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

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

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

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

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

(ďalej len TSK) koordinovala činnosť a poradensky usmerňovala regionálne knižnice 

v Považskej Bystrici a v Prievidzi. Zabezpečovala úlohy spojené s bibliografickou 

registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti a úlohy spojené s elektronizáciou 

knižnično-informačných služieb v kraji. VKMR budovala, spracovávala a sprístupňovala 

univerzálny knižničný fond s dôrazom na regionálne dokumenty, poskytovala  základné 

a špeciálne knižnično-informačné služby, zostavovala rešerše a bibliografické súpisy, 

organizovala kultúrno-spoločenské podujatia. 

   

 

 

 

Činnosť VKMR sa v roku 2011 riadila Plánom činnosti na rok 2011 a obsahovo 

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

Knižničný a výpožičný poriadok, Stratégia rozvoja činnosti Verejnej knižnice Michala 

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

a medzinárodných dokumentov: Koncepcia rozvoja kultúry v Trenčianskom samosprávnom 

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

Všeobecná deklarácia ľudských práv, Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 

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

štandardov pre verejné knižnice a ďalších. 

 
II. 1 RIADENIE KNIŽNICE 
 

 Riadiace, organizačné, personálne a kontrolné aktivity knižnica zamerala                         

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

úrovni plniť funkcie verejnej  regionálnej knižnice pre Trenčiansky samosprávny kraj. 

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

samosprávneho kraja a príkazov predsedu TSK.  

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

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

 Pri riešení pracovných otázok vedenie knižnice spolupracovalo s odborovou organizáciou 

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

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

 Dvojstupňové riadenie uplatňovala VKMR prostredníctvom operatívnych porád vedenia 

knižnice s vedúcimi pracovníkmi za prítomnosti zástupcu odborov, pravidelných porád 

pracovníkov oddelení.    

        Kontrolnú činnosť knižnica realizovala v súlade s Vnútorným kontrolným systémom 

VKMR a v zmysle príkazov riaditeľky. Na základe poverenia hlavného kontrolóra TSK č. 

3/2011 – UHK TSK zo dňa 10.01.2011 vykonali poverení zamestnanci útvaru hlavného 

kontrolóra TSK následnú finančnú kontrolu zameranú na hospodárenie a nakladanie 

s majetkom TSK; kontrolovaným obdobím bol 1.1.2008 – 31.12.2009, kontrola bola 

realizovaná v dňoch 10.1.2011 – 27.1.2011. Vnútroknižničná kontrolná komisia uskutočnila 4 

kontroly centrálnej pokladne, 4 kontroly pokladní jednotlivých pracovísk, 2 kontroly 

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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služobných ciest pracovníkov a pripravila aktualizáciu Pracovného poriadku. V sledovanom 

období nebola prijatá žiadna sťažnosť ani petícia. 

 Pri riadiacej činnosti v knižnici napomáhali odborné a pracovné komisie: 

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

a mzdová.  

   

II. 2 STRATEGICKÉ ÚLOHY  

 
 Ťažiskovou strategickou úlohou boli  prípravy na sťahovanie knižnice z priestorov na 

Nám. SNP 2, v ktorých bola VKMR v podnájme,  do budov na Jaselskej ul., ktorú kúpil TSK   

a Hasičskej ul., ktorá je vo vlastníctve TSK. 

Uznesením č. 190/2011 z  27.4.2011 schválilo zastupiteľstvo Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  kúpu nehnuteľnosti na Jaselskej ul. pre potreby knižnice. Od toho času 

VKMR spolupracovala s poverenými pracovníkmi TSK a spoločne definovali návrhy na 

interiérové úpravy a technické požiadavky, nevyhnutné pre ďalšie fungovanie knižnice 

v novej budove. 

VKMR pomocou TSK upravila priestory na Hasičskej ul., do ktorej sa, vzhľadom na 

statiku budovy  a po čiastočnej reorganizácii existujúcich pracovísk,  v decembri 2011 

presťahovalo odd. metodiky a elektronizácie a hospodársko-správne  odd. Reorganizáciou KF 

a študijných miest pracoviska Literatúra pre deti a mládež  sa pripravili priestory na 

presťahovanie  riaditeľne a sekretariátu. 

 Vedenie VKMR riešilo situáciu súvisiacu s výpoveďou zmluvy o podnájme nebytového 

priestoru v objekte NS Družba zo strany mesta Trenčín. Tieto priestory mesto Trenčín 

ponúklo ako  dočasnú náhradu za priestory v KS na Ul. 28.októbra, ktoré plánovalo odpredať. 

Na základe zmluvy sa VKMR mala do týchto priestorov vrátiť, avšak odpredaj sa 

neuskutočnil a mesto Trenčín  neumožnilo VKMR  návrat do pôvodných  priestorov. VKMR 

poskytovala  knižnično-informčné služby pre obyvateľov  lokality Dlhé Hony od r. 1968. 

V záujme zachovať toto pracovisko  uskutočnilo vedenie VKMR viacero rokovaní 

s majiteľmi budovy NS Družba (TRENZDROJ a.s.) a vďaka ich ústretovosti a TSK bola 

pobočka  1.12.2011 presťahovaná do menších priestorov v tomto objekte. 

Z dôvodu vypovedania nájomnej zmluvy 

mestom Trenčín na priestory pobočky 

VKMR, kde knižnica poskytovala KIS pre 

lokalitu Opatová n/V. v priestoroch MŠ na ul. 

Niva 9, bola  knižnica presťahovaná a 

znovuotvorená 20.9.2011 v priestoroch ZŠ 

Potočná 86, Opatová n/V.  

 VKMR sa v predstihu zaoberala 

situáciou vzniknutou sťahovaním do iných 

priestorov. Vzhľadom k tomu, že ide 

o priestory menšie, vedenie VKMR rokovalo 

s TSK o vytvorení odťažovacieho depozitu v 

budove TSK.  Výsledkom rokovaní bolo 

premiestnenie časti KF viazaných ročníkov 

periodík a čiastkového  „študijného fondu“ do 

depozitu.  

Postupnosť jednotlivých krokov je 

zaznamenaná v internom zápise Príprava na 

sťahovanie VKMR,  ktorý je súčasťou 

tlačenej podoby Správy o činnosti 

a hospodárení za rok 2011. 

  Sťahovanie pracoviska Dlhé Hony 
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 VKMR pri plnení strategických úloh postupovala podľa Plánu činnosti na rok 2011, 

v rámci ktorého:  

 sprístupňovala univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestneho významu, 

poskytovala základné a špeciálne knižnično-informačné služby, 

 koordinovala, metodicky usmerňovala, dokumentovala a vyhodnocovala činnosť 

verejných knižníc v Trenčianskom samosprávnom kraji a plnila úlohy vyplývajúce z 

Národného bibliografického systému SR, 

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

riešené aktuálne požiadavky knižníc na vylepšenie KIS Clavius a priebežne 

odstraňované   problémy v systéme, 

 ako garant budovania Súborného katalógu TSK  zorganizovala 1 pracovné stretnutie  

bibliografov a  katalogizátorov k aktuálnym otázkam tvorby a spracovávania 

záznamov. Ich kvalitu riešila operatívne, elektronickou komunikáciou 

s kompetentnými pracovníkmi účastníkov  RKIS,  

 v rámci celoslovenského prieskumu „Výskum čítania mládeže“ spracovala dodané 

štatistické údaje z Národného osvetového centra od 1 702 respondentov 

z Trenčianskeho kraja, vypracovala analýzu a textovú interpretáciu zistených údajov, 

ktorú pripravila na publikovanie, 

 obhájila prvenstvo v súťaži TopWebLib 2010, po vlaňajšom triumfe získala od odbornej 

poroty čestné uznanie za trvalo kvalitné webové sídlo, 

 z dôvodu sťahovania čiastočne zreorganizovala pracoviská v budove na Hasičskej ul. a  
pobočky Dlhé Hony,  Opatová nad Váhom a vyradila opotrebované, duplicitné 

a  multiplicitné dokumenty, 

 knižnica pôsobila ako otvorený komunitný priestor v meste,  

 zorganizovala 517 kultúrno-spoločenských podujatí za účasti  194 719 návštevníkov, 

 v dňoch 28.3.-2.4.2011  sa zapojila do aktivity Týždeň slovenských knižníc a Týždeň 

otvorených dverí vo VKMR, 

v rámci ktorého usporiadala 31 

vzdelávacích a kultúrno-

spoločenských podujatí s  

účasťou 930 návštevníkov,   

 delegácia VKMR reprezentovala 

Slovensko na 2. medzinárodnom 

stretnutí básnikov v Békešskej 

Čabe v Maďarsku.  Vlastnú 

tvorbu prezentoval Ján Maršálek 

a tvorbu Rudolfa Dobiáša (PN) 

recitovala J. Poláková, VKMR 

zastupovala M. Špániková, 

 propagovala činnosť a služby 

knižnice v celoslovenských a  

regionálnych médiách, na  webovej stránke VKMR a u iných poskytovateľov 

informačných služieb, 

 VKMR vyvíjala úsilie na zabezpečenie viaczdrojového financovania,     

vypracovala a realizovala nasledovné projekty: 

- „Doplnenie technického vybavenia knižnice o kopírovacie systémy a multifunkčné 

zariadenia (Grantový systém MK SR na rok 2011) – žiadaných 3 990 €, schválených  

3 990 €, 

- „Knižnica ako otvorený komunitný priestor – cyklus stretnutí verejnosti s 

profesionálnymi a amatérskymi spisovateľmi a vedeckými pracovníkmi“ (Grantový 

systém MK SR na rok 2011) – žiadaných 570 €, schválených 570 €, 

Účastníci besedy s historikom E. Letzom 
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- „Doplňovanie knižničného fondu“ (Grantový systém MK SR na rok 2011)    –  

žiadaných 23 750 €, schválených 10 000 €, 

- „Kultúrne poukazy 2011“ – (Grantový systém MK SR na rok 2011)  umožnila žiakom  

ZŠ,  SŠ a  pedagógom využívať ich na zaplatenie ročného registračného poplatku, 

- „Skvalitnenie knižnično-informačných služieb modernizáciou a doplnením 

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

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

žiadaných 23 500 €, 

- „Prezentácie pôvodnej slovenskej beletristickej i odbornej literatúry - stretnutia s 

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

na rok 2012) – žiadaných 950 €, 

- „Oj, Považie naše, ty rajská dolina, kto ťa len raz videl, večne ťa spomína“ – 

spoluorganizátor VKMR, žiadateľ MO MS v Trenčíne (Grantový systém mesta 

Trenčínna r. 2011) – žiadaných 30 €, 

- „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“- literárna súťaž Jozefa Braneckého – 

spoluorganizátor VKMR, žiadateľ MO MS v Trenčíne (Grantový systém mesta 

Trenčín na r. 2011) – žiadaných 70 €, 

- „Nástrahy okolo nás“ (Trenčianska nadácia, r. 2011) – žiadaných 200 €. 

 

II. 2. 1 Ďalšie aktivity  

 

 VKMR bola kolektívnym členom odborných záujmových združení – Spolku 

slovenských knihovníkov, Slovenskej asociácie knižníc, SNS IAML (Slovenskej 

národnej skupiny Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a 

dokumentačných stredísk),  

 VKMR poskytovala informácie ako Kontaktné miesto Úradu priemyselného 

vlastníctva a spolupracovala s Parlamentnou knižnicou NR SR, 

 ťažiskovým podujatím Týždňa 

slovenských knižníc a Týždňa 

otvorených dverí  bolo 5.  

stretnutie spisovateľov 

a literátov s blízkym vzťahom 

k Trenčianskemu kraju, 22 

osobností strávilo v Trenčíne 

celý deň, na TSK  ich prijal 

predseda MUDr. P. Sedláček, 

MPH,  popoludní sa stretli na  

besede s verejnosťou, 

 v Roku dobrovoľníctva 

založila klub dobrovoľníkov 

z radov detských čitateľov, 

„Priatelia knižnice“, ktorí 

prejavili záujem pomáhať pri 

aktivitách knižnice, 

 nainštalovala putovnú výstavu 

bábok, kníh a tlačovín Vítězslavy Klimtovej „Rozprávková krajina“, ktorú videlo 313 

detí,  

 zaregistrovala knižnicu na sociálnej sieti Facebook,               

 pri knižnici pôsobila Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov, 

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

Prijatie trenčianskych literátov u predsedu TSK 
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orgáne generálneho riaditeľa SNK, Koordinačnej rade pre bibliografiu pri Národnom 

bibliografickom ústave SNK, v pracovnej skupine spojenej s verejným internetom 

v knižniciach SR. 

 

Ocenenia pre jednotlivcov i  kolektívy z oblasti kultúry v r. 2011 pre VKMR: 

 Za osobitný prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja prevzal ocenenie z rúk 

predsedu TSK MUDr. P. Sedláčka Literárny klub Omega pri Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne, 

 Pamätný list za dlhoročné pôsobenie udelila knižnica šiestim jednotlivcom - Júlii 

Beňovej, Anne Cmarkovej, Ľudmile Heliovej, Janke Kováčikovej, Emílii Marettovej, 

Terézii Štefánikovej, 

 Pamätný list za tvorivý čin roka udelila knižnica kolektívu pracovníkov oddelenia 

knižnično-informačných služieb Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne pod 

vedením Márie Špánikovej za zorganizovanie V. stretnutia spisovateľov a literátov s 

blízkym vzťahom k Trenčianskemu kraju. 

 

II. 3  ĽUDSKÉ ZDROJE   

                                                   Tab. č. 1 

Ukazovateľ 
2010 2011  

Nárast/ 

Úbytok 

Zamestnanci knižnice k 31.12.2011 52 51 - 1 

Zamestnanci knižnice (úväzky – priemerný počet) rok 2011 50,31 48,83 - 1,48 

- vykonávajúci knihovnícke činnosti (úväzky – priemer. počet) rok 2011 39,38 38,90 - 0,49 

Odborní zamestnanci s knihovníckym vzdelaním (FO) k 31.12.2011 36 34 - 2 

   -  z toho s VŠ s knihovníckym vzdelaním (FO) k 31.12.2011 5 3 - 2 

Priemerná mesačná mzda na 1 zamest. prepočítaná na plne zamestnaných 580,17 581,22 +1,05 

Účasť na  odborných a vzdelávacích  podujatiach: 

 Školenie o daniach z príjmov. Trenčín, 27.1.2011 (Mgr. L. Radimáková) 

 Školenie – Datalock, mzdy. Trenčín, 7.2.2011 (Mgr. L. Radimáková) 

 Školenie - Konsolidovaná účtovná uzávierka. Trenčín, 9.2.2011 (Bc. L. Sládková, Z.  

Uhrínová) 

 Odborný seminár – Vzdialený prístup. Martin, 8.3.2011 (Mgr. P. Martinák) 

 Valné zhromaždenie SAK. Martin, 22.3.2011 (Mgr. L. Brezová) 

 Školenie – Konsolidovaná účtovná uzávierka. Trenčín, 5.4.2011 (Bc. L. Sládková, Z. 

Uhrínová) 

 Deň poézie. Medzinárodné stretnutie básnikov.  Bekéšska Čaba, 10.4.-12.4.2011 (M.  

Špániková) 

 Sympózium INFOS 2011. Stará Lesná, 9.5.-12.5.2011 (Mgr. L. Brezová) 

 Seminár – Dni regionálnej bibliografie. Martin, 16.5.-17.5.2011 (E. Struhárová) 

 Národná komisia pre služby. Prešov, 1.6.-2.6.2011 (M. Špániková) 

 Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť. Martin, 15.6.2011 (E. Struhárová) 

 Pracovné stretnutie SSK a SAK. Kočovce, 17.10.-18.10.2011 (Mgr. K. Galádová) 

 Bibliotéka – knižný veľtrh. Bratislava, 3.11.2011 (Mgr. L. Brezová, PhDr. D. 

Stupavská, E. Marettová) 

 12. slovenská bibliografická konferencia. Martin, 7.11-9.11.2011(E. Struhárová) 
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 Partnerské knižnice – seminár. NR SR Bratislava, Častá – Papiernička, 9.11-

11.11.2011 (Mgr. L. Brezová) 

 Bezpečný internet – seminár, celoslovenská porada riaditeľov a metodikov knižníc 

SR. Martin, 28.11.2011 (M. Špániková, Bc. S. Fabová) 

 Celoslovenský seminár ku štatistike knižníc SR. Martin, 13.12.2011 (Bc. S. Fabová, 

M. Kernová) 

 

 

 

 

Tab. č. 2 

                                                                                                                             

 

III. 1 KNIŽNIČNÉ FONDY 

 

 V oblasti doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov bola činnosť 

oddelenia zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z plánu činnosti na rok 2011. 

a/ doplňovanie knižničných fondov 

 Doplňovanie knižničných fondov bolo ovplyvňované cenovou úrovňou dokumentov 

ponúkaných na knižnom trhu a nedostatočnou výškou finančného príspevku na nákup 

dokumentov. 

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

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

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

VKMR  splnila iba na 34 %, pretože kúpou  získala iba 2 707 kn. j. 

 V roku 2011 knižnica spracovala 3 829 nových kn. j. v celkovej hodnote 35 508,88 €,  

z toho predstavoval: 

 

 nákup (43,7 %) 2 707 kn. j. 27 467,42 € 

 dary (53,1 %) 1 039 kn. j. 7 288,14 € 

 periodiká viazané (1,1 %) 17 kn. j. 252,80 € 

 náhrady (1,5 %) 63 kn. j. 493,86 € 

 vlastné (0,6 %) 3 kn. j. 6,66 € 

 

Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala odborná literatúra pre dospelých 

(1 701 kn. j.) a najnižší odborná literatúra pre deti a mládež (161 kn. j.). Zo špeciálnych 

Ukazovateľ 
Mer. 

jedn. 

Plán 

2011 

Skutočnosť 

k 31.12.2011 

Percento 

plnenia 

Knižničný fond kn.  j. 252  000 218 692 86,78 

Výpožičky kn.  j. 453 000 456 634 100,80 

Registrovaní používatelia  osoba 9 670 9 234 95,49 

Návštevníci knižnice spolu osoba 205 800 194 719 94,62 

Vzdelávacie a kultúrne podujatia podujatia 250 517 206,80 

Výpožičný čas h/týžd. 62 62 100 

III. HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI  

II. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH  
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druhov dokumentov v roku 2011 knižnica spracovala 19 kn. j. audiovizuálnych dokumentov 

a 30 kn. j. elektronických dokumentov. 

 Nové dokumenty VKMR nakupovala s priemernou zľavou 26,1 %, dokumenty 

v hodnote 27 467,42 € boli nakúpené za 20 305,98 €. Priemerná maloobchodná cena 

nakúpených dokumentov bola 10,15 € a nákupná 7,50 €. 

 

VKMR odoberala 309 titulov periodík získaných nákupom a darom.  

  

b/ spracovanie knižničných fondov 

 Spracovanie knižničných fondov bolo plne automatizované v KIS Clavius do 

centrálnej elektronickej databázy RKIS kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK. K 31.12.2011 databáza obsahovala 282 664 záznamov neperiodických publikácií a 706 

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

kontroly už vložených titulov, spoločná databáza obsahuje množstvo duplicitných záznamov, 

ktoré sa postupne odstraňujú. Bola uskutočnená opätovná kontrola duplicity titulov 

s vročením 2008-2011 a pokračovala kontrola záznamov s vročením 2007. Duplicity boli 

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

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

záznamov, zlučovali.  

 Pretrvávajúcou úlohou knižnice bola retrospektívna konverzia knižničných katalógov 

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

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

retrokonverzie generálny katalóg a tzv. živé fondy. 

 

c/ aktualizácia a ochrana knižničných fondov 

V zmysle platnej vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z. z. bolo v roku 2011 vyradených 

spolu 34 601 kn. j. v celkovej hodnote 58 050,96 €. Z toho pre: 

 stratu 63 kn. j. 299,24 € 

 opotrebovanosť 15 314 kn. j. 21 328,48 € 

 aktualizáciu 16 093 kn. j. 34 404,03 € 

 zastaranosť 3 130 kn. j. 1 993,45 € 

 reklamáciu 1 kn. j. 25,76 € 
 

Ochranu knižných 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 

knižného fondu umožňovala diskrétnu kontrolu návštevníkov. 

d/ stav knižničného fondu 

 

Podľa tematických skupín                                                                          Tab. č. 3 

Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2010 

Prírastok 

k 31.12. 2011 

Úbytok 

k 31.12.2011 

Stav 

k 31.12. 2011 

Odborná literatúra pre dospelých 130 551 kn. j. 1 701 kn. j. 18 199 kn. j. 114 053 kn. j. 

Krásna literatúra pre dospelých 76 180 kn. j. 1 426 kn. j. 11 054 kn. j. 66 552 kn. j. 

Odborná literatúra pre deti a mládež 10 865 kn. j. 161 kn. j. 1 724 kn. j. 9 302 kn. j. 

Krásna literatúra pre deti a mládež 31 868 kn. j. 541 kn. j. 3 624 kn. j. 28 785 kn. j. 

      Spolu 249 464 kn. j. 3 829 kn. j. 34 601 kn. j. 218 692 kn. j. 
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     Podľa druhu dokumentov                                                                         Tab. č. 4 

Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2010 

Prírastok 

k 31.12. 2011 

Úbytok 

k 31.12. 2011 

Stav 

k 31.12.2011  

Knihy a viazané ročníky periodík 238 321 kn. j. 3 779 kn. j. 33 613 kn. j. 208 487 kn. j. 

Hudobniny 5 397 kn. j. 0 kn. j. 626 kn. j. 4 771 kn. j. 

Audiovizuálne dokumenty 4 313 kn. j. 19 kn. j. 362 kn. j. 3 970 kn. j. 

Elektronické dokumenty 810 kn. j. 30 kn. j. 0 kn. j. 840 kn. j. 

Kartografické dokumenty 623 kn. j. 1 kn. j. 0 kn. j. 624 kn. j. 

Spolu 249 464 kn. j. 3 829 kn. j. 34 601 kn. j. 218 692 kn. j. 

 

e/ iné  

 knižnica pravidelne aktualizovala web stránka knižnice o knižné novinky, v roku 2011 

bolo spropagovaných 70 nových knižných titulov. 

 

                                                                                                                               Graf č. 1 

 
 

 

III. 2 KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY (KIS)   

 

Knižnica  špecifickými činnosťami participovala na zvyšovaní kultúrnej, informačnej 

a vzdelanostnej úrovne  miestneho a regionálneho spoločenstva.  

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

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

vrátane špecifických  dokumentov regionálneho charakteru. Zabezpečovala slobodný prístup 

k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. 

 Kvalita i kvantita knižnično-informačných služieb (KIS)  bola determinovaná 

novovzniknutou situáciou súvisiacou s vypovedaním zmlúv o nebytových priestoroch zo 

strany Mesta Trenčín pre  pracoviská na Dlhých Honoch, kde VKMR poskytovala KIS 
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obyvateľom tejto lokality od r. 1968   a v Opatovej, kde sídlila v budove MŠ od r. 1990 

(predtým od r. 1968 v iných priestoroch). V oboch prípadoch hrozilo zrušenie pobočiek, 

avšak viacerými rokovaniami vedenia VKMR sa ich podarilo, i keď v podstatne menších 

priestoroch, zachovať.  

 Činnosť  v oddelení KIS ovplyvnilo aj zakúpenie budovy na Jaselskej ul., pre 

potreby VKMR, Trenčianskym samosprávnym krajom. V prípravných fázach, pred 

sťahovaním, pracovníci preorganizovali niektoré pracoviská v budove na Hasičskej ul., aby 

uvoľnili priestory pre potreby iných pracovísk a vykonali ďalšie súvisiace práce, bez 

podstatného obmedzenia prevádzky  knižnice:  

 presťahovali úsek Hudobné fondy  a zvukové knihy na prízemie budovy,  

 preorganizovali pracovisko čitárne, do ktorého včlenili fond gramoplatní, 

 vyložili čiastkový  „študijný fond“, čím uvoľnili kovové regály,  

 regály presťahovali do novovytvoreného depozitu v budove TSK a následne tam 

uložili predmetný knižničný fond (KF), 

 vyselektovali a preorganizovali fond viazaných ročníkov periodík a časť presťahovali 

do depozitu,  

 uvoľnili priestor  študovne úseku Literatúra pre deti a mládež pre potreby riaditeľne 

a preorganizovali KF i študijné miesta do náhradného priestoru, 

 manuálne presťahovali KF i zariadenie pracovísk Dlhé Hony a Opatová, 

 vzhľadom na skutočnosť, že oddelenia  pre dospelých čitateľov sa budú sťahovať do 

menších priestorov, fyzicky vyradili multiplikáty KF zo všetkých pracovísk 

a pripravili ich na ďalší transport. 

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

prolongácie, poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií,  

poradenských a konzultačných služieb, knižnica poskytovala  bezplatne. 

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

rezervovanie knižničných dokumentov, zhotovovanie rešerší, používanie počítačov,  

nahrávanie na elektronické médiá, skenovanie a reprografické služby z knižničných 

dokumentov, boli službami platenými. 

Knižnično-informačné služby  knižnica rutinne poskytovala v sieťovej verzii  KIS 

CLAVIUS vo všetkých  pracoviskách.    

Využívaním Regionálneho knižničného informačného systému v KIS Clavius v 12 

knižniciach a kultúrnych zariadeniach v Trenčianskom kraji zabezpečila VKMR pre čitateľov  

komfort pri vyhľadávaní dokumentov v čo najvýhodnejšej lokalite. 

Okrem štandardných knižnično-informačných služieb a požičiavania klasických 

nosičov informácií umožňovala prístup k  elektronickým informačným zdrojom: 

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

knižníc, prístup k dostupným elektronickým databázam, 

 záujemcom ponúkala prístup do licencovanej databázy EBSCO, v rámci projektu 

NISPEZ v rámci národnej licencie ponúkala  používateľom  plné texty elektronických 

časopisov vydávaných v Springer Verlag. 

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

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

v Bratislave.  

Poskytovala elektronické referenčné služby, v rámci ktorých odpovedala odhadom na 

viac ako 1 000 dopytov. V rámci služby  „Spýtajte sa knižnice“ odpovedala na 69 otázok 

týkajúcich sa jej knižnično-informačných služieb a organizovaných  aktivít.  
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Knižnica  poskytovala aktuálne informácie súvisiace s Parlamentnou knižnicou NR SR 

a  Kontaktným miestom Úradu priemyselného vlastníctva. 

V roku 2011 knižnica  realizovala 456 634  výpožičiek, z toho   349 081  výpožičiek 

kníh (76,45%),    105 201 výpožičiek periodík (23,03%) a 2 352 výpožičiek  špeciálnych 

dokumentov (0,52%) 

 Z celkového  počtu výpožičiek   bolo  331 401   (72,57%)  absenčných a 125 233 

(27,43%) prezenčných. Z celkového stavu  2 352 výpožičiek špeciálnych dokumentov si 

používatelia vypožičali 766 audiovizuálnych dokumentov,  316  elektronických dokumentov 

a 1 270 iných špeciálnych dokumentov.  

Nevidiaci a slabozrakí občania si vypožičali 648 zvukových kníh na 3 088 zvukových 

nosičoch. 

 Knižnica vybavila pre používateľov VKMR 539 požiadaviek na  MVS z iných 

knižníc, z toho 29 cestou MMVS zo zahraničia. Prostredníctvom MVS vypožičala 183 

knižničných dokumentov pre používateľov do iných knižníc. 

Na jedného obyvateľa mesta pripadlo 8,10 výpožičky a na jedného registrovaného 

používateľa 49,85  výpožičiek.     

Možnosť prístupu na internet  využilo  21 347 registrovaných i neregistrovaných 

používateľov,  z toho 3 327 detí do 15 rokov.                      

                                                                                                             Graf č. 2 

            
 

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2011 – Príloha č. 1 

 

III. 2.1 Knižnica ako otvorený komunitný priestor 

 

VKMR  zastrešovala a podporovala činnosť  Literárneho klubu OMEGA, členovia sa 

pravidelne mesačne stretávali na diskusiách o literatúre. Zorganizovali Literárnu noc 2011-  

slávnostné stretnutie súčasných i bývalých členov pri príležitosti 15-ročného jubilea klubu  

a zorganizovali  prezentácie kníh J. Maršálkovi,  J.J. Matejkovi, O. Nemcovej – Košeckej. 
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Delegácia VKMR 

reprezentovala Slovensko na 2. 

medzinárodnom stretnutí 

básnikov v Békešskej Čabe v 

Maďarsku.  Vlastnú tvorbu 

prezentoval Ján Maršálek 

a tvorbu Rudolfa Dobiáša (PN) 

recitovala J. Poláková, VKMR 

zastupovala M. Špániková. 

V spolupráci s OZ Ars 

Vivendi – Ligou za duševné 

zdravie zorganizovala 10 

prednášok a diskusných fór na 

aktuálne psychologické, 

spoločenské a  medicínske témy. 

VKMR spolupracovala  

so združením WUG (Windows User Group), zorganizovali 8 diskusií o najnovších 

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

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

deti a ich rodičov na materských a rodičovských dovolenkách. 

Prezentácie kníh realizovala aj mimo priestorov VKMR, v Q-EX Galérii a 

v alternatívnej reštaurácii Kabaka. 

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

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

slabozrakých v Trenčíne, kultúrnym zariadeniam, občianskym a záujmovým združeniam a 

spolkom, školským a mimoškolským  zariadeniam a pod.  

Spolupracovala so Slovenskou debatnou asociáciou v rámci Zastúpenia Európskej 

komisie v SR a podieľala sa na propagácii diskusných fór „ Café Európa“. 

Pracovisko Internet pre verejnosť poskytovalo v centre mesta verejnosti prístup na 

internet 12 hodín denne (okrem nedele) a v sobotu 5 hodín za symbolické poplatky (11 642 

návštevníkov). 

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

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

využilo 1 002 detí a 3 032 dospelých návštevníkov.  
 

III. 2.2 Aktivity pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva 

V súlade s Národným programom rozvoja životných podmienok občanov so 

zdravotným postihnutím VKMR prispievala k odstraňovaniu bariér v prístupe ku všetkým 

aktivitám, k zmierneniu sociálnych rozdielov, izolácie a marginalizácie znevýhodnených 

skupín obyvateľstva: 

 ako jediná inštitúcia v Trenčíne  požičiavala 28 slabozrakým a nevidiacim občanom 

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

 spolu s Úniou nevidiacich a slabozrakých SR a Knižnicou M. Hrebendu v Levoči 

zorganizovala odborný seminár pod názvom „Ako používať digitálnu knižnicu“, 

 pre telesne postihnutých poskytovala bezbariérový prístup  v pracoviskách  na Juhu, 

Dlhých Honoch  a v Kubre, 

 spolu so Slovenskou agentúrou na podporu zdravotne postihnutých občanov SR 

vystavovala diela umeleckého fotografa „Fotografie očami Igora Frimmela 

z vozíka“, 

Delegácia VKMR na návšteve v Békešskej Čabe 
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 umožnila zdravotne postihnutým deťom prezentovať svoje umelecké aktivity v 

priestoroch  pobočky na Juhu,   

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

pokračovala v zbierke kníh pre deti z detských domovov,  

 špeciálne aktivity realizovala pre žiakov Špeciálnej základnej školy internátnej 

Vladimíra Predmerského v Trenčíne, 

 pobočku na Dlhých Honoch navštevovali a primerané aktivity ponúkala VKMR 

klientom denného psychiatrického stacionára, 

 nadviazala na spoluprácu s Jednotou dôchodcov v Trenčíne – pobočkou Sihoť, 

zorganizovala pre seniorov  kolektívne inštruktáže na zvládnutie základov práce s PC 

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

aktivitu ponúkala aj individuálnym záujemcom, absolvovalo ju 101 seniorov, 

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

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

poskytovaní knižnično-informačných služieb. 

 

III. 2.3 Voľnočasové a vzdelávacie aktivity detí a mládeže 

 

Knižnica sa zameriavala na organizovanie  kvalitných kultúrno-spoločenských 

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

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

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

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

využívať ich na uhradenie ročného členského poplatku, 

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

v knižnici pre žiakov do 15 rokov zrealizovala 93, pre študentov SŠ 19 a pre seniorov 

36 aktivít,  

 žiakom sprostredkovala osobné stretnutia a besedy so spisovateľkami  Gabrielou 

Futovou, Martou Hlušíkovou, Vierou Valachovičovou – Ryšavou, Silviou 

Havelkovou, Denysou Križanovou, výtvarníkom Jozefom Vydrnákom, vydavateľkou  

Ľudmilou Pavlendovou,  

 pre žiakov ZŠ zorganizovala krajskú literárnu súťaž  Píšem, píšeš, píšeme, do ktorej 

bolo prihlásených 271 literárnych útvarov, slávnostného vyhodnotenia sa  zúčastnila 

spisovateľka Sylvia Havelková, 

 v šk. roku 2010/2011 zorganizovala medziškolskú a medzitriednu súťaž v čítaní, 

Čítajme všetci - čítanie je 

super,  zapojilo sa do nej 

viac ako 600 žiakov ZŠ,  

vyhodnotenia sa zúčastnila 

vydavateľka Ľudmila 

Paulendová, 

 zapojila  sa  do 

celoslovenskej súťaže 

Čítame s Osmijankom, 

 detský čitateľský maratón 

organizovaný UNICEF, 

SAK  a Linkou detskej 

istoty Čítajme si.., v 

rôznych lokalitách mesta 

aktívne absolvovalo 1 278 

žiakov ZŠ,   Stretnutie Priateľov knižnice 
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 v Týždni slovenských knižníc sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie skupiny 10 

detských dobrovoľníkov, nazvanom  Priatelia knižnice, 

 naďalej  bezplatne poskytovala KIS deťom z Detského domova Lastovička 

v Trenčíne, prizývala ich na rôzne aktivity a tradične pre nich zorganizovala 

charitatívne predvianočné stretnutie „Svet stále lásku má“ za účasti profesionálneho 

výtvarníka Jozefa Vydrnáka, ktorý im venoval, na podujatí vytvorené, obrazy 

stvárňujúce príbeh Vianoc, 

 zapojila sa  do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom organizovaného pri 

príležitosti Medzinárodného dňa  detskej knihy. Noc s bohatým programom strávilo 

v 2 pracoviskách VKMR  93 detí, 

 VKMR bola  garantom literárnej časti 30. ročníka celoštátnej prehliadky detskej 

výtvarnej a literárnej tvorby Detský výtvarný a literárny Trenčín 2011, 

 zorganizovala  viaceré aktivity v rámci kampane Deň ľudovej rozprávky, 

 pre deti z MŠ pripravila návštevu knihárskej dielne a spojila ju s tvorivou dielňou, 

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

rámci nich napr. zorganizovala hlasné čítanie spoločne vybranej knihy s nadväzujúcou 

aktivitou My čítame Vám, Vy čítate nám ( 32 účastníkov), alebo Hľadá sa kniha 

vášho detstva - 9 čitateľov vo veku od 5 do 37 rokov,  odporučilo na čítanie  25 kníh, 

ktoré si bolo možné v septembri vypožičať, 

 nainštalovala putovnú výstavu bábok, kníh a tlačovín Vítězslavy Klimtovej 

Rozprávková krajina, ktorú videlo 313 detí, 

 špecifickými formami  a propagáciou literatúry o regióne  participovala  na 

skvalitňovaní regionálnej výchovy žiakov ZŠ, 

 pravidelne mesačne ponúkala školským klubom  vo všetkých pracoviskách priestor 

na  kultúrne doplnenie ich mimoškolského programu na rozmanité témy,  

 poskytovala priestory na prezentáciu literárnej a výtvarnej činnosti a hudobnej 

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

 

 
 

  
                  Čítajme všetci – čítanie je super                     Píšem, píšeš, píšeme 

 

 

III. 2. 4 Doplnkové služby 

Knižnica poskytovala  registrovaným používateľom  doplnkové služby, napr.: 

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

s výpočtovou technikou  využilo 970 návštevníkov. 
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III. 3 REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA,  FYZICKÁ A VIRTUÁLNA NÁVŠTEVNOSŤ  

KNIŽNICE 

K 31.12.2011  knižnica evidovala  9 234 registrovaných používateľov,  z toho  7 417 

dospelých (80,32%) a 1 817 detí do 15 rokov (19,68%), čo je 44,40 % z počtu školopovinnej 

mládeže v Trenčíne (4 092).                                                                                                        

VKMR   evidovala    194 719   návštevníkov,  z toho  fyzicky knižnicu  navštívilo 

166 859 registrovaných i neregistrovaných návštevníkov, vrátane návštevníkov kultúrno- 

spoločenských podujatí a  používateľov internetu pre verejnosť.  

Webovú stránku knižnice navštívilo 27 860 virtuálnych  návštevníkov, ktorí 

zrealizovali 87 771 virtuálnych návštev  a využili možnosti vyhľadávania v on-line katalógu 

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

a službu „Spýtajte sa knižnice“.   

                                                                                                           Graf č. 3                                                                                             

 

 

III. 4. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 
 

 Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť bola súčasťou knižnično-

informačných služieb knižnice: 

 VKMR koordinovala bibliografickú a edičnú činnosť verejných knižníc 

Trenčianskeho samosprávneho kraja,  uskutočnila krajskú poradu bibliografov, 

 pripravila prednášku Regionálna bibliografia – informačná mapa regiónu, ktorá 

odznela na 12. slovenskej bibliografickej konferencii v Martine, 

 získavala, spracovávala, sprístupňovala a archivovala regionálne dokumenty 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

 excerpovala  85 titulov regionálnych, 242 titulov  celoslovenských periodík  

a analyticky spracovávala regionálne zborníky a publikácie do elektronickej 

regionálnej článkovej databázy, ktorá obsahovala 57 732 záznamov, 

 priebežne dopĺňala elektronickú bibliografickú databázu špeciálnych regionálnych 

dokumentov TSK v KIS Clavius modul Brožúry, 

 dopĺňala regionálnu databázu osobností a udalostí REGIO, ktorá obsahuje 1 675 

záznamov, 
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 priebežne dopĺňala,  aktualizovala a vydala Kalendár výročí osobností a udalostí 

v okresoch Bánovce n. B., Myjava, Nové Mesto n.V. a Trenčín na  r. 2012, 

 vydala 1 personálnu bibliografiu v printovej a 2 odporúčajúce bibliografie v 

elektronickej podobe, 

 na požiadanie vypracovala 202 rešerší, 

 poskytla 370 náročných informácií o trenčianskom regióne, 

 poskytla  21 882 bibliografických a 3 602  faktografických informácií zo všetkých 

vedných oblastí a  informácií vyplývajúcich so zmluvy s   Úradom priemyselného 

vlastníctva a Parlamentnou knižnicou NR SR, ktorých kontaktné pracoviská  sú 

umiestnené v knižnici, 

 poskytla  4 595 ARI (adresných informácií) pre odborných pracovníkov, samosprávu 

a štátnu správu trenčianskeho regiónu, 

 poskytovala konzultačné a poradenské služby, 

 uskutočnila 4 individuálne inštruktáže  k  vypracovávaniu rešerší pre študentov,  

 realizovala informačnú výchovu žiakov ZŠ, SŠ, 

 dokumentovala vlastnú činnosť  knižnice. 

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

zameraním.  

 

III. 5  EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ  
  

Edícia Bibliografia 

    Ivo Veliký: personálna bibliografia. Zost. E. Struhárová - 34 s. 

 Kalendár výročí osobností a udalostí v okresoch Bánovce nad Bebravou, Myjava 

Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Zost. Bc. Petra Dombaiová – 73 s. 

Edícia Dokumentácia 

 Plán činnosti na rok 2012. Zost. M. Špániková, Bc. S. Fabová, Bc. L. Sládková, PhDr. 

D. Stupavská - 51 s. 

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

Bánovce nad Bebravou a Myjava za rok 2010. Zost. M. Kernová - 25 s. 

 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2010. Zost. M. Špániková, Bc. S. 

Fabová, Bc. L. Sládková, PhDr. D. Stupavská - 51 s. 

 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za 1. polrok 2011. Zost. M. Špániková, Bc. 

S. Fabová, Bc. L. Sládková, PhDr. D. Stupavská - 51 s. 

 Verejné knižnice Trenčianskeho samosprávneho kraja: Vyhodnotenie činnosti knižníc   

za rok 2010. Zost. Bc. S. Fabová -  15 s. 

 Zoznam periodík 2011.  Zost. M. Špániková –  9 s.   

Edícia Metodika 

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

Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2011, roč. 29 , č. 1/2011, 22 s. 

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

Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2011, roč. 29 , č. 2/2011, 30 s. 

Edícia Literárny klub Omega 

 NEMCOVÁ – KOŠECKÁ, Oľga. 2011. Na ceste k človeku. Trenčín: VKMR, 2011. 

116 s. 

 

Publikačná činnosť pracovníkov knižnice bola zameraná na propagáciu a zviditeľňovanie 

služieb knižnice a na jej aktivity. 

 

Publikačná činnosť o knižnici – Príloha č. 2 
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III. 6 METODICKÁ ČINNOSŤ 

  Poskytovaním metodických, poradenských, konzultačných a vzdelávacích služieb 

knižniciam Trenčianskeho samosprávneho kraja napĺňala VKMR cieľ a obsah metodickej 

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

činnosť knižnice vychádzala zo zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a Zriaďovacej listiny 

VKMR. 

  Metodické pôsobenie knižnica realizovala v troch rovinách: krajskej, regionálnej a vo 

vnútri vlastnej knižnice: 
 

a) v krajskej pôsobnosti 

 koordinovala a poradensky usmerňovala regionálne knižnice v TSK,  

 poskytovala odborné rady a skúsenosti pri zvládnutí rutinnej prevádzky KIS Clavius 

a synchronizácii automatizovaných knižnično-informačných procesov v rámci 

Trenčianskeho kraja, 

 zosumarizovala Ročné výkazy KULT 10-01 o knižniciach za r. 2010 za Trenčiansky 

kraj a odoslala SNK, 

 zhromaždila a spracovala štatistické výsledky o činnosti verejných knižníc TSK podľa 

jednotlivých typov knižníc, výsledky zverejnila v dokumentačnom materiáli, 

 zorganizovala pracovné stretnutie metodikov regionálnych knižníc TSK za prítomnosti 

PhDr. A. Kucianovej a  PhDr. E. Janšovej zo SNK, 

 pripomienkovala funkčnosť a možnosti vyhľadávania  v novom on-line katalógu 

Carmen pre RKIS v testovacej verzii, 

 plnila úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v TSK, evidovala 

a archivovala bibliografickú produkciu kraja,  

 

b) v regionálnej pôsobnosti 

 pri riešení knižničných problémov a elektronizácii knižničných procesov poskytovala 

metodickú pomoc a poradenské služby mestským a obecným knižniciam a ich 

zriaďovateľom alebo zakladateľom, zaškoľovala knihovníkov obecných knižníc; 

uskutočnila 49 telefonických konzultácií, 4 metodické návštevy, 

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

hlavne školským knižniciam vzhľadom na funkciu RK poskytujúcej odborné 

poradenstvo pre školské knižnice pre Trenčiansky región, 

 poskytovala odborné konzultácie k elektronizácii knižničných procesov v knižniciach 

regiónu, 

 zaktualizovala a doplnila adresár obecných a mestských knižníc v metodickej 

pôsobnosti VKMR, 

 zhromaždila a spracovala Ročné výkazy KULT 10-01 o knižniciach okresov Trenčín, 

Nové Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou a Myjava za r. 2010 klasickou 

a elektronickou formou, údaje pre vlastnú potrebu zálohovala a zosumarizovala 

v štatistických prehľadoch, 

c) v rámci knižnice 

 garantovala a koordinovala automatizáciu knižničných procesov v KIS Clavius vo 

všetkých pracoviskách VKMR, zabezpečovala plynulý chod softvérového 

a hardvérového vybavenia knižnice, 

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

alebo iných problémoch v KIS Clavius a s informatikmi TSK, ako správcami 

spoločného serveru Regionálneho knižnično-informačného systému,  

 metodicky usmerňovala a  poskytovala odbornú inštruktáž pri práci s automatizovanými 

knižničnými procesmi pracovníkom knižnice, 
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 priebežne aktualizovala web stránku knižnice, 

 zhromažďovala požiadavky na servis a návrhy na zmeny v počítačovom 

vybavení, komunikovala s technikom za účelom ich realizácie, 

 v súvislosti s prípravami na sťahovanie knižnice z budovy na Nám. SNP 2 

zosumarizovala návrhy  na rozmiestnenie pracovísk, technické zabezpečenie prevádzky 

a požiadavky na úpravu priestorov pre potreby knižnice,   

 pri sťahovaní jednotlivých pracovísk a oddelení knižnice zabezpečila opätovnú 

funkčnosť výpočtovej techniky,  

 vydávala metodický  časopis Knihovník pre verejné knižnice okresov Trenčín, Nové 

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

 budovala a dopĺňala elektronickú databázu KNIHA – informácie o knižniciach 

a knihovníctve na Slovensku. 

 

III. 7 ELEKTRONIZÁCIA KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH PROCESOV 
 

   VKMR bola súčasťou Regionálneho knižničného informačného systému so  

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

Office.  

 Prevádzka knižnično-informačných služieb bola na všetkých pracoviskách plne 

automatizovaná v KIS Clavius, využívané boli moduly akvizície všetkých druhov 

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

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

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

   

    Kvantitatívny ukazovateľ stavu výpočtovej techniky, ktorý knižnica spravovala v r. 

2011 predstavoval 68 osobných počítačov, 2 notebooky a 3 servery, z toho knižnica vlastnila 

54 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).  Zapožičaných mala VKMR 14 PC. 

  Knižnica, ako Kontaktné informačné miesto pre oblasť patentových informácií, 

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

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

a softvérom Mimosa.  

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

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

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

do celoslovenského projektu MK SR Informatizácia knižníc (v rámci Operačného 

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

štátu uzatvorenej medzi SNK v Martine a VKMR v Trenčíne. 

           Na základe Zmluvy o zapožičaní uzatvorenej medzi Trenčianskou nadáciou a Verejnou 

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

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

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

  Na vyhľadávanie v on-line katalógu VKMR používateľom slúžili 2 PC v pracovisku 

odbornej  literatúry  a 1 PC v pracovisku krásnej literatúry. 

 Knižnica bola naďalej pripojená na internetovú sieť Trenčianskeho samosprávneho 

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

Na internet bolo v knižnici pripojených 62 pracovných staníc, z toho 28 PC  pre 

verejnosť. Knižnica vlastnila 1 mobilné pripojenie na internet. 

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

testovala v skúšobnej verzii a pripomienkovala technikom firmy LANius a TSK. 
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Pre budovu knižnice na Hasičskej ul. č. 1 sa začalo s prácami na optické pripojenie 

k internetu. 

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

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

kníh z fondu knižnice na Nám. SNP, možnosť on-line predlžovania vypožičaných kníh, 

využilo 27 860 virtuálnych návštevníkov, ktorí zrealizovali 87 771 návštev. Virtuálni  

návštevníci najčastejšie navštevovali on-line katalóg VKMR.   

                                                                                                                    Tab. č. 5 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Počítačové vybavenie – príloha č. 4 

 

III. 8 VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA   

Kultúrne a vzdelávacie aktivity knižnice sa  zameriavali na propagovanie pôvodnej 

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

autormi prostredníctvom besied, prezentácií kníh, literárno-hudobných popoludní 

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

a významné osobnosti  Trenčína a Trenčianskeho kraja. 

  VKMR uskutočnila  517 kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí, z toho 367 

pre deti do 15 rokov. Navštívilo ich 11 934 návštevníkov, z toho 7 626 detí:  

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

kraja“  VKMR predstavila 13 nových osobností:.  J. Drgu, S. Havelkovú, P. 

Chrastinu,   I. Izraelovú,  V. Klimáčka, D. Križanovú,  Z. Laurinčíkovú, J.J.Matejku, 

Ľ. Paulendovú, A. 

Púčika,  M. Rehákovú, E. 

Ridziovú, J. Vozárikovú  

a 9 už prezentovaných  

osobností, alebo ich nových 

diel: A. Dvoranovú,  M. 

Hlušíkovú, K. Hudecovú,  

B. Kardošovú, J. Maršálka, 

O. Nemcovú-Košeckú. M. 

Pomajbovú,  I. Velikého 

a J. Vydrnáka, 

 v Týždni  slovenských 

knižníc 2011 VKMR 

uskutočnila 31 podujatí s  

930 návštevníkmi, 

 

Ukazovateľ Rok 2010 Rok 2011 Rozdiel 

Počet PC 

 

70 

 

68 

 

- 2 

Počet PC vo vlastníctve VKMR 56 54 - 2 

Počet PC s pripojením na internet 

 

64 

 

62 

 

- 2 

Počet PC s internetom pre verejnosť 
30 

 

28 

 

- 2 

Počet návštevníkov web stránky 28 729 27 860 - 869 

Počet vstupov do on-line katalógu 

VKMR 
79 744 85 736  + 5 992 

V. stretnutie spisovateľov a literátov Trenčianskeho kraja 
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súčasne, v rámci  Týždňa otvorených dverí, sa bezplatne do knižnice prihlásilo 337 

čitateľov, internet zdarma využilo 274 návštevníkov a vrátilo sa 151, už takmer 

nedobytných  kníh, 

 ťažiskovým podujatím Týždňa slovenských knižníc a Týždňa otvorených dverí bolo 5.  

stretnutie spisovateľov a literátov s blízkym vzťahom k Trenčianskemu kraju.  22 

osobností:  Mária Bátorová, Peter Bulík, Juraj Čelko, Anna Černochová, Rudolf 

Dobiáš,  Pavel Hamžík,   Katarína Hudecová, Milan Húževka, Margita Ivaničková, 

Jana Jablonská, Slavo Kalný, Dušan Kerný, Vladimíra Komorovská, Jaroslava 

Kuchtová,  Štefan Kuzma, Katarína Machová,  Ján Maršálek, Martina Monošová,  

Jozef Pavlovič, Gejza Sádecký, Ivor Ripka a Štefan Šicko strávilo v Trenčíne celý 

deň, na TSK  ich prijal predseda MUDr. Pavol Sedláček, popoludní sa stretli na  

besede s verejnosťou. 

 

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

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

a vzdelávacie aktivity detí a mládeže 

 Pri  organizovaní podujatí  VKMR spolupracovala so všetkými typmi školských 

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

vzdelávacími a spoločenskými organizáciami, spolkami, klubmi,  občianskymi združeniami 

a pod.  

 

 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli realizované  pod záštitou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja pre registrovaných používateľov a širokú verejnosť, v 

záujme  napĺňania komunitného poslania knižnice, získavania návštevníkov a potenciálnych 

používateľov knižnice.  

  

 

    
    E. Tekelyová predstavila svoju knihu                    Koncert K. Koščovej prepletený čítaním  

Ženy, nebláznite! Vek je len číslo.                                               M. Kožlejovej 

 

 

 

 

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

PROSTRIEDKAMI  TSK  ZA ROK  2011   
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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 31.12.2011 

 

 

 

Ukazovateľ Mer. 

jedn. 

Plán 2011 Skutočnosť  

k 31.12.2011 

Percento  

plnenia 

Knižničný fond kn.j. 252 000 218 692 86,78 

počet odoberaných titulov periodík titul 350 309 88,29 

Výpožičky spolu kn.j. 453 000 456 634 100,80 

v tom: odborná literatúra pre dospelých kn.j. 178 710 172 321 96,42 

            krásna literatúra pre dospelých kn.j. 130 400 133 990 102,75 

            odborná literatúra pre deti kn.j. 10 720 10 657 99,41 

            krásna literatúra pre deti kn.j. 34 070 34 465 101,16 

            výpožičky periodík kn.j. 99 100 105 201 106,16 

z výpožičiek spolu: špeciálne dokumenty kn.j. 2 150 2 352 109,40 

                                z toho: elektronické kn.j. 210 316 150,48 

                                            audiovizuálne kn.j. 700 766 109,43 

                                        iné kn.j. 1 240 1270 102,42 

z výpožičiek spolu: prezenčné výpožičky kn.j. 118 000 125 233 106,13 

MVS iným knižniciam kn.j  539  

MVS z iných knižníc kn.j.  183  

počet výpožičiek na 1 obyvateľa kn.j. 8,03 8,10 100,87 

počet výpožičiek na 1registr.používateľa  kn.j. 46,85 49,45 105,55 

Registrovaní používatelia osoba 9 670 9 234 95,49 

z toho deti do 15 rokov osoba 1 800 1 817 100,94 

% používateľov z počtu obyvateľov osoba 17,13 16,37 95,56 

Počet fyzických a virtuálnych návštevníkov knižnice osoba 205 800 194 719 94,62 

                  z toho účastníkov podujatí osoba  11 934  

                  z toho počet virtuálnych návštevníkov osoba  27 860  

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia poduj. 250 517 206,8 

počet dislokovaných pracovísk pobočka 4 4 100 

počet obyvateľov k 31.12.2010 osoba 56 403   

 

 



23 

 

 

 

 

Príloha č. 2 

Publikačná činnosť 

 

I. pracovníkov knižnice 

Martinák, Peter 

Ľudí ohrozuje krádež identity a vulgárne e-maily. [Iveta Izraelová – prednáška Európsky deň 

bezpečného internetu  8.2.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 7 (21.2.2011), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Emma Tekelyová: žijem hekticky a veľmi pestro. [Emma Tekelyová – beseda  1.3.2011]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 9 (7.3.2011), s. 11 

 

Martinák, Peter 

Týždeň knižníc na trenčiansky spôsob. [TSK, TOD – podujatia vo VKMR  28.3.- 3.4.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 13 (5.4.2011), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Príbeh študenta Alberta Púčika oslovuje aj dnes. [ Robert Letz - Drahomilovaní moji – 

prezentácia publikácie  14.4.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 16 (26.4.2011), s. 10 

 

Martinák, Peter 

Trenčianska knižnica žije hokejom. [Tematická výstava k hokejovým majstrovstvám sveta – 

máj 2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 17 (3.5.2011), s. 11 

 

Martinák, Peter 

Studená vojna ako prejav osobnej revolty.  [René Benda - prezentácia knihy Moja studená 

vojna  27.4.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 17 (3.5.2011), s. 12 

 

Martinák, Peter 

V centre Banášovho Kódu 9 stojí žena. [Literárna zóna Jozefa Banáša - beseda a prezentácia 

knihy Kód 9  - 25.5.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 21 (30.5.2011), s. 8 

 

Martinák, Peter 

V knižnici ocenili mladé literárne talenty. [Píšem, píšeš, píšeme ...vyhodnotenie literárnej 

súťaže žiakov ZŠ  27.5.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 21 (30.5.2011), s. 8 

 

Martinák, Peter – Šimovec, Martin 

Detský čitateľský maratón v slovenských knižniciach prekonal vlaňajší rekord. [Čítajme si... 

detský čitateľský maratón  31.5.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 22 (6.6.2011), s. 9 
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Martinák, Peter 

História Skalky pri Trenčíne sa hlási o slovo. [Skalka pri Trenčíne – od histórie po záchranu 

seminár  23.6.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 25 (27.6.2011), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Ľudovít Bonaventura Stárek a rekonštrukcia Skalky v 19. storočí.  

In: Okno do histórie Skalky pri Trenčíne : kultúrno-historická príloha katalógu 4. ročníka 

medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS - SKALKA 2011 / zostavil 

Igor Zmeták. - Trenčín : Mestský úrad, 2011. - s. 34-42 

 

Martinák, Peter 

Krajiny Čína a Tibet trenčianskymi očami. [Antónia Dvoranová – Čína a Tibet beseda 

21.9.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 38(26.9.2011), s. 10 

 

Martinák, Peter 

Deti dokážu vymyslieť neskutočné veci. [Gabriela Futová – besedy 11.10.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 41 (17.10.2011), s. 10 

 

Martinák, Peter 

Spomienky na leto pokazených nádejí. [Viliam Klimáček – prezentácia knihy Horúce leto 68  

26.10.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 44 (7.11.2011), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Krstili nemrznúcou zmesou. [Silvia Havelková – prezentácia knihy Stačí si (ne)želať 

9.11.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 45 (14.11.2011), s. 8 

 

Martinák, Peter 

New York vymenila za slovenskú Radošinu. [Andrea Coddington - prezentácia knihy Cudzia 

krv 23.11.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 47 (28.11.2011), s. 10 

 

Struhárová, Eva 

Odporúčajúca bibliografia: Kultúra a osveta v tlači. 

In: Kultúrne spektrum. – Roč. 21, č. 1-2 (2011), s. 18-20 

 

 

II. o knižnici 

MIS 

Najžiadanejšia bola odborná literatúra. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 2 (17.1.2011), s. 7 

 

Mráziková, Veronika 

Katarína Hudecová predstavila ďalšie diela. [Katarína Hudecová – prezentácia publikácií 

Nebobelásky a Pozbierané pri cestách  19.1.2011]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 3 (24.1.2011), s. 10 
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Mišovičová, Eva 

Vidieť meteorický roj je zábavné. [Jozef Drga – prednáška História a súčasnosť astronómie 

v Trenčíne  10.2.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 6 (14.2.2011), s. 5 

 

Kráľ, Milan 

Knižnicu v Trenčíne musia vysťahovať. 

In: Pravda. – Roč. 21, č. 69 (24.3.2011), s. 8 

 

Sedláková, Ľuboslava 

V budove knižnice sa prehýbajú stropy, župa hľadá nové priestory. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 12 (29.3.2011), s. 2 

 

Zornová, Lucia 

Týždeň slovenských knižníc bude tento rok v znamení literatúry aj hudby. [TSK, TOD – 

podujatia vo VKMR  28.3.- 3.4.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 12 (29.3.2011), s. 8 

 

Sedláková, Ľuboslava 

Kraj kupuje budovu, presťahuje do nej knižnicu. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 17 (3.5.2011), s. 2 

 

AZ-TN 

Stretnutie v Békešskej Čabe. [Mária Špániková a Jana Poláková – účasť za VKMR   

10.-12.4.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 17 (3.5.2011), s. 13 

 

hc 

Vysťahovať musia štvrť milióna kníh! : trenčianska knižnica sa rozpadá. 

In: Nový čas. – Roč. 21, č. 106 (9.5.2011), s. 9 

 

Sedláková, Ľuboslava 

Po vysťahovaní knižnice chce mesto celú budovu pre žiakov. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 18 (10.5.2011), s. 2 

 

MIS 

Vyhodnotili súťaž školských časopisov. [Vyhodnotenie súťaže školských časopisov vo 

VKMR – 12.5.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 19 (17.5.2011), s. 7 

 

ĽS 

Ocenili web trenčianskej knižnice. [Top Web Lib 2010 – ocenenie pre VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 19 (17.5.2011), s. 8 

 

Maršálek, Ján 

Cesta za slovom: o Medzinárodnom stretnutí básnikov v Békešskej Čabe. [Mária Špániková 

a Jana Poláková – účasť za VKMR  10.-12.4.2011] 

In: Kultúra. – Roč. 14, č. 10 (18.5.2011), s. 9 
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AZ 

Čitateľský maratón: Čítajme si...2011. [Čítajme si... detský čitateľský maratón  31.5.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 21 (30.5.2011), s. 9 

 

MIS 

V Trenčíne sa bude hovoriť o zvukových knihách. [Ako používať digitálnu knižnicu – 

seminár  23.6.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 24 (20.6.2011), s. 5 

 

MIS 

Vyhodnotili čitateľskú súťaž. [Čítajme všetci – čítanie je super – vyhodnotenie súťaže žiakov  

22.6.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 25 (27.6.2011), s. 9 

 

Kniha Postavy bez tieňa vyšla z „tieňa“.  [Krst knihy Márie Pomajbovej viedla Jana  

Poláková z VKMR – Nové Mesto nad Váhom  23.3. 2011] 

In: Novomestský spravodajca. – Roč. 32, č. 5 (2011), s. 14 

 

Mišovičová, Eva 

Boa je dobré ako porozchodová terapia. [Barbora Kardošová – prezentácia knihy Vydať sa 

a zomrieť 9.7.2011 - VKMR spoluusporiadateľ]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 28 (18.7.2011), s. 9 

 

Čítanie: Hľadá sa kniha vášho detstva. [Podujatie ODM VKMR – 1.-31.7.2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 28 (18.7.2011), s. 9 

 

Zornová, Lucia 

Pobočky knižníc menia priestory, dostali výpovede z nájmu. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 37 (19.9.2011), s. 6 

 

Mišovičová, Eva 

Trenčiansky literárny klub Omega má pätnásť rokov. [LK Omega pri VKMR 1996-2011] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 37 (19.9.2011), s. 7 

  

Sedláková, Ľuboslava 

Dôvodom sporu župy a mesta môže byť budova knižnice. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 50-51 (19.12.2011), s. 2 

 

III. O knižnici na internete 

Martinák, Peter 

Ľudí ohrozuje krádež identity a vulgárne e-maily. [zverejnené  23. 2. 2011] 

In: http://trencin.sme.sk/c/5779213/ludi-ohrozuje-kradez-identity-a-vulgarne-e-maily.html 

 

Martinák, Peter 

Emma Tekelyová: žijem hekticky a veľmi pestro. [zverejnené  13. 3. 2011] 

In: http://trencin.sme.sk/c/5804165/emma-tekelyova-zijem-hekticky-a-velmi-pestro.html 

 

Martinák, Peter 

Týždeň knižníc na trenčiansky spôsob. [zverejnené  9. 4. 2011] 

In: http://trencin.sme.sk/c/5843145/tyzden-kniznic-na-trenciansky-sposob.html 

http://trencin.sme.sk/c/5843145/tyzden-kniznic-na-trenciansky-sposob.html
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Martinák, Peter 

Príbeh študenta Alberta Púčika oslovuje aj dnes. [zverejnené  1. 5. 2011] 

In: http://trencin.sme.sk/c/5873201/pribeh-studenta-alberta-pucika-oslovuje-aj-dnes.html 

 

Martinák, Peter 

Trenčianska knižnica žije hokejom. [zverejnené  4. 5. 2011] 

In: http://trencin.sme.sk/c/5878859/trencianska-kniznica-zije-hokejom.html 

Martinák, Peter 

V knižnici ocenili mladé literárne talenty. [zverejnené  4. 6. 2011] 

In: http://trencin.sme.sk/c/5922483/v-kniznici-ocenili-mlade-literarne-talenty.html 

 

Nebobelásky boli predstavené... 

In: Teplický spravodaj. – Roč. 4, č. 1 (2011), s. 3 

http://www.teplice.sk/pcdata/editor/File/teplicky%20spravodaj/spravodaj%2012011.pdf 

 

Sedláková, Ľuboslava 

V budove knižnice sa prehýbajú stropy, župa hľadá nové priestory. [zverejnené 23.3.2011] 

In: http://trencin.sme.sk/c/5820193/v-budove-kniznice-sa-prehybaju-stropy-zupa-hlada-nove-

priestory.html 

 

Trenčín: počas týždňa knižníc koncert i Noc s Andersenom. [zverejnené 21.3.2011]  

In: http://www.patriot.sk/2011/03/trencin-pocas-tyzdna-kniznic-koncert-i-noc-s-andersenom/ 

 

Knižnica v Trenčíne sídli v rozpadajúcej sa budove. [zverejnené 23.3.2011] 

In: http://www.ta3.com/sk/reportaze/173375_kniznica-v-trencine-sidli-v-rozpadajucej-sa-

budove 

 

Noc s Andersenom...Pobočka Opatová [zverejnené 2.4.2011]  

In: http://zspotocna.pixla.sk/  

In: http://zspotocna.pixla.sk/noc-s-andersenom-2 

 

Trenčín: Pre narušenú statiku presťahujú knižnicu. [zverejnené  29.4.2011] 

In: http://udalosti.noviny.sk/z-domova/29-04-2011/trencin-pre-narusenu-statiku-prestahuju-

kniznicu.html 

 

Trenčín: Pre narušenú statiku presťahujú knižnicu. [zverejnené  30.4.2011] 

In: http://www.patriot.sk/2011/04/trencin-pre-narusenu-statiku-prestahuju-kniznicu/ 

 

Presťahujú krajskú knižnicu...[zverejnené 6.5.2011] 

In: http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/62694 

 

Trenčianska knižnica sa rozpadá: Vysťahovať musia štvrť milióna kníh! [zverejnené 

9.5.2011] 

In: http://vas.cas.sk/clanok/3935/trencianska-kniznica-sa-rozpada-vystahovat-musia-stvrt-

miliona-knih.html 

 

 

 

 

http://zspotocna.pixla.sk/
http://www.patriot.sk/2011/04/trencin-pre-narusenu-statiku-prestahuju-kniznicu/
http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/62694
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Sedláková, Ľuboslava 

Po vysťahovaní knižnice chce mesto celú budovu pre žiakov. [zverejnené 11.5.2011] 

In: http://trencin.sme.sk/c/5888795/po-vystahovani-kniznice-chce-mesto-celu-budovu-pre-

ziakov.html 

 

Výsledky hodnotenia...[zverejnené 12.5.2011] 

In: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1969&idf=577&lang=sk 

 

Martinák, Peter: Historický klenot hľadá stratený lesk. [zverejnené 21.7.2011] 

In: http://www.tnos.sk/aktuality/historicky-klenot-hlada-strateny-lesk.html 

 

Knižnica...[zverejnené 21.9.2011] 

In: http://zspotocna.pixla.sk/kniznica 

 

Ocenenia z oblasti kultúry pre jednotlivcov i kolektívy. [zverejnené 24.11.2011] 

In: http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/ocenenia-pre-jednotlivcov-i-

kolektivy-z-oblasti-kultury.html 

 

Dôvodom sporu župy a mesta môže byť budova knižnice. [zverejnené 20.12.2011] 

In: http://trencin.sme.sk/c/6189101/dovodom-sporu-zupy-a-mesta-moze-byt-budova-

kniznice.html 

 

mt;ba 

Trenčín: Knižnica sa do konca roka nepresťahuje. [zverejnené 25.12.2011] 

In: http://udalosti.noviny.sk/z-domova/25-12-2011/trencin-kniznica-sa-do-konca-roka-

neprestahuje.html 

 

Michalka, Ctibor: Sťahovanie krajskej knižnice...[zverejnené 28.12.2011] 

In: http://www.rozhlas.sk/Stahovanie-krajskej-kniznice-v-Trencine?l=1&c=0&i=27064&p=1 

 

Nové priestory Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne – pobočka Opatová nad 

Váhom 

In: http://www.opatova.sk/nove-priestory-verejnej-kniznice-michala-resetku-v-trencine-

pobocka-opatova-nad-vahom 

 

IV. Iné:  články od pracovníkov VKMR 

Martinák,  Peter 

V Dolnej Porube oprášili staré fašiangové tradície. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 9 (7.3.2011), s. 12 

 

Martinák, Peter 

Feriancová, V.: Chírni apetik vinšujem alebo Čo varievali meščanki aj kopaničjarki na Mijafsku 

(anotácia).  

In: Slovenský národopis. – Roč. 59, č. 1 (2011), s... 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za Vás - Rozhovor so starostom obce.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 1, č. 1 (apríl 2011), s. 1,4 

 

 

 

http://trencin.sme.sk/c/5888795/po-vystahovani-kniznice-chce-mesto-celu-budovu-pre-ziakov.html
http://trencin.sme.sk/c/5888795/po-vystahovani-kniznice-chce-mesto-celu-budovu-pre-ziakov.html
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1969&idf=577&lang=sk
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Martinák, Peter 

Spoločné dielo.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 1, č. 1 (apríl 2011), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Fašiangy spestrila zabíjačka. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 1, č. 1 (apríl 2011), s. 5 

Martinák, Peter 

Oficiálny web je realitou. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 1, č. 1 (apríl 2011), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Dolná Poruba má za sebou víkend plný zábavy a športových zápolení. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 27 (11.7.2011), s. 9 

 

Martinák, Peter 

Žihľavník kraľuje údoliu Tepličky. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 27 (11.7.2011), s. 23 

 

Martinák, Peter 

Areál bývalého kláštora na Skalke ovládli múzy. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 28 (18.7.2011), s. 16 

 

Martinák, Peter 

Rozhovor s predsedom pozemkového spoločenstva Urbárska obec Dolná Poruba. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 1, č. 2 (júl 2011), s. 1, 4 

 

Martinák, Peter 

Prvé lastovičky. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 1, č. 2 (júl 2011), s. 3 

 

Martinák. Peter 

Vzácna návšteva.  

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 1, č. 2 (júl 2011), s. 5 

 

Martinák, Peter 

V Dolnej Porube sa s letom rozlúčili v štýle country. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 41 (17.10.2011), s. 12 

 

Martinák, Peter 

Rozhovor s predsedom TJ Slovan. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 1, č. 3 (október 2011), s. 1 

 

Martinák, Peter 

Na slovíčko s kompetentnými. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 1, č. 3 (október 2011), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Dolná Poruba v centre diania. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 1, č. 3 (október 2011), s. 5 
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Martinák, Peter 

Oáza pokoja. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 1, č. 3 (október 2011), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Trenčianski turisti oslavovali na Baskom. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 44 (7.11.2011), s. 12 

 

Martinák, Peter 

Poľovníci zachraňovali vzácneho orla skalného. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 52, č. 47 (28.11.2011), s. 13 

 

 

V. knižnica v audiovizuálnych médiách  

 

Trenčianska televízia pravidelne uverejňovala pozvánky do knižnice  a z väčšiny  

podujatí odvysielala kratšie či dlhšie dokumenty. 

Slovenský rozhlas -  Rádio Regina vysielali upútavky na pripravované 

podujatia  a priame vstupy v čase ich konania. 

Pozvánky na aktivity boli pravidelne uverejňované v regionálnych periodikách 

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

verzii bulletinu Kam v Trenčíne. 
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Príloha č. 3 

 

Ťažiskové podujatia  
 

a/ Podujatia pre používateľov 
 

Podujatia pre deti 
 

 Prezentácie, autorské besedy a besedy o knihách 

- Viera Valachovičová – Ryšavá: Šťastné deti –  projekt na motív  rozprávky Veselé 

masky,  z knižky Z ježkovej kapsičky, za účasti špeciálnej  pedagogičky PaedDr. Evy 

Urbanekovej - 2 podujatia, 

- Školienkine dobrodružstvá – beseda o rovnomennej knihe  so spisovateľkami 

Silviou Havelkovou a Denysou Križanovou - cyklus „Poznávame Trenčanov“, 

- Noc s Andersenom  -   11. ročník medzinárodného podujatia, za účasti spisovateľky     

Silvie  Havelkovej 

- Keby som bola bosorka - stretnutie so spisovateľkou Gabikou Futovou a beseda o 

jej knihách pre mladších čitateľov, 

- „Poškoláci“ v knižnici - stretnutie so spisovateľkou Gabikou Futovou a beseda o jej  

knihách pre starších čitateľov, 

- Bublinkové rozprávky so spisovateľkou Martou Hlušíkovou - stretnutie so 

spisovateľkou,  ktorá príde detským čitateľom predstaviť svoju tvorbu, čo-to o sebe a 

spisovateľskom remesle –  cyklus „Poznávame Trenčanov“, 

 
 

 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 ...2011“- pokus o prekonanie slovenského rekordu o Najpočetnejší 

detský čitateľský maratón ,   
- Biela rozprávka - pásmo rozprávok o zime, 

- Európsky deň  bezpečného internetu  - prednáška Mgr. Ivety Izraelovej - cyklus 

„Poznávame Trenčanov“, 

- Priatelia knižnice – prvé oficiálne stretnutie skupiny detských dobrovoľníkov 

spolupracujúcich s VKMR, 

- Najkrajšie knihy deťom – podujatia a výstavy venované Medzinárodnému  dňu  

detskej knihy (2. apríl), 

- Slávnostné vyhlásenie výsledkov 30. ročníka celoštátnej prehliadky detskej výtvarnej 

a literárnej tvorby Detský výtvarný a literárny Trenčín 2011,   

- Píšem, píšeš, píšeme – vyhodnotenie 9. ročníka literárnej súťaže žiakov ZŠ 

Trenčianskeho kraja, 

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

medziškolskej  a medzitriednej súťaže v  čítaní žiakov ZŠ, 

- Nástrahy okolo nás – vzdelávací program pre žiakov ZŠ a SŠ - prednáška 

psychologičky Mgr. Ivety Izraelovej, 

- Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty! – literárno–spoločenská súťaž pre žiakov vo 

veku 8 – 12 rokov, 

- 16.marec - Deň ľudovej rozprávky –- podujatia pre deti venované  Pavlovi 

Dobšinskému s mottom : Kto je kto v rozprávkach Pavla Dobšinského, 

- My a deti celého sveta  - celodenná  tvorivá dielňa k Medzinárodného  dňu detí   

spojená  s výstavou najnovšej slovenskej i zahraničnej literatúry pre deti, 
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- „Čítajme všetci – čítanie je super“ – slávnostné vyhodnotenie 47. ročníka  

medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v šk. r. 2010/2011  

- Minitalent, alebo aj škôlkari už veľa dokážu - prehliadka talentov pre deti 

z materských škôl v Trenčíne 

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

rodičov  s MC Srdiečko, 

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

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

kluby v knižnici, 

- Malý knihovník" - spoznávame knižnicu prostredníctvom hry, 

- Kyberšikana.  Internet – tichý zabijak, osobné údaje – falošný profil, mobily ako 

fenomén závislosti, intervencia a schopnosť brániť sa – pre žiakov ZŠ, 

- Rozprávky na pokračovanie "Bračekovci Mravčekovci"  - vymýšľame rozprávku, 

- „Hľadáme kráľa čitateľov“, alebo  „ naj čitateľa“ spomedzi detí, ktoré navštevujú 

knižnicu, 

- Mikuláš v knižnici  – celodenná tvorivá dielňa pri príležitosti dňa sv. Mikuláša je 

určená pre žiakov ZŠ, ale i rodičov s deťmi, 

- „Svet stále lásku má“ - tradičné charitatívne predvianočné stretnutie s  deťmi 

z Detského domova Lastovička v Trenčíne s výtvarníkom Jozefom Vydrnákom, 

ktorý umelecky stvárnil obdobie od Adventu doVianoc, 
- Stridžie dni – spoznávanie ľudových zvykov predvianočného času pre deti 1. - 4. roč. 

 

Podujatia pre dospelých 
 

 Autorské besedy a prezentácie kníh 

- Stretnutie so spisovateľkou  Katarínou Hudecovou a prezentácie jej najnovších kníh 

Nebobelásky a Pozbierané pri cestách - cyklus „Poznávame Trenčanov“, 

- Literárna tvorba Jána Maršálka – literárno – hudobný program pri príležitosti 

životného jubilea predsedu LK Omega - cyklus „Poznávame Trenčanov“. 

- Zuzana Laurinčíková  Básničky zo Zuzkinej poličky – prezentácia básnickej zbierky 

- cyklus „Poznávame Trenčanov“. 

- Litera Tour. Komorný jazzovo šansónový koncert Kataríny Koščovej prepletený 

autorským čítaním  Marušky Kožlejovej, 

- Prezentácia básnickej tvorby Rudolfa Dobiáša a Jána Maršálka na  Medzinárodnom 

stretnutí  básnikov v Békescabe v Maďarsku, pri príležitosti Dňa poézie, 

- Marcela Laiferová opäť v Trenčíne s najnovšími knižkami Kľúč k šťastiu a 

Tajomstvo mojej kuchyne, 

- Emma Tekelyová – stretnutie spojené s besedou  o jej najnovších knihách  Ženy, 

nebláznite! Vek je len číslo a Chlapi, neštvite nás už! a autogramiádou, 

- Literáti Trenčianskeho  kraja –  5. stretnutie 22 literátov s blízkym vzťahom 

k Trenčianskemu kraju,  

- René Benda:  Moja studená vojna - prezentácia knihy, 

- Literárna zóna Jozefa Banáša – autorská beseda, 

- Drahomilovaní - moji! Korešpondencia Alberta  Púčika 1944 až 1951" - 

prezentácia publikácie - za účasti autora prof. Róberta Letza - cyklus „Poznávame 

Trenčanov“, 

- Básni a obrazu podľahnúť odrazu – prezentácia zbierky poézie lekára, 

trenčianskeho rodáka, Jozefa J. Matejku, žijúceho  na Malte, v Literárnom klube  

OMEGA – cyklus „Poznávame Trenčanov“, 

- Prezentácia knihy trenčianskej rodáčky Barbory Kardošovej Vydať sa a zomrieť za 

účasti moderátorky Oľgy Záblackej a „krstných mám“ Evy Borušovičovej, Soni B. 

Karvayovej a Eleny Akáčovej -  cyklus „Poznávame Trenčanov“, 



33 

 

      -      Prezentácia knihy Eriky Ridziovej Vyššie  je už iba nebo  - cyklus „Poznávame    

       Trenčanov“, 

-      Prezentácia knihy Horúce leto 68 za účasti trenčianskeho rodáka, spisovateľa,  

             dramatika, režiséra a herca Viliama Klimáčka  a jedného z protagonistov knihy, ev.  

         kňaza žijúceho v Toronte Dušana Tóth, 

- Prezentácia knihy Silvie Havelkovej Stačí si (ne) želať  - cyklus  „Predstavujeme  

literátov Trenčianskeho kraja“, 

-  Mária Pomajbová – čítačka a beseda o literárnej tvorbe  - cyklus „Predstavujeme  

             literátov Trenčianskeho kraja“, 

-  Andrea Coddington Cudzia krv - prezentácia najnovšej knihy Slovensky žijúcej  

       v New Yorku, autorky populárneho románu Židovka, 

-   Prezentácia knihy  PhDr. Jána Jurištu Prehra víťazov. 

 

 Iné 

- História a súčasnosť astronómie v Trenčíne – prednáška Mgr. Ing. Jozefa Drgu, - 

cyklus „Poznávame Trenčanov“ 

- Bitka pri Trenčíne v r. 1708 (Hámre)“. Strava vojakov v období napoleonských 

vojen - prednášky doc., RNDr., Mgr. Petra Chrastinu, PhD. -  cyklus „Poznávame 

Trenčanov“ 

- Literárna a publicistická činnosť Iva Velikého – podujatie pri príležitosti 

nedožitého životného jubilea – cyklus „Poznávame Trenčanov“, 

- Vansovej Lomnička -  44. ročník festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy – 

obvodné kolo organizované   Úniou žien Slovenska v Trenčíne 

- Island stredoeurópskymi očami -  rozprávanie cestovateľky RNDr. Antónie 

Dvoranovej spojené s premietaním obrázkov – v rámci cyklu „Poznávame 

Trenčanov“ 

- Literárna noc 2011 – literárno-výtvarno-hudobná noc pre dospelých s rozmanitými 

osobnosťami a  kultúrnym programom – cyklus „ Poznávame Trenčanov“ 

- 15. rokov Literárneho klubu OMEGA – čítačky a stretnutie  bývalých i súčasných 

členov klubu s priaznivcami literatúry 

- vernisáž výstavy obrazov  a prezentáciu literárnej tvorby Jany Vozárikovej a výstavu 

fotografií Juliany Vozárikovej – cyklus „ Poznávame Trenčanov“ 

- Vianoce v tvorbe členov  Literárneho klubu OMEGA 

- Studňa sa tajne s dažďom zhovára“  - slávnostné vyhodnotenie 19.ročníka 

celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého za účasti spisovateľov Jaroslava 

Rezníka, Margity Ivaničkovej a Jána Maršálka - v spolupráci s MO Matice slovenskej 

v Trenčín 

 

 

Výstavy – výber 

 

 Putovná výstava bábok Vítězslavy Klimtovej Rozprávková  krajina (ČR), 

 Výstava publikačnej činnosti spisovateľov Rudolfa Dobiáša a Jána Maršálka na       

Medzinárodnom stretnutí  básnikov v Békescabe v Maďarsku, pri príležitosti Dňa 

poézie, 

 „Umelecké reflexy zdravotne postihnutých občanov Slovenska“  výstava Igora    

      Frimmela: Umelecké portréty vo fotografii v spolupráci so Slovenskou agentúrou  

      na  podporu zdravotne postihnutých občanov, 

 Výstavy výtvarných  prác žiakov 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, 

 Kultúrne poklady trenčianskeho regiónu v literatúre 
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 Literárne diela autorov s väzbami na Trenčiansky kraj 

 Kultúrne dedičstvo Slovenska uchované v knihách 

 Európske „rozprávkové dedičstvo“ uchované v knihách pre deti 

 27. september - Svetový deň cestovného ruchu – výstava odbornej a populárno-   

       náučnej literatúry 

 Cyklus výstav pre deti na zaujímavé témy v ODM  – „Téma týždňa“  

 

 

b/ Podujatia pre knižničných pracovníkov 

 

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

- odborný seminár „Ako používať digitálnu knižnicu“, v spolupráci s Úniou 

nevidiacich a slabozrakých SR a SKN M. Hrebendu v Levoči pre nevidiaciach 

a slabozrakých a pre knihovníkov, 

- „Regionálna bibliografia – informačná mapa regiónu“ prednáška E. Struhárovej   

na 12. slovenskej bibliografickej konferencii v Martine. 
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                                                                                                                                   Príloha č. 4 

 

Stav výpočtovej techniky k 31.12.2011                 

 

 

Pracovisko 
Počítač s  

 inventárnym 

číslom 

 

Prídavné 

zariadenia 

Softvér 

   

 Riaditeľ 

  

 

1. PC  

              3517 

 

Tlačiareň HP 

Color LaserJet 

2605dn 

Win 7 Ultimate, Office Professional Plus 2007, 

NOD 32, Lavasoft Ad-Aware Enterprise, TC, 

WR, Nero 

 

 

 

 

 

Oddelenie 

ekonomicko- 

prevádzkové  

 

 

 

 

 

 

 

Server HP 

  

UPS Smart 2x Win Svr Std 2003, SQL Svr 2000 Std, OEM 

etrust Antivirus v7.1-1 

Pentium – proxy server  Linux 

 

2. PC  

403/117 

 Windows Vista OEM (TM) Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD 32, 

TC, WR 

3. PC  

2920 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022 

 

Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

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

4. PC  

403/119 

Tlačiareň Canon 

 

Windows Vista (TM) Ultimate, MS Office 

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

2005 

 

5. PC  

403/114 

Tlačiareň HP 

LaseJet 2300 

dtn  

Windows Vista OEM (TM) Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD 32, 

TC, WR 

 

 

Informačné 

miesto TSK 

 

 

 

 

6. PC  

403/109 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022 n 

Skener ručný 

Win XP Prof. Cz OEM, Office 2003 Win 32 

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

Aware Enterprise, OSUD 

 

7. PC  

403/108 

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

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

Aware Enterprise 

8. PC  

2918 

Tlačiareň 

Minolta Page 

Pro 6 

Skener ručný 

Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL NOD 32, WR, Nero 

Vedúca KIS 

 

9. PC  

403/118 

Tlačiareň HP 

LaserJet Pro 

P1102 

 

Windows Vista OEM (TM) Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD 32, 

TC, WR 
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Všeobecná 

študovňa 

 

 

 

10. PC  

2921 

 

 Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

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

Ad-Aware Enterprise, Info 

 

 

 

 

 

11. PC  

3516 

Skener ručný Win 7 Ultimate, Office Professional Plus 2007 

12. PC   

      403/103-2 

 Win XP Proffesional English UPG, Office XP 

Win32 Slovak MV 

 

 

 

 

 

 

Multimediálna  

študovňa 

 

 

 

13. PC  

             3520 

 

Multifunkč. zar. 

HP Color 

LaserJet 2820 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1020  

Win 7 Ultimate, Office Professional Plus 2007 

14. PC  

             3519 

 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022n, 

sluchátka 

 

Win 7 Ultimate, Office Professional Plus 2007 

15. PC  

              3518 

 

 sluchátka Win7 Ultimate, Office Professional Plus 2007 

16. PC  

403/120  

sluchátka Windows Vista OEM (TM) Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD 32, 

Lavasoft Ad-Aware Enterprise, TC, WR, Nero 

Oddelenie 

metodiky a 

elektronizácie 

 

 

17. PC  

3144 

Tlačiareň HP 

Business inkjet 

2200 , 

reproduktory, 

skener 

Win Pro Cz SA MVL, Office Professional Plus 

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

 

18. PC  

403/103-3 

reproduktory Win XP OEM Proffesional Cz, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, TC, WR, 

Nero 

19. PC  

403/113 

Multifunkčné 

zariadenie 

Lexmark, 

reproduktory 

 

Win Vista OEM Ultimate, Office Professional 

Plus 2007 Slovak MVL, NOD 32, TC, WR 

20. PC  

2953 

 MS-Windows XP, Skype 

 

 

 

Centrálna 

evidencia 

 

 

 

 

 

21. PC  

2909 

 

 

 

 

 

 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022n 

Termotlačiareň 

Star  

Skener ručný  

Win XP OEM Proffesional Cz, NOD 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. PC  

              2908 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022n  

Termotlačiareň 

Star  

Skener ručný  

 

Win XP OEM Proffesional Cz, NOD 32 
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Krásna 

literatúra 

 

23. PC  

            2911 

 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1020 

 

 

Win XP OEM Proffesional Cz, NOD 32, WR, 

Nero, Info  

24. PC  

            403/93 

 Win XP Professional Czech UPG 

 

Oddelenie 

knižničných 

fondov 

a súborného 

katalógu 

 

 

 

 

 

25. PC  

            403/121 

 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1020 

Skener ručný,  

Reproduktory, 

Skener 

bezdrôtový  

Windows Vista (TM) Ultimate OEM, Microsoft 

Office Enterprise 2007, NOD 32, WR, Nero,  

26. PC  

              3076 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022n , 

Skener ručný 

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

Microsoft Office Enterprise 2007, WR, NOD32 

27. PC  

              403/112 

 

Skener ručný  Windows Vista OEM (TM) Ultimate, Microsoft 

Office Enterprise 2007, NOD 32 

28. PC  

            403/115 

403/115 

Skener ručný Windows Vista OEM (TM) Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD32        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná 

literatúra 

 

 

29. PC  

               3077 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022n 

MS-Win XP OEM Professional Cz, Office 2003 

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

30. PC  

               2910 

 Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL, NOD 32, Info, Nero  

31. PC  2896  Win XP Professional Czech UPG 

32. PC 403/66  Win XP OEM Pro Slovak 

Čitáreň 

 

 

33. PC  

34.  

404/02 +403/101 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022  

Skener ručný  

Termotlačiareň 

Star   

 

Win XP Professional Czech UPG, MS Office 

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

Aware Enterprise , Info 

 

 

 

Literatúra pre 

deti a mládež 

 

 

 

 

35. PC  

403/107  

 

Tlačiareň HP 

DeskJet 815C 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022n  

Tlačiareň Star  

Skener ručný  

 

Win XP Professional Czech UPG, Office 2003 Win 32 

Slovak MVL, NOD32, Info 

 

 

 

36. PC  

2913  

 

 Win XP Professional Czech UPG, Office XP Win32 

Slovak MVL, NOD 32   

Hudobné fondy 

a zvukové knihy 

 

 

37. PC 

403/103-5 

 Win XP Professional Czech UPG, Office XP 

Win32 Slovak MVL, NOD 32, Info 
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Internet pre 

verejnosť 

38. PC  

403/116 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022n 

Multifunkčne 

zariadenie HP 

Color LaserJet 

1600 

Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL, NOD 32, WR 

39. PC  

2862 

 Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL, NOD 32, Lavasoft Ad-Aware 

Enterprise, WR 

40. PC  

2861 

 Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL, NOD 32, TC, WR 

41. PC  

2860 

 Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

32 Slovak MVL, NOD 32, TC, WR 

42. PC  

2859 

 

 

 

Win XP OEM Proffesional Cz, Office 2003 Win 

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

Aware Enterprise 

43. PC  

403/110 

tlačiareň HP 

L

a

s

e

r

J

e

t

 

1

0

2

2

  

Win XP Prof. Cz OEM, Office 2003 Win 32 

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

Aware Enterprise 

 

 

Dlhé Hony 

 

 

44. PC  

403/103-1 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022  

Skener ručný  

Termotlačiareň 

Star   

Win XP Professional Czech UPG, Office XP 

Win32 Slovak MVL,    

   NOD 32 

45. PC  

3268 

Tlačiareň HP 

LaserJet P2014 

i. č. 3270 z 

grantu MK SR 

 

OEM Windows Vista CZ Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD32 

46. PC  

2919 

 MS-Windows XP OEM Pro CZ, Office 2003 

Win 32 Slovak MVL, NOD 32 

Juh 47. PC 3269 

48. PC 2912 

 

 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022 n 

Skener ručný  

Termotlačiareň 

Star   

Win XP Professional Czech UPG, Office XP 

Win32 Slovak MVL,      NOD 32 

 

Kubra  

49. PC           

3267 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022  

Skener ručný  

 

OEM Windows Vista CZ Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD32 

50. PC 

403/106 

 Win XP Prof. Cz OEM, Office 2003 Win 32 

Slovak MVL, NOD 

 

 



39 

 

Opatová  

n/Váhom  

51. PC            

3266 

Tlačiareň HP 

LaserJet 1022 n 

Skener  ručný  

Termotlačiareň 

Star   

OEM Windows Vista CZ Ultimate, Office 

Professional Plus 2007 Slovak MVL, NOD32 

Pre potreby 

všetkých 

pracovísk 

notebook 

2 ks 

403/111 

3473 

Mobilné 

zariadenie 

Huawei E220 

USB modem 

Win XP, Office 2003 

Zapožičané PC  

(14 PC) 

8 PC Juh (z projektu  Internet pre verejnosť) 

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

verejnosť) 

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

Nenainštalované 

PC  

1. 2915 – určený na posun pre on-line katalóg -  v odd. odbornej literatúry 

2. 403/103-4  - zastaraný, určený na vyradenie 

3. 2914 - zastaraný, určený na vyradenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov: Správa o činnosti a hospodárení za rok 2011 

 

Zodpovedný redaktor: Mgr. Lýdia Brezová  

Zostavili: Mária Špániková, Bc. Sylvia Fabová, Bc. Lenka Sládková, 

PhDr. Danka Stupavská,  

Vydala: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 

Počet strán: 40 

Rok vydania: 2012 

Edícia: Dokumentácia 

Náklad: 7 ex. 

Len pre vnútornú potrebu knižnice 


