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I. ÚVOD
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne (ďalej len kniţnica) v zmysle
Zriaďovacej listiny vydanej Trenčianskym samosprávnym krajom uznesením č. 278/2007
z 27.6.2007 plní funkciu mestskej verejnej kniţnice pre mesto Trenčín a zároveň funkciu
regionálnej kniţnice pre územné celky okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce
nad Bebravou a Myjava. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK)
kniţnica koordinuje a metodicky usmerňuje ostatné regionálne kniţnice, koordinuje
bibliografickú činnosť, zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom
kniţnično-informačných sluţieb verejnosti.

II. HLAVNÉ ÚLOHY
Zameranie odbornej činnosti kniţnice bude vychádzať zo základných a strategických
dokumentov kniţnice (Zriaďovacia listina, Organizačný poriadok Verejnej kniţnice Michala
Rešetku v Trenčíne, Kniţničný a výpoţičný poriadok) i zo všeobecných dokumentov pre
činnosť kniţníc, najmä zákona č. 183/2000 Z. z. o kniţniciach v znení neskorších predpisov,
Ústavy SR čl. 26, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, vyhlášky
MK SR č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej
evidencie, vyraďovaní a revízii kniţničného fondu v kniţniciach, Manifestu UNESCO
o verejných kniţniciach.
Riadenie kniţnice:










Riadiaca, organizačná, personálna a kontrolná práca bude sústredená na vytváranie
materiálnych, finančných, priestorových a personálnych podmienok pre činnosť
zariadenia tak, aby kniţnica mohla kvalitne a na vysokej odbornej úrovni plniť funkcie
krajskej regionálnej kniţnice pre Trenčiansky samosprávny kraj a verejnej kniţnice
pre mesto Trenčín.
Dvojstupňové riadenie sa bude realizovať prostredníctvom pravidelných a
operatívnych porád vedenia kniţnice s vedúcimi pracovníkmi, na ne nadväzujúcich
operatívnych porád pracovníkov oddelení a celokniţničných porád.
Oblasť personálnej práce sa bude v kniţnici sústreďovať na udrţanie počtu
zamestnancov, vytváranie podmienok pre skvalitňovanie ich kvalifikačnej úrovne
a počítačovej gramotnosti.
Kontrolnú činnosť, ako súčasť riadiacej práce, bude kniţnica realizovať v zmysle
platných predpisov, Systému vnútornej kontroly kniţnice, Plánu kontrolnej činnosti na
r. 2015, prostredníctvom vnútrokniţničnej kontrolnej komisie menovanej riaditeľom
VKMR.
Kniţnica bude uplatňovať všetky ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov a zabezpečí súlad zmluvných vzťahov
so sprostredkovateľmi.
Pri riešení pracovných otázok bude vedenie kniţnice spolupracovať s odborovou
organizáciou v zmysle Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a
Kolektívnej zmluvy VKMR.
VKMR bude naďalej zabezpečovať úlohy v oblasti BOZP, OPP a CO.
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Strategické úlohy:
 Sprístupňovať univerzálny kniţničný fond, vrátane dokumentov regionálneho
významu, poskytovať základné a špeciálne kniţnično-informačné sluţby.
 Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia a vzdelávacie aktivity.
 Koordinovať, metodicky usmerňovať, dokumentovať a vyhodnocovať činnosť
verejných kniţníc v Trenčianskom samosprávnom kraji, vrátane plnenia úloh
vyplývajúcich z Národného bibliografického systému SR.
 Synchronizovať prevádzku KIS Clavius v rámci Regionálneho kniţničného
informačného systému v kniţniciach a kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK.
 Garantovať budovanie Súborného katalógu TSK a koordinovať tvorbu databázy
ANAL – analytický popis článkov z periodík v KIS Clavius.
 Ukončiť budovanie databázy INFO a následne tvoriť exerpty kníh a periodík v KIS
Clavius.
 Zorganizovať slávnostné stretnutie pri príleţitosti 90. výročia zaloţenia kniţnice.
 Prostredníctvom grantových systémov MK SR, Mesta Trenčín, Trenčianskej nadácie,
operačných programov cezhraničnej spolupráce a iných, získavať mimorozpočtové
finančné prostriedky na činnosť.
 Usilovať sa o dosiahnutie odporúčaných štandardov MK SR pre verejné kniţnice vo
všetkých oblastiach kniţničných činností.
 Podieľať sa na realizácii aktuálnych celospoločenských programov na rok 2015,
s dôrazom na aktivity tematicky zamerané na Rok Ľudovíta Štúra.
 Realizovať Týţdeň slovenských kniţníc a Týţdeň otvorených dverí vo VKMR
v dňoch 23.-28.3.2015.

III.

PLÁN PODĽA HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV ČINNOSTI
Tab. č. 1
Ukazovateľ

Mer. jed.

Plán
2015

Kniţničný fond
Výpoţičky
Registrovaní pouţívatelia
Návštevníci
Vzdelávacie a kultúrne podujatia
Výpoţičný čas

k. j.
k. j.
osoba
osoba
podujatie
h/týţd.

226 500
400 000
9 000
170 000
450
62

III. 1 KNIŢNIČNÉ FONDY
V oblasti doplňovania, spracovania a ochrany kniţničných fondov bude činnosť
kniţnice zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z funkcií univerzálnej
regionálnej kniţnice.
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a/ doplňovanie kniţničných fondov
Pri doplňovaní kniţničného fondu bude VKMR vychádzať zo zásad doplňovania,
zohľadňovať poţiadavky pouţívateľov a ponuku na kniţnom trhu. Rozsah doplňovania bude
podmienený výškou finančného príspevku na nákup fondov. Naďalej bude kniţnica hľadať
alternatívne moţnosti získavania financií na doplňovanie kniţničných fondov. Nákup
literatúry bude realizovať prostredníctvom predajní kníh, distribučných agentúr a kniţných
veľkoskladov, ktoré poskytujú najvýhodnejší rabat.
V zmysle Metodického pokynu MK SR č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010
k určeniu štandardov pre verejné kniţnice by mala VKMR získať kúpou prírastok 7 950 k.j
a odoberať 150-200 titulov periodík.
b/ spracovanie kniţničných fondov
Všetky nadobudnuté dokumenty bude kniţnica spracovávať automatizovane, v KIS
Clavius, do centrálnej elektronickej databázy RKIS kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK. Záznamy do databázy sa budú spracovávať podľa Anglo-amerických
pravidiel (AACR2) v súlade s medzinárodným štandardným bibliografickým popisom (ISBD)
vo formáte MARC21, ktoré sú dôleţité pri kooperatívnej katalogizácii a výmene
katalogizačných záznamov s inými kniţnicami v rámci SR. Na spracovaní záznamov sa budú
podieľať všetky kooperujúce zariadenia. Naďalej sa budú odstraňovať duplicitné záznamy
v katalógoch a v slovníkoch autorít, ktoré vznikli spojením databáz jednotlivých organizácií
bez kontroly uţ vloţených záznamov.
Trvalou úlohou stále zostáva retrospektívna konverzia katalógov kniţnice, súčasne
s kompletnou redakciou generálneho katalógu a spracovanie čiastkových, špeciálnych
kniţničných fondov, ktoré neboli obsiahnuté v generálnom katalógu – dokumenty v
Informačnom mieste TSK a študijný fond uloţený v depozite v TSK.
c/ organizácia a ochrana kniţničných fondov
V zmysle platnej vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z. z., podľa plánu pravidelných revízií,
a v súlade so zákonom č. 180/2000 Z. z., uskutoční kniţnica revíziu čiastkového fondu
oddelenia Literatúry pre deti a mládeţ.
V rámci trvalej aktualizácie fondov sa naďalej budú vyraďovať dokumenty zo všetkých
čiastkových fondov pre opotrebovanie, zastaranosť a multiplicitu.
Ochrana kniţného fondu vo všeobecnej študovni bude zabezpečovaná elektronickým
rádiofrekvenčným zabezpečovacím zariadením. Ochrana kniţného fondu určeného
na absenčné poţičiavanie v budove na Jaselskej ul. a v pracoviskách na Juhu a Dlhých
Honoch bude zabezpečovaná elektromagnetickým zabezpečovacím zariadením.
Ochranu budovaných databáz v KIS
zabezpečovať Trenčiansky samosprávny kraj.

Clavius

d/ stav kniţničného fondu
Ukazovateľ
Kniţničný fond

bude

pravidelným

zálohovaním

Tab. č. 2
Skutočnosť k 30.11.2014

Plán 2015

224 508

226 500
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III. 2 KNIŢNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŢBY
Kniţnica bude špecifickými činnosťami participovať na zvyšovaní kultúrnej,
informačnej a vzdelanostnej úrovne miestneho a regionálneho spoločenstva a bude plniť
svoje kultúrne, informačné a vzdelávacie poslanie.
V súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o kniţniciach bude verejnosti poskytovať
základné a špeciálne kniţnično-informačné sluţby sprístupňovaním vlastného univerzálneho
kniţničného fondu, vrátane špecifických kniţničných dokumentov regionálneho charakteru,
i zabezpečovaním slobodného prístupu k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov.
Kniţnica bude naďalej predstavovať otvorený komunitný priestor pre kultúrnovzdelávacie aktivity kultúrnych zariadení, občianskych a záujmových zdruţení a spolkov,
školských a mimoškolských zariadení a pod..
Pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva bude naďalej poţičiavať zvukové knihy a
periodiká v Braillovom písme, na poţiadanie poskytovať donáškovú sluţbu kníh, pre seniorov
realizovať počítačové inštruktáţne, umoţňovať bezbariérový prístup.
Kniţnica bude naďalej poskytovať prístup na internet za symbolické ceny vo všetkých
pracoviskách kniţnice. Poskytovanie doplnkových sluţieb predstavuje pouţívanie PC, tlač,
kopírovanie a skenovanie z kniţničných dokumentov.
Ťaţiskové kultúrno-vzdelávacie podujatia v roku 2015
a) pre verejnosť
Január:
 Z hrnca do rozprávky – prezentácia knihy Lenky Šóošovej, Roba Pappa a Barbory
Rakovskej spojená s autogramiádou (15. 1. 2015 o 16.00 h, Hasičská 1).
 Ľudovít Štúr mojimi očami – slávnostná prezentácia rovnomenného zborníka
vydaného pri príleţitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra za účasti študentov, autorov
príspevkov a hostí v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (19.1.
2015 o 10.00 h., kongresová sála Úradu TSK).
 Zem a Vek – beseda o aktuálnych témach v literatúre i spoločnosti so spisovateľmi,
redaktormi časopisu Zem a Vek, šéfredaktorom Tiborom Eliotom Rostasom,
zástupcom šéfredaktora Mariánom Benkom, zahranično-politickým redaktorom
Ľubomírom Huďom (28. 1. 2015 o 16.00 h, Hasičská 1).
Február:
 Beseda s lekárom, spisovateľom MUDr. Františkom Jarošom, CSc. (nielen) o jeho
literárnej tvorbe pri príleţitosti ţivotného jubilea, v rámci cyklu „Poznávame
Trenčanov“.
 90 rokov trenčianskej kniţnice – slávnostný galaprogram pri príleţitosti 90. výročia
zaloţenia kniţnice v Trenčíne spojená s multimediálnou prezentáciou o histórii
a súčasnosti inštitúcie, kultúrnym programom, pozdravnými príhovormi hostí
a recepciou (16.2.2015 o 10.00 h., kongresová sála Úradu TSK).
 Marián Gáborík – prezentácia knihy s podtitulom „Otec, teraz to uţ môţeš vydať“
s autormi Pavlom Gáboríkom a Andrejom Miklánkom, v rámci cyklu „Poznávame
Trenčanov“.
 48. ročník Vansovej Lomničky – okresné, krajské kolo celoslovenskej súťaţe
v umeleckom prednese poézie a prózy.
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Marec:
 Nikdy nehovor nie – prezentácia knihy spisovateľky, farmárky Eriky Hornákovej
spojená s besedou o jej literárnej tvorbe a autogramiádou, v rámci cyklu
„Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja“.
 Týţdeň slovenských kniţníc + Týţdeň otvorených dverí vo VKMR (23. – 28. 3.
2015) – široké spektrum aktivít a podujatí pre čitateľov v kaţdom veku s cieľom
popularizovať čítanie, literatúru a zviditeľniť kniţnicu. Ťaţiskovými bodmi programu
bude VII. stretnutie spisovateľov a literátov s blízkym vzťahom k Trenčínu
a Trenčianskemu kraju a tradičné medzinárodné podujatie pre deti Noc
s Andersenom.
 Deň ľudovej rozprávky – celoslovenské podujatie pre deti.
Apríl:
 Beseda s dramatikom, publicistom Petrom Holkom o jeho literárnej tvorbe a
pripravovanej knihe Láska prebýva na Kilimandţáre, v rámci cyklu „Predstavujeme
literátov Trenčianskeho kraja“
 Beseda so spisovateľom, tanečníkom, choreografom, spevákom, hudobníkom a
zberateľom ľudových piesní Jozefom Lehockým, v rámci cyklu „Poznávame
Trenčanov“.
 Beseda s obľúbenou a autorkou detskej literatúry Gabrielou Futovou.
Máj:
 Píšem, píšeš, píšeme – vyhodnotenie 13. ročníka literárnej súťaţe ţiakov základných
škôl Trenčianskeho kraja,
 Noc literatúry v Trenčíne - súčasť 9. ročníka celoeurópskeho projektu zameraného na
propagáciu čítania prostredníctvom osobností čítajúcich na netradičných miestach s
pestrým sprievodným programom.
 Beseda s regionálnym historikom Vojtechom Brabencom o ďalšej kapitole z dejín
priemyslu v Trenčíne.
 110 rokov trenčianskeho futbalu – prezentácia knihy mapujúcej históriu
najpopulárnejšej loptovej hry pod hradom Matúša Čáka spojená s besedou
a autogramiádou za účasti členov autorského kolektívu a významných hostí nielen
z futbalového prostredia.
Jún:
 Letná čitáreň pod holým nebom – druhý ročník jedinečného projektu s ponukou
novín, časopisov a kníh, bezplatne prístupných všetkým záujemcom v atraktívnom
prostredí pešej zóny v historickom centre Trenčína (dvor kniţnice na Jaselskej ulici).
 Čítajme všetci – čítanie je super - slávnostné vyhodnotenie 51. ročníka
medziškolskej a medzitriednej súťaţe v čítaní ţiakov ZŠ.
 Ora et Ars, 8. ročník medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia
 „Čítajme si 2015“ - 8. ročník celoslovenského čitateľského maratónu detí, spojený s
pokusom o prekonanie minuloročného rekordu, organizovaný Linkou Detskej istoty
pri SV UNICEF.
Júl – August:
 Letné prázdninové superkluby pre deti a mládeţ
September:
 Besedy a prezentácie kníh organizované v spolupráci so slovenskými vydavateľstvami
podľa aktuálnej ponuky
 exkurzie a hodiny informatickej výchovy pre ţiakov ZŠ a SŠ.
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Október:
 Papučková noc strávená v priestoroch kniţnice plná hier a prekvapení pre deti
s celonočným programom.
 Besedy a prezentácie kníh organizované v spolupráci so slovenskými vydavateľstvami
podľa aktuálnej ponuky
November:
 Studňa sa tajne s daţďom zhovára – vyhodnotenie 23. ročníka celoslovenskej
literárnej súťaţe Jozefa Braneckého,
 Putovná výstava k jubileu Bienále ilustrácií Bratislava.
 Besedy a prezentácie kníh organizované v spolupráci so slovenskými vydavateľstvami
podľa aktuálnej ponuky
December:
 „Svet stále lásku má“ - charitatívne stretnutie detí z Detského domov Lastovička v
Trenčíne s pracovníkmi kniţnice.
b) pre kniţničných pracovníkov
 komplexný rozbor činnosti regionálnych kniţníc za rok 2014,
 pracovné porady metodikov, bibliografov, katalogizátorov a knihovníkov v detských
odd. regionálnych kniţníc TSK,
 porady pre knihovníkov obecných a mestských kniţníc okresov Bánovce n/B,
Myjava, Nové Mesto n/V a Trenčín,
 pracovné porady vedenia kniţnice a všetkých zamestnancov.

III. 3 BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť je súčasťou knižničnoinformačných služieb kniţnice, bude zameraná na:
 koncipovanie a realizáciu úloh vyplývajúcich z Národného bibliografického systému
SR,
 koordináciu a kooperáciu bibliografickej a edičnej činnosti verejných kniţníc
Trenčianskeho samosprávneho kraja,
 retrokonverziu elektronickej bibliografickej databázy regionálnych dokumentov do
KIS Clavius - regionálnej databázy REGIO,
 excerpciu regionálnych i celoslovenských periodík a napĺňanie regionálnej databázy
osobností REGIO a databázy článkov z periodík ANAL KIS Clavius,
 získavanie, spracovávanie, sprístupňovanie a archivovanie primárnych regionálnych
dokumentov Trenčianskeho samosprávneho kraja s regionálnou problematikou,
 vyhotovovanie rešerší,
 poskytovanie regionálnych informácií,
 tvorbu a vydávanie bibliografií,
 zostavovanie kalendárov výročí osobností a udalostí Trenčína a Trenčianskeho kraja
 poskytovanie ARI (adresných informácií) pre samosprávu a štátnu správu
trenčianskeho regiónu,
 poskytovanie informácií zo všetkých oblastí hospodárskeho, politického,
spoločenského a kultúrneho ţivota spoločnosti, informácií vyplývajúcich so zmluvy s
Úradom priemyselného vlastníctva a Parlamentnou kniţnicou NR SR, ktorých
kontaktné pracoviská sú umiestnené v kniţnici,
 konzultačné a poradenské sluţby,
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informačná výchova pouţívateľov,
dokumentovanie činnosti vlastnej kniţnice.

Informačné služby budú poskytované vo všetkých pracoviskách kniţnice v súlade s ich
zameraním.

III. 4 EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ A ČINNOSŤ
Edícia Bibliografia
 Dombaiová, P: Kalendár výročí osobností a udalostí v okresoch Bánovce n. B.,
Myjava, Nové Mesto n.V. a Trenčín v r. 2016
 Dombaiová, P.: František Jaroš – personálna bibliografia
 Kalendár výročí významných osobností Nového Mesta nad Váhom v r. 2016 –
personálna bibliografia – elektronický zdroj
 Slovník literárnych osobností Trenčianskeho kraja - personálna bibliografia spoločne
zostavená regionálnymi kniţnicami v Trenčianskom kraji
 Zoznam periodík dochádzajúcich do Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne
v roku 2015
 príleţitostné bibliografické letáky
Edícia Dokumentácia
 Zobková, M.: Verejné kniţnice Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vyhodnotenie
činnosti za rok 2014
 Plán činnosti na r. 2016
 Správa o činnosti a hospodárení za 1. polrok 2015
 Duffeková, M.: Prehľad o činnosti verejných kniţníc okresov Trenčín, Nové Mesto
n/Váhom, Bánovce n/Bebravou a Myjava za rok 2014
Edícia Publikácie (v prípade schválenia projektov na r. 2014)
 Deväťdesiat rokov trenčianskej kniţnice - publikácia pripravovaná k 90. výročiu
vzniku VKMR
Edícia Metodika
 Knihovník : Viac neţ len metodický časopis pre verejné kniţnice okresov Trenčín,
Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava.

III. 5 METODICKÁ ČINNOSŤ
Obsahom metodickej činnosti VKMR bude poskytovanie metodických, poradenských,
konzultačných a vzdelávacích sluţieb kniţniciam Trenčianskeho samosprávneho kraja
v záujme zachovania, fungovania a rozvoja regionálneho kniţničného systému ako
neoddeliteľnej súčasti celoslovenského kniţničného systému. Metodická činnosť kniţnice
vychádza zo zákona č. 183/2000 Z. z. o kniţniciach, Zriaďovacej listiny VKMR a Koncepcie
metodickej činnosti kniţnice.
Zameranie metodickej činnosti:
a) v krajskej pôsobnosti
 koordinovať a poradensky usmerňovať regionálne kniţnice v TSK,
 synchronizovať prevádzku KIS Clavius v rámci Regionálneho kniţničného
informačného systému v kniţniciach a kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK,
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 aktualizovať informácie na internetovej stránke kniţnice v sekcii „Pre kniţnice“
o správy z oblasti knihovníctva,
 organizovať porady a metodické návštevy na úrovni regionálnych kniţníc
Trenčianskeho kraja,
 pripraviť a uskutočniť komplexný rozbor činnosti regionálnych kniţníc za rok 2014,
 sumarizovať štatistické údaje o činnosti verejných kniţníc Trenčianskeho kraja za rok
2014 v zmysle z. č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike,
 venovať pozornosť rozvoju elektronizácie vo verejných kniţniciach kraja,
 koordinovať bibliografickú a metodickú činnosť regionálnych kniţníc,
b) v okresnej pôsobnosti
 poskytovať odborné poradenské a konzultačné sluţby z oblasti knihovníctva starostom
a primátorom miest a obcí Trenčianskeho, Novomestského, Myjavského a Bánovského
okresu,
 kniţniciam trenčianskeho regiónu poskytovať komplexné metodické a poradenskokonzultačné sluţby, realizovať pravidelné metodické návštevy obecných a mestských
kniţníc trenčianskeho regiónu,
 organizovať porady profesionálnych a neprofesionálnych knihovníkov regiónu,
 venovať pozornosť elektronizácii kniţničných procesov v obecných a mestských
kniţniciach regiónu,
 zabezpečiť základné odborné zaškolenie kaţdého novonastúpeného profesionálneho
a neprofesionálneho knihovníka,
 sumarizovať štatistické údaje o činnosti verejných kniţníc okresov Trenčín, Nové
Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou a Myjava,
c) v rámci knižnice
 koordinovať automatizáciu kniţnično-informačných činností vo všetkých pracoviskách
VKMR v KIS Clavius,
 realizovať školenia pracovníkov podľa aktuálnych potrieb a poţiadaviek,
 spracovávať novonadobudnutú knihovnícku literatúru a odborné periodiká, realizovať
výpoţičky odbornej knihovníckej literatúry a periodík v KIS Clavius,
 vypracovať čiastkový lokačný zoznam periodík s knihovníckou tematikou
umiestnených v depozite v budove TSK,
 vypracovať zoznamy vyradených dokumentov z oblasti knihovníctva a informácií, ktoré
boli zaevidované v čiastkových prírastkových zoznamoch oddelenia metodiky
a elektronizácie,
 uskutočňovať prieskumy podľa aktuálnych potrieb kniţnice.

III. 6 ELEKTRONIZÁCIA KNIŢNIČNÝCH PROCESOV
Kniţnica bude pracovať v Regionálnom kniţničnom informačnom systéme Clavius, ktorý
umoţňuje elektronizáciu všetkých kniţničných procesov. Sluţobné počítače budú k internetu
pripojené prostredníctvom siete TSK diferencovane podľa lokality, počítače pre verejnosť
budú k internetu pripojené cez DSL pripojenie.
V rámci elektronizácie kniţničných procesov kniţnica bude:
 v spolupráci s technikmi firmy tnTEL, s.r.o. spravovať počítačovú sieť VKMR
a zabezpečovať bezproblémový a plynulý chod softvérového i hardvérového vybavenia
kniţnice,
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priebeţne zabezpečovať generačnú výmenu informačnej techniky so zreteľom na
špecifické potreby jednotlivých pracovísk,
zdokonaľovať prácu v KIS Clavius vo všetkých moduloch sledovaním a aplikovaním
update systému poskytovaným firmou Lanius,
zabezpečovať zálohovanie interných súborov a adresárov prostredníctvom pamäťových
zariadení,
podieľať sa na zvyšovaní počítačovej gramotnosti pracovníkov VKMR inštruktáţami
a usmerňovaním pri práci s výpočtovou technikou,
v spolupráci so servisným technikom firmy Lanius a s informatikmi TSK riešiť
aktualizácie a prípadné poruchy KIS Clavius s dôrazom na potreby VKMR,
naďalej dokumentovať stav nainštalovaného softvéru na funkčných PC a pokračovať
v realizácii softvérového auditu,
pravidelne aktualizovať web stránku kniţnice,
zintenzívňovať vyuţívanie elektronickej komunikácie s čitateľmi pri niektorých formách
KIS a na vybudovanie a propagáciu pozitívneho imidţu kniţnice,
spolupracovať pri poskytovaní informácií slúţiacich na propagáciu podujatí a činnosti
kniţnice na www stránkach Trenčianskeho samosprávneho kraja a iných inštitúcií.
Tab. č. 3
Skutočnosť
k 30.11.2014

Ukazovateľ

Plán 2015

Počet PC

70

Počet PC vo vlastníctve VKMR

62

70
59

Počet PC s pripojením na internet

60

61

Počet PC s internetom pre verejnosť

29

30

IV. HOSPODÁRENIE KNIŢNICE
Dňa 24.11.2014 bol na 9. zasadnutí Zastupiteľstva TSK uznesením č. 212/2014
schválený rozpočet TSK na roky 2015 – 2017.
Pre Verejnú kniţnicu Michala Rešetku v Trenčíne na rok 2015 predstavujú celkové
príjmy 651 358 Eur, z toho beţné transfery 649 858 Eur a kapitálové transfery 1 500 Eur.
Celkové výdavky boli schválené vo výške 651 358 Eur, z toho beţné výdavky vo výške
649 858 Eur a kapitálové výdavky vo výške 1 500 Eur, ktoré sú určené na protipoţiarne
výplne otvorov v kniţnici na Jaselskej ulici.
Príjmy
Príjmy
223 001 vlastné príjmy
312 008 beţné transfery z rozpočtu TSK
322 001 kapitálové transfery z rozpočtu TSK
Príjmy spolu

ZF
46
41
41
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Suma v Eur
40 000,00
649 858,00
1 500,00
691 358,00

Výdavky
Výdavky
610 mzdy a platy
620 poistné do poisťovní
631 cestovné náhrady
632 energie, voda, komunikácie
633 materiál
634 dopravné
635 rutinná a štandardná údrţba
636 nájomné
637 sluţby
640 beţné transfery
6xx beţné výdavky
71 kapitálové výdavky
7xx kapitálové výdavky
Výdavky spolu

Rozpočet 2015
418 846
147 433
500
46 900
34 004
1 200
1 000
1 760
37 975
180
689 858
1 500
1 500
691 358
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ZF 41
418 846
147 433
0
38 900
8 604
0
1 000
1 760
33 315
0
649 858
1 500
1 500
651 358

ZF 46
0
0
500
8 000
25 400
1 200
0
0
4 660
180
40 000
0
0
40 000

V. PRÍLOHA

Plán hlavných ukazovateľov činnosti VKMR na rok 2015

Ukazovateľ

Mer.
jedn.

Kniţničný fond

kn.j.

počet odoberaných titulov periodík

titul

Výpoţičky spolu

kn.j.

výpoţičky periodík

kn.j.

počet výpoţičiek na 1 obyvateľa

kn.j.

počet výpoţičiek na 1registr.pouţívateľa

kn.j.

Registrovaní pouţívatelia

osoba

z toho deti do 15 rokov

osoba

% pouţívateľov z počtu obyvateľov

osoba

Počet fyzických a virtuálnych návštevníkov kniţnice

osoba

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia

poduj.

počet dislokovaných pracovísk

pobočka

počet obyvateľov k 31. 12.2013

osoba
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Skutočnosť
k 30.11.2014
224 508
313

Plán 2015

226 500
305

361 280

400 000

82 925

90 000

6,47

6,90

41,42

42,00

8 722

9 000

1 651

1 900

15,61

16,00

163 297
494
4
55 883

170 000
450
4
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