- pracovná porada zástupcov OKS SR SNK a metodikov regionálnych knižníc TSK – 

25.4.2012, 

- krajská porada bibliografov – 29.2.2012, 

- porada pre knihovníkov obecných a mestských knižníc okresov Bánovce n/B,    

Myjava, Nové Mesto n/V a Trenčín – 16.1.2012, 

- pracovné porady vedenia knižnice a všetkých zamestnancov. 
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                        Príloha č. 4 

 

Stav výpočtovej techniky k 31.12.2012 

 

 

Pracovisko 
Počítač s  

 inventárnym 

číslom 

 

Prídavné 

zariadenia 

Softvér 

   

 Riaditeľ 

  

 

1. PC  

              3517 

 

Tlačiareň HP 

Color LaserJet 

2605dn 

Win 7 Ultimate, Office Professional Plus 2007, 

NOD 32, Lavasoft Ad-Aware Enterprise, TC, 

WR, Nero 

Sekretariát 

2. PC  

403/119 

Tlačiareň 

Canon, 

Multifunkčné 

zariadenie 

 

Windows Vista (TM) Ultimate, MS Office 

Enterprise 2007, NOD 32, TC, WR, ÚČTO 2004-

2005 

 

 

 

Oddelenie 

ekonomicko-

prevádzkové 

 

 

 

 

 

 

 

 

Server HP 

 403/105  
UPS Smart 2x Win Svr Std 2003, SQL Svr 2000 Std, OEM etrust 

Antivirus v7.1-1 

Pentium – proxy server 

403/103 
 Linux 

3. PC  

403/117 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022 

 

Windows Vista OEM (TM) Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD 32, 

TC, WR 

 

4. PC  

403/114 

Tlačiareň HP 

LaseJet 2300 

dtn  

Windows Vista OEM (TM) Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD 32, 

TC, WR 

 

 

Informačné 

miesto TSK 

 

 

 

 

5. PC  

403/109 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022 n 

Skener ručný 

Win XP Prof. Cz OEM, Office 2003 Win 32 

Slovak MVL, NOD 32,  TC, Nero, Lavasoft Ad-

Aware Enterprise, OSUD 

 

6. PC  

403/108 

Skener ručný Win XP Prof. Cz OEM, Office 2003 Win 32 

Slovak MVL, NOD 32, TC, Nero, Lavasoft Ad-

Aware Enterprise 

7. PC  

2918 

Chodba on-line katalóg 

Skener ručný Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL NOD 32, WR, Nero 

Vedúca KIS 

 

 

8. PC  

403/118 

 

Tlačiareň HP 

LaserJet Pro 

P1102 

 

 

Windows Vista OEM (TM) Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD 32, 

TC, WR 

 

 



33 

 

 

Všeobecná 

študovňa 

 

 

 

9. PC  

2921 

 

 Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL, NOD 32, TC, WR, Lavasoft Ad-

Aware Enterprise, Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PC  

3516 
Skener ručný Win 7 Ultimate, Office Professional Plus 2007 

 

 

 

Multimediálna  

študovňa 

 

 

 

11. PC  

             3520 

 

Kopírovací 

stroj Brother 

MFCJ-6910dw, 

Multifun. 

zariadenie 

Lexmark 

734de, 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1020  

Win 7 Ultimate, Office Professional Plus 2007 

12. PC  

             3519 

 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022n, 

sluchátka 

 

Win 7 Ultimate, Office Professional Plus 2007 

13. PC  

              3518 

 

 sluchátka Win7 Ultimate, Office Professional Plus 2007 

14. PC  

403/120  

sluchátka Windows Vista OEM (TM) Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD 32, 

Lavasoft Ad-Aware Enterprise, TC, WR, Nero 

Oddelenie 

metodiky a 

elektronizácie 

 

 

15. PC  

3144 

Tlačiareň HP 

Business inkjet 

2200 , 

reproduktory, 

skener 

Win Pro Cz SA MVL, Office Professional Plus 

2007 Slovak MVL, NOD 32, Info, TC, WR 

 

16. PC  

2920  

 

Reproduktory, 

tlačiareň 

HPLaserJet 1020 

Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL, NOD 32, TC, WR, Nero 

17. PC  

403/113 

Multifunkčné 

zariadenie 

Lexmark, 

reproduktory 

 

Win Vista OEM Ultimate, Office Professional 

Plus 2007 Slovak MVL, NOD 32, TC, WR 

18. PC  

2953 
 MS-Windows XP, Skype 

 

 

 

Centrálna 

evidencia 

 

 

 

 

19. PC  

2915 

 

 

 

 

 

 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022n 

Termotlačiareň 

Star  

Skener ručný  

Win XP OEM Proffesional Cz, NOD 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. PC  

2912 

 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022n  

Termotlačiareň 

Star  

Skener ručný  

 

Win XP OEM Proffesional Cz, NOD 32 
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Krásna 

literatúra 

 

21. PC  

            2911 

 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1020 

 

 

Win XP OEM Proffesional Cz, NOD 32, WR, 

Nero, Info  

22. PC  

2908 

  

 Win XP Professional Czech UPG 

 

Oddelenie 

knižničných 

fondov 

a súborného 

katalógu 

 

 

 

 

 

23. PC  

            403/121 

 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1020 

Skener ručný,  

Reproduktory, 

Skener 

bezdrôtový  

Windows Vista (TM) Ultimate OEM, Microsoft 

Office Enterprise 2007, NOD 32, WR, Nero,  

24. PC  

              3076 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022n 

, Skener ručný 

MS Win XP OEM Pro Cz, Win Pro Cz SA MVL, 

Microsoft Office Enterprise 2007, WR, NOD32 

25. PC  

              403/112 

 

Skener ručný  Windows Vista OEM (TM) Ultimate, Microsoft 

Office Enterprise 2007, NOD 32 

 

 

 

Odborná 

literatúra 

 

 

26. PC  

               3077 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022n 

MS-Win XP OEM Professional Cz, Office 2003 

Win 32 Slovak MVL, NOD 32, TC, WR, Nero 

27. PC  

               2910 
 Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL, NOD 32, Info, Nero  

28. PC  2896  Win XP Professional Czech UPG 

29. PC 2909  Win XP OEM Pro Slovak 

30. PC  

403/103-3  
 Win XP OEM Pro Slovak 

Čitáreň 

 

31. PC  

32.  

404/02 +403/101 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022  

Skener ručný  

Termotlačiareň 

Star   

Win XP Professional Czech UPG, MS Office 

2000 Sk OEM, NOD 32, TC, WR, Lavasoft Ad-

Aware Enterprise , Info 

 

 

 

Literatúra pre 

deti a mládež 

 

 

 

 

33. PC  

403/107  

 

 

Tlačiareň HP 

DeskJet 815C, 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022n, 

Tlačiareň Star,  

Skener ručný, 

Multifunkč. 

zar. HP Color 

LaserJet 2820 

 

 

 

 

Win XP Professional Czech UPG, Office 2003 Win 32 

Slovak MVL, NOD32, Info 

 

34. PC  

2913  

 

 Win XP Professional Czech UPG, Office XP Win32 

Slovak MVL, NOD 32   

Hudobné fondy 

a zvukové knihy 

35. PC 

403/103-5 

 Win XP Professional Czech UPG, Office XP 

Win32 Slovak MVL, NOD 32, Info 
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Internet pre 

verejnosť 

36. PC  

403/116 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022n 

Multifunkčne 

zariadenie HP 

Color LaserJet 

1600 

Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL, NOD 32, WR 

37. PC  

2862 

 Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL, NOD 32, Lavasoft Ad-Aware 

Enterprise, WR 

38. PC  

2861 

 Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL, NOD 32, TC, WR 

39. PC  

2860 

 Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL, NOD 32, TC, WR 

40. PC  

2859 

 

 

 

Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL, NOD 32, WR, Lavasoft Ad-

Aware Enterprise 

41. PC  

403/110 

tlačiareň HP 

L

a

s

e

r

J

e

t

 

1

0

2

2

  

Win XP Prof. Cz OEM, Office 2003 Win 32 

Slovak MVL, NOD 32, TC, WR, Lavasoft Ad-

Aware Enterprise 

 

 

Dlhé Hony 

 

 

42. PC  

403/103-1 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022  

Skener ručný  

Termotlačiareň 

Star   

Win XP Professional Czech UPG, Office XP 

Win32 Slovak MVL,    

   NOD 32 

43. PC  

3268 

Tlačiareň HP 

LaserJet P2014 

i. č. 3270 z 

grantu MK SR 

 

OEM Windows Vista CZ Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD32 

44. PC  

2914 

 MS-Windows XP OEM Pro CZ, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL, NOD 32 

Juh 45. PC  

      3269 

 

 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022 n 

Skener ručný  

Termotlačiareň 

Star   

Win XP Professional Czech UPG, Office XP 

Win32 Slovak MVL,      NOD 32 

 

Kubra  

46. PC           

3267 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022  

Skener ručný  

 

OEM Windows Vista CZ Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD32 

47. PC 

403/106 

 Win XP Prof. Cz OEM, Office 2003 Win 32 

Slovak MVL, NOD 

Opatová  

n/Váhom  

48. PC            

3266 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022 n 

Skener,  

Termotl. Star   

OEM Windows Vista CZ Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD32 
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Pre potreby 

všetkých 

pracovísk 

Notebook  

3473 

 Win7, Office 2007 

Zapožičané PC  

(14 PC) 

8 PC Juh (z projektu  Internet pre verejnosť) 

5 PC IPV (z Trenčianskej nadácie nainštalované na pracovisku Internet pre    

verejnosť) 

1 PC ÚPV (z Úradu priem. vlastníctva, nenainštalovaný pre častú poruchovosť)  

Nenainštalované 

PC  

1. 403/115  

2. 403/103-2   

3. 3806 

4. 3807 
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