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I. ÚVOD 

 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 a zároveň funkciu 

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

n/Bebravou a Myjava a krajskej kniţnice na území TSK. V rámci Trenčianskeho 

samosprávneho kraja kniţnica koordinovala a poradensky usmerňovala regionálne kniţnice 

v Povaţskej Bystrici a v Prievidzi, zabezpečovala úlohy spojené s bibliografickou registráciou 

a koordináciou bibliografickej činnosti, zabezpečovala úlohy spojené s dokumentovaním 

stavu a rozvojom kniţnično-informačných sluţieb verejnosti prostredníctvom elektronického 

kniţničného systému. Vychádzajúc z uvedených úloh kniţnica budovala, spracovávala 

a sprístupňovala univerzálny kniţničný fond s dôrazom na regionálne dokumenty, 

poskytovala pouţívateľom komplexné kniţničné a bibliograficko-informačné sluţby, 

organizovala kultúrno-spoločenské podujatia súvisiace s poslaním kniţnice, pôsobila ako 

regionálne koordinačné, vzdelávacie, metodické a dokumentačné stredisko pre kniţnice vo 

svojej územnej pôsobnosti. 

 Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 547/2008 zo dňa 

25.6.2008 nadobudol 1.8.2008.účinnosť Organizačný poriadok VKMR. 

 Od 1.1.2008 nadobudla účinnosť Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 

pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2008. Zmluva upravuje 

niektoré pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, napr. ako je týţdenný pracovný 

čas, výmera dovolenky, zvýšenie stupníc platových taríf, výška príspevku zamestnávateľa na 

doplnkové dôchodkové poistenie alebo doplnkové dôchodkové sporenie. 

 

II. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH A NOVÉ TRENDY V ČINNOSTI KNIŢNICE 

Činnosť VKMR sa v  roku 2008 riadila Plánom činnosti na rok 2008 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 ako sú 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 a ďalších. 

 

1. Riadenie kniţnice 

 Riadiacu, organizačnú, personálnu a kontrolnú činnosť kniţnica zamerala                         

na vytváranie  optimálnych podmienok pre činnosť organizácie a to predovšetkým 

finančných, materiálnych a priestorových, so zámerom kvalitne a na odbornej úrovni plniť 

funkcie verejnej  regionálnej kniţnice pre Trenčiansky samosprávny kraj. 

 V riadiacej činnosti kniţnica uplatňovala dvojstupňové riadenie a realizovala ho 

prostredníctvom: 

 porady pracovníkov kniţnice, 

 operatívnych porád vedenia kniţnice a vedúcich pracovníkov jednotlivých  oddelení, za 

prítomnosti zástupcu odborovej organizácie, 

 operatívnych porád pracovníkov  jednotlivých oddelení, 



 vydaných interných dokumentov, nariadení a sluţobných listov, 

 VZN a smerníc Trenčianskeho samosprávneho kraja a príkazov predsedu TSK, 

Kniţnica vykonávala informačné činnosti nadregionálneho charakteru. Pôsobila ako: 

 Informačné a kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktoré 

sprostredkovávalo publikácie a informácie z oblasti priemyselného vlastníctva, 

poskytovalo kontakty na odborníkov  z ÚPV SR, 

 Partnerská knižnica Kancelárie NR SR s cieľom priblíţiť občanom SR činnosť 

parlamentu, zákonodarný proces a poskytnúť s ním súvisiace informácie, poskytovala 

bezplatný prístup k www stránke NR SR. 

Viacerí zamestnanci pracovali v  odborných komisiách a výboroch na národnej a regionálnej 

úrovni.  

 Kontrolnú činnosť organizácia realizovala v súlade s Vnútorným kontrolným systémom 

VKMR a v zmysle príkazov riaditeľky kniţnice. V r. 2008 uskutočnila 3 kontroly centrálnej 

pokladne, vyplácanie cestovných náhrad a kontrolu revízie kniţného fondu na pobočke  Juh. 

V sledovanom období nebola prijatá ţiadna sťaţnosť ani petícia. 

 Pri riadiacej činnosti v kniţnici napomáhali odborné a pracovné komisie: vnútrokniţničná 

kontrolná, akvizičná, inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná a škodová.  

      Pri riešení personálnych a odborných  otázok vedenie VKMR  spolupracovalo 

s odborovou organizáciou. 

 

2. Ťaţiskové úlohy VKMR 

 a) v rámci knižnice 

 poskytovala komplexné kniţnično-informačné sluţby všetkým pouţívateľom              

bez rozdielu a organizovala kultúrno-spoločenské podujatia, 

 aktualizovala Organizačný poriadok Verejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčíne, ktorý 

bol schválený Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 547/2008, s účinnosťou od 1.8.2008, 

 vypracovala nový Pracovný poriadok VKMR, 

 VKMR začala od 1.1.2008 uplatňovať novú metodiku  akruálneho princípu, účtovanie 

rezerv a opravných poloţiek, jednotný spôsob účtovania nákladov a výnosov a z toho 

vyplývajúci jednotný výpočet výsledku hospodárenia, 

 prezentovala svoju činnosť na vlastnej www stránke (www.vkmr.sk),  

 vo VKMR prebiehala v KIS Clavius rutinná prevádzka v budove na Nám. SNP, 

postupne boli   pripájané pracoviská v budove na Hasičskej ul. , na Juhu, Dlhých 

Honoch a v Kubre, 

 zabezpečovala ochranu kniţného fondu prostredníctvom zabezpečovacích zariadení v 

hlavnej budove, nainštalovala nové  zabezpečovacie zariadenia  v pracoviskách na 

Juhu a Dlhých  Honoch, 

 VKMR spolupracovala pri zabezpečení pripojenia všetkých pracovísk v TN na sieť 

TSK a s tým súvisiace dobudovanie kabeláţe na všetkých pracoviskách  kniţnice,  

 po nainštalovaní novej e-mailovej pošty Teamwear Office zorganizovala  školenie 

pre jej pouţívateľov, 

 VKMR v spolupráci s  Hornonitrianskou kniţnicou,  Povaţskou kniţnicou a  

Knihovnou F. Bartoše v Zlíne, realizovala rokovania a prípravné práce na vypracovaní 

makroprojektu Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 - 

„Trenčiansky a Zlínsky kraj v historických súvislostiach a dnes“ a mikroprojektu 

http://www.vkmr.sk/


„Dúhový svet“. V tejto súvislosti absolvovali pracovníci VKMR 2 návštevy 

v Knihovně F. Bartoše v Zlíne, 

 Následne, po rokovaniach predsedu TSK a primátora Mesta Trenčín, uskutočnila  

VKMR rokovania  s poverenými pracovníkmi Mesta Trenčín a s kultúrnou komisiou 

MsZ o výhodách a nevýhodách zachovania pobočiek VKMR v rôznych lokalitách 

mesta. Výsledkom rokovaní boli zmluvy platné od r. 2009 do r. 2028 o bezplatnej 

výpoţičke nebytových priestorov  v pracoviskách VKMR na Juhu a v Kubre 

a zachovanie zmluvy o podnájme  nebytových priestorov pracoviska VKMR  na  

Dlhých Honoch v náhradných priestoroch v NS Druţba, 

 v súvislosti s vypovedaním zmluvy o nájme nebytových priestorov pracoviska na 

Dlhých Honoch, presťahovala VKMR v decembri 2008 kniţnicu do náhradných 

priestorov v NS Druţba, poskytnutých Mestom Trenčín, 

 v súvislosti s prechodom na euro a s povinnosťou duálne zobrazovať ceny boli 

vykonané prípravné práce na realizáciu zákona číslo 659/2007 Z. z. o zavedení meny 

euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 VKMR sa  zapojila do projektu „ Kultúrne poukazy 2008“, ktorý realizovalo MK SR,  

vyzbierala 504 ks kultúrnych poukazov, 

 zorganizovala Týţdeň slovenských kniţníc a Týţdeň otvorených dverí v termíne 

od 10.3.- 15.3.2008, v rámci ktorého pripravila mnoţstvo rôznych aktivít, 

 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), 

 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,  

 na získanie finančných prostriedkov mimo rozpočtu kniţnica vypracovala                         

a realizovala nasledovné projekty: 

projekty realizované v roku 2008: 

 

          -  projekt Elektronická ochrana kniţničného fondu na Dlhých Honoch (Grantový 

systém MK SR) - ţiadaných 377 580,-Sk, schválených 200 000,-Sk, 

-  projekt Aktualizácia kniţničného fondu (Grantový systém MK SR) - ţiadaných   

712 500,-Sk, schválených 280 000,-Sk 

-   projekt Nové knihy pre sídliská Dlhé Hony, Juh, Kubra a Opatová (Grantový    

program Mesta Trenčín) - ţiadaných 100 000,- Sk, schválených 40 000,- Sk,                        

- projekt na realizáciu 44. ročníka súťaţe ţiakov ZŠ Čítajme všetci – čítanie  je super 

  v  šk.  r.  2007/2008  (Grantový  program  mesta Trenčín) – ţiadaných   20 000.- Sk   

  schválených 20 000.- Sk),  

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

  20 000,-Sk, schválených 20 000,-Sk,                        

-  projekt  „Studňa  sa  tajne  s  daţďom  zhovára“,  podaný  v  spolupráci  s  MO MS, 

 (Grantový program mesta Trenčín) – ţiadaných 15 000.- Sk,  schválených 10.000,-

Sk, 

projekty vypracované v roku 2008: 

         -    projekt „Svet stále lásku má“ podaný v spolupráci s MO MS  (grantový program    

Nadácie Matice slovenskej)  –  ţiadaných 5 500.- Sk,  



       -   projekt „Literárne spomienkové medailóny k jubileám slov. spisovateľov a k 145. 

výročiu Matice slovenskej podaný v spolupráci s MO MS (grantový program 

Nadácie Matice slovenskej)  –  ţiadaných 8 000.- Sk, 

-  projekt na realizáciu 45. ročníka súťaţe ţiakov ZŠ Čítajme všetci – čítanie  je super 

  v  šk.  r. 2008/09  (Grantový  program  mesta Trenčín) – ţiadaných  800.- €  

(24 100.- Sk), 

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

  600.- € (18 075.- Sk),                        

-  projekt „Literárne štvrtky“ (Grantový  program  mesta Trenčín) – ţiadaných  500.- € 

(15 063.- Sk), 

b) vyplývajúce z nadobecných funkcií v trenčianskom regióne 

 poskytovala metodické, bibliografické, poradenské a konzultačné sluţby obecným 

a mestským kniţniciam a ich zriaďovateľom, 

 poskytovala konzultácie v oblasti elektronizácie kniţniciam v regióne, 

 dokumentovala stav a rozvoj kniţnično-informačných sluţieb verejnosti vo verejných 

kniţniciach okresov Trenčín, Nové Mesto n/V., Bánovce n/B. a Myjava; 

c) vyplývajúce z nadobecných funkcií v trenčianskom samosprávnom kraji 

 koordinovala činnosť a poskytovala poradenské a konzultačné sluţby regionálnym 

kniţniciam v kraji, 

 dokumentovala stav a rozvoj kniţnično-informačných sluţieb verejnosti vo verejných 

kniţniciach kraja, 

 realizovala  implementáciu Regionálneho kniţničného informačného systému v 12 

kniţniciach a kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, sumarizovala a riešila pripomienky súvisiace s implementáciou 

KIS Clavius, 

 v súvislosti so zavedením KIS Clavius zorganizovala pre pracovníkov kniţníc a  

kultúrnych organizácií  TSK  školenie k MARC 21, 

 v súvislosti so zavedením KIS Clavius bola VKMR poverená úlohou správcu priebeţne 

budovaného súbornému katalógu Regionálneho kniţničného informačného systému.  V 

 roku 2008 umoţnila pouţívateľom prístup  k on-line katalógom  12 kultúrnych 

zariadení TSK, 

 zúčastnila sa spustenia prevádzky KIS Clavius v Hornonitrianskej kniţnici v Prievidzi 

a v Povaţskej kniţnici v Povaţskej Bystrici, 

 podieľala sa na organizovaní 2-dňového školenia pre pracovníkov kultúrnych zariadení  

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ku KIS Clavius, 

 kniţnica propagovala Trenčiansky samosprávny kraj, spolupracovala  a poskytovala 

priestor na činnosť krajským zdruţeniam a organizáciám, realizovala krajské podujatia: 

- pripravila a uskutočnila komplexný rozbor činnosti regionálnych kniţníc TSK 

za rok 2007 za účasti zástupcov odboru kultúry TSK a SNK, 

- uskutočnila krajskú poradu bibliografov a metodikov regionálnych kniţníc 

TSK, 

- spolupracovala so starostami a primátormi trenčianskeho kraja  a poskytovala 

im informácie o novinkách z oblasti regionálnych dokumentov a problematiky 

verejnej správy a samosprávy, 

- pokračovala v  spolupráci s Krajskou knihovnou F. Bartoše v Zlíne 

a Knihovnou B.B. Buchlovana v Uherskom Hradišti,   

-- spolupracovala s krajskými kultúrnymi zariadeniami, Krajskou pedagogicko-

psychologickou poradňou, s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru SR, 



s Euroregiónom Bílé - Biele Karpaty, spolupracovala a poskytovala priestor 

Krajskej organizácii Únie ţien Slovenska a pod.  

 

 

3. Pracovníci 

Priemerný evidenčný počet FO za rok 2008:                                             53,50   

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný(úväzky) za rok 2008:     50,665  

Priemerná mzda pracovníkov za rok 2008:                                      15.836,00 Sk  

 

Pracovníci                  Tab. č.1 

Ukazovateľ 
2007 2008 

Nárast 

Úbytok 

Zamestnanci kniţnice (FO – priemerný počet) za rok 2008 52,16 53,50 +1,34 

Zamestnanci kniţnice (úväzky – priemerný počet) za rok 2008 49,84 50,665 +0,825 

- vykonávajúci knihovnícke čin. (úväzky – priemer. počet) za rok 2008 39,41 40,735 +1,325 

Odborní zam. s knihovníckym vzdelaním (FO) k 31.12.2008 34 35    +1 

   -  z toho s VŠ s knihovníckym vzdelaním (FO) k 31.12.2008 5 6    +1 

 

Účasť na  odborných a vzdelávacích  podujatiach: 

 Stretnutie pracovníkov odborov kultúry a riaditeľov kultúrnych zariadení 

Trenčianskeho a Zlínskeho kraja, Uherské Hradište a Zlín, 29.1.2008 ( M. Špániková) 

 Ročné zúčtovanie dane – školenie, Trenčín, 31.1.2008 (Mgr. L. Radimáková), 

 Implementácia IPSAS – medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor 

v OvZP TSK – školenie, Trenčín, 13.2.2008 (Bc. L. Sládková, D. Dütmentová), 

 Valné zhromaţdenie SAK, Propagácia a prezentácia kniţníc, Piešťany, 27.2.2008 

(Mgr. L. Brezová), 

 Public relations a lobovanie pre kniţnice – odborný seminár, Banská Bystrica, 

4.3.2008 (Mgr. L. Brezová, Mgr. M. Zobková, M. Špániková), 

 Informatizácia kniţníc – školenie, Bratislava 2.4.2008 (H. Kadličková, T. Topičová,   

J. Mošková), 

 Prístup k informačným zdrojom o vede, výskume a inováciách v ére Library X.O -           

seminár, Bratislava, 3.4.2008 ( Mgr. L. Brezová, Mgr. K. Švajdleníková, S. Fabová), 

 Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia – školenie, Trenčín, 25.4.2008                   

(Mgr. L. Radimáková), 

 Regionálny informačný seminár pre ţiadateľov k Operačnému programu cezhraničnej 

spolupráce SR – ČR 2007-2013, Trenčín, 5.5.2008 (M. Špániková, S. Fabová), 

 Dni regionálnej bibliografie 2008 – seminár, Martin, 12.-14.5.2008 (E. Struhárová), 

 Komplexný rozbor činnosti verejných kniţníc v Trenčianskom samosprávnom kraji, 

Prievidza, 22.5.2008 (Mgr. L. Brezová, M. Špániková, Mgr. M. Zobková, S. Fabová), 

 INFORUM 2008 – profesionálne informačné zdroje – konferencia, Praha,               

27.-30.5.2008 (Mgr. L. Brezová), 

 Komunitná kniţnica – seminár, Poprad, 4.-5.6.2008 (M. Špániková), 



 Zavedenie eura – školenie, Trenčín, 12.6.2008 (Mgr. L. Radimáková), 

 Pracovné stretnutie riaditeľov regionálnych kniţníc SR s krajskou pôsobnosťou – 

porada, Ţilina, 16.6.2008 (Mgr. L. Brezová), 

 9. zasadnutie Národnej komisie pre sluţby, Bratislava, 17.-18.6.2008 (M. Špániková), 

 Duálne zobrazovanie euro v aplikácii iSPIN – školenie, Trenčín, 17.6.2008             

(Bc. L. Sládková), 

 Medzinárodný folklórny festival Myjava – čestné pozvanie, Myjava, 20.6.2008            

( Mgr. L. Brezová), 

 Koordinačná rada SNK pre bibliografickú činnosť – porada, Martin, 25.6.2008          

(E. Struhárová), 

 The new library / Nová kniţnica - workshop o inováciách vo verejných kniţniciach, 

Bratislava, 27.6.2008 (M. Špániková), 

 Zavedenie eura na Slovensku a kniţnice – seminár, Bratislava, 2.7.2008 (M. Kernová), 

 Výtvarno-literárne sympózium, Skalka nad Váhom, 19.7.2008 (Mgr. L. Brezová), 

 Medzinárodná konferencia pri príleţitosti 300. výročia bitky pri Trenčianskej Turnej, 

Trenčianska Turná, 1.8.2008 (Mgr. L. Brezová, J. Tvrdoňová), 

 Školenie k programu CRYSTAL OFFICE, Trenčín, 4.8.2008 (Mgr. L. Radimáková), 

 Zasadnutie IAML – seminár hudobných knihovníkov, Košice, 24.9.-26.9.2008 (P. 

Nazadová) 

 Meranie výkonov a benchmarking v kniţniciach – medzinárodná konferencia, 

Bratislava 23.9.2009 (Mgr. L. Brezová, M. Špániková, S. Fabová), 

 Pracovné stretnutie k programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, projektu 

Trenčiansky a Zlínsky kraj v historických súvislostiach a dnes, Kroměříţ, 14.10.2008 

(Mgr. L. Brezová, M. Špániková) 

 Prístup k dokumentom Európskej únie – seminár, Bratislava, 4.11.2008 (Mgr. P. 

Martinák), 

 Kniţný veľtrh Bibliotéka, Bratislava, 6.11.2008 (Mgr. L. Brezová, M. Marettová, 

PhDr. D. Stupavská, P. Dombaiová), 

 Prezentácia časopiseckej kolekcie CEEOL, Bratislava, 11.11.2008 (Mgr. L. Brezová), 

 Seminárne stretnutie venované Jánovi Smrekovi, Melčice-Lieskové, 12.11.2008 (Mgr. 

L. Brezová, M. Špániková, E. Struhárová, Bc. Z. Sedláková), 

 AQUA BROWSER – ako prilákať Google generáciu do kniţnice – prezentácia, 

Bratislava, 13.11.2008 (S. Fabová),   

 Koordinačná rada SNK pre bibliografickú činnosť – porada, Martin, 18.11.2008          

(E. Struhárová), 

 Kurz – konsolidačný balík, Trenčín, 21.11.2008 (Bc. L. Sládková, D. Drhová), 

 Manaţment pohľadávok a záväzkov, Trenčín, 25.11.2008 (Bc. L. Sládková, D. 

Drhová) 

 EBSCO DAY – školenie, Bratislava, 25.11.2008 (Bc. Z. Sedláková), 

 Školenie k tvorbe registratúrnych záznamov v štátnom archíve TN, Trenčín, 4.12.2008 

( Mgr. L. Radimáková), 

 Eurokonverzia – školenie, Trenčín, 4.12.2008 (Bc. L. Sládková, D. Drhová) 

 Porada riaditeľov a metodikov slovenských kniţníc, Martin 4.12.2008 (M. Kernová, 

Mgr. J. Makišová, S. Fabová), 

 Knihovník, kniţnica a vzdelávanie – seminár, Martin, 11.12.2008 (Mgr. J. Makišová), 

 Poetické návraty Vladeny Teslíkovej, Prievidza, 11.12.2008 (M. Špániková), 

 Ročná účtovná závierka, Trenčín, 18.12.2008 (Bc. L. Sládková, D. Drhová). 

 



III. HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI  

                                                                                                                                    Tab. č. 2                                                                                                      

 

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 

2008. 

a/ doplňovanie knižničných fondov 

 Doplňovanie kniţničných fondov bolo negatívne ovplyvňované  neustálym rastom 

cien kníh. 

 V roku 2008 kniţnica spracovala 5 496 nových kn. j. v celkovej hodnote  

1 578 575,56 Sk, z toho predstavoval: 

 nákup (84,8 %)                    4 663 kn. j.        1 384 067,57 Sk 

 dary (12,0 %)                       660 kn. j                    152 233,99 Sk 

 periodiká viazané (1,2 %)             63 kn. j.                  20 123,00 Sk 

 náhrady (1,2 %)                         65 kn. j.                     14 227,00 Sk 

 vlastným nákladom (0,4 %)          21 kn. j.               1 650,00 Sk 

 povinný výtlačok* (0,4)          24 kn. j.                      6 274,00 Sk 

*viazané periodiká, ktoré kniţnica nadobudla v rokoch 2002-2003. 

 Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala náučná literatúra pre 

dospelých (2 760 kn. j.) a najniţší náučná literatúra pre deti a mládeţ (160 kn. j.). Zo 

špeciálnych druhov dokumentov v roku 2008 VKMR spracovala 111 kn. j. audiovizuálnych 

dokumentov a 59 kn. j. elektronických dokumentov. 

 Nové knihy sa nakupovali s priemernou zľavou 25,3 %.To znamená, ţe knihy 

v hodnote 1 384 067,57 Sk boli nakúpené za 1 033 508,31 Sk. Priemerná maloobchodná cena 

nakúpených kníh bola 296,80 Sk a nákupná 221,60 Sk. 

b/ spracovanie knižničných fondov 

 Spracovanie kniţničných fondov bolo plne automatizované v KIS Clavius do 

centrálnej elektronickej databázy Regionálneho kniţničného informačného systému 

kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ku 

koncu roka 2008 databáza obsahovala 264 592 záznamov. Vzhľadom k tomu, ţe databázy 

jednotlivých organizácií sa spojili bez kontroly uţ vloţených titulov, spoločná databáza 

obsahuje mnoţstvo duplicitných záznamov. 

Ukazovateľ Mer. 

jedn. 

Skutočnosť 

k 31.12.2008 

Plán 

2008 

Percento 

plnenia 

Kniţničný fond k. j. 250 405   253 120 98,93 

Výpoţičky k. j. 396 812 500 570 79,27 

Registrovaní pouţívatelia  osoba 10 840 12 220 88,71 

Návštevníci kniţnice spolu osoba 162 584 188 000 86,48 

Vzdelávacie a kultúrne podujatia podujatia 418 250 167,20 

Výpoţičný čas h/týţd. 62 61 101,64 



 Dôleţitou úlohou kniţnice je retrospektívna konverzia kniţničných katalógov 

v module Retro. S ohľadom na komplexnú automatizáciu kniţničných procesov a súčasný 

stav databázy a potrebám  pracovísk mimo centrálnej budovy kniţnice boli predmetom 

retrokonverzie generálny katalóg a  čiastkové fondy oddelení mimo centrálnej budovy. 

c/ organizácia a ochrana knižničných fondov 

V zmysle platnej vyhlášky MK SR č. 421/203 Z. z. bolo v roku 2008 vyradených spolu 6 097 

kn. j. v celkovej hodnote 227 300,75 Sk. Z toho pre: 

   stratu                          65 kn. j.   9 832,80 Sk 

  opotrebovanosť         185 kn. j. 10 331,95 Sk 

  aktualizácie      5 847 kn. j.      207 136,00 Sk 

 V roku 2008 sa uskutočnila revízia čiastkového kniţničného fondu pobočky Juh. 

Revízia sa po prvý raz vykonávala automatizovane prostredníctvom KIS Clavius.  

Ochranu kniţničných jednotiek pred stratou odcudzením zabezpečovali 

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

Hony a radiofrekvenčné zabezpečovacie zariadenie vo všeobecnej študovni. Elektronická 

ochrana kniţného fondu umoţňovala dokonalý prehľad nad kniţným fondom a diskrétnu 

kontrolu návštevníkov. 

d/ iné úlohy 

 V priebehu roku 2008 VKMR viackrát poskytla pracovníkom ostatných kultúrnych 

zariadení v TSK pouţívajúcich KIS Clavius odborné inštruktáţe a konzultácie 

(Hornonitrianska Kniţnica v Prievidzi, Povaţská kniţnica v Povaţskej Bystrici, Trenčianske 

múzeum v Trenčíne, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne). 

e/ stav knižničného fondu 

kniţničný fond spolu                                                                            250 405 kn. j. 

z toho odborná lit. pre dospelých                                                             131 697 kn. j. 

 krásna lit. pre dospelých                                                               76 482 kn. j. 

 odborná lit. pre deti a mládeţ                                                10 223 kn. j. 

 krásna lit. pre deti a mládeţ                                                               32 003 kn. j. 

            hudobniny                                                                                                5 358 kn. j. 

            audiovizuálne dokumenty                                                                        4 254 kn. j. 

            elektronické dokumenty                                                                    734 kn. j. 

            kniţničné jednotky cudzojazyčné                                                19 804 kn. j. 

 

2.  Kniţnično-informačné sluţby (KIS) 

      Kniţnica plnila, v rámci svojej  miestnej  a regionálnej pôsobnosti, vzdelávacie 

informačné a  kultúrne  poslanie. V zmysle  zákona 183/2000 Z.z. poskytovala verejnosti  

základné a špeciálne kniţnično-informačné sluţby. V súlade so zriaďovacou listinou,  v  

oblasti kniţnično-informačných sluţieb, pôsobila aj ako  mestská verejná kniţnica,  svoje 

sluţby poskytovala  i návštevníkom  celého Trenčianskeho kraja.  Zabezpečovala slobodný 

prístup k informáciám  a participovala na  celoţivotnom vzdelávaní  jej pouţívateľov a 

návštevníkov. 

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

prolongácia, poskytovanie  faktografických a bibliografických informácií, poradenských 

a konzultačných sluţieb, boli poskytované bezplatne.  

Špeciálne knižnično-informačné služby; medzikniţničné  výpoţičné sluţby, 

rezervovanie kniţničných dokumentov, rešeršovanie z vlastných a externých databáz,   prístup 



na internet,  nahrávanie na elektronické nosiče a reprografické sluţby z kniţničných 

dokumentov boli sluţbami platenými. 

Kniţnica poskytovala okrem štandardných kniţnično-informačných sluţieb na 

klasických nosičoch informácií,  priestor i pre kvalitný prístup na internet a  k elektronickým 

informačným zdrojom registrovaným i neregistrovaným pouţívateľom  na 24 počítačoch;  

v multimediálnej študovni, internete pre verejnosť, v úseku literatúry pre deti a mládeţ  a na 

dislokovaných pracoviskách  v rôznych lokalitách mesta. 

Umoţňovala prístup do  databázy EBSCO a propagovala  moţnosti na uľahčenie 

vyhľadávania na internete (Add Row, Search History, Export Manager, Find More Like This, 

RSS, Image Quick View...), záujemcom poskytovala inštruktáţe  pri informačnom prieskume 

v uvedených databázach. 

     Pouţívatelia mali  moţnosť prístupu do on-line katalógov  slovenských, českých a iných  

zahraničných kniţníc, do databáz SNB a ČNB, Slovenskej kniţnice, Európskej kniţnice, 

Memoricy Slovaca i do niektorých zahraničných fulltextových odborných databáz 

ponúkaných bezplatne v rámci propagačných aktivít poskytovateľov. 

 

Ťažiskovou, veľmi náročnou, úlohou bolo zavedenie prevádzky v  novom  knižnično-

informačnom  systéme  CLAVIUS v sieťovej verzii, vo všetkých  pracoviskách VKMR 

poskytujúcich knižnično-informačné služby. Rutinné zvládnutie modulov CLEX - výpožičný 

protokol,  OPAC – vyhľadávanie, E-MVS - e-maily a MVS    znamenalo  zefektívnenie a 

skvalitnenie prepojenia medzi pracoviskami KIS na území mesta i s ďalšími participujúcimi 

knižnicami v kraji. Vzhľadom na náročnosť odborných  postupov sa  následne začalo 

pracovať aj v moduloch PERIO - evidencia periodík, ANAL - analytický popis článkov, 

rešerše a REGIÓ – regionálne databázy,   

Na dislokovaných pracoviskách v meste sa do zavedenia KIS Clavius nepracovalo 

v žiadnom  elektronickom knižnično-informačnom  systém, preto jeho implementácia 

prebiehala etapovite; v budove na Hasičskej ul., v pracoviskách Juh,  Dlhé Hony a Kubra.  

Rutinnému spusteniu elektronických služieb  predchádzalo množstvo nevyhnutných  

úkonov; revízie a aktualizácie  knižného fondu, revízie registrovaných používateľov, 

 vkladanie ich  osobných údajov, ako aj údajov o výpožičkách do systému.  

Regionálna databáza v úseku bibliografie a regionálnych fondov  budovaná do 

marca 2008 v mikrosystéme CDS/ISIS bola prekonvertovaná do KIS CLAVIUS - modulu 

ANAL- analytický popis článkov, vo formáte MARC 21.  Do toho času samostatná databáza 

regionálnych  dokumentov sa stala  súčasťou KIS Clavius , čo prinieslo ďalšie 

skvalitnenie pri poskytovaní informačných služieb o regióne prostredníctvom  on line 

katalógu. 

Implementácia KIS Clavius v rámci Regionálneho knižničného informačného 

systému v Považskej knižnici v Považskej Bystrici,  Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi  a 

v ďalších 10 knižniciach rôzneho typu v kraji zabezpečila pre používateľov väčší komfort 

pri vyhľadávaní dokumentov v Trenčianskom kraji.  

Prostredníctvom  www stránok kniţnice  pouţívatelia  využívali  on-line katalóg, mali 

možnosť predlžovať si  výpožičnú lehotu, rezervovať  dokumenty a prezerať stav svojho 

čitateľského konta.  

Ku skvalitneniu kniţnično-informačných sluţieb prispela  moţnosť prístupu na 

internet pre odborných pracovníkov  na všetkých pracoviskách útvaru KIS. 

Postupnou implementáciou rutinnej prevádzky v KIS Clavius na niektorých 

pracoviskách VKMR sa štatistické vykazovanie skomplikovalo.  Údaje za rok 2008 sú 

sumárom klasicky i elektronicky vykazovaných výkonov v knižnično-informačných 



procesoch. Výkony poskytované v knižnično-informačných službách negatívne ovplyvnilo 

zatvorenie pracoviska VKMR na Juhu počas revízie knižného fondu a zatvorenie 

pracoviska VKMR na Dlhých Honoch počas sťahovania do náhradných priestorov. 

Kniţnica  realizovala 396 812  výpoţičiek, z toho 307 870   výpoţičiek kníh (77,58%),    

85 740 výpoţičiek periodík (21,61%) a 3 202 výpoţičiek  špeciálnych dokumentov (0,81%) 

 Z celkového  počtu výpoţičiek   bolo  295 462   (74,46%)  absenčných a 101 350 

(25,54%) prezenčných. Z celkového stavu 3 202 výpoţičiek špeciálnych dokumentov si 

pouţívatelia vypoţičali 936 audiovizuálnych dokumentov,  436  elektronických dokumentov 

a  1830 iných špeciálnych dokumentov.  

Nevidiaci a slabozrakí pouţívatelia si vypoţičali 585 zvukových kníh na 4 455  

nosičoch ( MG pásky). 

 Kniţnica vypoţičala prostredníctvom MVS iným kniţniciam 352 titulov,  pre 

pouţívateľov VKMR zabezpečila z kniţníc na území SR 176 a zo zahraničia 18  kniţničných 

dokumentov. 

  Na jedného obyvateľa mesta pripadlo 6,97 výpoţičky a na jedného registrovaného 

pouţívateľa 36,60 výpoţičky.  

 V sledovanom období vyuţilo v kniţnici moţnosť prístupu na internet 30 711 

registrovaných i neregistrovaných pouţívateľov, z toho 5 064 detí.  Realizovali 180 751 

vstupov na internet ( údaj sledovaný len v multimediálnej študovni a internete pre verejnosť 

na Hasičskej ul.) 

 Ponuku prezerať www 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, 

vyuţilo 14 900 pouţívateľov.  

 

 Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti – príloha č.1 

 

2.1 Komunitné poslanie kniţnice 

 Literárny klub OMEGA -  pri kniţnici pôsobil  klub zdruţujúci  literárne činných 

amatérov a priaznivcov literárnej tvorby,  ktorý mesačne organizoval spoločné 

stretnutia, 

 VKMR umoţnila širokej verejnosti vyuţívať  verejný internet  na sídlisku Juh,  na 

Hasičskej ul., Nám. SNP  a Dlhých Honoch. 

      Kniţnica  poskytovala priestor: 

 Lige za duševné zdravie - Ars Vivedni  OZ na pomoc duševne chorým,  

 Centru pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, 

 Miestnemu odboru Matice slovenskej v Trenčíne, 

 Krajskej  a okresnej organizácii Únie ţien Slovenska v Trenčíne, 

 Spoločnosti M. R. Štefánika v Trenčíne, 

 Konfederácii politických väzňov Slovenska, 

 Materskému centru Srdiečko, 

 Windows User Group - WUG – pobočka v Trenčíne, 

 Krajskému školskému úradu, 

 Veľvyslanectvu USA a Slovenskej národnej kniţnici, 

 Centru environmentálnych aktivít, 

 Trenčianskemu osvetovému stredisku a pod. 

 

 



    

  Kniţnica spolupracovala  s: 

 Trenčianskou nadáciou, Krajským riaditeľstvom Policajného zboru SR, Centrom 

voľného času, Klubom Vojtecha Zamarovského, Akadémiou tretieho veku, 

Českým spolkom na Slovensku RO Trenčín,  s Euroregiónom Bílé - Biele 

Karpaty, Kultúrnym informačným centrom v Trenčíne,  kultúrnymi centrami  na 

Dlhých Honoch, Sihoti a Juhu,  

 so starostami a primátormi trenčianskeho regiónu  a poskytovala im informácie 

o novinkách z oblasti regionálnych dokumentov a problematiky verejnej správy 

a samosprávy, 

 so všetkými typmi škôl, školskými klubmi, ZUŠ, domovom mládeţe, kultúrnymi 

zariadeniami a pod. 

2.2 Humanizácia kniţnično-informačných sluţieb 

      Kniţnica sa snaţila vytvárať rovnocenné podmienky k vyuţívaniu informačných          

zdrojov a organizovaných aktivít znevýhodneným skupinám občanov:  

 zdravotne ťažko postihnutým občanom  poskytovala kniţnično-informačné sluţby 

bezplatne, 

 poberateľom starobného a invalidného dôchodku a deťom do 15 rokov  poskytovala 

kniţnično-informačné sluţby za zníţený ročný poplatok, v Týţdni slovenských 

kniţníc prihlasovala deti do kniţnice bezplatne, 

 bezplatne požičiavala zvukové knihy zrakovo postihnutým občanom a 

prostredníctvom ÚNSS v Trenčíne ich informovala o ponuke. Na poţiadanie 

zabezpečovala donášku zvukových, i klasických kníh  do domova dôchodcov 

i individuálnym pouţívateľom, 

 telesne postihnutým používateľom  umoţňovala  bezbariérový prístup v pobočkách  

Juh a Dlhé Hony. Obyvateľom bezbariérového Domu špeciálneho určenia pre telesne 

postihnutých  bola zabezpečovala donášku poţadovaných dokumentov domov, 

 klienti Denného psychiatrického stacionára v Trenčíne pravidelne, individuálne i 

kolektívne navštevovali pobočku na Dlhých Honoch, kde čítali a besedovali 

o periodikách a knihách, 

 sluchovo postihnuté deti zo ZŠ v Kubre navštevovali pobočku kniţnice v tejto 

lokalite, 

 „Svet stále lásku má“ – 24 predvianočných hodín zorganizovala VKMR pre deti z 

Detského domova Lastovička  a deti zo ZŠ v Trenčíne, 

  chovanci Detského domova Lastovička pravidelne, bezplatne navštevovali 

pobočku kniţnice na Dlhých Honoch i ďalšie pracoviská, 

 žiaci špeciálnej  internátnej školy, postupne všetky triedy, navštevovali úsek 

literatúry pre deti a mládeţ  VKMR na Hasičskej ul., 

 pre seniorov organizovala inštruktáţe na zvládnutie základov práce s PC 

a komunikáciu prostredníctvom e-mailu „Babi, pošli mi to mejlom“, 

 VKMR spolupracovala  s Akadémioiu III. veku  a klubmi dôchodcov. 

 

2.3 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 1 731 pouţívateľov. 

  



3. Registrovaní pouţívatelia a návštevnosť kniţnice 

 V  roku  2008  kniţnica  evidovala  10 840  registrovaných  používateľov, z toho 

8 986 dospelých (82,90 %) a 1 854 detí do 15 rokov (17,10 %), čo činí 43,12 % z počtu 

školopovinných detí mesta  (4 300 ).   

Kniţničné sluţby vyuţívalo 38  nevidiacich a slabozrakých občanov. 

 Kniţnicu  navštívilo celkom  162 584 registrovaných i neregistrovaných 

používateľov, z toho vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných 

kniţnicou  sa zúčastnilo  8 987 návštevníkov, webovú stránku VKMR navštívilo 14 900 

pouţívateľov. 

 Moţnosť prístupu na internet využilo  30 711 registrovaných i neregistrovaných 

pouţívateľov, z toho 5 064 detí. 

 

4. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 

     Bibliograficko-informačné sluţby poskytovali diferencovane všetky pracoviská 

oddelenia kniţnično-informačných sluţieb, pod odbornou garanciou úseku regionálnych 

dokumentov a bibliografie. 

     Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť kniţnice: 

 realizovala úlohy vyplývajúce pre Trenčiansky samosprávny kraj vyplývajúce z   

Národného bibliografického systému SR, koordinovala bibliografickú a edičnú  

činnosť kniţníc v TSK a vypracovávala hodnotenia a  analýzy bibliografickej a 

edičnej činnosti VKMR, 

 kniţnica pokračovala v získavaní,  sprístupňovaní a archivovaní kniţničných 

dokumentov miestneho a regionálneho významu, 

 ako centrum bibliograficko-informačnej činnosti vytvárala a sprístupňovala 

bibliografické a faktografické databázy,  

 prekonvertovala regionálnu databázu z mikrosystému CDS/ISIS  do KIS Clavius, 

pracujúceho vo formáte MARC 21, 

 regionálna databáza článkov z periodík sa stala súčasťou celoknižničného 

softvéru v module Články, regionálne dokumenty sú spracované v module Brožúry,  

 regionálne osobnosti a udalosti sa spracovávali v module regionálna databáza 

REGIÓ, 

 v súlade so zákonom č. 313/2000 Z.z., zabezpečovala bibliografickú registráciu  

v Trenčíne, Trenčianskom okrese i Trenčianskom kraji, 

 ako krajské bibliografické pracovisko spracovala  na poţiadanie 4 kalendáre výročí  

Trenčianskeho kraja, Kalendár výročí osobností a udalostí okresov Bánovce n/B.,  

      Myjava, Nové Mesto n/V. a Trenčín v r. 2008, Kultúra a osveta v tlači, 

 odborne spracúvala a sprístupňovala regionálnu bibliografiu vo forme elektronickej  

databázy RBG. Vydala 15 bibliografií a bibliografických letákov k organizovaným  

podujatiam,  

 knižnica na požiadanie vypracovala 190 rešerší z elektronických databáz, 

 pre starostov a primátorov trenčianskeho regiónu a  knihovníkov monitorovala  

periodiká a regionálne dokumenty a poskytla im 2 115 adresných informácií z oblasti  

ich profesionálneho záujmu, 

 kniţnica poskytla na poţiadanie pouţívateľov  20 997 registrovaných 

bibliografických a faktografických informácií, zo všetkých oblastí hospodárskeho,  

politického, spoločenského a kultúrneho ţivota spoločnosti a informácií súvisiacich  

s Informačným miestom Rady Európy,  kontaktným miestom Úradu priemyselného  

vlastníctva a Parlamentnou kniţnicou NR SR, ktorých kontaktné pracoviská  sú  



umiestnené v kniţnici, 

 kniţnica poskytla 226 náročných regionálnych bibliografických informácií, 

 osobitnú pozornosť venovala individuálnym a kolektívnym  konzultáciám  

o regionálnych dokumentoch, osobnostiach a udalostiach, 

 archivovala a dokumentovala edičnú a publikačnú činnosť kniţnice, články  o kniţnici  

a budovala archív fotodokumentácie, 

 realizovala informatickú výchovu, 79 informatických hodín pre ţiakov ZŠ a 70  

informatických  hodín pre študentov SŠ. 

V záujme skvalitnenia informačných sluţieb budovala v študovniach, v oddelení 

odbornej i krásnej literatúry, v úseku hudobných fondov a v čitárni, internú knižnično-

informačnú databázu INFO. 

V snahe  maximálne uspokojovať informačné poţiadavky pouţívateľov  kniţnica, 

 v  súlade s programom elektronizácie,  budovala elektronické faktografické a bibliografické 

databázy a pokračovala i v budovaní klasických katalógov a kartoték;   autorský katalóg, 

 ţánrovú kartotéku  beletrie a čitateľské katalógy a kartotéky v dislokovaných pracoviskách. 

 Kniţnica  pravidelne informovala  na stránkach regionálnej a odbornej tlače o 

regionálnych  výročiach a udalostiach formou kalendára. 

 

5. Edičná a publikačná činnosť 

Publikačná činnosť pracovníkov kniţnice bola zameraná na propagáciu a zviditeľňovanie 

sluţieb kniţnice a na jej aktivity. 

Edičnú činnosť prezentovalo  vydávanie zborníkov, metodických materiálov, registrujúcej 

regionálnej bibliografie, bibliografických letákov pre potreby pouţívateľov a návštevníkov 

kolektívnych podujatí a materiály dokumentujúce činnosť verejných a regionálnych kniţníc 

v trenčianskom regióne a Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Edícia Publikácie 

 ...sláva národa hodna je obetí... Zborník próz z literárnej súťaţe venovanej 

sprítomneniu myšlienok J.M. Hurbana 2007-2008. - ISBN 978-80-85135-31-2. – 59 s. 

 Švajdleníková, Katarína: Vzbura príslušníkov 71. pešieho pluku v Kragujevci v roku 

1918: Výberová bibliografia. - ISBN 978-80-85135-32-9. - 28 s. 

 Tvrdoňová, Jana: Rákocziho povstanie a bitka pri Trenčíne v roku 1708: Výberová 

bibliografia 

 Bzdúšková, Janka: Zoznam  periodík 2008. 

 Struhárová, Eva: Kalendár výročí osobností a udalostí okresov Bánovce nad Bebravou, 

Nové Mesto nad Váhom a Trenčín v roku 2009 

 Priestor 2008: Literárny klub Omega.Trenčín: Literárny klub Omega pri Verejnej 

kniţnici Michala Rešetku, Trenčín. - ISBN 978-80-85135-33-6. – 48 s. 

 Píšem, píšeš, píšeme ... Zborník ocenených literárnych prác ţiakov ZŠ Trenčianskeho 

kraja. VI. ročník. Trenčín: Verejná kniţnica M. Rešetku, 2008. – 39 s. 

Edícia Bibliografia 

 Ďurkechová, Darina: Jana Juráňová: bibliografický leták 

 Ďurkechová, Darina: Ľubica Kepštová: bibliografický leták 

 Ďurkechová, Darina Rozprávky Hansa Christiana Andersena: bibliografický leták 

 Struhárová, Eva: Jozef Lehocký: bibliografický leták 

 Struhárová, Eva: Katarína Hudecová: výberová bibliografia 

 



 

Edícia Dokumentácia 

 Plán činnosti na rok 2008. – 17 s. 

 Verejné kniţnice Trenčianskeho samosprávneho kraja : Vyhodnotenie činnosti kniţníc   

za rok 2007. – 14 s. 

 Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia kniţnice za rok I. polrok 2008. – 33 s. 

 Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia kniţnice za rok 2007. – 37 s. 

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

Bánovce nad Bebravou a Myjavou za rok 2007 

 

Publikačná činnosť o kniţnici – príloha č. 2 

 

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 

VK MR. 

  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, 

 zabezpečovala úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom kniţnično-

informačných sluţieb verejnosti prostredníctvom kniţničného systému v TSK,  

 zosumarizovala Ročné výkazy KULT 10-01 o kniţniciach za r. 2007 za Trenčiansky 

kraj a odoslala SNK, 

 metodicky usmerňovala implementáciu nového KIS Clavius v rámci novovytvoreného 

Regionálneho kniţničného informačného systému, 

 zorganizovala školenie ku katalogizačným pravidlám MARC 21 pre pracovníkov 

kultúrnych organizácii v zriaďovacej pôsobnosti TSK, 

 podieľala sa na organizácii 2-dňového školenia ku KIS Clavius pre pracovníkov 

kultúrnych organizácií  v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 

 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 

2007 za účasti zástupcov oddelenia 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, 

 uskutočnila krajskú poradu bibliografov a metodikov regionálnych kniţníc TSK, 

 distribuovala na poţiadanie MK SR a Odboru pre kniţničný systém SNK odborné 

knihovnícke poţiadavky, materiály a publikácie v regióne, 

 uskutočnila metodické návštevy 2 regionálnych kniţníc; 

 



b) v regionálnej pôsobnosti 

 poskytovala metodickú pomoc a poradenské sluţby mestským a obecným kniţniciam 

(50 telefonických konzultácií), kniţniciam iných typov v regióne a ich zriaďovateľom 

alebo zakladateľom pri riešení kniţničných problémov a elektronizácii kniţničných 

procesov, zaškoľovala knihovníkov obecných kniţníc, uskutočnila metodické návštevy 

3 mestských a 14 obecných kniţníc, 

 poskytovala odborné konzultácie k elektronizácii kniţničných procesov v kniţniciach 

regiónu, 

 spracovala Ročné výkazy KULT 10-01 o kniţniciach za r. 2007 klasickou 

a elektronickou formou, údaje pre vlastnú potrebu zálohovala; zhromaţdila a spracovala 

štatistické údaje o činnosti verejných kniţníc okresov Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, 

Bánovce n/Bebravou a Myjava, 

c) v rámci knižnice 

 garantovala, koordinovala a vykonávala implementáciu KIS Clavius vo všetkých 

pracoviskách VKMR, 

 komunikovala s firmou Lanius v prípade poruchy, opráv alebo iných nezrovnalostiach 

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

kniţnično-informačného systému,  

 pri zavádzaní KIS Clavius a e-mailovej pošty Teamware Office na jednotlivé 

pracoviská VKMR metodicky usmerňovala a  poskytovala odbornú inštruktáţ,  

 aktualizovala www stránky kniţnice a údaje o kniţnici na stránkach iných organizácií, 

 zhromaţďovala poţiadavky na servis a návrhy na zmeny v počítačovom 

vybavení, komunikovala s technikom za účelom ich realizácie, 

 budovala a dopĺňala elektronickú databázu KNIHA – informácie o kniţniciach 

a knihovníctve na Slovensku, 

 poţičiavala odbornú knihovnícku literatúru, 

d) vypracované materiály pre zriaďovacie, metodické a iné orgány 

 plán a vyhodnotenie činnosti kniţnice, 

 prehľad o podaných projektoch VKMR na r. 2008 a ich realizácii pre TSK, 

 prehľad vybraných ukazovateľov za rok 2007 pre Štatistický úrad SR – Krajskú správu 

v Trenčíne, 

 dotazník k ročnej aktualizácii údajov  o kniţnici pre CVTI SR, 

 dotazník na zistenie záujmu knihovníkov o marketingové aktivity v slovenských 

kniţniciach pre pracovnú skupinu Marketing a riadenie kniţníc, 

 pripomienky k návrhu programu stretnutia so zástupcami ZMOS a údaje o financovaní 

kniţnice mestom pre OKS SR SNK Martin, 

 dotazník o vyuţívaní  verejného bezplatného prístupového bodu  na internet kniţnicami, 

 pripomienky k Ročnému výkazu o kniţnici... KULT (MK SR) 10-01, 

 

7. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli zamerané na propagovanie 

pôvodnej slovenskej krásnej i odbornej literatúry a zoznamovanie verejnosti s jej autormi 

prostredníctvom besied, prezentácií kníh,  diskusných klubov, s dôrazom na oboznamovanie 

verejnosti so spisovateľmi,  amatérskymi autormi a  významnými osobnosťami  Trenčína 

a trenčianskeho regiónu.  Konali sa  pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja pre 

registrovaných pouţívateľov a širokú verejnosť, v záujme  získavania ďalších potenciálnych 

pouţívateľov kniţnice.  



Kniţnica  uskutočnila 418 podujatí, z toho 245 pre    deti. Zúčastnilo sa ich  8 987 

návštevníkov. V priestoroch kniţnice bolo inštalovaných  137  výstav a 34 propagačných 

panelov. 

 Ťaţiskové aktivity kniţnica zorganizovala v rámci Týždňa slovenských knižníc 

a Týždňa otvorených dverí  od 10.3.do 15.3.2008 a na záver Roku J.M.Hurbana. 

VKMR sa zameriavala  na organizovanie voľnočasových aktivít detí s dôrazom na 

upevňovanie ich  čitateľských návykov a  prehlbovala u detí schopnosť orientovať sa 

v elektronických informačných zdrojoch. 
Kniţnica sa zapojila do medzinárodného projektu „Čítajme si ...“, ktorý pre deti, 

organizoval UNICEF spolu s Linkou detskej istoty, v ktorom išlo o najpočetnejší detský 

čitateľský maratón. 

V spolupráci s Veľvyslanectvom USA a Slovenskou národnou kniţnicou VKMR 

zorganizovala vernisáţ a sprístupnila trenčianskej  verejnosti putovnú medzinárodnú výstavu 

„Slovensko, Slováci, súvislosti na historických fotografiách a pohľadniciach“.  

 

Podujatia cyklicky sa opakujúce: 

 Poznávame Trenčanov“  - cyklus podujatí, VKMR  predstavila trenčianskej verejnosti 

25 literátov s blízkym vzťahom k Trenčínu , prípadne prezentovala nové publikácie uţ 

predstavených literátov:  Slava Kalného, Trixy   Pospíšilovú-Čelkovú, Jozefa 

Koreného, Jána Komorovského, Jozefa Lehockého, Irenu Brežnú,  Juraja Čelku, 

Karola Pádivého, Jaroslava Pádivého , Rudolfa Dobiáša, Igora Majzlana, Ruženu 

Viskupičovú, Kornela Földváriho, Ivana Englera, Margitu Ivaničkovú, Jozefa 

Karlíka, Martu Halečkovú a výtvarníka, spisovateľa Juraja Oravca,.  

 Literáti  so vzťahom k  Trenčianskemu kraju  - na 6  podujatiach VKMR predstavila  

6 literátov so vzťahom k TSK:  Katarínu Hudecovú, Silvestra Lavríka, Karola D. 

Horvátha, Milana Húževku, Annu Černochovú,   Jána Maršálka a   výtvarníka 

Jozefa Vydrnáka, 

 Babi, pošli mi to mejlom - inštruktáţe na zvládnutie základov práce s PC 

a komunikácie prostredníctvom e-mailovej pošty pre seniorov - dôchodcov ktoré 

absolvovalo 54 účastníkov,  

  Duševné zdravie – duševné ochorenia- prednášky a diskusie s odborníkmi, 

organizované Ligou za duševné zdravia – OZ Ars Vivendi v kniţnici, 

  Literárny klub OMEGA – stretnutia členov LK a hostí pri literatúre - kaţdý prvý 

štvrtok v mesiaci, 

 Svet stále lásku má“ – 24 predvianočných hodín pre deti z Detského domova 

Lastovička  a deti zo ZŠ v Trenčíne ( celonočné podujatie) 

 „Čítajme všetci - čítanie je super“ 44. ročník projektu zameraného na podporu 

čítania školopovinnej mládeţe, slávnostne vyhodnotený v júni, za prítomnosti  

spisovateľky Ľubice Kepštovej, ktorého sa zúčastnili deti a knihovničky z Knihovny 

B.B.Buchlovana v Uherskom Hradišti, 

  v rámci cezhraničnej spolupráce  absolvovali detskí čitatelia z Uherského Hradišťa 

spolu s knihovníčkami, 2-dňovú návštevu Trenčína a Povaţskej Bystrice s bohatým 

programom, 

 Noc s Andersenom - medzinárodná internetová konferencia.  Kniţnica  v Opatovej 

n/V. zaujala svojich detských čitateľov  kreativitou, hravosťou interaktivitou 

celonočného  programu, 

 Papučová noc v knižnici  alebo Hurá, ja spím v knižnici!  Pozvánka pre deti , ktoré 

ešte neboli v kniţnici  



 „Malý recitátor“ – súťaţ v recitovaní pre deti z MŠ, 

 pravidelne sa deti stretávali v kluboch, napr. v Klube D ( dievčatá), v Klube8 

(Osmijanko)sa deti venovali kniţkám a rôznym aktivitám vydavateľstva BUVIK, 

v Knižničnom 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, počas jarných a letných 

prázdnin sa deti na viacerých pracoviskách kniţnice stretávali v jarných a letných 

prázdninových superkluboch, 

 prostredníctvom exkurzií a hodín informatickej výchovy ţiakov ZŠ kniţnica 

dopĺňala vyučovací proces. 

 

Literárne súťaže pre deti, mládež i dospelých:                                                 

 6. ročník literárnej súťaţe ţiakov ZŠ Trenčianskeho kraja Píšem, píšeš, píšeme...za 

účasti spisovateľov Milana Húţevku a Jána Maršálka, predsedu LK Omega, 

 ..sláva národa hodna je obetí...  na záver Roku J.M.Hurbana vydala zborník próz 

z literárnej súťaţe venovanej sprítomneniu myšlienok J.M. Hurbana,  

 „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“ – vyhodnotenie 16. ročníka celoslovenskej 

literárnej súťaţe Jozefa Braneckého pre mládeţ a dospelých, za účasti spisovateľov 

Jaroslava Rezníka, Margity Ivaničkovej a Jána Maršálka, 

 v rámci pripravovaného mikroprojektu Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 

„Dúhový svet“, zorganizovala 3 stretnutia  s participujúcimi kniţnicami. Spoločne 

zjednotili  kritériá literárnych súťaţí v Trenčianskom a Zlínskom  kraji, ktoré budú 

prebiehať  po akceptácii projektu  

 

  Pri  organizovaní podujatí kniţnica spolupracovala so všetkými typmi školských 

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

vzdelávacími a spoločenskými organizáciami,  spolkami, klubmi a občianskymi zdruţeniami.  

 Kniţnica  poskytovala svoje priestory na výstavy a prezentácie výtvarných prác.  
                                                              

 Všetky uskutočnené podujatia kniţnice boli určené nielen jej registrovaným 

pouţívateľom  ale aj širokej verejnosti. Pozvánky na podujatia i šoty z jednotlivých aktivít 

vysielala Trenčianska televízia, Slovenský rozhlas, boli uverejňované v regionálnej i 

celoslovenskej  tlači. 

 

Ťaţiskové podujatia – príloha č. 3 

 

8. Elektronizácia kniţnično-informačných procesov 

   Prostredníctvom projektu TSK na vytvorenie Regionálneho kniţničného informačného 

systému boli všetky pracoviská VKMR  pripojené na sieť a spoločný server v TSK a spoločnú 

e-mailovú poštu Teamware Office. Vo VKMR bol etapovite implementovaný nový KIS 

Clavius vo všetkých pracoviskách. Následne boli do Regionálneho kniţničného informačného 

systému  zapojené 2 regionálne kniţnice a 9 ďalších kultúrnych zariadení v pôsobnosti TSK. 

 Pri elektronizácii kniţnično-informačných procesov VKMR vyuţívala moduly akvizície 

všetkých druhov dokumentov, katalogizácie kníh, máp a hudobnín, evidenciu periodík, 

analytický popis článkov, OPAC (vyhľadávanie, rešerše), CLEX (sluţby-výpoţičný 

protokol), www katalóg, zdieľanú katalogizáciu, e-maily čitateľom, REGIO (regionálne 

databázy).                                          

    



          V r. 2008 pracovali v rutinnej prevádzke v KIS Clavius nasledovné  pracoviská: Nám.  

SNP 2, úsek literatúry pre deti a mládeţ na Hasičskej ul., Juh a Dlhé Hony, ktoré poskytovali 

verejnosti plnoautomatizované kniţnično-informačné sluţby.    

   K 31.12.2008 kniţnica vykazovala 73 osobných počítačov, 2 notebooky a 3 servery, 

z toho kniţnica vlastnila 64 osobných počítačov, 2 notebooky a 2 servery (pracovné stanice 

boli pripojené na server Windows Svr Std 2003 a server Linux).  

  Kniţnica, ako Kontaktné informačné miesto pre oblasť patentových informácií, 

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

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. VKMR ich získala  do bezodplatného zapožičania prostredníctvom 

zapojenia sa do celoslovenského projektu MK SR Informatizácia knižníc (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 vyhľadávanie v on-line katalógu kniţnice pouţívateľom slúţili 2 PC v odd. 

odbornej  literatúry  a 1 PC v odd. krásnej literatúry. 

 Kniţnica bola naďalej mikrovlnne pripojená na sieť SANET (Slovenská akademická 

dátová sieť) s rýchlosťou pripojenia 2Mb/s, od decembra 2007 i na internetovú sieť 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Na internet bolo v kniţnici pripojených 58 pracovných staníc (nárast o 6 PC: 1PC 

Kubra, 1 PC Opatová n/Váhom, 2 PC Dlhé Hony, 1 PC literatúra pre deti a mládeţ,  1 PC 

hudobné fondy a zvukové knihy),  z toho 24 PC s pripojením na internet pre verejnosť. 

Kniţnica vlastnila 1 mobilné pripojenie na internet. 

   Ponuku prezerať www 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 14 900 používateľov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  PODROBNÉ  ČLENENIE  HOSPODÁRENIA  S  FINANČNÝMI         

        PROSTRIEDKAMI   TRENČIANSKEHO  SAMOSPRÁVNEHO   KRAJA                      

        ZA   ROK    2008 

 

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 

31.12.2008 

 

Funkčná klasifikácia: 08205: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Daniela Drhová 

Dátum: 21.01.2009 

Schválil: Mgr. Lýdia Brezová 

 

Podrobný rozpis hospodárenia s finančnými prostriedkami je k dispozícii vo viazanej 

forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2008 

Ukazovateľ 
Mer. 

jedn. 

Plán 

2008 

Skutočnosť 

k 31.12.2008 

Percento 

 plnenia 

Kniţničné jednotky spolu k.j. 253 120 

253 120 

250 405 

250 405 

98,93 

98,93 Počet odoberaných titulov periodík titul 400 384 96,00 

Výpoţičky spolu k.j. 500 570 396 812 79,27 

v tom:    odborná literatúra pre dospelých k.j. 197 020 145 638 73,92 

krásna literatúra pre dospelých k.j. 147 710 111 027 75,17 

odborná literatúra pre deti k.j. 14 030 13 454 95,89 

krásna literatúra pre deti k.j. 41 780 40 953 98,02 

výpoţičky periodík k.j. 100 030 85 740 85,71 

z výpoţičiek spolu špeciálne dokumenty k.j. 4 230 3 202 75,70 

- z toho elektronické dokumenty k.j. 680 436 64,12 

              audiovizuálne dokumenty k.j. 1 500 936 62,40 

               iné k.j. 2 040 1 830 89,71 

Prezenčné výpoţičky z celk. počtu výpoţ. k.j. 116 930 101 287 86,62 

MVS iným kniţniciam k.j.  352  

MVS z iných kniţníc k.j.  176  

Internet ako zdroj informácií osoba  13 237  

Počet prístupov na internet* vstup  180 751  

Počet výpoţičiek na 1 obyvateľa k.j. 8,80 6,97 79,20 

Počet výpoţičiek na 1 registr. pouţívateľa k.j. 40,98 36,61 89,34 

Registrovaní pouţívatelia  osoba 12 220 10 840 88,71 

z toho deti do 15 rokov osoba 2 190 1 854 84,66 

% pouţívateľov z počtu obyvateľov osoba 21,48 19,05 88,69 

Počet návštevníkov kniţnice spolu osoba 188 000 162 584 86,48 

 - z toho počet účastníkov podujatí osoba 9 270 8 987 96,95 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia podujat. 250 418 167,20 

Registrované bibliografické  a faktografické informácie inform.  20 997  

Počet vypracovaných rešerší titul  190  

Počet pobočiek pobočka 4 4 100 

Počet obyvateľov osoba  56 900  

Počet školopovinnej mládeţe osoba  4 300  

     

 

* vstupy na internetové stránky ako elektronické informačné pramene (údaj sledovaný iba v MUŠ a IpV) 

 



                                                                                                                                                               Príloha č. 2 

 

Publikačná činnosť 

I. pracovníkov kniţnice 

 

es 

Regionálne periodiká stredného Povaţia v minulosti a prítomnosti. 

In: Info Trenčín. – Roč. 10, č. 1 (10.1.2008), s. 8-9 

 

Mgr. Brezová, Lýdia 

Internetizácia  a verejný internet vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne a verejných 

kniţniciach v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

In: Bulletin Slovenskej asociácie kniţníc. – Roč. 16, č. 1 (2008), s. 30-32 

 

Struhárová, Eva 

Kultúra a osveta v tlači. 

In: Kultúrne spektrum. – Roč. 18, č. 1-2 (2008), s. 18-19 

 

Struhárová, Eva 

Regionálne periodiká na strednom Povaţí v minulosti a prítomnosti. 

In: Kultúrne spektrum. – Roč. 18, č. 1-2 (2008), s. 19-20 

 

[Martinák, Peter] 

Verím, ţe čitateľ preţije. [Kornel Földvári - Literárne kino 29.9.2008] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 1, č. 8 (2008), s. 1,7 

 

Martinák, Peter 

Filantropia je systematická záleţitosť. [Rozhovor s Alenou Karasovou z Trenčianskej 

nadácie] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 1, č. 9 (2008), s. 1,6 

 

Martinák, Peter 

Trenčan Ivan Engler – svetová kapacita. [Ivan Engler – beseda 22.10.2008] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 1, č. 9 (2008), s. 6 

 

Struhárová, Eva 

Odporúčajúca bibliografia: Kultúra a osveta v tlači. 

In: Kultúrne spektrum. – Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 20-21 

 

Martinák, Peter 

Pyţamkáči v srdciach detí. [Margita Ivaničková - beseda o knihe Pyţamkáči v kniţnici na 

pobočke Juh 25.11.2008] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 1, č. 10 (2008), s. 13 

 

 



Martinák, Peter 

Čierni baróni. [Pomocné technické prápory v Československu – dejiny] 

In: Týţdeň. – Roč. 5. č.49 (1.12.2008), s. 60-61 

 

Sedláková, Zuzana 

Ţiaci mu venovali časopis: Seminár k výročiu narodenia Jána Smreka. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 46 (18.11.2008), s. 11 

 

Sedláková, Zuzana 

Banáš radil, ako sa stať úspešným politikom. [Jozef Banáš prezentácia knihy Zóna nadšenia 

a Ľuboš Jurík prezentácia knihy Slovenský bigbít 18.11.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 47 (24.11.2008), s. 6 

 

II. o kniţnici 

 

r 

Znovuzrodenie Rudolfa Dobiáša. [Rudolf Dobiáš – prezentácia knihy Znovuzrodenie 

25.1.2008] 

In: Kniţná revue. – Roč. 18, č. 4 (13.2.2008), s. 2 

 

Čelková, Lýdia 

1000 dobrých kníh. [Projekt 1000 dobrých kníh na Slovensku – zmienky o VKMR]  

In: Kniţná revue. – Roč. 18, č. 4 (13.2.2008), s. 3 

 

Ţiak, Jozef 

Slovenské modré barety. [Jozef Korený – prezentácia publikácie Slovenské modré barety 

v sluţbe mieru 27.2.2008]  

In: Obrana. – Roč. 16, č. 3 (2008), s. 34 

 

J.J.-B. 

Sprítomnili myšlienky J. M. Hurbana. [Vyhodnotenie literárnej súťaţe venovanej myšlienkam 

J. M. Hurbana] 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 19(23), č. 4 (26.2.2008), s. 10 

 

Uličianska, Zuzana 

Sliepky, ktoré lietajú, neznášajú vajíčka. [Irena Breţná – prezentácia knihy Na slepačích 

krídlach 3.4.2008] 

In: Sme. – Roč. 16, č. 78 (3.4.2008), príl. Kultúra s. 27 

 

Veliký, Ivo 

Boţí štát v pralesoch a savanách Paraguaja. [Ján Komorovský – prezentácia knihy Boţí štát v  

pralesoch a savanách Paraguaja 10.4.2008]  

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 1, č. nie je uvedené (1.5.2008), s. 13 

 

Rudolf Dobiáš vydal ďalšiu knihu. [Rudolf Dobiáš – prezentácia knihy Znovuzrodenie 

25.1.2008] 

In: Revue Trenčín. – Roč. 3, č. 1 (2008), s. 68-69 



 

Pútavý pohľad na niekdajšiu Bratislavu a Trenčín. [Slavo Kalný – prezentácia knihy 

Bombardovanie Apolky  14.2.2008] 

In: Revue Trenčín. – Roč. 3, č. 1 (2008), s. 70-72 

 

Kucianová, Anna 

Bibliografická činnosť v regionálnych kniţniciach SR v roku 2006. [Hodnotenie 

bibliografickej činnosti VKMR Trenčín a regionálnych kniţníc TSK] 

In: Kniţnica. – Roč. 9, č. 4 (2008), s. 40-43 

 

Jupka 

Slováci, ktorí zmenili Ameriku. [Slovensko, Slováci, súvislosti na historických fotografiách 

a pohľadniciach – otvorenie výstavy 22.4.2008]  

In: Pardon. – Roč. 16, č. 17 (26.4.2008), s. 30 

 

Straková, Renata 

Wieczór literacki w Trenczynie. [Literárny klub Omega – Literárna noc 2008 25.7.2008]  

In: Monitor polonijny. – Roč. 13, č. 9 (2008), s. 14-15 

 

V priestoroch Verejnej kniţnice M. Rešetku...[Prezentácia Biografického lexikónu Slovenska 

zv. III. 28.2.2008] 

In: Kultúrne spektrum. – Roč. 18, č. 1-2 (2008), s. 11 

 

Henčelová, Vlasta 

Obrázky kraja krstili rodnou zemou, zrnom a uhlím. [Krst publikácie Trenčiansky 

samosprávny kraj – Obrázky  kraja 25.9.2008] 

In: Obecné noviny. – Roč. 18, č. 41 (7.10.2008), s. 24 

 

jupka 

Výnimočné stretnutie s uznávaným rodákom. [Ivan Engler – beseda 22.10.2008] 

In: Pardon. – Roč. 16, č. 44 (1.11.2008), s. 26 

 

Vargová-Hábovčíková, Bohuslava 

Doma v poézii. [Ruţena Šípková, členka lit. klubu Omega – kniha Popoluška – recenzie] 

In: Literárny (dvoj)týţdenník. – Roč. 21, č. 7-8 (27.2.2008), s. 12 

 

Info Trenčín 

 

jč 

Rok J. M. Hurbana zavŕšili súťaţou. [Vyhodnotenie literárnej súťaţe venovanej myšlienkam 

J. M. Hurbana 19.12.2007] 

In: Info Trenčín. – Roč. 10, č. 1 (10.1.2008), s. 2 

 

 

 



 

jč 

Drahoslav Machala predstavil novú knihu Šľachtické rody. [Drahoslav Machala – prezentácia 

publikácie Šľachtické rody 29.11.2007] 

In: Info Trenčín. – Roč. 10, č. 1 (10.1.2008), s. 11 

 

jč 

Jedinečná kniha pre milovníkov histórie a koní. [Pavel Dvořák a Daniela Dvořáková – 

prezentácia knihy Kôň v umení 4.12.2007] 

In: Info Trenčín. – Roč. 10, č. 1 (10.1.2008), s. 11 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 1 (10.1.2008), s. 12 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 2 (24.1.2008), s. 13 

 

Kuţela, Leo 

Rozprávkar Harry odišiel na vysnívaný Rozprávkový ostrov. [Zmienky o VKMR] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 3 (7.2.2008), s. 11 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 3 (7.2.2008), s. 13 

 

jč 

Rudolf Dobiáš prezentoval svoju novú knihu Znovuzrodenie. [Rudolf Dobiáš – prezentácia 

knihy Znovuzrodenie 25.1.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 4 (21.2.2008), s. 11 

 

Kultúrne pozvánky.  

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 4 (21.2.2008), s. 12 

 

jč 

Slavo Kalný: Bombardovanie Apolky. [Slavo Kalný – prezentácia knihy Bombardovanie 

Apolky  14.2.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 5 (6.3.2008), s. 10 

 

jč 

Nová kniha Jozefa Koreného. [Jozef Korený – prezentácia publikácie Slovenské modré barety 

v sluţbe mieru 27.2.2008]   

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 5 (6.3.2008), s. 10 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 5 (6.3.2008), s. 12-13 

 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 6 (20.3.2008), s. 12 



 

 

Vynikajúca úroveň ţien nad 25 rokov na Vansovej Lomničke. [Krajské kolo umeleckého 

prednesu poézie a prózy 18.3.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 7 (3.4.2008), s. 11 

 

jč 

V rozprávke je to aj tak. [Literárna a výtvarná súťaţ detí V rozprávke je to tak – vyhodnotenie 

7.3.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 7 (3.4.2008), s. 11 

 

jč 

Významné ţeny Trenčianskeho kraja. [Významné ţeny Trenčianskeho kraja – prezentácia 

biografického slovníka 12.3.2008]  

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 7 (3.4.2008), s. 11 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 7 (3.4.2008), s. 12-13 

 

la 

Romantická polnočná cesta na cintorín. [Noc s Andersenom – pobočka Opatová 28.3.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 8 (17.4.2008), s. 7 

 

la 

Andersen s Paulendom v ZŠ na Bezručovej ulici. [Zmienka o VKMR] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 8 (17.4.2008), s. 7 

 

la 

Svetové premiéry dvoch Solovičových hier boli v Trenčíne. [Ján Solovič – prezentácia knihy 

Moje radosti 27.3.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 8 (17.4.2008), s. 10 

 

jč 

S humorom o váţnych veciach. [Irena Breţná – prezentácia knihy Na slepačích krídlach 

3.4.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 8 (17.4.2008), s. 10 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 8 (17.4.2008), s. 12 

 

jč 

Boţí štát v pralesoch a savanách Paraguaya. [Ján Komorovský – prezentácia publikácie Boţí 

štát v pralesoch a savanách Paraguaya 10.4.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 9 (7.5.2008), s. 11 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 9 (7.5.2008), s. 12-13 



 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 10 (22.5.2008), s. 12 

 

jč 

Slováci pomáhali v USA budovať demokraciu a prosperitu. [Slovensko, Slováci, súvislosti na 

historických fotografiách a pohľadniciach – otvorenie výstavy 22.4.2008]  

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 11 (5.6.2008), s. 10 

 

jč 

Stretnutie s textárkou, poetkou a prozaičkou Katarínou Hudecovou. [Katarína Hudecová – 

prezentácia knihy Trblietanie medzi mrakmi 29.4.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 11 (5.6.2008), s. 10 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 11 (5.6.2008), s. 13 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 12 (19.6.2008), s. 12 

 

jč 

Vyhodnotenie čitateľskej súťaţe. [Čítajme všetci, čítanie je super – vyhodnotenie súťaţe 

24.6.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 13 (3.7.2008), s. 5 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 13 (3.7.2008), s. 12 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 14 (17.7.2008), s. 12 

 

jč 

Prezentácia knihy Karol Pádivý – v spomienkach a dokumentoch. [Jaroslav Pádivý – prezen-

tácia knihy Karol Pádivý - v spomienkach a dokumentoch 25.6.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 15 (31.7.2008), s. 4 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 15 (31.7.2008), s. 12-13 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 16 (14.8.2008), s. 12-13 

 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 17 (28.8.2008), s. 12 

 



 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 18 (11.9.2008), s. 12 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 19 (25.9.2008), s. 12 

 

la 

V literárnom kine KK Bagalu...[Literárne kino – Kornel Földvári, Koloman Kertész Bagala, 

Kazo Kanala 26.9.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 20 (9.10.2008), s. 8 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 20 (9.10.2008), s. 12 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 21 (23.10.2008), s. 12 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 22 (6.11.2008), s. 12 

 

la 

Papučková noc v kniţnici v Opatovej. [Podujatie Papučková noc v kniţnici v Opatovej 

7.11.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 23 (20.11.2008), s. 7 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 23 (20.11.2008), s. 12 

 

la 

Literárna súťaţ J. Braneckého s nárokom na občiansky preukaz. [Vyhodnotenie 

celoslovenskej literárnej súťaţe Studňa sa tajne s daţďom zhovára 25.12.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 24 (4.12.2008), s. 10 

 

jč 

Jozef Banáš a Ľuboš Jurík sa predstavili študentom. [Jozef Banáš prezentácia knihy Zóna 

nadšenia a Ľuboš Jurík prezentácia knihy Slovenský bigbít 18.11.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 24 (4.12.2008), s. 11 

 

la 

Pyţamkáči sa stretli s deťmi na Juhu. [Margita Ivaničková - beseda o knihe Pyţamkáči 

v kniţnici na pobočke Juh 25.11.2008] 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 24 (4.12.2008), s. 11 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 24 (4.12.2008), s. 12 



 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 10, č. 25 (18.12.2008), s. 12 

 

Trenčianske noviny 

 

Sedláková, Ľuboslava 

Z prác vydajú zborník. Do literárnej súťaţe prispelo 35 autorov. [Vyhodnotenie literárnej 

súťaţe venovanej myšlienkam J. M. Hurbana 19.12.2007] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 1 (7.1.2008), s. 6 

 

Límová, Zuzana 

Tvorba ako terapia. [Rudolf Dobiáš – prezentácia knihy Znovuzrodenie 25.1.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 4 (28.1.2008), s. 14 

 

Kaššovicová, Barbora 

Nevidiaci môţu knihy aj počúvať. [Zvukové knihy v hudobnom oddelení VKMR Trenčín] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 5 (4.2.2008), s. 13 

 

Koppiová, Andrea 

Kniha o najmladšej špiónke z Trenčína. [Slavo Kalný – prezentácia knihy Bombardovanie 

Apolky  14.2.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 7 (18.2.2008), s. 8 

 

BK-TN 

Predstavia zborník próz. [Prezentácia zborníka próz z literárnej súťaţe venovanej myšlienkam 

J. M. Hurbana 28.2.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 8 (25.2.2008), s. 13 

 

Kaššovicová, Barbora 

Modré barety pokrstili púštnym pieskom. [Jozef Korený – prezentácia publikácie Slovenské 

modré barety v sluţbe mieru 27.2.2008]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 9 (3.3.2008), s. 14 

 

MS, BK, ĽS 

Ukončili rok J. M. Hurbana. [Rok J.M. Hurbana – ukončenie. Zmienky o VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 9 (3.3.2008), s. 14 

 

Koppiová, Andrea 

Rozprávky sú vízie a podobenstvá o dobre a zle. [Literárna a výtvarná súťaţ detí V rozprávke 

je to tak – vyhodnotenie 7.3.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 10 (10.3.2008), s. 14 

 

 

Kaššovicová, Barbora 

V kniţnici pripravili bohatý marcový program. [Marec mesiac knihy – podujatia VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 10 (10.3.2008), s. 15 



 

Kaššovicová, Barbora 

V kniţniciach besedovali, prezentovali a riešili kvízy. [Týţdeň slovenských kniţníc – 

podujatia VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 11 (17.3.2008), s. 6 

 

Koppiová, Andrea 

Univerzitný profesor píše o krajine, v ktorej nebol. [Ján Komorovský – prezentácia publikácie 

Boţí štát v pralesoch a savanách Paraguaya 10.4.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 15 (14.4.2008), s. 14 

 

Límová, Zuzana 

Anička Jurkovičová a Beatles spolu v kniţnici. [Slovensko, Slováci, súvislosti na historických 

fotografiách a pohľadniciach – otvorenie výstavy 22.4.2008]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 17 (28.4.2008), s. 6 

 

Kaššovicová, Barbora 

Jubileum oslávila krstom svojej najnovšej knihy. [Katarína Hudecová – prezentácia knihy 

Trblietanie medzi mrakmi 29.4.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 18 (5.5.2008), s. 6 

 

Límová, Zuzana 

Deti, ktoré čítajú, sa lepšie učia a majú väčšiu predstavivosť. [Rozhovor s Máriou Plevovou, 

pracovníčkou ODM VKMR]. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 19 (12.5.2008), s. 6 

 

Kaššovicová, Barbora 

Kniha Voda a chlad má povzbudiť k otuţovaniu. [Juraj Čelko,... – prezentácia knihy Voda 

a chlad 12.6.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 25 (23.6.2008), s. 6 

 

Kaššovicová, Barbora 

Otca si uctil knihou. [Jaroslav Pádivý – prezentácia publikácie Karol Pádivý v spomienkach 

a dokumentoch 25.6.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 26 (30.6.2008), s. 8 

 

Lešková, Mária 

Príbeh o psovi Bukym. [Igor Majzlan - beseda o knihe Príbeh psa Bukyho – VKMR pobočka 

Dlhé Hony 24.6.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 30 (28.7.2008), s. 8 

 

AK 

Vyhodnotili najlepších moduritových policajtov. [Vyhodnotenie súťaţe prác ţiakov ZŠ - Môj 

policajt v rámci projektu „Správaj sa normálne“ 24.9.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 39 (29.9.2008), s. 6 

AK 

Knihu pokrstili hlinou, zrnom a uhlím. [Krst publikácie Trenčiansky samosprávny kraj – 

Obrázky  kraja 25.9.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 39 (29.9.2008), s. 6 



 

Kaššovicová, Barbora 

Kornel Földvári čítal svoje pamäti sklerotika. [Literárne kino – Kornel Földvári, Koloman 

Kertész Bagala, Kazo Kanala 26.9.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 40 (6.10.2008), s. 8 

  

Kaššovicová, Barbora 

Jeţkove skladby sú Rakovou láskou. [Jan-Matěj Rak  - gitarový koncert Jeţkovy vwoči 

14.10.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 42 (20.10.2008), s. 6 

 

Koppiová, Andrea 

Spisovateľky chcú pestovať vzťah ku knihe. [Viera Švenková, Viera Valachovičová Ryšavá – 

Literárny klub Omega - beseda 16.10.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 42 (20.10.2008), s. 6 

 

Kaššovicová, Barbora 

Ivan Engler si zaspomínal na svoju mladosť v rodnom  Trenčíne. [Ivan Engler – beseda 

22.10.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 43 (27.10.2008), s. 6 

 

Nová publikácia o Trenčianskom kraji. [Krst publikácie Trenčiansky samosprávny kraj – 

Obrázky  kraja 25.9.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 44 (3.11.2008), s. 6 

 

Koppiová, Andrea 

Do kniţnice iba v papučkách. [Podujatie Papučková noc v kniţnici v Opatovej 7.11.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 49, č. 45 (10.11.2008), s. 13 

  

IV. O kniţnici na internete 

 

Trenčianske kniţnice ponúkajú tituly i pre slabozrakých a nevidiacich. [zverejnené 7.1.2008] 

In: http://www.sme.sk/c/3665871/trencianske-kniznice-ponukaju-tituly-i-pre-slabozrakych-a-

nevidiacich.html 

Netradičná výstava v kniţnici. [zverejnené 24.4.2008] In: http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-

samospravny-kraj/aktuality/netradicna-vystava-v-kniznici-m-resetku 

 

Prezentácia dvanástej knihy Kataríny Hudecovej. [zverejnené 30.4.2008] 

In:http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/prezentacia-dvanastej-knihy-

katariny-hudecovej 

 

Krst publikácie Trenčiansky samosprávny kraj. [zverejnené 26.9.2008]In: 

http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/krst-publikacie-trenciansky-

samospravny-kraj 

 

http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/prezentacia-dvanastej-knihy-katariny-hudecovej
http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/prezentacia-dvanastej-knihy-katariny-hudecovej


Príloha č. 3 

 

Ťaţiskové podujatia 

 

a) Podujatia pre používateľov 

Podujatia pre deti 

  Prezentácie, autorské besedy a besedy o knihách 

-   Teenagerky a ich svet. Beseda pre mládeţ s jubilujúcou spisovateľkou Janou Juráňovou, 

- „Ako sa píše rozprávka“ beseda s Rudolfom Dobiášom pre deti na Juhu v Týţdni       

slovenských kniţníc, rámci cyklu  „Poznávame Trenčanov“, 

-  Igor Majzlan: Príbehy psa Bukyho – autorská beseda o knihe pre deti na Dlhých Honoch 

v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“, 

-   beseda  s  regionálnym autorom Milanom Húţevkom  o jeho literárnej tvorbe, 

- spisovateľka a redaktorka časopisu Slniečko Ľubica Kepštová medzi deťmi na podujatí    

„Čítajme všetci,  čítanie je super“, 

 - Igor Majzlan : Príbeh psa Bukyho –  2 stretnutia detí s autorom a beseda o knihe v    

rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“,. 

- „SLIMÁČIK ČIK“ – beseda s akad. maliarom  Jurajom Oravcom, vyhodnotenie  

a vernisáţ výtvarných prác detí z MŠ v Trenčíne za účasti autora rovnomennej kniţky 

a hlavného hodnotiteľa  v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“. 

 

 Iné 

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

nočným programom a  rozprávkami H.Ch. Andersena  pre deti v Opatovej n/V., 

- Píšem, píšeš, píšeme – slávnostné vyhodnotenie krajského kola literárnej súťaţe pre 

ţiakov ZŠ TSK za prítomnosti spisovateľa Milana Húţevku a Jána Maršálka, predsedu 

LK Omega, 

- „Čítajme všetci, čítanie je super“ - 42.ročník medzitriednej a medziškolskej súťaţe ţiakov  

ZŠ v čítaní za prítomnosti  spisovateľky ľubice Kepštovej, 

-  Deň ľudovej rozprávky v slovenských kniţniciach – čítačky, hovory o rozprávke, 

literárno-výtvarný kvíz  pre deti na všetkých pracoviskách pri príleţitosti 180. výročie 

narodenia Pavla Dobšinského, 

- VKMR sa zapojila do medzinárodného projektu „Čítajme si ...“ a  pre deti v OD TESCO 

spoluorganizovala detský čitateľský maratón, 

- „Najkrajšie knihy deťom” – podujatia a výstavy venované Medzinárodnému  dňu  detskej 

knihy (2. apríl), 

- „Deti ako ja“ –zemepisno-etnologický kvíz pre ţiakov ZŠ, 

- „Od Atén po Peking“ – beseda o histórii účasti slovenských olympionikov na OH, 

- Veselé čítačky s Osmijankom, 

- Malý recitátor, Hviezdoslavov Kubín - súťaţe v recitovaní pre deti z MŠ  a ZŠ, 

- „Čitateľský  maratón“ - nonstop prázdninové čítanie, 

- „Legendy starého Trenčína - dievčenský  KLUB „D“,  

- Papučová noc v kniţnici  alebo Hurá, ja spím v kniţnici!  Pozvánka pre deti , ktoré ešte  

neboli v kniţnici - v rámci projektu „Čítajme všetci – čítanie je super“, 

- „ Letí, letí, letí - humor letí  - alebo smiešnôstky a veselôstky“ –  podujatie určené ţiakom     

l. stupňa ZŠ, 



- „Svet stále lásku má“ – 24 predvianočných hodín pre deti Detského domova Lastovička  

a deti zo ZŠ v Trenčíne s bohatým programom z , s výtvarníkmi J.Oravcom, J, Vydrnákom a 

ďalšími zaujímavými ľuďmi, pri literatúre a vianočných zvykoch  pri nonstop čítaní 

rozprávok s vianočnou tematikou, pri objavovaní tajomstiev ukrytých vo svete kníh  a  

zábave po celú noc  – v rámci projektu „Čítajme všetci – čítanie je super“, 

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

kluby v kniţnici, 

-  rozprávkové popoludnia,  čítačky, literárno-výtvarné kvízy, kríţovky, tvorivé dielne, 

- literárne pásma, bibliografické príhovory a výstavy o jubilujúcich spisovateľoch a    

pôvodnej  slovenskej  literárnej tvorbe, 

- prednášky  a diskusie pre ţiakov ZŠ na rôzne témy, napr. o literatúre, počítačoch,    

závislostiach,  

- bezplatné zápisy detí do kniţnice v rámci Týţdňa slovenských kniţníc a Týţdňa 

otvorených dverí, 

-  79  informatické návštev v kniţnici pre ţiakov ZŠ a iné 

 

 Podujatia pre dospelých 
 Autorské besedy a prezentácie kníh 

- prezentácia knihy Rudolfa Dobiáša Znovuzrodenie, za prítomnosti ilustrátora Jozefa    

Vydrnáka v rámci cyklu „Poznávame  Trenčanov“, 

- prezentácia knihy trenčianskeho rodáka Slava Kalného Bombardovanie Apolky. Príbeh  

Špiónky  –  Trenčianky  Trixy   Pospíšilovej-Čelkovej.  V rámci cyklu „Poznávame   

Trenčanov", 

- prezentácia knihy Jozefa Koreného Slovenské modré barety v sluţbe mieru. V rámci    

cyklu „Poznávame Trenčanov“, 

- prezentácia knihy Jána Komorovského Boţí štát v pralesoch a savanách Paraguaja,   

v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“, 

-  „Hovory o súčasnej slovenskej literatúre“ s prozaikom, dramatikom a publicistom    

Silvestrom Lavríkom, spisovateľom, dramaturgom Karolom D. Horváthom ţijúcimi  

v Trenčianskom kraji a pedagogičkou, začínajúcou spisovateľkou Gabrielou Alexovou, 

-   prezentácia publikácie Jozefa Lehockého Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície spod   

Bielych Karpát III  v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“, 

-  regionálna spisovateľka Anna Černochová o svojej literárnej tvorbe pre Klub dôchodcov, 

-  prezentácia knihy Jána Soloviča Moje radosti. Polstoročie s ochotníkmi. História   

ochotníckeho divadla na Slovensku, s dôrazom na jeho zázemie v trenčianskom regióne, 

- prezentácia a čítanie z knihy trenčianskej rodáčky Ireny Breţnej Na slepačích krídlach   

v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“, 

- prezentácia  knihy Kataríny Hudecovej– spisovateľky a textárky tanečných piesní ţijúcej  

v Trenčianskom kraji, Trblietanie medzi mrakmi,  stretnutie a beseda s verejnosťou pri   

príleţitosti jej ţivotného jubilea, 

- Otakar Krásenský: Swingový klavír – hudobný večer, prezentácia knihy, rozprávanie    

o swingu so swingovými melódiami, 

- prezentácia knihy Voda a chlad prevencia  - liečba - rehabilitácia za prítomnosti autorov  

P. Dinku, A. Gútha a Trenčana Juraja Čelku, pri príleţitosti jeho ţivotného jubilea, 

- prezentácia knihy Jaroslava Pádivého Karol Pádivý v spomienkach a dokumentoch   

v rámci  cyklu „Poznávame Trenčanov“, 

- prezentácia Biografického lexikónu Slovenska, III.zväzok za prítomnosti zostavovateľov  

A. Maťovčíka, P. Pareničku a P. Cabadaja, v spolupráci s TnOs, 



- ...sláva národa hodná je obetí...Prezentácia zborníka vybraných  literárnych prác   

celoslovenskej literárnej súťaţe s  literárno-hudobným pásmom pri príleţitosti ukončenia    

Roku  J.M.Hurbana, vyhláseného na podnet predsedu TSK, 

 - prezentácia biografického slovníka Významné ţeny Trenčianskeho kraja, vydaného    

VKMR, 

- predstavenie výberovej bibliografie Vzbura príslušníkov 71. trenčianskeho pešieho pluku  

v  Kragujevci zostavenej VKMR pri príleţitosti medzinárodnej konferencie pri príleţitosti   

90. výročia vzbury, 

- rozhovory o slovenskej literatúre s členkami Spolku slovenských spisovateľov – Klubu 

Femina, s Vierou Švenkovou a Vierou Valachovičovou-Ryšavou, 

- Kornel Földvári: Pamäti sklerotika. Autorské čítanie  z pripravovaných memoárov.     

Literárne kino KK Bagalu  hosťovalo v Trenčíne - kreslil Kazo Kanala, moderoval K.K.       

Bagala, 

-  stretnutie so spisovateľom, lekárom - zakladateľom terapie ionizovaným kyslíkom,    

nositeľom kolektívnej Nobelovej ceny za mier  MUDr. Ivanom   Englerom, v rámci cyklu   

„Poznávame Trenčanov“, 

-  prezentácia knihy Zóna nadšenia a diskusia s prozaikom, dramatikom,  politikom   

Jozefom  Banášom a novinárom, spisovateľom, politológom Ľubošom  Juríkom, 

-   stretnutie s americkou Slovenkou, podnikateľkou, spisovateľkou, svetobeţníčkou      

a vynikajúcou rozprávačkou  Kay Strelkovou o jej literárnej tvorbe, 

-  prezentácie publikácií: J.M.Hurban a matiční výtečníci a Slovník slovenských  

spisovateľov 20. storočia. Beseda s autormi:  doc. PhDr. Augustínom Maťovčíkom, 

DrSc., PaedDr. Pavlom Pareničkom a Mgr. Petrom Cabadajom, organizovaná 

Trenčianskym osvetových strediskom, 

 

 Iné 

  - „Trečianske korzo“ – prezentácia LK OMEGA a prezentácia literárnej tvorby jej členov     

na  Mierovom námestí v TN, 

-  Vansovej Lomnička – 41. ročník súťaţe ţien v prednese poézie a prózy,  

-  AVE AMOR pásmo ľúbostnej poézie pre Klub ţien,  

-  Láska v poézii členov LK Omega a spomienkový medailón na Martina Kukučína, 

- „Spevom k srdcu“ – súťaţ v speve populárnej a ľudovej piesne spolu s ÚŢS v TN, 

- „Literárna noc 2008 ” –  letná literárno-hudobná noc v kniţnici, 

- „Jeţkovy woči “ – hudobno-literárne popoludnie pri melódiách Jaroslava Jeţka v podaní      

gitarového virtuóza Jana-Matěje Raka, 

- „Studňa sa tajne s daţďom zhovára“ – vyhodnotenie 16. ročníka celoslovenskej literárnej 

súťaţe Jozefa Braneckého za účasti porotcov - spisovateľov Jaroslava  Rezníka, Margity    

Ivaničkovej a Jána Maršálka, 

-  Ján  Haranta, Pavol Gašparovič  Hlbina – literárne spomienkové medailóny venované     

regionálnym spisovateľom, básnikom, prekladateľom, pri príleţitosti   ţivotných jubileí , 

- Príbeh Alţbety Bátoriovej z pohľadu historika  - prednáška historika PhDr. Jozefa     

Karlíka,   v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“, 

-  Denný psychiatrický stacionár v kniţnici – pravidelné diskusie o časopisoch a čítaní 

- 12 tvorivých stretnutí členov literárneho klubu OMEGA pri VK MR, 

- 70  exkurzií  a informatických návštev pre študentov SŠ a iné. 

Výstavy – výber 

 Slovensko, Slováci, súvislosti na historických fotografiách a pohľadniciach“  

 „Rok J.M.Hurbana“- výstava literatúry a dokumentov 

 “Najkrajšie knihy deťom” –výstavy venované Medzinárodnému  dňu detskej knihy  



 „My sme malí umelci“ - výstava výtvarných prác detí zo Špeciálnej  školy internátnej 

 na Ul. Ľ. Stárka  v Trenčíne 

 „Pre radosť“ – výstava výtvarných a ručných detí z Detského mestečka v Zlatovciach 

 Marec – mesiac knihy – výstavy literatúry na všetkých pracoviskách VKMR 

 Netradičné typy kníh pre predškolákov 

 Svet rozprávok Pavla Dobšinského  

 Medzinárodný deň detskej knihy 

 Môj policajt“ –  výstavka výtvarných prác ţiakov ZŠ vytvorených v rámci projektu 

„Správaj sa normálne“ 

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

náučnej literatúry o cestovnom ruchu 

 

b) Podujatia pre knižničných pracovníkov 

- komplexný rozbor činnosti regionálnych kniţníc TSK za rok 2007 za účasti zástupcov 

oddelenia kultúry TSK a SNK, 

- krajská porada bibliografov a metodikov regionálnych kniţníc TSK, 

- 2-dňové úvodné školenia pre pracovníkov regionálnych kniţníc ku KIS Clavius, 

- školenie ku katalogizačným pravidlám MARC 21 pre pracovníkov kultúrnych organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 

- školenie k e-mailovej pošte Teamware Office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


