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 Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne (ďalej len „kniţnica“, resp. VKMR),  

v zmysle Zriaďovacej listiny, vydanej Trenčianskym samosprávnym krajom uznesením č. 

278/2007 z  27.6.2007, plnila funkciu mestskej kniţnice pre mesto Trenčín, regionálnej 

kniţnice pre územné celky okresov Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou, 

Myjava a krajskej kniţnice na území TSK. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja  

koordinovala činnosť a poradensky usmerňovala regionálne kniţnice v Povaţskej Bystrici 

a v Prievidzi. Zabezpečovala úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou 

bibliografickej činnosti a úlohy spojené s elektronizáciou kniţnično-informačných sluţieb v 

kraji. VKMR budovala, spracovávala a sprístupňovala univerzálny kniţničný fond s dôrazom 

na regionálne dokumenty, poskytovala  základné a špeciálne kniţnično-informačné sluţby, 

zostavovala rešerše a bibliografické súpisy, organizovala kultúrno-spoločenské podujatia. 

   

 

 

Činnosť VKMR sa v roku 2010 riadila Plánom činnosti na rok 2010 a obsahovo 

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

Kniţničný a výpoţičný poriadok, Stratégia rozvoja činnosti Verejnej kniţnice 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 kniţniciach, 

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 kniţnice a ďalších. 

 
II. 1 RIADENIE KNIŢNICE 
 

 Riadiace, organizačné, personálne a kontrolné aktivity kniţnica zamerala                         

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

úrovni plniť funkcie verejnej  regionálnej kniţnice pre Trenčiansky samosprávny kraj. 

 VKMR vykonávala svoju riadiacu činnosť v súlade so VZN a smernicami Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a príkazov predsedu TSK.  

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

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

 Pri riešení pracovných otázok vedenie kniţnice spolupracovalo s odborovou organizáciou 

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

 Účasťou 18 pracovníkov na e-learningovom vzdelávaní v oblasti elektronickej 

komunikácie a základov manaţmentu a účasťou na odborných školeniach podporovalo 

vedenie kniţnice vzdelávanie a ich odborný rast. 

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

 Dvojstupňové riadenie uplatňovala VKMR prostredníctvom operatívnych porád vedenia 

kniţnice s vedúcimi pracovníkmi za prítomnosti zástupcu odborov, pravidelných porád 

pracovníkov oddelení.    

        Kontrolnú činnosť kniţnica realizovala v súlade s Vnútorným kontrolným systémom 

VKMR a v zmysle príkazov riaditeľky. V roku 2010 uskutočnila vnútrokniţničná kontrolná 

komisia 2 kontroly centrálnej pokladne, 3 kontroly sluţobných ciest a 1 kontrolu verejného 

obstarávania.  V sledovanom období nebola prijatá ţiadna sťaţnosť 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 kniţnici napomáhali odborné a pracovné komisie: 

vnútrokniţničná kontrolná, akvizičná, inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná,  škodová 

a mzdová.  

   

II. 2 STRATEGICKÉ ÚLOHY  

 

 Činnosť a výkony VKMR v roku 2010 ovplyvnilo viazanie beţných výdavkov v objeme 

10%  na základe Rozpočtového opatrenia č. 1/TSK/1/2010. 

 VKMR pri plnení strategických úloh postupovala podľa Plánu činnosti na rok 2010, 

v rámci ktorého:  

 sprístupňovala univerzálny kniţničný fond, vrátane dokumentov miestneho významu, 

poskytovala základné a špeciálne kniţnično-informačné sluţby, 

 zorganizovala 503 kultúrno-spoločenských podujatí za účasti  13 234 návštevníkov, 

 VKMR sa na podnet TSK  intenzívne zaoberala hľadaním moţností na riešenie 

priestorovej situácie kniţnice a tieţ  umiestnením plošiny na zabezpečenie 

bezbariérového prístupu do budovy na Nám. SNP 2, 

 v spolupráci s TSK a SNK zorganizovala Komplexný rozbor činnosti verejných 

kniţníc za r. 2009, koordinovala, metodicky usmerňovala, dokumentovala a 

vyhodnocovala činnosť verejných kniţníc v Trenčianskom samosprávnom kraji, 

vrátane plnenia úloh vyplývajúcich z Národného bibliografického systému SR,  

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

riešené aktuálne poţiadavky kniţníc na vylepšenie KIS Clavius  a priebeţne 

odstraňované   problémy v systéme, 

 ako garant budovania Súborného katalógu TSK  zorganizovala 2 pracovné 

stretnutia  bibliografov a katalogizátorov k aktuálnym otázkam tvorby 

a spracovávania záznamov, ich kvalitu  riešila operatívne, elektronickou 

komunikáciou s kompetentnými pracovníkmi účastníkov  RKIS,  

 propagovala činnosť a sluţby kniţnice v celoslovenských a regionálnych médiách, na  

webovej stránke VKMR a iných poskytovateľov informačných sluţieb, 

 získala prvé miesto 

v celoslovenskej súťaţi o 

najlepšie webové sídlo kniţnice 

TOP WebLib 2009 v kategórii 

verejných a školských kniţníc, 

 
 

         
 

 

 

(Na seminári NitLib 2010 preberá pracovníčka VKMR M. Kernová ocenenie za najlepšiu webovú 

stránku verejných knižníc z rúk Ing. S. Stasselovej a Mgr. N. Végha)  
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 kniţnica turistom a občanom mesta atraktívnym spôsobom priblíţila lokality Trenčína,  

s výrazným označením miesta v ktorých  pôsobí, na  veľkoformátových plagátoch  

„Maľovaná mapa mesta Trenčín“,  

 kniţnica pôsobila ako komunitný priestor v meste,  

 zapojila sa do celoslovenského prieskumu „Výskum čítania mládeţe“ v spolupráci 

so Slovenskou asociáciou kniţníc, v rámci ktorého oslovila základné a stredné školy 

v okrese Trenčín, Povaţská Bystrica, Prievidza a pre ďalšie spracovanie získala 

vyplnený dotazník od 1 702 respondentov, 

 zrealizovala Týţdeň slovenských kniţníc a Týţdeň otvorených dverí vo VKMR 

v dňoch 22. 3. – 27. 3. 2010, v rámci ktorého usporiadala 30 kultúrno-spoločenských 

a vzdelávacích podujatí s  účasťou 1 600 návštevníkov, 

 v rámci cezhraničnej spolupráce VKMR podpísala zmluvu s Kultúrny zdruţením 

maďarsko-slovenských priateľov o účasti na Medzinárodnom stretnutí básnikov 

v Békéscsabe, ktoré sa uskutoční v roku 2011 pri  príleţitosti Dňa poézie, 

 

 

      
        „Ja ako rozprávková bytosť“ – tvorivá dielňa               Beseda o publikácii Odkaz živým s R. Letzom  

 

 VKMR vyvíjala úsilie na zabezpečenie viaczdrojového financovania, 

 vypracovala a realizovala nasledovné projekty: 

- „Revitalizácia, modernizácia a doplnenie technického vybavenia kniţnice 

(Grantový systém MK SR na rok 2010) – ţiadaných 2 527 €, schválených      

2 520 €, 

- „Elektronický katalóg typu web 2.0“ (Grantový systém MK SR na rok 2010) – 

ţiadaných 4 883€, neschválený, 

- „Aktualizácia kniţničného fondu“ (Grantový systém MK SR na rok 2010)    –  

ţiadaných 23 750 €, schválených 10 000 € 

- „Kultúrne poukazy 2010“ – (Grantový systém MK SR na rok 2010)  umoţnila 

ţiakom  ZŠ,  SŠ a  pedagógom vyuţívať ich na zaplatenie ročného registračného 

poplatku, 

- „Poznávame Trenčanov“ (Grantový program mesta Trenčín) – ţiadaných    

600,00 €, schválených 600,00 €, 

- „PRIESTOR 2010“ – vydanie zborníka literárnych prác (Grantový program mesta 

Trenčín) – ţiadaných 1 000,00 €, schválených 500 €, 

- „Deti sú z rozprávkových bytostí najzaujímavejšie“ – (Grantové kolo Mladých 

filantropov Trenčianskej nadácie) - ţiadaných 200,00 €, schválených 200,00 €, 

- „Čítajme všetci – čítanie je super“, 46. ročník medziškolskej a medzitriednej 

súťaţe ţiakov ZŠ (Grantový program mesta Trenčín) – ţiadaných 600,00 €, 

schválených 398,00 €, 
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- „Svet stále lásku má“-  realizácia projektu  pre deti z DM Lastovička – (Grantový 

program Nadácie Orange – Darujte Vianoce )  – ţiadaných 550,00 €, schválených 

370,00 €, 

                V spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne: 

- „Studňa sa tajne s daţďom zhovára“ – XVIII. ročník celoslovenskej literárnej 

súťaţe Jozefa Braneckého (Grantový program mesta Trenčín) – ţiadaných  

650,00 €, schválených 500 €, 

- Studňa sa tajne s daţďom zhovára“ – XVIII. ročník celoslovenskej literárnej 

súťaţe Jozefa Braneckého v spolupráci s MO MS v Trenčíne (Nadácia Matice 

slovenskej) – ţiadaných 170 €, schválených 100 €, 

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

slovenskej) – ţiadaných 170,00 €, schválených 80,00  €, 

- „Ak chcete ďalej prísť, ako my dôjdeme, treba Vám viac vedieť, ako čo my 

vieme“ v spolupráci s MO MS v Trenčíne (Nadácia Matice slovenskej) – 

ţiadaných 100 €, schválených 50 €, 

 sponzorské dary: 

-  na základe Zmluvy o reklame Slovenské elektrárne a.s., Bratislava, poskytli 

350,00 € za propagáciu obchodného mena spoločnosti pri príleţitosti konania 

podujatia „Papučková noc“, 

- na základe Darovacej zmluvy finančný dar vo výške 1 000,00 € na nákup 

kniţného fondu, financovanie kultúrno-spoločenských podujatí  a iné, 

- kniţný dar viac ako 1 000 kn. j. odbornej, krásnej  literatúry a periodík prevaţne v 

nemeckom jazyku od sponzora zo Švajčiarska. 

 

II. 2. 1 Ďalšie aktivity  

 

 ukončila elektronizáciu všetkých kniţničných procesov v sieťovej verzii KIS 

CLAVIUS inštalovaním elektronických protokolov CLEX , PERIO a ANAL 

v študovni odbornej literatúry, v Kubre a Opatovej n/V. ako v posledných 

pracoviskách, 

 web stránka kniţnice bola doplnená o prvky Web 2.0 – virtuálnu prehliadku, e-

Sprievodcu po kniţnici a anketu pre virtuálnych návštevníkov, 

 bola kolektívnym členom odborných záujmových zdruţení – Spolku slovenských 

knihovníkov, Slovenskej asociácie kniţníc, SNS IAML (Slovenskej národnej skupiny 

Medzinárodného zdruţenia hudobných kniţníc, archívov a dokumentačných stredísk),  

 poskytovala informácie ako Kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva 

a spolupracovala s Parlamentnou kniţnicou NR SR, 

 spolupracovala so Slovenskou debatnou asociáciou v rámci Zastúpenia Európskej 

komisie v SR a podieľala sa osobnou účasťou a propagáciou podujatí na realizácii 

diskusií na aktuálne témy pod názvom „ Café Európa“, 

 činnosť kniţnice prezentovala na podujatí „Open days ´2010“ v spolupráci 

s miestnym centrom Europe direct v dňoch 25.-26.10.2010  v budove TSK, 

 zapojila sa do celoslovenskej aktivity na podporu čítania „Do kniţnice“ a získala 

vecnú odmenu – 1 000 ks igelitových tašiek s logom súťaţe, 

 vypracovala grafické návrhy na propagačné materiály,  zhotovila reklamné predmety, 

pomocou sponzorského daru dala vyrobiť roll-up, firemné tabule a tričká s logom 

kniţnice, sfunkčnila elektronickú informačnú tabuľu za účelom zintenzívnenia 

propagácie sluţieb kniţnice,  

 rozšírila moţnosť prístupu verejnosti k internetu na pracoviskách Kubra a  Dlhé 

Hony, 

 nadviazala kontakty so Strednou umeleckou školou v Trenčíne. Študenti, pod 

odborným dohľadom pedagógov, vyzdobili vymaľovanú časť priestorov pracoviska 
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Literatúra pre deti a mládeţ na Hasičskej ul. detskými motívmi a rozprávkovými 

bytosťami. Recipročne VKMR uskutočnila inštruktáţe dvom pracovníkom školskej 

kniţnice SUŠ o práci v KIS Clavius a poskytla priestory na vernisáţ a inštalovanie  

výstavy prác študentov odborov grafiky z Maďarska, Nemecka  a SR  s názvom 

KNIHA, 

 

              
 

Vymaľované priestory v pracovisku pre deti a mládež na Hasičskej ulici 

 

 pri kniţnici pôsobila Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov, 

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

orgáne generálneho riaditeľa SNK, Koordinačnej rade pre bibliografiu pri Národnom 

bibliografickom ústave SNK,  v pracovnej skupine spojenej s verejným internetom 

v kniţniciach SR, 

 v rámci udrţiavania a prehlbovania kontaktov so zahraničím VKMR 

 navštívila: 

- 50 členná delegácia zahraničných Slovákov z Lipovian  v Chorvátsku, 

- 47 členná delegácia  z Kovačice v Srbsku, ktorá zorganizovala literárno-

hudobné popoludnie a ďalší kultúrny program, čomu predchádzala 2 dňová 

návšteva 2   členov Matice Srbskej,  

- skupina 12-tich  zahraničných študentov informatiky z rôznych  krajín Európy, 

ktorí absolvovali prehliadku kniţnice,  

- skupina 16 detí a 5 dospelých z Uherského Brodu v ČR, v rámci Týţdňa 

slovenských kniţníc, 

- česká spisovateľka a dramatička Daniela Fischerová, ktorá  diskutovala s 

Trenčanmi v Literárnom klube Omega o česko-slovenských literárnych 

vzťahoch,  

 v spolupráci s českou agentúrou Aldea sa podieľala na realizácii unikátneho  

vystúpenia     Ericha  von Dänikena „ Nevyriešené záhady minulosti“ ktoré sa  

uskutočnilo  len v Bratislave a Trenčíne, za účasti 500 návštevníkov, 

 na ţiadosť Slovákov ţijúcich v Békescabe v Maďarsku VKMR navrhla  

a odoslala  profesijné ţivotopisy 2 trenčianskych básnikov, ktorí sa v r. 2011 

zúčastnia realizácie cezhraničného projektu MR – SR ku Dňu poézie, 

 pracovníčka VKMR sa na TSK zúčastnila stretnutia s honorárnym konzulom    

Rumunska v SR s manţelkou a odovzdala im kniţný dar pre Slovákov ţijúcich 

v Rumunsku, 

 VKMR získala sponzora ţijúceho vo Švajčiarsku, ktorý kniţnici venoval  

kniţný dar viac ako 1000 kn. j. odbornej a krásnej  literatúry v nemeckom 

jazyku,  
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- riešila havarijné situácie a uskutočnila rekonštrukcie sociálnych zariadení pre čitateľov 

a pracovníkov v budovách  na Nám. SNP 2 a Hasičskej ul., zmodernizovala interiér 

kuchynky na Nám. SNP 2 a pracoviska Literatúra pre deti a mládeţ, 

- vedenie kniţnice zorganizovalo slávnostné stretnutie pracovníkov pri príleţitosti 85. 

výročia vzniku kniţnice. 
 

II. 3  ĽUDSKÉ ZDROJE   

                                     Tab. č. 1 

Ukazovateľ 
2009 2010 

Nárast/ 

Úbytok 

Zamestnanci kniţnice k 31.12. 2010 53 52 - 1 

Zamestnanci kniţnice (úväzky – priemerný počet) rok 2010 51,58 50,31 - 1,27 

- vykonávajúci knihovnícke činnosti (úväzky – priemer. počet) rok 2010 41,07 39,38 - 1,69 

Odborní zamestnanci s knihovníckym vzdelaním (FO) k 31.12.2010 36 36 - 

   -  z toho s VŠ s knihovníckym vzdelaním (FO) k 31.12.2010 7 5 - 2 

Priemerná mesačná mzda na 1 zamest. prepočítaná na plne zamestnaných 562,88€ 580,17 + 17,29 

 

Účasť na  odborných a vzdelávacích  podujatiach: 

      Školenie – Dane a ročné zúčtovanie, Trenčín, 28. 1. 2010 (Mgr. L. Radimáková) 

      Školenie – DATALOCK, Trenčín, 4. 2. 2010 (Mgr. L. Radimáková) 

 Krajská porada bibliografov, Povaţská Bystrica, 2. 3. 2010 (E. Struhárová, P.  

Dombaiová, Bc. Z. Sedláková, S. Fabová) 

 Školenie  - Marketing kniţníc, Zasadnutie SAK, Martin, 9. 3. 2010 (Mgr. L. Brezová, 

Mgr. K. Galádová) 

 Seminár – SpringerLink, Bratislava, 7. 4. 2010 (Mgr. L. Brezová, Mgr. K. Galádová, 

Mgr. P. Martinák, S. Fabová) 

 Seminár – Súčasná slovenská literatúra, Bratislava, 6. 5. 2010 (Bc. E. Šuleková) 

 Dni regionálnej bibliografie, Martin, 10. 5. 2010 (E. Struhárová) 

 Školenie – Konsolidovaná účtovná závierka r. 2009, Trenčín, 17. 5. 2010 (Bc. L. 

Sládková, D. Drhová) 

 Národná komisia pre sluţby, Liptovský Mikuláš, 1. 6. – 2. 6. 2010 ( M. Špániková) 

 Seminár – NitLib, Nitra, 17. 6. 2010 (M. Kernová, S. Fabová) 

 Zasadnutie výboru SSK, Trnava, 22. 6. 2010 (Mgr. K. Galádová) 

 e-learningove vzdelávanie v rámci projektu "Zvýšenie odbornej prípravy a podpory 

zamestnancov  Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho pôsobnosti 

prostredníctvom e-learningu" (18 odborných zamestnancov) 

 Plenárne zasadnutie IAML – seminár hudobných knihovníkov, Ţilina, 28.9.- 29.9. 

2010 (Mgr. L. Brezová, P. Nazadová) 

 Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografov, Trnava, 4.10-5.10. 2010 

(E. Struhárová) 

 Čítanie ako záţitok – seminár, Piešťany, 20.10.-21.10.2010 (Ing. P. Motyčková, Mgr. 

K. Galádová) 

 Katalóg Carmen na Slovensku – seminár, Trenčianske Teplice, 4.11.2010 (Mgr. L. 

Brezová, Bc. S. Fabová) 

 Bibliotéka – kniţný veľtrh, Bratislava, 5.11.2010 (Mgr. L. Brezová, PhDr. D. 

Stupavská, Ľ. Juricová) 
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 Koordinačná rada bibliografov, Martin, 24.11.2010 (E. Struhárová) 

 Kniţničný marketing bez peňazí – seminár, Martin, 30.11.2010 (Mgr. K. Galádová, 

Mgr. P. Martinák, Bc. S. Fabová) 

 Celoslovenská porada riaditeľov a metodikov kniţníc SR, Martin, 1.12.2010 (M. 

Špániková, Bc. S. Fabová) 

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                               Tab. č. 2 

 

                                                                                                                                                                                                               

III. 1 KNIŢNIČNÉ FONDY 

 

 V oblasti doplňovania, spracovania a ochrany kniţničných fondov bola činnosť 

oddelenia zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z plánu činnosti na rok 2010. 

a/ doplňovanie knižničných fondov 

 Doplňovanie kniţničných fondov bolo ovplyvňované cenovou úrovňou dokumentov 

ponúkaných na kniţnom trhu. 

Na základe Metodického pokynu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 

1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k  určeniu štandardov pre verejné kniţnice, by kniţnica 

mala ročne kúpou získať minimálne 7950 aţ 7970 kniţničných jednotiek. Tento ukazovateľ 

sme splnili iba na 58 %, pretoţe kúpou sme získali iba 4 395 kn. j.. 

 V roku 2010 kniţnica spracovala 5 774 nových kn. j. v celkovej hodnote 52 197,80 €,  

z toho predstavoval: 

 

- nákup (76,3 %) 4 395 kn. j. 42 758,57 € 

- dary (21,9 %) 1 262 kn. j. 8 543,89 € 

- periodiká viazané (0,2 %) 19 kn. j. 256,66 € 

- náhrady (1,5 %) 95 kn. j. 632,04 € 

- vlastným nákladom (0,1 %) 3 kn. j. 6,64 € 

 

 

 

                                                                                       

Ukazovateľ Mer. 

jedn. 

Skutočnosť 

k 31.12.2010 

Plán 

2010 

Percento 

plnenia 

Kniţničný fond kn.  j. 249 464 252  120 98,95 

Výpoţičky kn.  j. 452 496 401 300 112,76 

Registrovaní pouţívatelia  osoba 9 647 10 100 95,51 

Návštevníci kniţnice spolu osoba 205 269 197 000 104,20 

Vzdelávacie a kultúrne podujatia podujatia 503 250 201,20 

Výpoţičný čas h/týţd. 62 62 100 

III. HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI  

II. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH  
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                                                                                                                       Graf č. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VKMR odoberala 377 titulov periodík získaných darom a nákupom. 

 Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala náučná literatúra pre 

dospelých (2 389 kn. j.) a najniţší náučná literatúra pre deti a mládeţ (482 kn. j.). Zo 

špeciálnych druhov dokumentov v roku 2010 sme spracovali 35 kn. j. audiovizuálnych 

dokumentov a 50 kn. j. elektronických dokumentov. 

 Nové dokumenty VKMR nakupovala s priemernou zľavou 26,4 %, dokumenty 

v hodnote 42 758,57 € boli nakúpené za 31 469,35 €. Priemerná maloobchodná cena 

nakúpených dokumentov bola 9,73 € a nákupná 7,12 €. Priemerná cena nakúpených kníh je 

niţšia ako minulý rok, lebo vzhľadom k výške finančného príspevku sme zníţili nákup kníh 

vydaných v Česku. Preto i náučnej literatúry, ktorá na Slovensku nevychádza v dostatočnom 

mnoţstve, bolo nakúpenej menej ako určujú zásady doplňovania. Náučná literatúra 

predstavuje iba 36,2 % z nákupu oproti plánovaným 50 %.  

 V roku 2010 bolo automatizovane spracovaných v KIS Clavius 77 kn. j. regionálnych 

dokumentov, ktoré nepovaţujeme za nové prírastky vzhľadom k tomu, ţe uţ boli zapísané 

v čiastkovom prírastkovom zozname a započítané  do stavu kniţničného fondu. 

b/ spracovanie knižničných fondov 

 Spracovanie kniţničných fondov bolo plne automatizované v KIS Clavius do 

centrálnej elektronickej databázy RKIS kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK. Ku koncu roka 2010 databáza obsahovala 277 310 záznamov neperiodických publikácií 

a 675 záznamov periodík. Vzhľadom k tomu, ţe databázy jednotlivých organizácií sa spojili 

bez kontroly uţ vloţených titulov spoločná databáza obsahuje mnoţstvo duplicitných 

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

titulov s vročením 2008-2010 a začala sa kontrola záznamov s vročením 2007. Duplicity boli 

odstránené. Zároveň sa, v spolupráci participujúcich regionálnych kniţníc, priebeţne 

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

záznamov, zlučovali.  

 Pretrvávajúcou úlohou kniţnice bola retrospektívna konverzia kniţničných katalógov 

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

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

retrokonverzie generálny katalóg a tzv. ţivé fondy. 
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c/ aktualizácia a ochrana knižničných fondov 

 

V zmysle platnej vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z. z. bolo v roku 2010 vyradených 

spolu 7 927 kn. j. v celkovej hodnote 10 518,66 €. Z toho pre: 

- stratu 95 kn. j. 358,91 € 

- opotrebovanosť 1 336 kn. j. 1 655,06 € 

- aktualizácia 3 132 kn. j. 3 281,01 € 

- zastaranosť 1 999 kn. j. 2 305,61 € 

- chýbajúce pri revízii 1 365 kn. j. 2 918,07 € 

V 2. polroku 2010 sa uskutočnila revízia čiastkového kniţničného fondu pobočky 

Kubra. Revízia sa vykonávala automatizovane prostredníctvom kniţnično-informačného 

systému Clavius. 
Ochranu kniţných jednotiek pred stratou alebo odcudzením zabezpečovali 

elektromagnetické brány v centrálnom pracovisku na Nám SNP 2, v pracoviskách Juh a Dlhé 

Hony a rádiofrekvenčné zabezpečovacie zariadenie vo všeobecnej študovni. Elektronická ochrana 

kniţného fondu umoţňovala diskrétnu kontrolu návštevníkov. 

d/ stav knižničného fondu 

 

Podľa tematických skupín                                                                          Tab. č. 3 

Kniţničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2009 

Prírastok 

k 31. 12. 2010 

Úbytok 

k 31. 12. 2010 

Stav 

k 31. 12. 2010 

Odborná literatúra pre dospelých 132 000 kn. j. 2 389 kn. j. 3 838 kn. j. 130 551 kn. j. 

Krásna literatúra pre dospelých 76 973 kn. j. 1 886 kn. j. 2 679 kn. j. 76 180 kn. j. 

Odborná literatúra pre deti a mládeţ 10 499 kn. j. 442 kn. j. 76 kn. j. 10 865 kn. j. 

Krásna literatúra pre deti a mládeţ 32 145 kn. j. 1 057 kn. j. 1 334 kn. j. 31 868 kn. j. 

      Spolu 251 617 kn. j. 5 774 kn. j. 7 927 kn. j. 249 464 kn. j. 

 

 

            Podľa druhu dokumentov                                                                         Tab. č. 4 

Kniţničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2009 

Prírastok 

k 31. 12. 2010 

Úbytok 

k 31. 12. 2010 

Stav 

k 31. 12. 2010 

Knihy a viazané ročníky periodík 240 579 kn. j. 5 669 kn. j. 7 927 kn. j. 238 321 kn. j. 

Hudobniny 5 393 kn. j. 4 kn. j. 0 kn. j. 5 397 kn. j. 

Audiovizuálne dokumenty 4 278 kn. j. 35 kn. j. 0 kn. j. 4 313 kn. j. 

Elektronické dokumenty 760 kn. j. 50 kn. j. 0 kn. j. 810 kn. j. 

Kartografické dokumenty 607 kn. j. 16 kn. j. 0 kn. j. 623 kn. j. 

Spolu 251 617 kn. j. 5 774 kn. j. 7 927 kn. j. 249 464 kn. j. 

 

e/ iné  

 pravidelne aktualizovaná web stránka kniţnice o kniţné novinky, v roku 2010 bolo 

spropagovaných 125 nových kniţných titulov, 

 uskutočnené dve osobné inštruktáţe o práci s KIS Clavius pre katalogizátorky 

Povaţskej kniţnice v Povaţskej Bystrici a pracovníčku Strednej umeleckej školy 

v Trenčíne. 
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                                                                                                                      Graf č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 2 KNIŢNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŢBY (KIS)   

 

Kniţnica  špecifickými činnosťami participovala na zvyšovaní kultúrnej 

informačnej a vzdelanostnej úrovni  miestneho a regionálneho spoločenstva a  usilovala 

sa  tieto činnosti skvalitňovať.  

       V súlade so  zákonom 183/2000 Z .z. poskytovala verejnosti základné a špeciálne 

kniţnično-informačné sluţby, sprístupňovala vlastný univerzálny kniţničný fond, vrátane 

kniţničných dokumentov regionálneho charakteru a zabezpečovala slobodný prístup 

k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. 

Základné kniţnično-informačné  sluţby, t.j.  prezenčné a  absenčné výpoţičky, ich 

prolongácie, poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií,  

poradenských a konzultačných sluţieb,  kniţnica poskytovala  bezplatne. 

Špeciálne kniţnično-informačné sluţby, t.j. medzikniţničné  výpoţičné sluţby, 

rezervovanie kniţničných dokumentov, zhotovovanie rešerší,  nahrávanie na diskety, 

skenovanie a reprografické sluţby z kniţničných dokumentov boli, v zmysle cenníka, 

sluţbami platenými.  

VKMR, okrem štandardných kniţnično-informačných sluţieb a poţičiavania klasických 

nosičov informácií, ponúkala  verejnosti  prístup  na  internet,  k elektronickým 

informačným zdrojom a  umoţnila 

vyuţívať elektronickú komunikáciu: 

 prístup na internet   registrovaným 

i neregistrovaným pouţívateľom za 

symbolické ceny v rôznych lokalitách 

mesta na 19 PC, v dislokovanom 

pracovisku na Juhu, v rámci realizácie 

celoslovenského projektu MK SR, 

bezplatne  na 8 PC; 

 prístup do   online  katalógov VKMR, 

 súborného katalógu RKIS a ďalších  

kniţníc vyuţívali pouţívatelia na  3 PC;  

                                                                         Internet pre verejnosť  (Hasičská ul. 1) 

  



11 

 

 rozšírila ponuku o moţnosť vyhľadávania  informácií z periodík  v KIS Clavius, 

v module ANAL – súbornej databáze analytického popisu článkov; 

 ponúkala  sluţby databázového centra EBSCO HOST; 

 v rámci projektu NISPEZ, kniţnica  ako člen konzorcia, ponúkala pouţívateľom  plné 

texty elektronických časopisov  vydávaných   Springer  Verlag,  v  r. 2009 - 2013 

(cca  1 630 titulov); 

 propagovala moţnosti vyuţívania ďalších  informačných zdrojov, napr.: 

- digitálnu kniţnicu Európy “Europeana“, s prístupom ku knihám, mapám,  

maľbám,  fotografiám, filmom a archiváliám z členských štátov EÚ,  

- európsku kniţnicu „The European Library“- bezplatné vyhľadávanie v 48 

národných   kniţniciach Európy vrátane SNK,  

- „Inform Pédiu“ – o informačných zdrojoch a sluţbách,  

- ELiS – databázu najvýznamnejších vedeckých a odborných časopisov na 

Slovensku,  a pod.; 

 registrovaným pouţívateľom ponúkala   sluţbu E-book on demand (elektronická 

kniha na objednávku)  - sprostredkovanie kníh vydaných pred r.1936 v digitalizovanej 

forme z UKB; 

 poskytovala elektronickú sluţbu „Spýtajte sa kniţnice“, ktorú vyuţilo 72 virtuálnych 

návštevníkov, 

 umoţňovala elektronické predlţovanie výpoţičnej lehoty, rezervácie dokumentov 

a prezeranie stavu svojho čitateľského konta, 

 v styku s pouţívateľmi vyuţívala elektronické komunikačné kanály. 

 

Kniţnica, ako  Kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva poskytovala 

záujemcom informácie v zmysle uzatvorenej zmluvy.   

 Spolupracovala s Parlamentnou kniţnicou NR SR. 

V rámci projektu  MK SR umoţňovala ţiakom a pedagógom vyuţívať kultúrne 

poukazy  na uhradenie ročného registračného poplatku. 

                                                                                                 
V roku 2010 kniţnica  realizovala 452 496  výpoţičiek, z  toho   351 394  výpoţičiek 

kníh (77,65%),  98 976 výpoţičiek periodík (21,88%) a 2 126 výpoţičiek  špeciálnych 

dokumentov (0,47%). 

 Z celkového  počtu výpoţičiek  bolo  334 620   (73,95%)  absenčných a 117 876 

(26,05%) prezenčných. Z celkového stavu 2 126 výpoţičiek špeciálnych dokumentov si 

pouţívatelia vypoţičali 692 audiovizuálnych dokumentov,  204  elektronických dokumentov 

a 1 230 iných špeciálnych dokumentov.  

Nevidiaci a slabozrakí občania si vypoţičali 558 zvukových kníh na 3 740 zvukových 

nosičoch. 

 Kniţnica vybavila pre pouţívateľov VKMR 475 poţiadaviek na  MVS z iných 

kniţníc, z toho 24 cestou MMVS zo zahraničia. Prostredníctvom MVS vypoţičala 204 

kniţničných dokumentov pre pouţívateľov do iných kniţníc. 

Na jedného obyvateľa mesta pripadlo 8,02 výpoţičky a na jedného registrovaného 

pouţívateľa 46,91  výpoţičky.     

Moţnosť prístupu na internet  vyuţilo  21 505 registrovaných i neregistrovaných 

pouţívateľov,  z toho 3 029 detí do 15 rokov.                                                                                      
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                                                                                                                  Graf č. 3 

 
                                                                             

 

 

                                                                                                                  Graf č. 4 

 
 

 

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12. 2010 – Príloha č. 1 

                                                                      

  

III. 2.1 VKMR ako otvorený komunitný priestor 
 

Kniţnica vo svojom regióne pôsobila ako otvorený komunitný priestor pre 

registrovaných i neregistrovaných pouţívateľov a  návštevníkov. Preto, okrem vlastných 

aktivít napĺňajúcich tento cieľ, spolupracovala a  poskytovala priestory na činnosť iným 

inštitúciám, zariadeniam,  spolkom a pod.:  

 štrnásty  rok zastrešovala a podporovala činnosť Literárneho klubu OMEGA, 

 v spolupráci s OZ Ars Vivendi – Ligou za duševné zdravie pravidelne mesačne  

organizovala prednášky a diskusné fóra na aktuálne psychologické, spoločenské a  

medicínske témy pre širokú verejnosť, umoţnila zorganizovať seminár pre 

psychiatrov so zahraničnou účasťou. Na podnet OK TSK sa zapojila do prieskumu 
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organizovaného Zdruţením európskych regiónov (AER) a navrhla účastníka na 

pripravovanú medzinárodnú konferenciu „Kultúra pre zdravie“, 

 spolu s MC Srdiečko organizovala vo viacerých lokalitách mesta (centrum, Juh, Dlhé 

Hony, Kubra) cyklus „Hľadáme stratenú rozprávku“ pre najmenšie deti a ich 

rodičov na materských dovolenkách, 

 spolupracovala so zdruţením WUG (Windows User Group) pri organizovaní 

prednášok a diskusií o najnovších Windows a IT technológiách, 

 poskytla priestor Piaristickému gymnáziu na realizáciu projektu Knihomole 

z Piaráku alebo Book Tour´2011, 

 s Jednotou dôchodcov v Trenčíne spoluorganizovala 2. ročník okresnej prehliadky 

Poézia a spev jesene, 

 trenčianskej hudobnej formácii 3Dband a divadielku Dotyky umoţnila uskutočniť 

hudobno-poetický recitál pre verejnosť, 

 v rámci projektu MK SR bezplatne poskytovala prístup na internet deťom i 

dospelým na vzdelávacie účely v pobočke JUH, 

 pracovisko Internet pre verejnosť v centre mesta, na Hasičskej ul.,  12 hodín denne 

(okrem nedele) a v sobotu 5 hodín, poskytovalo širokej verejnosti  na 10-tich PC 

prístup na internet. V multimediálnej študovni na Nám. SNP, v pracovisku 

Literatúra pre deti a mládeţ , na Dlhých Honoch a v Kubre  mali návštevníci moţnosť 

vyuţívať internet za symbolické poplatky. 

Kniţnica poskytovala  priestory na činnosť: 

 MO  Matice slovenskej, KO a OO Únie ţien Slovenska,  Konfederácii politických 

väzňov Slovenska,  Škole umeleckého priemyslu, Trenčianskemu osvetovému 

stredisku, Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v TN a  

Asociácii špeciálnych pedagógov, Českému spolku v Trenčíne. 

Kniţnica spolupracovala: 

 s Trenčianskou  nadáciou, Základnou umeleckou školou,  Galériou M.A. Bazovského, 

Centrom voľného času v Trenčíne, Posádkovým klubom v Trenčíne   Spoločnosťou 

M. R. Štefánika, Klubom Vojtecha Zamarovského, Akadémiou tretieho veku, 

Jednotou dôchodcov Slovenska, Domom opatrovateľskej sluţby, Euroregiónom Bílé - 

Biele Karpaty, KIC v Trenčíne,  kultúrnymi centrami na Dlhých Honoch, Sihoti 

a Juhu, Agentúrou KVART, so všetkými typmi škôl – MŠ, ZŠ, SŠ, školskými klubmi,  

domovmi mládeţe a pod., 

 so starostami a primátormi trenčianskeho regiónu,  poskytovala im informácie 

o novinkách z oblasti regionálnych dokumentov a problematiky verejnej správy 

a samosprávy.  

 

  
                                     Literárny klub Omega                          J. Banáš: Zastavte Dubčeka! – prezentácia knihy 
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III. 2.2 Aktivity pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva 

 

Kniţnica sa snaţila, v súlade s Národným programom rozvoja ţivotných 

podmienok občanov so zdravotným postihnutím, vytvárať rovnocenné podmienky 

k vyuţívaniu informačných  zdrojov a organizovaných aktivít: 

 ako jediné zariadenie v Trenčíne bezplatne poţičiavala zvukové knihy a periodiká 

v Braillovom písme   zrakovo postihnutým občanom a prostredníctvom ÚNSS 

v Trenčíne ich informovala o aktuálnej ponuke. Na poţiadanie zabezpečovala 

donášku zvukových i klasických kníh do domova dôchodcov i individuálnym 

pouţívateľom, 

 zapojila sa do aktivity Biela pastelka a na 5 miestach v rôznych lokalitách mesta 

umoţnila umiestniť propagačné materiály a pokladničky, 

 spolupracovala  so Slovenskou agentúrou na podporu zdravotne postihnutých 

občanov SR a vo svojich priestoroch realizovala výstavy dvom umelcom,                   

I. Frimmelovi ( umelecké fotografie) a D. Pekarovičovej (maľované ústami a nohami), 

 2 zdravotne handicapované osoby uskutočnili v kniţnici  1 cestopisnú prezentáciu 

a 2 prednášky,  

 v rámci celoslovenskej charitatívnej aktivity Úsmev ako dar, kniţnica uskutočnila na 

4. miestach  zbierky kníh pre deti z detských domovov  pod názvom Čítame 

s úsmevom, 

 znevýhodneným skupinám dospelých i detí - ZPS, chovancom detských domovov 

a pod., v zmysle kniţničného poriadku, poskytovala finančné zľavy pri vyuţívaní 

kniţnično-informačných sluţieb, 

 zapojila sa do projektu „Karta pre seniorov“ a spropagovala tak uţ dlhodobo 

poskytované zľavy pre seniorov, 

 pre telesne postihnutých  bol v pobočkách na Juhu,  Dlhých Honoch a v Kubre  

zabezpečený bezbariérový prístup, vykonávala prípravné aktivity na zabezpečenie 

bezbariérového prístupu v budove na Nám. SNP,  

 pre klientov Denného psychiatrického stacionára v Trenčíne organizovala 

v pracovisku na Dlhých Honoch primerané aktivity, 

 pre  seniorov realizovala inštruktáţe na zvládnutie základov práce s PC a komunikácie 

prostredníctvom e-mailovej pošty Babi, pošli mi to mejlom, ktorú absolvovalo 49 

záujemcov, 

 pre Akadémiu III. veku zorganizovala  prednášky o poézii regionálnych autorov 

a o liečbe ionizovaným kyslíkom. 

 

III. 2.3 Voľnočasové a vzdelávacie aktivity detí a mládeţe 
 

Cieľom organizovania  kultúrno-vzdelávacích a klubových aktivít bola snaha kniţnice  

formovať a posilňovať čitateľské návyky detí,  zmysluplne vypĺňať ich  voľný čas,  

pripravovať  ich na existenciu vo vzdelanostnej, informačnej  spoločnosti a ponúkať im 

preventívnu alternatívu proti asociálnym javom v spoločnosti. 

 VKMR umoţnila deťom a  mládeţi osobne sa stretnúť so spisovateľmi: Igorom 

Majzlanom (2 aktivity - 158 ţiakov ZŠ), Vierou Valachovičovou – Ryšavou (3 

aktivity - 194 detí z MŠ a ZŠ), Margitou Ivaničkovou ( 89 detí z MŠ a ZŠ), Rudolfom 

Dobiášom ( 2 aktivity - 694 ţiakov ZŠ a SŠ), Martou Hlušíkovou ( 41 ţiakov ZŠ), 

Milanom Húţevkom ( 2 aktivity -  89 ţiakov ZŠ),  
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 VKMR, po dohovore s pedagógmi ZŠ a SŠ, dopĺňala vyučovací proces 

prostredníctvom exkurzií a hodín informatickej výchovy. Uskutočnila 42  hodín 

informatickej výchovy pre ţiakov ZŠ a 43 pre študentov SŠ, 

 prehlbovala u detí schopnosť orientovať sa v klasických i elektronických 

informačných zdrojoch,  

 špecifickými formami svojej práce    participovala  na skvalitňovaní regionálnej 

výchovy ţiakov ZŠ, realizovala 2 prednášky Tu som doma – moje rodné mesto, s 

ukáţkami literárnych prameňov, 

 v rámci projektu „Vitajte v kniţnici“ ponúkla 6 triedam MŠ návštevu kniţnice, 

 pedagógovia so ţiakmi Školských klubov pri ZŠ v rámci spestrenia  ich 

mimoškolského programu pravidelne navštevovali pracoviská na Juhu, Dlhých 

Honoch a v Kubre,  

  zapojila sa  do projektu organizovaného Linkou detskej istoty UNICEF a SAK 

„Čítajme si ...“,  o vytvorenie slovenského rekordu „Najpočetnejší detský čitateľský 

maratón“. Vo VKMR čítalo 723 detí  a milým spestrením bola účasť 26 škôlkarov, 

ktorí počúvali svojich starších kamarátov pri čítaní, 

 pracoviská pre deti a mládeţ na Hasičskej ul. a v Opatovej n/V. sa zapojili do 

medzinárodnej internetovej 

konferencie „Noc s 

Andersenom“ pri príleţitosti 

Medzinárodného dňa detskej 

knihy s bohatým celonočným 

programom (súťaţe, čítanie, 

kreslenie, hasiči, záchranári, 

hvezdár...), ktorej sa zúčastnilo 

166 detí. V dopoludňajších 

hodinách navštívilo VKMR 5 

dospelých a 16 detí  z Uherského 

Brodu, ktorí dostali návštevu 

Trenčianskej kniţnice a hradu 

ako  odmenu za víťazstvo 

v súťaţi. Pre veľký záujem 

zorganizovala  na jeseň dve 

podobné podujatia v ODM                 Noc s Andersenom (Hasičská ul. 1, 26.3.2010) 

a v Opatovej n/V.  pod názvom 

 „Papučková  noc“, ktorých  sa zúčastnilo 81 ţiakov ZŠ,  

 pre  ţiakov ZŠ vypísala a slávnostne, za prítomnosti spisovateľov Milana Húţevku, 

a Jána Maršálka, vyhodnotila 8. kolo krajskej literárnej súťaţe Píšem, píšeš, píšeme. 

Do súťaţe bolo zapojených 250 mladých autorov z 20 škôl Trenčianskeho kraja, ktorí  

poslali  271 literárnych  prác, 

 v šk. r. 2009/2010 priebeţne realizovala a v júni, za prítomnosti  spisovateľa Rudolfa 

Dobiáša, slávnostne vyhodnotila 46.  ročník medzitriednej a medziškolskej súťaţe  

ţiakov ZŠ v čítaní „Čítajme všetci, čítanie je super“, do ktorej sa zapojilo  9 ZŠ  so 

45 triedami,  s rekordným počtom  1 020 súťaţiacich ţiakov, 

 pre  deti z MŠ uskutočnila  súťaţe „Malý recitátor“ a pre deti z MŠ na Legionárskej 

ul. a Ul. J. Halašu zorganizovala interaktívne dramatizácie rozprávky Viery 

Valachovičovej – Ryšavej:  O sneţienkach, návštevy knihárskej dielne s besedami 

o vzniku knihy,  

 besedu o ţivote detí rôznych etník a rovnomennej  knihe  vydanej  vydavateľstvom 

PERFEKT spolu s UNICEF „Deti ako ja“, 

 na viacerých pracoviskách sa zapojila do celoslovenskej aktivity venovanej Pavlovi 

Dobšinskému Deň  ľudovej rozprávky, 
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 pre ţiakov Piaristického gymnázia zorganizovala prednášku riaditeľa Informačnej 

kancelárie Rady Európy Viliama Figuscha  o Rade Európy,  besedu o literárnej 

tvorbe Rudolfa Dobiáša,  prednášku o ţivotnej filozofii a literárnej tvorbe  Kristíny 

Royovej a prezentáciu knihy bývalého študenta  prof. Jozefa Nováka, 

 záţitkové čítanie s tvorivými dielňami na tému „ja a moji blízki“, besedu 

o Svätojánskych zvykoch,  literárno-výtvarné kvízy o čítaných kniţkách a pod.  

 zorganizovala letné prázdninové superkluby s bohatým programom, 

 ponúkla cykly hodín informatickej výchovy a zábavno-vzdelávacie aktivity pre 

školské kluby, 

 otvorila nový cyklus podujatí pre ţiakov 2. stupňa ZŠ „Nástrahy okolo nás“ na 

vysoko aktuálne témy, napr. kyberšikana, závislosti,  reč tela a pod. realizovaný 

odborníčkami z oblasti psychológie a prevencie, 

 11-ty krát uskutočnila  tradičné charitatívne predvianočné podujatie „Svet stále lásku 

má“ pre deti z Detského domova Lastovička s bohatým programom, 

 v týţdennej periodicite realizovala cyklus výstav na rôzne témy.  

 

Ţiaci ZŠ sa pravidelne stretávali v kluboch, napr., v Klube 8 (Osmijanko) sa venovali 

kniţkám a rôznym aktivitám vydavateľstva BUVIK, v Kniţničnom klube deti pracovali s 

klasickými a elektronickými zdrojmi informácií,  v Počítačovom klube sa deti presvedčili ţe 

počítač nie je len na hranie a  absolvovali inštruktáţe o orientácii v encyklopédiách na CD-

ROM, v Klube D (dievčatá); počas jarných prázdnin sa deti vo viacerých pracoviskách 

kniţnice stretávali v prázdninových superkluboch.  

Na pracovisku Literatúra pre deti a mládeţ sa spontánne vytvorila skupina 

dobrovoľníkov – priateľov kniţnice, z radov ţiakov 2. stupňa ZŠ. 

  VKMR poskytovala priestory na prezentáciu literárnej,  výtvarnej, tanečnej a 

hudobnej  produkcie a ručných prác ţiakom Piaristického gymnázia, ZUŠ, Špeciálnej 

škole internátnej v Trenčíne, ZŠ na Bezručovej ul. a pod.  
 

III. 2. 4 Doplnkové sluţby 
 

Kniţnica  poskytovala svojim registrovaným pouţívateľom na viacerých pracoviskách 

doplnkové sluţby: kopírovanie,  skenovanie, nahrávanie na diskety a USB kľúče,  tlač z 

internetu. Moţnosť pracovať na PC vo Worde  vyuţilo 1 170 pouţívateľov. 

 

 

III. 3 REGISTROVANÍ POUŢÍVATELIA,  FYZICKÁ A VIRTUÁLNA NÁVŠTEVNOSŤ  

KNIŢNICE 
 

  K 31.12.2010  kniţnica evidovala  9 647 registrovaných pouţívateľov. Z počtu 

registrovaných pouţívateľov bolo 7 866 dospelých (81,53%) a 1 781 detí do 15 rokov 

(18,47%), čo je 73,43% z počtu školopovinnej mládeţe v Trenčíne (4 100).                                                                                                        

Kniţničné sluţby vyuţívalo 37 nevidiacich a slabozrakých občanov. 

VKMR evidovala spolu 205 269 návštevníkov, z toho  fyzicky kniţnicu  navštívilo 

176 540 registrovaných i neregistrovaných návštevníkov, vrátane návštevníkov kultúrno - 

spoločenských podujatí a neregistrovaných pouţívateľov internetu pre verejnosť. Webovú 

stránku kniţnice si zobrazilo 28 729 virtuálnych  návštevníkov, ktorí zrealizovali 82 301 

návštev a vyuţívali moţnosti vyhľadávania v on-line katalógoch, rezervovania a  

predlţovania výpoţičiek.  Sluţbu „Spýtajte sa kniţnice“ vyuţilo 73 virtuálnych návštevníkov.  
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III. 4. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 
 

 Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť bola súčasťou kniţnično-

informačných sluţieb,  prevaţne realizovaná v Informačnom mieste TSK – regionálne 

dokumenty a bibliografia.  

 VKMR koncipovala  a realizovala úlohy vyplývajúce pre Trenčiansky samosprávny 

kraj z Národného bibliografického systému SR, 

 koordinovala bibliografickú a edičnú činnosť verejných kniţníc Trenčianskeho  kraja, 

 retrospektívne i aktuálne budovala nový modul regionálnej databázy KIS  Clavius - 

REGIO, k 31.12.2010 obsahoval  údaje o 1 057 regionálnych osobnostiach 

a udalostiach, 

 získavala, spracovávala, sprístupňovala a archivovala primárne regionálne dokumenty 

Trenčianskeho kraja s regionálnou problematikou, 

 excerpovala regionálne i celoslovenské periodiká v module KIS  Clavius - Články,  

spracovaných bolo  3 962 záznamov. K 31.12.2010 modul obsahoval 94 020  

bibliografických záznamov o regióne, 

 poskytovala regionálne informácie a informácie zo všetkých oblastí hospodárskeho, 

politického, spoločenského a kultúrneho ţivota spoločnosti, informácie vyplývajúce 

zo zmlúv s   Úradom priemyselného vlastníctva a Parlamentnou kniţnicou NR SR,  

 na poţiadanie vyhotovila 190 rešerší, 

 zostavila a  vydala 2 personálne  a 2 odporúčajúce bibliografie, 1 kalendár výročí 

osobností a udalostí Trenčianskeho kraja v písomnej forme a  3 čiastkové,  

v  elektronickej forme, 

 poskytla 3 938 adresných informácie (ARI)  pre samosprávu a štátnu správu 

trenčianskeho regiónu a pre odborných pracovníkov VKMR,  

 realizovala konzultačné a poradenské sluţby, 

 študentom poskytovala individuálne inštruktáţe  k samostatnému vypracovávaniu 

rešerší,  

 realizovala informačnú výchovu pouţívateľov, 

 dokumentovala činnosť vlastnej kniţnice. 

 

Informačné sluţby boli poskytované vo všetkých pracoviskách, v súlade s ich 

zameraním. 
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Systematicky a kontinuálne sa dopĺňali klasické a elektronické čiastkové 

bibliografické a faktografické  databázy, ktoré boli jedným zo základov pre poskytovanie 

kvalitných informačných sluţieb   

 

III. 5  EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ  
  

Edícia Bibliografia 

    Kultúra a osveta v tlači: odporúčajúca bibliografia / Zost. Eva Struhárová. Kultúrne 

spektrum 2010, č.1-2, (elektronická forma) 

    Otto Gáťa: bibliografický leták.- / Zost. Eva Struhárová – 4 s. 

   Štefan Hlaváč: bibliografický leták.- / Zost. Petra Dombaiová – 6 s. 

   Výročia regionálnych osobností trenčianskeho regiónu v r. 2011: výtvarní umelci, 

fotografi, divadelníci/ Zost. Eva Struhárová – 2 s. ( elektronická forma ) 

Edícia Dokumentácia 

 Verejné kniţnice Trenčianskeho samosprávneho kraja : Vyhodnotenie činnosti kniţníc   

za rok 2009. Zost. S. Fabová. – 16 s. 

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

Bánovce nad Bebravou a Myjava za rok 2009. Zost. M. Kernová - 25 s. 

 Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia kniţnice za r. 2009. Zost. S. Fabová, Bc. L. 

Sládková,  PhDr. D. Stupavská, M. Špániková -  50 s. 

 Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia kniţnice za 1. polrok 2010. Zost. S. Fabová, 

Bc. L. Sládková,  PhDr. D. Stupavská, M. Špániková -  25 s. 

 Zoznam periodík 2010.  Zost. Janka Bzdúšková – Janka Cibová –  9 s.  

 Plán činnosti kniţnice na rok 2011. Zost. S. Fabová, Bc. L. Sládková,  PhDr. D. 

Stupavská, M. Špániková – 14 s. 

Edícia Metodika 

 Knihovník: Metodický časopis pre verejné kniţnice okresov Trenčín, Nové Mesto nad 

Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. Čísla 1/2010, 2/2010. Zost. P. Martinák. 

Iné 

    Kalendár výročí  osobností a udalostí okresov Bánovce n/Bebravou, Myjava, 

NovéMesto n/Váhom a Trenčín v r. 2011 / Zost. Petra Dombaiová – 52 s.  

   Kalendár výročí významných osobností Trenčianskeho okresu  apríl – jún 2011. / Zost. 

Eva  Struhárová – 2 s. ( elektronická forma) 

   Kalendár výročí významných osobností Trenčianskeho okresu júl – september 2011. / 

Zost. Eva  Struhárová – 2 s. ( elektronická forma ) 

   Kalendár výročí významných osobností Nového Mesta nad Váhom v r. 2011/ Zost. 

Eva  Struhárová – 2 s.  ( elektronickej forme) 

 

Publikačná činnosť pracovníkov kniţnice bola zameraná na propagáciu a zviditeľňovanie 

sluţieb kniţnice a na jej aktivity. 

 

Publikačná činnosť o kniţnici – Príloha č. 2 

 

III. 6 METODICKÁ ČINNOSŤ 

  Poskytovaním metodických, poradenských, konzultačných a vzdelávacích sluţieb 

kniţniciam Trenčianskeho samosprávneho kraja napĺňala VKMR cieľ a obsah metodickej 

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

činnosť kniţnice vychádzala zo zákona č. 183/2000 Z. z. o kniţniciach a Zriaďovacej listiny 

VKMR. 
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  Metodické pôsobenie kniţnica realizovala v troch rovinách: krajskej, regionálnej a vo 

vnútri vlastnej kniţnice: 
 

a) v krajskej pôsobnosti 

 koordinovala a poradensky usmerňovala regionálne kniţnice v TSK,  

 poskytovala odborné rady a skúsenosti pri zvládnutí rutinnej prevádzky KIS Clavius 

a synchronizácii automatizovaných kniţnično-informačných procesov v rámci 

Trenčianskeho kraja, 

 zosumarizovala Ročné výkazy KULT 10-01 o kniţniciach za r. 2009 za Trenčiansky 

kraj a odoslala SNK, 

 zhromaţdila a spracovala štatistické výsledky o činnosti verejných kniţníc TSK podľa 

jednotlivých typov kniţníc, výsledky zverejnila v dokumentačnom materiáli, 

 pripravila a uskutočnila komplexný rozbor činnosti regionálnych kniţníc kraja za rok 

2009 za účasti zástupcov Odboru kultúry TSK a SNK, 

 plnila úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v TSK, evidovala 

a archivovala bibliografickú produkciu kraja, v rámci národného bibliografického 

systému SR vypracovávala hodnotenia a analýzy bibliografickej edičnej činnosti 

kniţníc TSK, 

 

b) v regionálnej pôsobnosti 

 poskytovala metodickú pomoc a poradenské sluţby mestským a obecným kniţniciam, 

kniţniciam  iných typov v regióne a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom, pri riešení 

kniţničných problémov a elektronizácii kniţničných procesov, (35 telefonických 

konzultácií),  uskutočnila 17 metodických návštev, zaškoľovala knihovníkov obecných 

kniţníc,  

 poskytovala odborné konzultácie k elektronizácii kniţničných procesov v kniţniciach 

regiónu, 

 zhromaţdila a spracovala Ročné výkazy KULT 10-01 o kniţniciach okresov Trenčín, 

Nové Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou a Myjava za r. 2009 klasickou 

a elektronickou formou, údaje pre vlastnú potrebu zálohovala a zosumarizovala 

v štatistických prehľadoch. 

c) v rámci knižnice 

 garantovala a koordinovala automatizáciu kniţničných procesov v KIS Clavius vo 

všetkých pracoviskách VKMR, zabezpečovala plynulý chod softvérového 

a hardvérového vybavenia kniţnice, 

 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 kniţnično-informačného systému,  

 metodicky usmerňovala a  poskytovala odbornú inštruktáţ pri práci s automatizovanými 

kniţničnými procesmi pracovníkom kniţnice, 

 vyškolila pracovníkov pri automatizovanom evidovaní periodík, pri vypoţičiavaní 

prezenčných výpoţičiek a periodík v KIS Clavius, 

 priebeţne aktualizovala web stránku kniţnice, 

 zhromaţďovala poţiadavky na servis a návrhy na zmeny v počítačovom 

vybavení, komunikovala s technikom za účelom ich realizácie, 

 vydávala metodický  časopis Knihovník pre verejné kniţnice okresov Trenčín, Nové 

Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou, Myjava, 

 zrealizovala reorganizáciu fondu knihovníckej literatúry podľa aktuálnych poţiadaviek 

pouţívateľov, 

 budovala a dopĺňala elektronickú databázu KNIHA – informácie o kniţniciach 

a knihovníctve na Slovensku. 
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III. 7 ELEKTRONIZÁCIA KNIŢNIČNO-INFORMAČNÝCH PROCESOV 
 

   VKMR bola súčasťou Regionálneho kniţničného informačného systému so  

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

Office.  

 Prevádzka kniţnično-informačných sluţieb bola plne automatizovaná v KIS Clavius, 

vyuţívané boli moduly akvizície všetkých druhov dokumentov, katalogizácie kníh, máp 

hudobnín a broţúr, evidencie periodík, analytického popisu článkov, OPAC (vyhľadávanie, 

rešerše), CLEX (sluţby-výpoţičný protokol), www katalóg, zdieľaná katalogizácia, e-maily 

čitateľom, REGIO (regionálne databázy).           

 V roku 2010 začali etapovite všetky pracoviská VKMR spracovávať periodiká, 

analyticky popisovať články a evidovať prezenčné výpoţičky automatizovane, 

prostredníctvom KIS Clavius, čím bolo ukončené zavedenie elektronizácie kniţničných 

procesov vo všetkých pracoviskách kniţnice. Elektronické spracovávanie periodík umoţnilo 

pouţívateľom efektívnejšie vyhľadanie ţiadaného periodika prostredníctvom on-line 

katalógu, elektronické evidovanie prezenčných výpoţičiek urýchlilo a rozšírilo štatistické 

výstupy.  

    Kvantitatívny ukazovateľ stavu výpočtovej techniky, ktorý kniţnica spravovala 

k 31.12.2010 predstavoval 70 osobných počítačov, 2 notebooky a 3 servery, z toho kniţnica 

vlastnila 56 osobných počítačov, 2 notebooky, 2 servery, 2 UPS (pracovné stanice boli 

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

HDD USB 1TB Transcendent).  Zapoţičaných mala VKMR 14 PC.  

  Kniţnica, ako Kontaktné informačné miesto pre oblasť patentových informácií, 

vynálezov, označení tovarov a sluţieb a priemyselného vlastníctva, mala naďalej zapoţičaný  

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

a softvérom Mimosa.  

  Kniţnica naďalej vyuţívala 1 server, 8 tenkých klientov, 1 tlačiareň, 1 UPS, 

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

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

do celoslovenského projektu MK SR Informatizácia kniţníc (v rámci Operačného 

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

štátu uzatvorenej medzi SNK v Martine a VKMR v Trenčíne. 

           Na základe Zmluvy o zapoţičaní uzatvorenej medzi Trenčianskou nadáciou a Verejnou 

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

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

ktoré slúţili verejnosti. Tento majetok kniţnica vo svojej evidencii nevykazuje.  

  Na vyhľadávanie v on-line katalógu VKMR pouţívateľom slúţili 2 PC v pracovisku 

odbornej  literatúry  a 1 PC v pracovisku krásnej literatúry. 

 Kniţnica bola naďalej pripojená na internetovú sieť Trenčianskeho samosprávneho 

kraja a niektoré PC určené pre pouţívateľov na Slovenskú akademickú sieť SANET. 

Na internet bolo v kniţnici pripojených 64 pracovných staníc, z toho 30 PC  pre 

verejnosť. Kniţnica vlastnila 1 mobilné pripojenie na internet. 

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

katalóg VKMR, Súborný katalóg kniţníc TSK, moţnosť on-line rezervovania vypoţičaných 

kníh z fondu kniţnice na Nám. SNP, moţnosť on-line predlţovania vypoţičaných kníh, 

využilo 28 729 virtuálnych návštevníkov, ktorí zrealizovali 82 301 návštev. Virtuálni  

návštevníci najčastejšie navštevovali on-line katalóg VKMR.    
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                                                                                                                 Tab. č. 5 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 8 VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA   
 

Kultúrne a vzdelávacie aktivity kniţnice boli zamerané na propagovanie pôvodnej 

slovenskej krásnej i odbornej literatúry a zoznamovanie verejnosti s jej autormi 

prostredníctvom besied, prezentácií kníh, literárno-hudobných popoludní, prednášok 

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

a významné osobnosti  Trenčína a Trenčianskeho kraja.  

VKMR v roku 2010  uskutočnila 503 podujatí, z toho 277 pre deti. Zúčastnilo sa ich  

13 234 návštevníkov, z toho  6 808 detí. V jej priestoroch bolo nainštalovaných 154 výstav 

a  propagačných násteniek a panelov. 

 V Týţdni slovenských kniţníc VKMR pripravila pre potenciálnych 

pouţívateľov Týţdeň otvorených dverí. V jeho priebehu zorganizovala 30 podujatí pre deti 

i dospelých,  ktoré navštívilo 1 600 účastníkov.  

V Roku kresťanskej kultúry VKMR uskutočnila : 

 prezentáciu publikácie kaplána Juraj Sedláčka: Otcovstvo: problém alebo 

výzva?,  

 2 prednášky historika PhDr. Mareka   Ďurču:   Kostol ako kultúrna a sakrálna 

stavba v regióne stredné Povaţie a Kňazské osobnosti Trenčína, 

 prednášku J. Slezáčkovej a G. Rumánka o ţivote,  činnosti a odkaze Kristíny 

Royovej. 

 Zorganizovala besedy so spisovateľmi: Danielou Kapitáňovou, Borisom Filanom, 

Vierou Valachovičovou – Ryšavou, Maruškou Koţlejovou, Danielou Fischerovou, Jozefom 

Banášom, Emire Khidayer, autormi odbornej literatúry: Róbertom Letzom, Grigorijom 

Meseţnikovom, Viktorom Niţňanským,  Miroslavom Kollárom, Jozefom Augustínom, 

Jaroslavom Vencálkom, Pavlom Dvořákom, Augustínom Maťovčíkom, Pavlom Pareničkom, 

Jaroslavom Rezníkom a  cestovateľom Michalom Knitlom. 

 V spolupráci s českou agentúrou Altea a Posádkovým  klubom v Trenčíne sa 

podieľala na organizovaní a realizácii unikátneho vystúpenia slávneho spisovateľa Ericha 

von Dänikena, spojeného s multimediálnou projekciou a autogramiádou, ktoré navštívilo 500 

záujemcov.  

   V 5. ročníku cyklu  Poznávame Trenčanov VKMR  uskutočnila  36   podujatí, ktoré 

navštívilo  3 020 Trenčanov a predstavila : 

 nových autorov a iné osobnosti so vzťahom k TSK: 

Štefana Kuzmu, Oľgu Nemcovú – Košeckú, Štefana Šicku, Izabelu Bulkovú,  Martu 

Hlušíkovú, Otta Gáťu, Ladislava Nejezchlebu, dielo historikov Jozefa Nováka  a Mareka 

Ďurču, výtvarníka Júliusa Rempera, športovca Dušana Čikela,  šéfredaktorku 

Ukazovateľ Rok 2009 Rok 2010 Rozdiel 

Počet PC 

 

70 

 

70 

 

- 

Počet PC vo vlastníctve VKMR 56 56 -  

Počet PC s pripojením na internet 

 

62 

 

64 

 

+ 2 

Počet PC s internetom pre verejnosť 
28 

 

30 

 

+ 2 

Počet návštevníkov web stránky 26 000 28 729 + 2 729 

Počet vstupov do on-line katalógu 

VKMR 
64 266 79 744 +15 478 
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Trenčianskych novín  Ľuboslavu Sedlákovú, psychologičku Ivetu Izraelovú, odborníka na 

historickú geografiu  Petra Chrastinu, farára Juraja Sedláčka, hudobníkov Ľubora 

Benkovič a hudobnú formáciu Dušana Ţembera, členov divadielok Dotyky a Normálka, 

 nové diela alebo aktivity uţ predstavených spisovateľov:  

Kornela Földváriho, Rudolfa Dobiáša, Igora Majzlana, Margity Ivaničkovej,   Iva 

Velikého,   Iva Englera, Jána Maršálka, Pavla Hamţíka, 

 pripomenula verejnosti uţ neţijúce osobnosti s väzbami na TSK: Alexandra Dubčeka,  

     M. R. Štefánika, Alberta Púčika, Antona Tunegu, Eduarda Tesára, Kristínu Royovú, Jána  

     Hajducha, kňazské osobnosti Trenčína. 

 V 2. ročníku  cyklu Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja zrealizovala 6 

podujatí, ktoré navštívilo 403 účastníkov. Prezentovala autorov a literárnu tvorbu Eleny 

a Gustáva Rumánkovcov a Jarmily Sedláčkovej  ţijúcich v Starej Turej, Kataríny Machovej 

z Motešíc, Milana Stanu, rodáka z Kálnice rodáka z Kálnice, Milana Húţevku z obce 

Dohňany-Zbora. 

V rámci Litera Tour po kniţniciach SR ponúkla  Trenčanom komorný jazzovo-

šansónový koncert Kataríny Koščovej poprepletaný autorským čítaním poézie  Marušky 

Koţlejovej. 
 Pravidelne mesačne sa v kniţnici stretávali členovia a priaznivci Literárneho klubu 

OMEGA, v decembri 2010 prezentovali  svoj  ôsmy spoločný zborník literárnych prác 21 

autorov „ Slová dokorán“. 

 Pre seniorov - dôchodcov kniţnica naďalej pravidelne  týţdenne realizovala 

inštruktáţe na zvládnutie základov práce s PC a komunikácie prostredníctvom e-mailovej 

pošty Babi, pošli mi to mejlom, ktoré absolvovalo 49 účastníkov. 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli organizované pod záštitou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja pre registrovaných pouţívateľov a širokú verejnosť, v 

záujme  získavania ďalších potenciálnych pouţívateľov kniţnice. 

 Pri  organizovaní podujatí  kniţnica spolupracovala so všetkými typmi školských 

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

vzdelávacími a spoločenskými organizáciami, ako i spolkami, klubmi a občianskymi 

zdruţeniami.                                                                  

 Všetky uskutočnené podujatia kniţnice boli určené nielen jej pouţívateľom  ale aj 

širokej verejnosti. Pozvánky na podujatia boli uverejňované v regionálnych médiách 

a v Slovenskom rozhlase - Rádiu Regina.  Z väčšiny  aktivít vysielala Televízia 

Trenčín,  priame vstupy,  z viacerých podujatí odzneli rozhovory v Slovenskom rozhlase.   

 

                                                   
(Emíre Khidayer: Arabský svet – Iná planéta?-  prezentácia knihy) 

 

Ťaţiskové podujatia – Príloha č. 3 
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IV. PODROBNÉ ČLENENIE HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI 

PROSTRIEDKAMI  TSK  ROK  2010  
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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. 2010 

 

 

Ukazovateľ Mer. 

jedn. 

Plán 2010 Skutočnosť  

k 31.12.2010 

Percento  

plnenia 

Kniţničný fond kn.j. 252 120 249 464   98,95 

počet odoberaných titulov periodík titul 390 377 69,66 

Výpoţičky spolu kn.j. 401 300 452 496 112,76 

v tom: odborná literatúra pre dospelých kn.j. 159 000 178 612 112,33 

            krásna literatúra pre dospelých kn.j. 118 000 130 285 110,41 

            odborná literatúra pre deti kn.j. 9 750 10 625 108,97 

            krásna literatúra pre deti kn.j. 32 300 33 998 105,26 

            výpoţičky periodík kn.j. 82 250 98 976 120,34 

z výpoţičiek spolu: špeciálne dokumenty kn.j. 2 500 2 126 85,04 

                                z toho: elektronické kn.j. 250 204 81,60 

                                            audiovizuálne kn.j. 780 692 88,72 

                                        iné kn.j. 1 470 1 230 83,67 

z výpoţičiek spolu: prezenčné výpoţičky kn.j. 99 200 117 876 118,83 

MVS iným kniţniciam kn.j  204  

MVS z iných kniţníc kn.j.  475  

počet výpoţičiek na 1 obyvateľa kn.j. 7,08 8,02 113,28 

počet výpoţičiek na 1registr.pouţívateľa  kn.j. 42,75 46,91 109,73 

Registrovaní pouţívatelia osoba 10 100  9 647 95,51 

z toho deti do 15 rokov osoba 1 820 1 781 97,86 

% pouţívateľov z počtu obyvateľov osoba 17,80 17,09 96,01 

Počet fyzických a virtuálnych návštevníkov kniţnice osoba 197 000 205 269 104,20 

                  z toho účastníkov podujatí osoba  13 234  

                  z toho počet virtuálnych návštevníkov osoba  28 729  

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia poduj. 250 503 201,20 

počet dislokovaných pracovísk pobočka 4 4 100% 

počet obyvateľov osoba  56 448  
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Príloha č. 2 

 

Publikačná činnosť 

 

I. pracovníkov kniţnice 

 

Sedláková, Zuzana 

Básnická prvotina zanietenej cestovateľky. [Oľga Nemcová-Košecká – Pavučiny babieho leta 

– krst knihy 4.3.2010]   

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 9 (8.3.2010), s. 18 

 

Sedláková, Zuzana 

V kniţnici spali Gumkáči, Pyţamkáči a Simpsonovci. [Noc s Andersenom – 26.3.-27.3.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 12 (29.3.2010), s. 14 

 

Sedláková, Zuzana 

Osudy popravených študentov spracoval pedagóg Robert Letz. [Robert Letz – prezentácia 

publikácie Odkaz ţivým 10.4.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 15 (19.4.2010), s. 14 

 

Sedláková, Zuzana 

Myslenie arabského sveta je pre našinca ťaţké pochopiť. [Emíre Khidayer – prezentácia 

knihy Arabský svet. Iná planéta?  24.6.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 25 (28.6.2010), s. 12 

 

Špániková, Mária 

Navštívte kniţnicu na Juhu. 

In: Juh–Trenčín. – Roč. 1, č. 1 (jún 2010), s. 2 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Škola bez ţiakov a učiteľov. [Zmienka o VKMR] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 1 (január 2010), s. 4 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Čaro detektívky. [Kornel Földvári – prezentácia knihy O detektívke 3.2.2010] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 2 (február 2010), s. 13 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Ľudská tvár socializmu. [Jozef Banáš –– prezentácia knihy Zastavte Dubčeka 4.5.2010] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 5 (máj 2010), s. 4 

 

Martinák, Peter 

Dvořák: Pochmúrny stredovek je povera. [Pavel Dvořák – Hľadanie stratených svetov – 

beseda 24.11.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 48 (6.12.2010), s. 7 

 

Martinák, Peter 

V kniţnici oţil príbeh vína. [Peter Chrastina – Vinohradníctvo a rybnikárstvo v Trenčíne 

a okolí – beseda 8.12.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 49 (13.12.2010), s. 9 
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Martinák, Peter 

Legenda slovenského archívnictva v Trenčíne. [Jozef Novák – Heraldik bez erbu – 

prezentácia knihy  9.12.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 50-51 (20.12.2010), s. 10 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Inšpirácie vojvodinských Slovákov. [Dni Kovačice v Trenčíne – literárno-umelecké 

popoludnie v kniţnici 19.8.2010]    

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 10 (október 2010), s. 6 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Turisti sa stretli v kniţnici. [História trenčianskej turistiky – prezentácia publikácie 

11.11.2010]    

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 11 (november 2010), s. 4 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Filanovu indickú perlu pokrstili v Trenčíne. [Boris Filan – krst knihy Tajomstvo Budhovho 

úsmevu 20.10.2010]    

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 11 (november 2010), s. 13 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Dušan Čikel – rytier kráľovnej športov. [Športový príklad Dušana Čikela – prezentácia knihy 

28.10.2010]    

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 11 (november 2010), s. 15 

 

Poláková, Jana 

Po piatykrát zaţil Trenčín literárnu noc v kniţnici. [Literárny klub Omega pri VKMR – 

Literárna noc 6.8.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 32 (16.8.2010), s. 8 

 

Poláková, Jana 

Báseň je hľadanie zvukov v tichu. [Štefan Kuzma – Prienik do ticha – prezentácia básnickej 

zbierky 6.10.2010]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 41 (18.10.2010), s. 8 

 

Struhárová, Eva 

Odporúčajúca bibliografia: Kultúra a osveta v tlači. 

In: Kultúrne spektrum. – Roč. 20, č. 1-2 (2010), s. 31-32 

 

II. o kniţnici 

Trenčianske noviny 

Machová, Lucia 

Vo väzení básne písať nesmeli. [Rudolf Dobiáš –prezentácia knihy Básnici za mreţami 

28.1.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 4 (1.2.2010), s. 12 

 

ĽS-TN 

Literárne popoludnie v obývačke školy. [Igor Majzlan – Príbeh psa Bukyho beseda 

v Trenčianskom Jastrabí 28.1.2010 zorganizovala VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 5 (8.2.2010), s. 18 
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Machová, Lucia 

Detektívka je postupné odhaľovanie tajomstva. [ Kornel Földvári –prezentácia knihy 

O detektívke  3.2.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 5 (8.2.2010), s. 19 

 

Šimovec, Martin - Machová Lucia 

Deti čaká jazdecký krúţok i hymna pre futbalistov. [Prázdninové detské superkluby vo 

VKMR  22.-26.2.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 7 (22.2.2010), s. 12 

 

LUMA-TN 

Litera tour s Katkou Koščovou. [Litera tour – hudobno-literárne podujatie 10.3.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 9 (8.3.2010), s. 18 

 

ABI 

Katka Koščová zaspievala Trenčanom v kniţnici. [Koščová Katarína a Koţlejová Maruška – 

Litera tour 10.3.2010]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 10 (15.3.2010), s. 12 

 

Machová, Lucia 

V Týţdni kniţníc môţete vrátiť knihy bez pokuty. [TSK- podujatia VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 10 (15.3.2010), s. 13 

 

Sedláková, Ľuboslava 

Príbeh Slovenska je úspešným príbehom. [Kde sme? Mentálne mapy Slovenska – prezentácia 

knihy 17.3.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 11 (22.3.2010), s. 11 

 

Šimovec, Martin 

S Erichom von Dänikenom prišli do Trenčína mimozemšťania. [VKMR spoluorganizátor] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 15 (19.4.2010), s. 10 

 

SITA 

Cenu za najlepší web získala Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 16 (26.4.2010), s. 10 

 

sita 

Najlepší web má kniţnica v Trenčíne. 

In: Sme. - Roč. 18, č. 92 (22.04.2010), s. 5 

 

Šimovec, Martin 

Štefan Šicko zaţil v Trenčianskych novinách dve revolúcie. [Štefan Šicko a Trenčianske 

noviny – beseda 27.4.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 17 (3.5.2010), s. 9 

 

Šicko, Štefan 

Alexander Dubček znamenal nádej. [Jozef Banáš –– prezentácia knihy Zastavte Dubčeka 

4.5.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 18 (10.5.2010), s. 8 

 

 

 

https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=Sme
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Machová, Lucia 

Výtvarníčku k písaniu priviedol kamarát astrológ. [Izabela Bulková – Láska v poézii členov 

LK Omega 6.5.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 18 (10.5.2010), s. 8 

 

Machová, Lucia 

Marta Hlušíková neznáša, keď ju hladkajú po hlave. [Marta Hlušíková – prezentácia knihy 

Neznášam, keď ma hladkajú po hlave 28.5.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 22 (7.6.2010), s. 8 

 

Mišovičová, Eva 

Plošina pre vozíčkarov v kniţnici bude, ich problém ale nevyrieši. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 23 (14.6.2010), s. 4 

 

Mišovičová, Eva 

Študenti maľovali kniţnicu. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 24 (21.6.2010), s. 5 

ĽS-TN 

Čitateľská súťaţ. [Čítajme všetci, čítanie je super – vyhodnotenie súťaţe 24.6.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 26 (6.7.2010), s. 6 

 

Mišovičová, Eva 

Múzeum antiky Vojtecha Zamarovského je bez sídla. [Zmienka o VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 28 (19.7.2010), s. 5 

 

LUMA-TN 

Vytvorte plagát alebo slogan pre svoju kniţnicu. [Do kniţnice - celoslovenská súťaţ...] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 29 (26.7.2010, s. 6 

 

Mišovičová, Eva 

Deti zo srbskej Kovačice predviedli hru na svadbu. [Dni Kovačice v Trenčíne – literárno-

umelecké popoludnie v kniţnici 19.8.2010]   

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 33 (23.8.2010), s. 8 

 

Machová, Lucia 

Kovačickí umelci predstavili v trenčianskej Synagóge insitné umenie, fotografie a ručné 

práce. [Dni Kovačice v Trenčíne – literárno-umelecké popoludnie v kniţnici 19.8.2010]   

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 33 (23.8.2010), s. 14 

LUMA-TN 

Súťaţ Jozefa Braneckého uţ po osemnástykrát. [Studňa sa tajne s daţďom zhovára –literárna 

súťaţ Jozefa Braneckého - vyhlásenie]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 36 (13.9.2010),s. 9 

 

Mišovičová, Eva 

O. Gáťa: „Zberateľstvo musia byť gény.“ [Otto Gáťa -  filatelista, publicista a spisovateľ 

beseda 21.9.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 39 (4.10.2010), s. 8 

 

Machová, Lucia 

Výstava prináša rôzne pohľady na grafiku kníh. [Výstava Kniha vo VKMR  5.10.- 8.11.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 40 (11.10.2010), s. 8 
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Meravá, Lenka 

Papučková noc na Rozprávkovom ostrove Pavla Paulendu. [Papučková noc - podujatie pre 

deti 8.-9.10.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 41 (18.10.2010), s. 8 

 

Mišovičová, Eva 

Toalety pre verejnosť opravili, zamestnanecké musia počkať...[Rekonštrukcia sociálnych 

zariadení vo VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 42 (25.10.2010), s. 5 

 

Šimovec, Martin 

Boris Filan zmenil Trenčín na exotickú krajinu. [Boris Filan – Tajomstvo Budhovho úsmevu 

– krst knihy  20.10.2010 - VKMR spoluorganizátor] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 44 (8.11.2010), s. 13 

 

MIS 

On fotí z vozíka, ona maľuje nohami. [Igor Frimmel a Danka Pekarovičová – výstava vo 

VKMR 15.-30.11.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 45 (15.11.2010), s. 6 

 

Mišovičová, Eva 

Svet, ktorým Danka ţije, sú farby, štetec a plátno. [Igor Frimmel a Danka Pekarovičová – 

výstava vo VKMR 15.-30.11.2010] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 46 (22.11.2010), s. 10 

 

Mišovičová, Eva 

Trenčianska kniţnica dostala do daru 750 kníh. [Arpád Ravinger – cudzojazyčné knihy pre 

VKMR- dar] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 46 (22.11.2010), s. 10 

 

ĽS-TN 

Kultúrni pracovníci a kolektívy prevzali ocenenia. [VKMR 1925-2010 pamätný list TSK-

ocenenie  23.11.2010]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 47 (29.11.2010), s. 13 

 

PK 

Za Ivom Velikým. [Zmienky o VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 48 (6.12.2010), s. 9 

 

henč 

Medzi ocenenými aj starostovia a kronikári. [VKMR 1925-2010 pamätný list TSK-ocenenie  

23.11.2010]  

In: Obecné noviny. – Roč. 20, č. 50 (14.12.2010), s.11 

 

Kultúrni pracovníci a kolektívy si prevzali ocenenia. [VKMR 1925-2010 pamätný list TSK-

ocenenie  23.11.2010]  

In: Kultúrne spektrum. – Roč. 20, č. 1-2 (2010), s. 4 a 6 

Info Trenčín 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 12, č. 1 (1.2.2010), s. 14-15 



31 

 

 
Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 12, č. 2 (3.3.2010), s. 14-15 

 
Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 12, č. 3 (1.4.2010), s. 14 

 
Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 12, č. 4 (1.5.2010), s. 16 

 

Do zoznamu prevádzok poskytujúcich zľavy drţiteľom karty...[VKMR - zľavy seniorom] 

In: Info Trenčín. - Roč. 12, č. 5 (2.6..2010), s. 9 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 12, č. 5 (2.6.2010), s. 14 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 12, č. 6 (2.7.2010), s. 14 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 12, č. 7 (4.8.2010), s. 19 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 12, č. 8 (2.9.2010), s. 14 

 

r 

Trenčania spoznávali kovačickú kultúru. [Dni Kovačice - podujatia vo VKMR 19.-20.8.2010] 

In: Info Trenčín. - Roč. 12, č. 8 (2.9.2010), s. 18 

 
Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 12, č. 9 (7.10.2010), s. 14 

 

r 

Kniha očami mladých grafikov. [Výstava Kniha vo VKMR 5.10.-8.11.2010] 

In: Info Trenčín. - Roč. 12, č. 9 (7.10.2010), s. 19 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 12, č. 10 (3.11.2010), s. 14 

 

III. O kniţnici na internete 

 

Meravá, Lenka: Babi pošli mi to emailom [zverejnené 17.3.2010] 

http://www.ucitel.info/view.php?nazevclanku=babi-pošli-mi-to-

emailom&cisloclanku=2010030003 

 

Prestíţne ocenenie pre Verejnú kniţnicu Michala Rešetku [zverejnené 16.4.2010] 

http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/prestizne-ocenenie-pre-verejnu-

kniznicu-michala-resetku.html 

http://www.ucitel.info/view.php?nazevclanku=babi-pošli-mi-to-emailom&cisloclanku=2010030003
http://www.ucitel.info/view.php?nazevclanku=babi-pošli-mi-to-emailom&cisloclanku=2010030003
http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/prestizne-ocenenie-pre-verejnu-kniznicu-michala-resetku.html
http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/prestizne-ocenenie-pre-verejnu-kniznicu-michala-resetku.html
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Cenu za web získala Verejná kniţnica v Trenčíne [zverejnené 22.4.2010]  

http://www.itnews.sk/spravy/internet/2010-04-22/c133203-cenu-za-web-ziskala-verejna-

kniznica-v-trencine 

 

 

Martinák Peter - Opustené nehnuteľnosti, Realitné otázniky [apríl 2010]  

http://www.novinarskacena.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1867&Itemid

=139 

 

Mišovičová, Eva 

Plošina pre vozíčkarov v kniţnici bude, ich problém ale nevyrieši [zverejnené 15.6.2010] 

http://trencin.sme.sk/c/5423900/plosina-pre-vozickarov-v-kniznici-bude-ich-problem-ale-

nevyriesi.html 

 

Knihovník: časopis pre verejné kniţnice okresov Trenčín, Nové Mesto n/V, Bánovce nad 

Bebravou a Myjava 

http://www.vkmr.sk/buxus/docs/Knihovnik_1_2010.pdf 

 

Špringeľ, Ján 

Odborné knihy a krásna literatúra (aj) v Kovačici [zverejnené v auguste 2010] 

https://two.tsk.sk/$JBEAAAAAA~LWogAAYQAB%5EtFwzthU.M/HL%20Nove%20knihy

%20v%20Obecnej%20kniznici%20Kovacica.jpg 

 

Špringeľ, Ján 

V strede Povaţia: Trojica Banátčanov pri trojlístku „štúrovcov“ [zverejnené v auguste 2010] 

https://two.tsk.sk/$JBEAAAAAA~LXHwAAYQAB^tFwzthU.M/HL 

 

Špringeľ, Ján 

Úspešná štvrtá detská svadba v Kovačici [zverejnené 30.8.2010] 

http://www.kulpin.net/aktuality/uspesna-stvrta-detska-svadba-v-kovacici.html 

 

Špringeľ, Ján 

Banátčania zabodovali naplno [zverejnené v auguste 2010]  

http://www.hlasludu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2124:banatania-

zabodovali-naplno&catid=621:z-naich-osad&Itemid=37 

 

Špringeľ, Ján 

Dni Kovačice v Trenčíne [zverejnené 24.8.2010] 

http://www.kulpin.net/aktuality/dni-kovacice-v-trencine-2.html 

 

Mosnáková, Katarína - Špringeľ, Ján 

Dni kovačickej kultúry v Trenčíne [zverejnené v auguste 2010] 

http://www.slovackizavod.org.rs/sk/vesti/vid/4021 

 

 

Predseda TSK ocenil 21 kultúrnych pracovníkov a kolektívov [zverejnené 25.11.2010] 

http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/predseda-tsk-ocenil-21-

kulturnych-pracovnikov-a-kolektivov.html 

 

http://www.vkmr.sk/buxus/docs/Knihovnik_1_2010.pdf
https://two.tsk.sk/$JBEAAAAAA~LWogAAYQAB%5EtFwzthU.M/HL%20Nove%20knihy%20v%20Obecnej%20kniznici%20Kovacica.jpg
https://two.tsk.sk/$JBEAAAAAA~LWogAAYQAB%5EtFwzthU.M/HL%20Nove%20knihy%20v%20Obecnej%20kniznici%20Kovacica.jpg
https://two.tsk.sk/
http://www.kulpin.net/aktuality/uspesna-stvrta-detska-svadba-v-kovacici.html
http://www.hlasludu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2124:banatania-zabodovali-naplno&catid=621:z-naich-osad&Itemid=37
http://www.hlasludu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2124:banatania-zabodovali-naplno&catid=621:z-naich-osad&Itemid=37
http://www.kulpin.net/aktuality/dni-kovacice-v-trencine-2.html
http://www.slovackizavod.org.rs/sk/vesti/vid/4021
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Kvasnicová, Lenka 

Zbierka kníh v Trenčíne [Zbierka kníh vo VKMR pre deti z detských domovov – zverejnené 

v novembri 2010] 

http://www.usmev.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=299&Itemid=1 

 

IV. Iné:  články od pracovníkov VKMR 

 

Sedláková, Zuzana 

Vianoce a Silvester na opačnom konci sveta, na Novom Zélande. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 51, č. 1 (11.1.2010), s. 8 

 

Martináková,Dominika 

O jednom osude z vypálenej partizánskej obce Kalište. 

In: Pamäť národa. - Roč. 6, č. 12 (2010), s. 45-52 

 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Trenčín – bašta slovenského zlatníctva. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 1 (január 2010), s. 4 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Vianoce á la Vivaldi. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 1 (január 2010), s. 13 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Obchod hľadá nájomníka. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 2 (február 2010), s. 10 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Vydarený návrat alebo Diabli s darom od Boha. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 2 (február 2010), s. 13 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Dom s nejasnou diagnózou. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 3 (marec 2010), s. 10 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Oslava hudby. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 3 (marec 2010), s. 13 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Galéria odhalila tromfy. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 3 (marec 2010), s. 13 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Reštaurácia na obzore. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 5 (máj 2010), s. 10 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Fašírky trochu inak. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 5 (máj 2010), s. 13 

 

https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~A=Martin%E1kov%E1,+Dominika,+1984-
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=Pam%E4%9D+n%E1roda
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-pemk- [Martinák, Peter] 

Tisova vila v novom šate. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 7 (júl 2010), s. 10 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Láska aţ za hrob: Po stopách Villiama Shakespeara. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 10 (október 2010), s. 13 

 

-pemk- [Martinák, Peter] 

Mágia vzťahu muţa a ţeny. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 3, č. 10 (október 2010), s. 13 

 

V. kniţnica v audiovizuálnych médiách  

 

Trenčianska televízia pravidelne uverejňovala pozvánky do kniţnice  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 a INFO, v inzertnom týţdenníku Pardon a v bulletine s mesačnou 

periodicitou Kam v Trenčíne. 
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Príloha č. 3 

 

Ťaţiskové podujatia  
 

a/ Podujatia pre používateľov 
 

Podujatia pre deti 
 

 Prezentácie, autorské besedy a besedy o knihách 
 

- Igor Majzlan: Príbeh psa Bukyho – 2 prezentácie knihy - cyklus „Poznávame 

Trenčanov", 

- Viera Valachovičová – Ryšavá:  O sneţienkach  2 interaktívne dramatizácie 

rozprávky pre  deti z materských škôl, 

- Margita Ivaničková: Kamienka a Viťúz – prezentácia knihy pre deti z MŠ -  

„Poznávame  Trenčanov“, 

- Marta Hlušíková:  Neznášam,  keď ma hladkajú po hlave – beseda s trenčianskou   

rodáčkou - „Poznávame Trenčanov“, 

- Deti sú z rozprávkových bytostí najzaujímavejšie dve stretnutia ţiakov I. a II. 

stupňa ZŠ so spisovateľkou Vierou Valachovičovou – Ryšavou, spojené  s tvorivými 

dielňami na tému „ Ja ako rozprávková bytosť“, 

- Milan Húţevka: Trenčianske povesti - prezentácia publikácie „Predstavujeme 

literátov  Trenčianskeho kraja“. 
 

 Iné 
 

- „Noc s Andersenom“ – medzinárodná internetová konferencia s bohatým 

celonočným programom a  rozprávkami H.Ch. Andersena  pre deti na Hasičskej ul. a 

v Opatovej n/V., 

- „Čítajme si ...2010“- pokus o prekonanie slovenského rekordu o Najpočetnejší 

detský čitateľský maratón ,  simultánne čítanie knihy Petra Gajdošíka: Zverinec 

na siedmom poschodí,  v celej SR, 

- Povesti, báje, byliny - kultúrne bohatstvá kaţdej krajiny - pre ţiakov ZŠ, 

- "Bezpečne do školy" - beseda s inštruktorom autoškoly PhDr. Matúšom Kociánom, 

- My sme šikovní škôlkari  – návšteva detí z MŠ v kníhviazačskom  pracovisku 

kniţnice a tvorba záloţiek do kníh, 

- Kreslíme si knihu a tvoríme záloţku – školský klub zo ZŠ na Kubranskej ul. 

v kniţnici, 

- „Tajomstvo rozprávok"  -  beseda o ľudovej rozprávke, 

- Roman Brat:  Môj anjel sa vie biť - literárny kvíz o knihe, pre ţiakov ZŠ, 

- „Deň ľudovej rozprávky“ – vysvetľovanie   historických slov v rozprávkach Pavla     

Dobšinského, 
- Jaroslava Pechová: Rozprávky z machového lesa - literárno- výtvarný kvíz pre 

ţiakov ZŠ, 

- Kde bolo, tam bolo...alebo v rozprávke sa môţe všetko! - rozprávkové 

predpoludnie pre deti z MŠ, spojené s tvorivými dielňami na tému: rozprávka, 

- Trenčín, moje mesto –  podujatie  pre ţiakov ZŠ, 

- Máj - lásky čas – záţitkové čítanie spojené s tvorivými dielňami na tému „ja a moji 

blízki“ pripravené pre deti z materských škôl k Medzinárodnému dňu  rodiny , 

- „Deti ako ja" – 2 besedy o o ţivote detí rôznych etník a rovnomennej  - „Píšem, 

píšeš, píšeme...“ -  slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka literárnej súťaţe ţiakov ZŠ 

Trenčianskeho kraja za účasti regionálnych spisovateľov Milana Húţevku a Jána  

Maršálka –  „Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja“,  
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- Kyberšikana.  Internet – tichý zabijak: prednáška  psychologičky Mgr. Ivety 

Izraelovej, 

- Komunikujeme sami so sebou i s okolím -  prednáška psychologičky Mgr. Ivety 

Izraelovej, 

- „Svet stále lásku má“ - charitatívne predvianočné podujatie s deťmi z Detského 

domova Lastovička v Trenčíne, 

- „Čítajme všetci – čítanie je super“ – slávnostné vyhodnotenie 46.ročníka  

rmedziškolskej a medzitriednej súťaţe ţiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní, v šk. r. 

2009/2010 za účasti spisovateľa Rudolfa Dobiáša, 

- „Hľadáme stratenú rozprávku“ – čítanie rozprávok  pre najmenšie deti a ich 

rodičov  s MC Srdiečko, 

- Vitajte v kniţnici – cyklus ponukových podujatí pre MŠ, ZŠ, ŠŠ a gymnáziá, 

- jarné, letné, prázdninové superkluby, dievčenské kluby „D“ počítačové a školské 

kluby v kniţnici a pod. 
 

Podujatia pre dospelých 
 

 Autorské besedy a prezentácie kníh 

 

- Kornel Földvári: O detektívke - prezentácia najnovšej knihy, v rámci cyklu 

„Poznávame Trenčanov“, za účasti spisovateľky Daniely Kapitáňovej, vydavateľa 

a moderátora K. K. Bagalu a spievajúceho karikaturistu Ľubora Benkoviča, 

- Štefan Kuzma: Mlčanie nepokoja -  predstavenie básnickej prvotiny v LK Omega –  

„Poznávame Trenčanov“, 

- Básnici za mreţami – prezentácia antológie poézie - zozbieral Rudolf Dobiáš -   

„Poznávame Trenčanov“, 

- Oľga Nemcová – Košecká: Pavučiny babieho leta. Spomienky - prezentácia  

básnickej zbierky -  „Poznávame Trenčanov“, 

- Litera Tour. Komorný jazzovo šansónový koncert Kataríny Koščovej prepletený   

autorským čítaním  Marušky Koţlejovej, 

- Erich von Däniken: Nevyriešené záhady minulosti – unikátne vystúpenie slávneho  

Spisovateľa, 

- Grigorij Meseţnikov – Miroslav Kollár:  Kde sme? Mentálne mapy Slovenska –     

- prezentácia knihy za účasti Viktora Niţňanského 

- Daniela Fischerová v LK Omega - rozhovory s českou spisovateľkou a slovensko-

českých literárnych vzťahoch, 

- Róbert Letz: Odkaz ţivým – Prípad Albert Púčik a spol. – autorská beseda  

o publikácii „Poznávame Trenčanov“, 

- Dobrú chuť! Tajomstvo pochutín  a vôní - prezentácia knihy a beseda s autorom,  

doc.  PharmDr. Jozefom Augustínom, PhD. Štefan Šicko a Trenčianske noviny – 

podujatie k výročiu publicistu a Trenč. novín, za prítomnosti spisovateľa, humoristu 

Milana  Stanu, šéfredaktorky TN Ľ. Sedlákovej a regionálnych novinárov – cyklus 

„Poznávame  Trenčanov“, 

- Jozef Banáš: Zastavte Dubčeka -  prezentácia   knihy, 

- Izabela Bulková a Láska v poézii členov Literárneho klubu OMEGA – 

„Poznávame Trenčanov“ 

- Elena a Gustáva Rumánkovci - literárna tvorba  spisovateľov ţijúcich v Starej Turej 

–   „Predstavujeme   literátov Trenčianskeho kraja“ 

- Katarína Machová: Dotyk babieho leta  - beseda so spisovateľkou ţijúcou v 

Motešiciach –  „Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja“, 

- Emíre Khidayer: Arabský svet. Iná planéta? – prezentácia knihy diplomatky 

a arabistky, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatelka
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- JUDr. Otto Gáťa - stretnutie s filatelistom, publicistom, spisovateľom  -  

„Poznávame  Trenčanov“, 

- Štefan Kuzma: Prienik do ticha  -  prezentácia -  „Poznávame Trenčanov“, 

- Dušan Čikel:   Športový príklad  – beseda o knihe – „Poznávame Trenčanov“, 

- Michal Knitl :  Na juhoamerickej vlne -   prezentácia cestopisu, 

- Ladislav Nejezchleba: História trenčianskej turistiky – prezentácia publikácie -  

„Poznávame Trenčanov“, 

- Pavel Dvořák opäť v Trenčíne – stretnutie s historikom,  

- „Slová dokorán“ - prezentácia najnovšieho literárneho zborníka LK Omega, 

- Biografický lexikón Slovenska. IV. zväzok - prezentácia publikácie za účasti 

autorov, doc. PhDr. Augustína Maťovčíka, DrSc, PaedDr. Pavla Pareničku, CSc., 

- Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. : Heraldika bez erbu  - prezentácia knihy 

„Poznávame Trenčanov“, 

- ThDr. Juraj Sedláček, PhD., Dis. :Otcovstvo: problém alebo výzva?  - prezentácia  

publikácie, 

- Rudolf Dobiáš: Triedni nepriatelia III. - prezentácia publikácie „Poznávame 

Trenčanov“. 

 

 Iné 

- Kostol ako kultúrna a sakrálna stavba v regióne stredné Povaţie - prednáška  

historika, PhDr.  Mareka Ďurču -  cyklus „Poznávame  Trenčanov“, 

- seminárne stretnutie venované gen. M. R. Štefánikovi – významnej osobnosti 

slovenských dejín. Prednáška Mgr. P. Macha, PhD. Gen. M.R.Štefánik – mýtus 

a symbol. Prezentácia publikácie Iva Velikého: Štefánikovské atribúty v Trenčíne 

organizované s Tn OS, 

- „Literárna noc 2010“ – s hosťom - výtvarníkom Júliusom Remperom 

a spomienkovým medailónom na   fotografa a autora fotografických publikácii  Jána 

Hajducha  - cyklus „Poznávame Trenčanov“, 

- Kňazské osobnosti Trenčína - prednáška  historika, PhDr.  Mareka Ďurču, - cyklus 

„Poznávame Trenčanov“, 

- „Studňa sa tajne s daţďom zhovára“  - vyhodnotenie 18. ročníka celoslovenskej 

literárnej súťaţe Jozefa Braneckého za účasti spisovateľov Jaroslava Rezníka, Margity 

Ivaničkovej a Jána Maršálka, 

- „Vinohradníctvo a rybnikárstvo v Trenčíne a okolí“ - prednáška doc., RNDr.,Mgr. 

Petra Chrastinu, PhD. „Poznávame Trenčanov“, 

- „Predsilvestrovský hudobno-poetický recitál v kniţnici“ - stretnutie s hudobnou 

formáciou 3Dband a Divadielkom Dotyky  „Poznávame Trenčanov“. 

 

Výstavy – výber 

 

 „Umelecké reflexy zdravotne postihnutých občanov Slovenska“ vernisáţ výstav 

Igora Frimmela: Umelecké portréty vo fotografii a Danky Pekarovičovej:  

Jedinečné obrazy (maľované ústami a nohami), v spolupráci so Slovenskou agentúrou 

na podporu zdravotne postihnutých občanov, 

 Výstava KNIHA. Výstava prác študentov odborov grafiky zo Slovenska, Nemecka 

a Maďarska, 

 Výstavy výtvarných  prác ţiakov ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne, 

  „Najkrajšie knihy deťom” – výstavy venované Medzinárodnému  dňu detskej knihy,  

 „My sme malí umelci“ – výstava výtvarných prác detí zo špeciálnej školy, 

 Cyklus výstav pre deti na zaujímavé témy v ODM  – „Téma týţdňa“  
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b/ Podujatia pre knižničných pracovníkov 

 

- komplexný rozbor činnosti regionálnych kniţníc TSK za rok 2009 za účasti zástupcov 

oddelenia kultúry TSK a SNK, 

- krajská porada bibliografov, metodikov a katalogizátorov regionálnych kniţníc TSK, 

- 2 pracovné stretnutia  bibliografov a katalogizátorov k aktuálnym otázkam tvorby 

a spracovávania záznamov v KIS Clavius, 

- pracovné stretnutie zamestnancov VKMR s informatikmi TSK a firmy ui42 ohľadom 

upgrade redakčného systému Buxus, 

- seminár Katalóg Carmen na Slovensku, 

- slávnostné stretnutie pracovníkov pri príleţitosti 85. výročia vzniku kniţnice. 
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