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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,  regionálnej 

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

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

koordinovala činnosť a poradensky usmerňovala regionálne kniţnice v Povaţskej Bystrici 

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

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

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

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

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

 Pracovno-právne podmienky zamestnancov upravoval zákon o výkone práce vo 

verejnom záujme, zákonník práce a kolektívna zmluva. 

  

II. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH A NOVÉ TRENDY V ČINNOSTI KNIŢNICE 

Činnosť VKMR sa v roku  2009 riadila Plánom činnosti na rok 2009 a obsahovo 

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

Kniţničný a výpoţičný poriadok, Stratégia rozvoja činnosti Verejnej kniţnice Michala 

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

a medzinárodných dokumentov: Koncepcia rozvoja kultúry v Trenčianskom samosprávnom 

kraji v rokoch 2007-2013, Ústava SR, Manifest UNESCO o verejných kniţniciach, 

Všeobecná deklarácia ľudských práv, Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 

2008-2013 a ďalších. 

 

1. Riadenie kniţnice 

 Riadiace, organizačné, personálne a kontrolné aktivity kniţnica zamerala                         

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

úrovni plniť funkcie verejnej  regionálnej kniţnice pre Trenčiansky samosprávny kraj. 

 Vedenie VKMR uplatňovalo dvojstupňové riadenie 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. 

 Kontrolnú činnosť organizácia realizovala v súlade s Vnútorným kontrolným systémom 

VKMR a v zmysle príkazov riaditeľky kniţnice. V roku 2009 uskutočnila vnútrokniţničná 

kontrolná komisia 1 kontrolu centrálnej pokladne, 3 kontroly vyplácania cestovných náhrad 

a 1 kontrolu verejného obstarávania. 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.  

 V zmysle úloh vyplývajúcich zo Zameraní činností pre organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK bolo vykonané školenie z civilnej ochrany  pre všetkých zamestnancov 

VKMR . 

      Pri riešení personálnych a odborných  otázok vedenie VKMR  spolupracovalo 

s odborovou organizáciou. 



2. Ťaţiskové úlohy VKMR 

 

 poskytovala základné a špeciálne kniţnično-informačné sluţby všetkým pouţívateľom              

bez rozdielu a organizovala kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, 

 vo všetkých pracoviskách VKMR bola ukončená implementácia KIS Clavius a 

prebiehala  v nich rutinná prevádzka v module akvizícia a katalogizácia všetkých 

druhov dokumentov, analytický popis článkov, OPAC (vyhľadávanie, rešerše), CLEX 

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

REGIO (regionálne databázy).     

 VKMR garantovala tvorbu Súborného katalógu kníh regionálneho kniţničného   

informačného systému 12- tich participujúcich kniţníc a kultúrnych zariadení  v  TSK,  

 sumarizovala a riešila pripomienky súvisiace s implementáciou KIS Clavius v 12     

kniţniciach a kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, 

 participovala na projekte TSK súvisiacom s rekonštrukciou Portálu TSK (www.tsk.sk) 

rozšíreného o weby dvanástich kultúrnych organizácií a SC TSK, 

 prezentovala svoju činnosť na inovovanej web stránke kniţnice (www.vkmr.sk, 

www.kniznicatrencin.sk), ktorej nový dizajn bol verejnosti prístupný od septembra 

2009, 

 od júna 2009 oficiálne VKMR pouţíva nové logo vytvorené výtvarníkom  Jozefom 

Vydrnákom,   

 zautomatizovala evidenciu periodík na všetkých pracoviskách kniţnice, 

zaznamenávanie prezenčných výpoţičiek a výpoţičiek periodík v KIS Clavius  

v čitárni, v pracoviskách literatúra pre deti a mládeţ, Informačné miesto TSK – 

regionálne dokumenty a bibliografia,  Juh a Dlhé Hony, 

 VKMR   sa  podieľala  na zorganizovaní 29. celoslovenského seminára hudobných   

knihovníkov   v Trenčíne   s názvom    Na počiatku  (ne)bol fonograf – História 

záznamu zvuku a zasadnutia Slovenskej národnej skupiny IAML, 

 v spolupráci so Slováckým muzeom v Uherskom Hradišti, vypracovala projekt 

„Trenčiansky a Zlínsky kraj v historických súvislostiach a dnes“ v rámci Operačného 

programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013. Tvorcovia projektu 

absolvovali recipročné návštevy v ČR a SR. Projekt v roku 2009 nebol podaný, 

 pri príleţitosti partnerskej návštevy 2 zahraničných Slovákov z Kovačice zo Srbska, 

pre nich zabezpečila program v spolupráci s MO MS v Trenčíne, 

 v rámci Týţdňa slovenských kniţníc a Týţdňa otvorených dverí  23.3.- 29.3.2009 

realizovala mnoţstvo rôznych aktivít, 

 VKMR bola nominovaná do súťaţe „SAKÁČIK 2008“ s projektom „ Poznávame 

Trenčanov“, 

 od  januára 2009, na základe výsledkov rokovaní predsedu TSK s primátorom mesta 

Trenčín a zmluvy o bezplatnej výpoţičke nebytových priestorov pracovísk  na Juhu 

a v Kubre, vyuţívala  VKMR tieto priestory bezplatne, 

 v súvislosti s vypovedaním zmluvy o prenájme priestorov pracoviska na  Dlhých 

Honoch zo strany Mesta Trenčín, VKMR ukončila jej presťahovanie do dočasných  

priestorov v OD Druţba a doplnila  interiér o nové regály a nábytok do čitárenskej 

časti.  

 priestory všeobecnej študovne vybavila novou podlahovou krytinou a interiér 

sociálneho zariadenia (kuchynky) pre pracovníkov zariadila novým nábytkom,    

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

vykonané zmeny v cenníkoch podľa zákona číslo 659/2007 Z. z. o zavedení meny 

euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

http://www.vkmr.sk/
http://www.kniznicatrencin.sk/
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=51&idm=1&prm1=3&prm2=1&prm3=2810
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=51&idm=1&prm1=3&prm2=1&prm3=2810


 zamestnanci VKMR sa zapojili do  e-learningového vzdelávania projektu TSK: 

„Zvyšovanie odbornej prípravy a podpory zamestnancov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a organizácií v jeho pôsobnosti prostredníctvom E-learningu“, 

 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,  v pracovnej skupine spojenej s verejným internetom 

v kniţniciach SR, 

 na získanie finančných prostriedkov mimo rozpočtu kniţnica vypracovala                         

a realizovala nasledovné projekty: 

projekty realizované v roku  2009:  
 

-  kniţnica sa zapojila do projektu MK SR Kultúrne poukazy 2009 a umoţnila 

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

poplatku, 

           -  projekt „Poznávame Trenčanov“ – predstavovanie literárne činných a kultúrnych    

osobností s väzbami na Trenčín verejnosti (Grantový program mesta Trenčín) –                

ţiadaných 600 €, schválených 600 €, 

 -   projekt „Poznávame Trenčanov“ – predstavovanie literárne činných a kultúrnych 

osobností s väzbami na Trenčín verejnosti, podaný v spolupráci s MO MS 

v Trenčíne (Nadácia Matice slovenskej) – ţiadaných 100 €, schválených 100 €, 

 -   projekt „Studňa sa tajne s daţďom zhovára“ – XVII. ročník celoslovenskej 

literárnej súťaţe Jozefa Braneckého pre mládeţ a dospelých, podaný v spolupráci 

s MO MS v Trenčíne (Nadácia Matice slovenskej) – ţiadaných 160 €, 

schválených 160 €, 

        -  projekt „Čítajme všetci – čítanie je super“ – 45. ročník medziškolskej 

a medzitriednej súťaţe ţiakov ZŠ v Trenčíne zameranej na podporu čítania, so  

    sprievodnými podujatiami (Trenčianska nadácia) – ţiadaných 200 €, schválených 

200 €, 

 -   projekt „ Skvalitnenie informačných sluţieb v študovniach VKMR sprístupnením 

nových informačných technológií a elektronických zdrojov prostredníctvom PC“ 

(Grantový systém MK SR) – ţiadaných 6 460 €, schválených 6 460 €, 

-      projekt „Doplňovanie kniţničného fondu“ (Grantový systém MK SR) – ţiadaných 

19 000 €, schválených 19 000 €, 

projekty vypracované v roku 2009: 
 

         -   projekt „Čítajme všetci – čítanie je super“ – 45. ročník medziškolskej 

a medzitriednej súťaţe ţiakov ZŠ v Trenčíne zameranej na podporu čítania, so 

sprievodnými podujatiami (Grantový systém mesta Trenčín) – ţiadaných 800 €, 

príspevok  neschválený, 

 -  projekt „Literárne štvrtky“ – „znovuoţivenie“ tradičných stretnutí trenčianskej 

verejnosti pri poézii, hudbe a výtvarnom umení (Grantový systém mesta Trenčín) 

– ţiadaných 500 €, príspevok  neschválený, 

-    projekt „Revitalizácia, modernizácia a doplnenie technického vybavenia kniţnice 

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

-     projekt „Elektronický katalóg typu web 2.0 – inovácia vyhľadávania v kniţničných  

dokumentoch. (Grantový systém MK SR na rok 2010) – ţiadaných 4 888 €, 

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

      –  ţiadaných 23 750 €. 



Projekt  Slovenskí knihovníci v českých knižniciach - účasť 
     V rámci pilotného projektu Slovenskí knihovníci v českých kniţniciach, ktorého 

realizátorom bola Kniţnica P. O. Hviezdoslava v Prešove s finančnou podporou MK SR, 

v koordinácii s NK ČR v Prahe, bola pracovníčka odd. literatúry pre deti a mládeţ Mgr. 

Katarína Galádová vyslaná do hosťujúcej kniţnice - Knihovny B. B. Buchlovana v Uherskom 

Hradišti, kde absolvovala pracovný pobyt v termíne 9. 11. – 20. 11. 2009. Pobyt bol zameraný 

na získavanie praktických poznatkov a skúseností týkajúcich sa práce s deťmi. Výstupom 

bude správa uverejnená v zborníku. 

 

3. Pracovníci 

Počet zamestnancov k 31.12.2009:                                                        53  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za rok 2009:                            51,58  

Priemerná mzda pracovníkov za rok 2009:                                                        562,8845 €  

 

Pracovníci                  Tab. č.1 

Ukazovateľ 
2008 2009 

Nárast 

Úbytok 

Zamestnanci kniţnice k 31.12. 2009 55   53     - 2 

Zamestnanci kniţnice (úväzky – priemerný počet) za rok 2009 50,665 51,58  + 0,915 

- vykonávajúci knihovnícke čin. (úväzky – priemer. počet) za rok 2009 40,735 41,07  + 0,335 

Odborní zam. s knihovníckym vzdelaním (FO) k 31.12.2009 35   36   + 1 

   -  z toho s VŠ s knihovníckym vzdelaním (FO) k 31.12.2009 6    7   + 1 

Účasť na  odborných a vzdelávacích  podujatiach: 

 Spomienkové oslavy na Jozefa Hollého, Moravské Lieskové, 1.2.2009 (J. Bzdúšková) 

 Školenie k mzdám, Trenčín, 22.1.2009 (Mgr. L. Radimáková) 

 Školenie k daniam, Trenčín, 28.1.2009 (Mgr. L. Radimáková) 

 Konzultačné dni – iSPIN, Trenčín, 10.2.2009 (D. Drhová) 

 Školenie vodičov, Trenčín, 11.2.2009 (V. Ďuriš) 

 Seminár – Ako sa nestratiť v mori zdrojov informácií, Martin, 10.3.2009 (Bc. Z. 

Sedláková) 

 Školenie k iSPIN, Trenčín, 18.3.2009 ( Bc. L. Sládková) 

 Valné zhromaţdenie SAK, Martin, 11.3.2009 (M. Kernová, Mgr. J. Makišová) 

 Seminár – Skúsenosti zo získavania a čerpania finančných prostriedkov z EÚ 

štrukturálnych fondov a iných zdrojov, Martin, 11.3.2009 (M. Kernová, Mgr. J. 

Makišová) 

 Spomienková slávnosť venovaná Ľ.V. Riznerovi, Zemianske Podhradie, 15.3.2009 

(Bc. Z. Sedláková) 

 Komplexný rozbor činnosti, Povaţská Bystrica, 29.4.2009 (Mgr. L. Brezová, M. 

Špániková, PhDr. D. Stupavská, S. Fabová, Mgr. J. Makišová) 

 Pracovné stretnutie k projektu cezhraničnej spolupráce SR-ČR, Zlín - ČR, 18.5.2009 

(M. Špániková, Mgr. J. Makišová) 

 Odborný seminár – „Portál“ – brána k širokej škále sluţieb a informácií, Martin, 

2.6.2009 (S. Fabová) 

 Národná komisia pre sluţby, Martin, 3.6.2009 (M. Špániková) 



 Microsoft licencovanie a softwarový audit, Trenčín, 8.6.2009 (Mgr. J. Makišová, M. 

Kernová, S. Fabová) 

 Koordinačná rada SNK pre bibliografickú činnosť, Martin, 17.6.2009 (E.Struhárová) 

 Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach VÚC, Trenčín, 17.6.2009 ( Bc. L. 

Sládková, D. Drhová) 

 Prezentácia monografie Svinná, Svinná, 20.6.2009 ( M. Špániková, E. Struhárová) 

 Školenie redaktorov programu BUXUS –ui42 – k tvorbe webovej stránky VKMR, 

Trenčín, 5.8.2009 (Mgr. L. Brezová, S.Fabová, M. Kernová, Mgr. J. Makišová, Mgr. 

P. Martinák, Bc. Z.Sedláková, PhDr. D. Stupavská) 

 Spomienkové oslavy 95. výročia nar.A. Bednára a 750. výročie 1. písomnej zmienky 

o Neporadzi, Neporadza, 23.8.2009 (M. Špániková, J. Poláková) 

 Seminár uţívateľov KIS Clavius, Zvolen, 16.9.2009-17.9.2009 (Mgr. L. Brezová, 

PhDr. D. Stupavská, M. Kernová, M. Hmiráková, P. Dombaiová, S. Fabová) 

 Moderovaná diskusia o spolupráci vydavateľstiev a kniţníc, Bratislava, 30.9.2009 

(Mgr. L. Brezová, M. Špániková, PhDr. D. Stupavská) 

 Informačný seminár – Benchmarking verejných kniţníc, Ţilina, 1.10.2009 (Mgr. L. 

Brezová, M. Špániková, S. Fabová) 

 Školenie redaktorov programu BUXUS –ui42 – k tvorbe webovej stránky VKMR, 

Trenčín, 13.10.2009 ( S.Fabová, M. Kernová, Mgr. P. Martinák) 

 Seminár – Moderné informačné sluţby, Bratislava, 15.10.2009 ( Mgr. L. Brezová, M. 

Špániková, S. Fabová) 

 Ekonomický informačný systém Datalock iSPIN, Trenčín, 20.10.2009 (Bc. L. 

Sládková, D. Drhová) 

 Školenie k bibliografickému výmennému formátu MARC21, Bratislava, 21.10.2009 

(PhDr. D. Stupavská, Bc. Z. Sedláková, P. Dombaiová) 

 Kniţný veľtrh Bibliotéka, Bratislava, 4.11.2009 (Mgr. L. Brezová, PhDr. D. 

Stupavská, E. Marettová) 

 Programový rozpočet na obdobie rokov 2010-2012 Asseco Solutions, a.s. – školenie, 

Trenčín, 4.11.2009 (Bc. L. Sládková, D. Drhová) 

 Prezentácia knihy „Literárne osobnosti Podjavorinského kraja“, Nové mesto n/Váhom, 

6.11.2009 (Mgr. L. Brezová) 

 Účasť v projekte „Slovenskí knihovníci v českých kniţniciach“, Uherské Hradište, 

9.11.2009-20.11.2009 (Mgr. K. Galádová) 

 Celoslovenská porada riaditeľov a metodikov slovenských kniţníc, Martin, 

11.11.2009 (Mgr. L. Brezová, M. Kernová, S. Fabová) 

 Zasadnutie Koordinačnej rady pre bibliografickú činnosť, Martin, 24.11.2009 (E. 

Struhárová) 

 Účtovná závierka k 31.12.2009 pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené 

obcou, VÚC, Trenčín, 4.12.2009 (Bc. L. Sládková, D. Drhová) 

 Valné zhromaţdenie Spolku slovenských knihovníkov za obdobie r. 2005-2009, 

Bratislava 9.12.2009 (Mgr. L. Brezová, D. Kuchtová) 

 Seminár pre ţiadateľov k Operačnému programu 

cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013. 

Trenčín, 14. 12. 2009  (Mgr. P. Martinák) 

 

 

 

 

 

 

 



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 2009. 

a/ doplňovanie knižničných fondov 

 Doplňovanie kniţničných fondov bolo ovplyvňované  výškou cien kníh. V roku 2009 

kniţnica spracovala 5 420 nových kn. j. v celkovej hodnote 47 527,73 €, z toho predstavoval: 

- nákup (68,9 %) 3 735 kn. j. 38 424,96 € 

- dary (27,9 %) 1 513 kn. j. 7 980,54 € 

- periodiká viazané (0,5 %) 27 kn. j. 346,75 € 

- náhrady (2,4 %) 128 kn. j. 743,95 € 

- vlastným nákladom (0,3 %) 17 kn. j. 31,53 € 

 Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala náučná literatúra pre 

dospelých (2 457 kn. j.) a najniţší náučná literatúra pre deti a mládeţ (370 kn. j.). Zo 

špeciálnych druhov dokumentov v roku 2009 bolo spracovaných 24 kn. j. audiovizuálnych 

dokumentov a 26 kn. j. elektronických dokumentov. 

 Nové dokumenty sa nakupovali s priemernou zľavou 27,7 %. To znamená, ţe 

dokumenty v hodnote 38 424,96 € boli nakúpené za 27 781,20 €. Priemerná maloobchodná 

cena nakúpených dokumentov bola 10,28 € a nákupná 7,43 €. 

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 2009 databáza obsahovala 268 184 záznamov. Vzhľadom k tomu, ţe databázy 

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

obsahovala mnoţstvo duplicitných záznamov, ktoré sa postupne odstraňovali. Bola 

uskutočnená kontrola duplicity titulov s vročením 2008 a 2009 a duplicity boli odstránené. 

Zároveň sa, v spolupráci participujúcich regionálnych kniţní,  priebeţne  uskutočňovala 

kontrola slovníkov autorít, ktoré sa, vzhľadom  mnoţstvo duplicitných záznamov,  zlučovali.  

 Dôleţitou úlohou bola retrospektívna konverzia kniţničných katalógov VKMR 

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

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

retrokonverzie generálny katalóg a tzv. ţivé fondy.  

Ukazovateľ Mer. 

jedn. 

Skutočnosť 

k 31.12.2009 

Plán 

2009 

Percento 

plnenia 

Kniţničný fond k. j. 251 617   252 350 99,71 

Výpoţičky k. j. 400 874 400 000  100,22 

Registrovaní pouţívatelia  osoba 10 060 14 500     69,38 

Návštevníci kniţnice spolu osoba 196 605 185 000   106,27 

Vzdelávacie a kultúrne podujatia podujatia 477 250   190,80 

Výpoţičný čas h/týţd. 62 62   100,00 



Uprednostnené boli čiastkové kniţné fondy pobočky Dlhé Hony a Kubra z dôvodu  zavedenia 

automatizácie výpoţičného procesu a oddelenie krásnej literatúry centrály, vzhľadom k revízii 

tejto časti kniţničného fondu.  

c/ organizácia a ochrana knižničných fondov 

V zmysle platnej vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z. z. bolo v roku 2009 vyradených 

spolu 4 208 kn. j. v celkovej hodnote 6 151,37 €. Z toho pre: 

- stratu 128 kn. j. 434,31 € 

- opotrebovanosť 589 kn. j. 891,87 € 

- multiplicita 2012 kn. j. 2 327,40 € 

- zastaranosť 699 kn. j. 695,19 € 

- chýbajúce pri revízii pobočky Juh 780 kn. j. 1802,60 €  

V 2. polroku 2009 sa uskutočnila revízia čiastkového kniţničného fondu oddelenia 

beletrie centrály. Pri revízii chýbalo 2 162 kn. j., z ktorých sa do konca roku podarilo nájsť 

453 kn. j. V roku 2010 bude prebiehať dohľadávanie chýbajúcich kniţničných jednotiek. 

d/ stav knižničného fondu 

Kniţničný fond 251 617 kn. j. 

z toho odborná lit. pre dospelých 132 000 kn. j. 

 krásna lit. pre dospelých 76 973 kn. j. 

 odborná lit. pre deti a mládeţ 10 499 kn. j. 

 krásna lit. pre deti a mládeţ 32 145 kn. j. 
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Knihy a zviazané periodiká                                                  221 284 kn. j. 

Hudobniny 5 393 kn. j. 

Audiovizuálne dokumenty 4 278 kn. j. 

Elektronické dokumenty 760 kn. j. 

Kniţničné jednotky cudzojazyčné 19 902 kn. j. 

 

 VKMR odoberala v r.2009 398 titulov periodík, z toho 111 titulov získavala kúpou, 

ostatné darom. 

 Ochranu kniţných jednotiek pred stratou alebo odcudzením zabezpečovali 

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

a Dlhé Hony a rádiofrekvenčné zabezpečovacie zariadenie vo všeobecnej študovni. 

Elektronická ochrana kniţného fondu umoţňovala diskrétnu kontrolu návštevníkov. 



2.  Kniţnično-informačné sluţby (KIS)  

 

Kniţnica  participovala na rozvoji miestneho a regionálneho spoločenstva 

a špecifickými činnosťami  plnila svoju informačnú, vzdelávaciu, kultúrnu a sociálnu 

funkciu.  

       V zmysle  zákona 183/2000 Z.z.  verejnosti   poskytovala základné a špeciálne 

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

kniţničných dokumentov regionálneho charakteru. Zabezpečovala slobodný prístup 

k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. 

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

prolongácia, poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií,  

poradenských a konzultačných sluţieb,  kniţnica poskytovala  bezplatne. 

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

rezervovanie kniţničných dokumentov, zhotovovanie rešerší,  nahrávanie na diskety, 

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

za úhradu.  

Prístup na internet, ako informačný zdroj na vzdelávacie účely, umoţňovala 

kniţnica registrovaným i neregistrovaným pouţívateľom za symbolické ceny v rôznych 

lokalitách mesta na 17 PC, v dislokovanom pracovisku na Juhu, v rámci realizácie 

celoslovenského projektu MK SR , bezplatne  na 8 PC. 

VKMR, okrem štandardných kniţnično-informačných sluţieb a poţičiavania 

klasických nosičov, propagovala  a ponúkala verejnosti moţnosti prístupu k elektronickým 

informačným zdrojom: 

 deťom i dospelým pouţívateľom prístup k on-line katalógom vlastnej kniţnice 

i ďalších slovenských i zahraničných kniţníc,  

 produkty databázového centra EBSCO - HOST  (Add Row, Search History, Export 

Manager, Find More Like This, RSS, Image Quick View...), v prípade záujmu bola 

pripravená poskytovať inštruktáţe pri vyhľadávaní v ponúkaných databázach, 

 pouţívateľov informovala o ďalších  informačných zdrojoch, napr. digitálnej kniţnici 

Európy “EUROPEANA“, s prístupom ku knihám, mapám, maľbám, fotografiám, 

filmom a archiváliám z členských štátov EÚ, európskej kniţnici „The European 

Library“, ktorá ponúkala bezplatné vyhľadávanie v 48 národných kniţniciach Európy 

vrátane SNK, „Inform Pédii“ – o informačných zdrojoch a sluţbách, databáze ELIS, 

poskytujúcej informácie o najvýznamnejších odborných časopisoch, najmä z produkcie 

SAV a pod., 

 registrovaným pouţívateľom ponúkala   sluţbu E-book on demand (elektronická 

kniha na objednávku), na základe ktorej bolo z UKB moţné sprostredkovať knihy 

vydané pred r.1936 v digitalizovanej forme, 

 prostredníctvom  webovej stránky kniţnice mali pouţívatelia moţnosť  predlţovať 

výpoţičnú lehotu, rezervovať si dokumenty a prezerať stav svojho čitateľského 

konta, 

 VKMR začala poskytovať v r. 2009 elektronickú sluţbu „Spýtajte sa kniţnice“, 

 pouţívatelia i knihovníci rutinne vyuţívali elektronické komunikačné kanály. 

V záujme skvalitnenia kniţnično-informačných sluţieb VKMR uskutočnila 

elektronizáciu    kniţničných procesov  v sieťovej verzii  KIS CLAVIUS vo všetkých 

pracoviskách, v ktorých sa doposiaľ poskytovali sluţby klasickým spôsobom, okrem   

elektronizácie  pracovných procesov v študovni odbornej literatúry, ktoré ukončí v záverečnej 

etape v r. 2010. 

Kniţnica, ako  Kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva poskytovala 

záujemcom informácie v zmysle zmluvy a písomne vyhodnotila svoju činnosti v tejto oblasti.   

 Spolupracovala s Parlamentnou kniţnicou NR SR. 



Na uhradenie ročného poplatku umoţňovala ţiakom a pedagógom, v zmysle projektu 

MK SR, vyuţívanie kultúrnych poukazov.                                                                                                      

V roku 2009 kniţnica  realizovala 400 874  výpoţičiek, z toho  316 180   výpoţičiek 

kníh (78,87%),    82 206 výpoţičiek periodík (20,51%) a 2 488 výpoţičiek  špeciálnych 

dokumentov (0,62%) 

 Z celkového  počtu výpoţičiek   bolo  322 158   (80,36%)  absenčných a 78 716 

(19,64%) prezenčných. Z celkového stavu 2 488 výpoţičiek špeciálnych dokumentov si 

pouţívatelia vypoţičali 776 audiovizuálnych dokumentov,  247  elektronických dokumentov 

a 1 465 iných špeciálnych dokumentov.  

Nevidiaci a slabozrakí občania si vypoţičali 776 zvukových kníh na 4 173 zvukových 

nosičoch. 

 Kniţnica vybavila pre pouţívateľov VKMR 210 poţiadaviek na  MVS z iných 

kniţníc, z toho 32 cestou MMVS zo zahraničia. Prostredníctvom MVS vypoţičala 317 

kniţničných dokumentov pre pouţívateľov do iných kniţníc. 
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  Na jedného obyvateľa mesta pripadlo 7,07 výpoţičky a na jedného registrovaného 

pouţívateľa 39,85  výpoţičky.  

V sledovanom období vyuţilo v kniţnici moţnosť prístupu na internet 22 788 

registrovaných i neregistrovaných pouţívateľov, z toho 2 697 detí do 15 rokov. 
 

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti  VKMR k 31.12.2009 – Príloha č. 1 

 

2.1 VKMR ako otvorený komunitný priestor 

Jedným zo zámerov bolo v kniţnici vytvoriť otvorený komunitný priestor pre 

registrovaných i neregistrovaných pouţívateľov a návštevníkov. Preto, okrem vlastných 

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

inštitúciám, zariadeniam,  spolkom a pod.:  

 trinásty rok zastrešovala a podporovala činnosť  Literárneho klubu OMEGA, 



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

organizovala prednášky a diskusné fóra na aktuálne psychologické, spoločenské a  

medicínske témy pre širokú verejnosť, 

 spolu s Materským centrom Srdiečko organizovala vo viacerých lokalitách mesta 

(centrum, Juh, Dlhé Hony, Opatová n/V., Kubra)  cyklus „Hľadáme stratenú 

rozprávku“ pre najmenšie deti a ich rodičov na materských dovolenkách, 

  spolupracovala so zdruţením WUG (Windows User Group) pri organizovaní diskusií 

o najnovších Windows a IT technológiách, 

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

dospelým na vzdelávacie účely v pobočke JUH, 

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

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

prístup na internet. Trenčianska nadácia, na základe zmluvy s VKMR, rozšírila 

moţnosti tohto pracoviska a zapoţičala pre návštevníkov 5  PC i so zariadením. 

Taktieţ v pracoviskách na Nám. SNP, v odd. pre deti a mládeţ a na Dlhých Honoch 

mali návštevníci moţnosť vyuţívať internet za symbolické poplatky. 

Kniţnica poskytovala  priestory na činnosť : 

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

väzňov Slovenska,  Trenčianskemu osvetovému stredisku, Centru environmentálnych 

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

Asociácii špeciálnych pedagógov. 

Kniţnica spolupracovala : 

 s Trenčianskou  nadáciou, Základnou umeleckou školou,  Centrami voľného času v 

Trenčíne i Dubnici n/V.,   Spoločnosťou M. R. Štefánika, Klubom Vojtecha 

Zamarovského, Akadémiou tretieho veku, Jednotou dôchodcov Slovenska, Domom 

opatrovateľskej sluţby, Euroregiónom Bílé - Biele Karpaty, KIC v Trenčíne,  

kultúrnymi centrami  na Dlhých Honoch, Sihoti a Juhu, Agentúrou KVART, so 

všetkými typmi škôl – MŠ, ZŠ, SŠ, školskými klubmi,  domovmi mládeţe a pod.. 

 so starostami a primátormi trenčianskeho regiónu,  poskytovala im informácie 

o novinkách z oblasti regionálnych dokumentov a problematiky verejnej správy 

a samosprávy.  
 

2.2 Humanizácia kniţnično-informačných sluţieb 

       Kniţnica sa snaţila, v súlade s Národným programom rozvoja ţivotných 

podmienok občanov so zdravotným postihnutím, vytvárať pre nich rovnocenné podmienky 

k vyuţívaniu informačných  zdrojov a organizovaných aktivít: 

 znevýhodneným skupinám dospelých i detí - ZPS, dôchodcom, chovancom 

detských domovov a pod., v zmysle kniţničného poriadku, poskytovala finančné 

zľavy pri vyuţívaní kniţnično-informačných sluţieb,   

 v Týţdni slovenských kniţníc prihlasovala deti do kniţnice bezplatne, 

 ako jediná inštitúcia v Trenčíne bezplatne poţičiavala zvukové knihy a periodiká 

v Braillovom písme   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, 

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

zabezpečený bezbariérový prístup. Obyvateľom bezbariérového Domu špeciálneho 

určenia pre telesne postihnutých  bola zabezpečená donáška poţadovaných 

dokumentov a zvukových kníh domov, 

 pre klientov Denného psychiatrického stacionára v Trenčíne organizovala 

v pracovisku na Dlhých Honoch primerané aktivity, 



 špecifickými formami kniţničnej práce  realizovala úlohy vyplývajúce pre rezort 

kultúry z Národného programu boja proti drogám, pre 150 ţiakov  ZŠ v Dubnici 

n/V. uskutočnila diskusiu o knihe Viliama Nagya Anjel narkomanov,  

 pre  seniorov realizovala inštruktáţe Babi, pošli mi to mejlom na zvládnutie základov 

práce s PC a komunikácie prostredníctvom e-mailovej pošty, ktorú absolvovalo 81 

záujemcov, 

 VKMR darovala a doviezla Klubu seniorov  súbor kníh a zabezpečila členku 

odbornej poroty do okresnej prehliadky v prednese poézie, prózy a spevu seniorov 

„Poézia a spev jesene“, organizovanej Jednotou dôchodcov Slovenska, 

 V Mesiaci knihy  zorganizovala pre Akadémiu III. veku autorskú besedu  so 

spisovateľkou a textárkou tanečných piesní Katarínou Hudecovou a pre obyvateľov 

Domu opatrovateľskej sluţby prednášku o poézii regionálnych autorov. 

 

2.3 Voľnočasové a vzdelávacie aktivity detí a mládeţe: 

 

Cieľom organizovania  kultúrno-vzdelávacích a klubových aktivít bola snaha kniţnice  

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

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

preventívnu alternatívu proti asociálnym javom v spoločnosti. 

 VKMR, po dohovore s pedagógmi ZŠ a SŠ, dopĺňala vyučovací proces 

prostredníctvom exkurzií a hodín informatickej výchovy, 

 prehlbovala u detí schopnosť orientovať sa v klasických i elektronických 

informačných zdrojoch, v  úseku literatúry pre deti a mládeţ mali k dispozícii  2 PC, 

na  Dlhých Honoch 2 PC  a v pobočke na Juhu 8 PC  s prístupom na internet, 

 špecifickými formami svojej práce    participovala  na skvalitňovaní regionálnej 

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

ukáţkami literárnych prameňov, 

 v rámci projektu „Vitajte v kniţnici“ ponúkla pedagógom doplnkové aktivity k 

rôznym témam vyučovaciemu procesu, pre všetky kategórie ţiakov, 

 pedagógovia so ţiakmi Školských klubov pri ZŠ v rámci spestrenia  ich 

mimoškolského programu pravidelne navštevovali pracoviská na Juhu, Dlhých 

Honoch a v Kubre,  

 pre  ţiakov Špeciálnej základnej školy internátnej Vladimíra  Predmerského v 

Trenčíne organizovala návštevy kniţnice s primeraným výkladom, postupne pre 

všetky triedy, 

 zapojila sa  do projektu organizovaného Linkou detskej istoty UNICEF a SAK 

„Čítajme si ...“, v ktorom sa deti pokúšali vytvoriť slovenský rekord v disciplíne 

„Najpočetnejší detský čitateľský maratón“. Vo VKMR čítalo 544 detí  a milým 

spestrením bola účasť 36 škôlkarov, ktorí počúvali svojich starších kamarátov pri 

čítaní, 

 pobočka Opatová n/V. sa, v spolupráci so ZŠ v Opatovej n/V., zapojila   do 

medzinárodnej internetovej konferencie „Noc s Andersenom“  pri príleţitosti 

Medzinárodného dňa  detskej knihy s bohatým celonočným programom (súťaţe, 

čítanie, kreslenie, hasiči, záchranári, hvezdár...). Pre mimoriadny záujme detí 

zorganizovala aj Papučkovú noc 2009 alebo Čaro zimných večerov, 

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

vyhodnotila 7. krajské kolo literárnej súťaţe Píšem, píšeš, píšeme. Do súťaţe bolo 

zapojených 218 ţiakov z Trenčianskeho kraja, ktorí  zaslali 268  literárnych prác,  

 podieľala sa na realizácii výstavy projektu ţiakov Piaristického gymnázia Knihomole 

z Piaráku alebo Book Tour ´09 na tému „Obľúbená kniha“, 



 participovala na organizovaní 29. ročníka celoštátnej prehliadky detskej výtvarnej a 

literárnej tvorby „Detský výtvarný a literárny Trenčín 2009“ a bola garantom 

literárnej časti, 

 v šk.r. 2008/2009 priebeţne realizovala a v júni, za prítomnosti  spisovateľa Rudolfa 

Dobiáša, slávnostne vyhodnotila 45.ročník medzitriednej a medziškolskej súťaţe 

ţiakov ZŠ v čítaní „Čítajme všetci, čítanie je super“, do ktorého sa zapojilo 902 

ţiakov ZŠ, 

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

ul. a Ul. Niva. zorganizovala interaktívne dramatizácie rozprávky Viery 

Valachovičovej - Ryšavej Ţabí koncert,  za prítomnosti komisárky  Book handicap 

IBBY UNESCO UNICEF, Dr. G. Škorvánkovej,  

 zapojila sa do celoslovenskej aktivity venovanej Pavlovi Dobšinskému Deň  ľudovej 

rozprávky, 

 chovanci Detského domova Lastovička bezplatne navštevovali pobočku kniţnice na 

Dlhých Honoch. VKMR spolu so ZUŠ pre nich zorganizovala tradičnú charitatívnu 

predvianočnú akciu „Svet stále lásku má“, za účasti hostí z ústredia a krajských 

organizácií Matice slovenskej, 

 participovala na realizácii seminárov a vyučovacích hodín chémie pre študentov 

Piaristického gymnázia priamo v priestoroch kniţnice, 

 pre študentov gymnázií zorganizovala  besedu s historikmi  Ústavu pamäti národa na 

tému „Slovenská spoločnosť v období neslobody“, spojenú s premietaním  

filmového dokumentu „Preţili sme gulag“ za prítomnosti reţiséra,  

 literárne činní stredoškoláci sa zúčastnili  celoslovenskej literárnej súťaţe Jozefa 

Braneckého Studňa sa tajne s daţďom zhovára a pod. 

Ţiaci ZŠ sa pravidelne stretávali v kluboch, napr. v Klube D ( dievčatá), v Klube 8 

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

klube deti pracovali s klasickými a elektronickými zdrojmi informácií,  v Počítačovom klube 

sa deti presvedčili ţe počítač nie je len na hranie a  absolvovali inštruktáţe o orientácii v 

encyklopédiách na CD-ROM, počas  prázdnin sa deti vo viacerých pracoviskách kniţnice 

stretávali v prázdninových superkluboch. 

  VKMR poskytovala priestory na prezentáciu literárnej,  výtvarnej, tanečnej a 

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

Detského mestečka v Zlatovciach, špeciálnej základnej školy a pod.  

 

2.4 Doplnkové sluţby 

Kniţnica  poskytovala svojim registrovaným pouţívateľom na viacerých pracoviskách 

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

z internetu. Moţnosť pracovať na PC vo Worde  vyuţilo 1 271 pouţívateľov. 

 

3. Registrovaní pouţívatelia,  fyzická a virtuálna návštevnosť kniţnice 

  Prechodom na komplexné zavedenie elektronického kniţnično-informačného systému 

do všetkých pracovísk kniţnice nastala zmena i v registrácii pouţívateľov. Nakoľko VKMR 

pracovala v rôznych lokalitách na území mesta, do r. 2009 robilo vlastnú registráciu 8 

pracovísk. Od zavedenia KIS Clavius sú všetky pracoviská navzájom prepojené a vylúčila sa 

akákoľvek duplicita pri registrácii.  

K 31.12.2009  kniţnica evidovala  10 060 pouţívateľov, z toho v KIS registrovala  

9383  pouţívateľov, ktorí uhradili ročný poplatok a  677 pouţívateľov,  ktorí mali vypoţičané 

publikácie, prípadne vystavené dočasné čitateľské preukazy.  Z uvedeného počtu  kniţnica 



registrovala  1 770 pouţívateľov do 15 rokov, čo je 41,16 % z počtu školopovinnej mládeţe 

v Trenčíne.                                                                                                        

Kniţnicu fyzicky navštívilo 170 605 registrovaných i neregistrovaných 

návštevníkov, vrátane návštevníkov kultúrno - spoločenských podujatí a neregistrovaných 

pouţívateľov internetu pre verejnosť. Evidovala 26 000 virtuálnych  návštevníkov webovej 

stránky kniţnice, ktorí vyuţili moţnosti vyhľadávania v on-line katalógu VKMR,  v 

Súbornom katalógu kniţníc TSK, rezervovania a  predlţovania vypoţičaných kníh, prípadne 

sluţbu „Spýtajte sa kniţnice“.  Zrealizovali pribliţne 70 000 virtuálnych návštev. Nárast 

počtu virtuálnych návštev oproti roku 2008 bol spôsobený sprístupnením novej web stránky 

kniţnice, jej inovovanému obsahu, funkčnosti a dizajnu. Zo štatistických prehľadov 

návštevnosti webu vyplynulo, ţe z hľadiska obsahu mal najväčšiu návštevnosť on line katalóg 

VKMR.                                                                                                

 

4. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 

 

 Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť bola súčasťou kniţnično-

informačných sluţieb,  prevaţne realizovaná v Informačnom mieste TSK – regionálne 

dokumenty a bibliografia.  

 VKMR koncipovala  a realizovala úlohy vyplývajúce pre Trenčiansky samosprávny 

kraj z Národného bibliografického systému SR, 

 koordinovala bibliografickú a edičnú činnosť verejných kniţníc Trenčianskeho  kraja, 

 retrospektívne i aktuálne budovala nový modul regionálnej databázy KIS  Clavius - 

REGIO, k 31.12.2009 obsahoval  údaje o 933 regionálnych osobnostiach 

a udalostiach, 

 získavala, spracovávala, sprístupňovala a archivovala primárne regionálne dokumenty 

Trenčianskeho kraja s regionálnou problematikou, 

 dôkladne excerpovala regionálne i celoslovenské periodiká a napĺňala modul KIS  

Clavius - Články, ktorý ku koncu r.2009 obsahoval 49 220 bibliografických záznamov 

o regióne, 

 poskytovala regionálne informácie a informácie zo všetkých oblastí hospodárskeho, 

politického, spoločenského a kultúrneho ţivota spoločnosti, informácie vyplývajúce 

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

 na poţiadanie vyhotovila 202 rešerší, 

 zostavila a  vydala 8 personálnych, odporúčajúcich bibliografií a letákov,   

 zostavila 6 kalendárov výročí osobností a udalostí Trenčianskeho kraja, okresu 

i Trenčína v tlačenej forme a 5 iných materiálov v elektronickej forme na poţiadanie,  

pre potreby TSK, TnOS, TnUAD, Krajského pamiatkového úradu, MsKs v Novom 

Meste n/V., OK MsÚ v Trenčíne,  

 poskytla 4 201 adresných informácie (ARI)  pre samosprávu a štátnu správu 

trenčianskeho regiónu a pre odborných pracovníkov VKMR,  

 realizovala konzultačné a poradenské sluţby, 

 študentom poskytovala individuálne inštruktáţe  k samostatnému vypracovávaniu 

rešerší,  

 realizovala informačnú výchovu pouţívateľov, 

 dokumentovala činnosť vlastnej kniţnice. 

 

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

zameraním. 



Systematicky a kontinuálne sa dopĺňali klasické a elektronické čiastkové 

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

kvalitných informačných sluţieb   

 Pracovníci kniţnice  pracovali v redakčnom kolektíve a participovali na 

pripravovanom vydaní  3. zväzku monografie TRENČÍN. 

 

5. Edičná a publikačná činnosť  

  

Edícia Bibliografia 

 Hans Christian Andersen: bibliografický leták.-2.uprav.vyd./Zost. Darina Ďurkechová. 

– 2 s. 

 Jozef Lehocký: bibliografický leták.- 2. uprav. vyd./ Zost. Eva Struhárová.- 4 s. 

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

spektrum 2009, č.1-2, s.25-27 

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

spektrum 2009, č.3-4, s.30-31 

 Milan Húţevka: bibliografický leták.- 2. uprav. vyd./ Zost. Darina Ďurkechová – 2 s. 

    Miloš Alexander Bazovský: bibliografia za roky 1999-2008 / Zost. Zuzana Sedláková. 

– 5 s. 

 Viera Valachovičová – Ryšavá: bibliografický leták / Zost. Darina Ďurkechová. – 2 s.  

 Výročia osobností Nového Mesta nad Váhom v roku 2010 / Zost. Eva Struhárová.  

elektronickej forme, budú uverejnené v periodiku Novomestský spravodajca január 

2010 

 

Edícia Dokumentácia 

 Plán činnosti na rok 2010. – 15 s. 

 Verejné kniţnice Trenčianskeho samosprávneho kraja : Vyhodnotenie činnosti kniţníc   

za rok 2008. – 17 s. 

 Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia kniţnice za rok 2008. – 46 s. 

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

Bánovce nad Bebravou a Myjava za rok 2008. – 48s. 

 Zoznam periodík dochádzajúcich do Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne 

v roku 2009 / Zost. J.Bzdúšková – J. Cibová. – 9 s. 

Edícia Metodika 

 Knihovník: metodický časopis pre verejné kniţnice okresov Trenčín, Nové Mesto 

n/Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. 2009, č. 1,  28 s. 

 Knihovník: metodický časopis pre verejné kniţnice okresov Trenčín, Nové Mesto 

n/Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. 2009, č. 2,  28 s. 

Edícia Publikácie 

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

Nové Mesto nad Váhom a Trenčín v r. 2010 / Zost. Petra Dombaiová.-60 s. 

 PRIESTOR 2008 –  občasník Literárneho klubu Omega pri VKMR.-48 s. 

Iné 

    Kalendár výročí cirkevných osobností a udalostí TSK v r.2010/ Zost. Eva Struhárová - 

v elektronickej forme 

    Kalendár výročí významných osobností Trenčianskeho okresu / Zost. Eva  Struhárová 

- 4 kalendáre  -  v elektronickej forme 

     Kôň ako motív v erboch SR. Zoznam miest a obcí ktoré  majú v erbe koňa / Zost. Eva 

Struhárová - v elektronickej forme 



    Literáti Trenčianskeho kraja 2009: profily literátov pozvaných na 4. stretnutie literátov 

s blízkym vzťahom k Trenčianskemu kraju - v elektronickej forme  

 Významné osobnosti Trenčianskeho kraja – technici: odporúčajúca bibliografia / Zost. 

Eva Struhárová - v elektronickej forme 

Publikačná činnosť pracovníkov kniţnice bola zameraná na propagáciu 

a zviditeľňovanie sluţieb kniţnice a na jej aktivity. 

 

Publikačná činnosť o kniţnici – príloha č. 2 

 

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,  

 poskytovala odborné rady a skúsenosti pri zvládnutí rutinnej prevádzky KIS Clavius 

a synchronizácii automatizovaných kniţnično-informačných procesov v rámci 

Trenčianskeho kraja, 

 zosumarizovala Ročné výkazy KULT 10-01 o kniţniciach za r. 2008 za Trenčiansky 

kraj a odoslala SNK, 

 zhromaţdila a spracovala štatistické výsledky o činnosti verejných kniţníc TSK podľa 

jednotlivých typov kniţníc, výsledky zverejnila v dokumentačnom materiáli, 

 pripravila a uskutočnila komplexný rozbor činnosti regionálnych kniţníc kraja za rok 

2008 za účasti zástupcov Odboru kultúry TSK a SNK, 

 plnila úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v TSK, evidovala 

a archivovala bibliografickú produkciu kraja, v rámci národného bibliografického 

systému SR vypracovávala hodnotenia a analýzy bibliografickej edičnej činnosti 

kniţníc TSK, 

 uskutočnila krajskú poradu bibliografov, katalogizátorov a metodikov regionálnych 

kniţníc TSK, 

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

knihovnícke materiály a publikácie v regióne, 

b) v regionálnej pôsobnosti 

 poskytovala metodickú pomoc a poradenské sluţby mestským a obecným kniţniciam, 

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

kniţničných problémov a elektronizácii kniţničných procesov, (39 telefonických 

konzultácií),  uskutočnila 5 metodických návštev, zaškoľovala knihovníkov obecných 

kniţníc,  

 poskytovala odborné konzultácie k elektronizácii kniţničných procesov v kniţniciach 

regiónu, 

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

Nové Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou a Myjava za r. 2008 klasickou 



a elektronickou formou, údaje pre vlastnú potrebu zálohovala a zosumarizovala 

v štatistických prehľadoch. 

c) v rámci knižnice 

 garantovala, koordinovala a vykonávala implementáciu KIS Clavius vo všetkých 

pracoviskách VKMR, 

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

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

spoločného serveru Regionálneho kniţnično-informačného systému,  

 metodicky usmerňovala a  poskytovala odbornú inštruktáţ pri práci s automatizovanými 

kniţničnými procesmi pracovníkom kniţnice, 

 vyškolila pracovníkov pri automatizovanom evidovaní periodík, pri vypoţičiavaní 

prezenčných výpoţičiek a periodík v KIS Clavius, 

 na pokyn  TSK, v spolupráci s firmou ui42, vypracovala poţiadavky na návrh novej 

web stránky VKMR,  

 inovovala web stránku kniţnice po formálnej a obsahovej stránke v novom redakčnom 

systéme Buxus, 

 prezentovala  web stránku kniţnice a údaje o kniţnici na web stránkach iných 

poskytovateľov informačných sluţieb, 

 zdokumentovala súčasný stav nainštalovaného softvéru na funkčných PC a vykonala 

predbeţné práce k pripravovanému softvérovému auditu, 

 zhromaţďovala poţiadavky na servis a návrhy na zmeny v počítačovom 

vybavení, komunikovala s technikom za účelom ich realizácie, 

 spolupracovala pri vydaní metodického časopisu Knihovník, 

 budovala a dopĺňala elektronickú databázu KNIHA – informácie o kniţniciach 

a knihovníctve na Slovensku. 

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

SNK. 

 

7. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia  

 

Kultúrne a vzdelávacie aktivity kniţnice boli zamerané na propagovanie pôvodnej 

slovenskej krásnej i odbornej literatúry a zoznamovanie verejnosti s jej autormi 

prostredníctvom besied, prezentácií kníh, literárno-hudobných popoludní a diskusných 

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

osobnosti  Trenčína a trenčianskeho regiónu.  

VKMR  v r. 2009  uskutočnila   477 podujatí,  z toho   264 pre deti. Zúčastnilo sa ich 

 11 466 návštevníkov. V jej priestoroch bolo nainštalovaných 185 výstav a 76 propagačných 

násteniek a panelov. 

 V Týţdni slovenských kniţníc pripravila pre potenciálnych návštevníkov Týţdeň 

otvorených dverí. VKMR zorganizovala 45 podujatí pre deti i dospelých,  ktoré navštívilo 

1 621 účastníkov.  

 Medzi najvýznamnejšie podujatia patrilo 4. stretnutie literátov s blízkym vzťahom 

k Trenčianskemu kraju, ktorého sa zúčastnilo 17 spisovateľov – Anton Baláţ, Anna 

Černochová, Ondrej Čiliak, Katarína Hudecová, Milan Húţevka, Margita Ivaničková, 

Jana Jablonská, Štefan Meliš, Mária Pomajbová, Gejza Sádecký, Štefan Šicko, šiesti 

literáti – Rudolf Dobiáš,  Pavel Hamţík,  Slavo Kalný,  Egon Lánský, Jozef Pavlovič, 

Milan Stano s okrúhlym ţivotným jubileom  v r. 2009. Na pôde TSK  ich prijal MUDr. P. 

Sedláček, predseda TSK. 



V rámci  cyklu   Poznávame Trenčanov VKMR  uskutočnila  27  reprezentatívnych 

podujatí, ktoré navštívilo  2 293 Trenčanov. Na prezentáciách individuálnych osobností 

predstavila  24 spisovateľov  s väzbami na Trenčín, prípadne ich najnovšiu tvorbu. Pri 

podujatiach so širším kolektívom autorov a umelecky činných osôb  predstavila ďalších, napr. 

na prezentácii literárneho zborníka Priestor - 18 literátov z LK OMEGA, na literárnych 

súťaţiach - viac ako 250 píšucich detí i dospelých. Okrem nich svoju činnosť prezentovali 

Trenčania, napr. členovia Divadielka Dotyky, 2 výtvarníci, 5 hudobníkov a 40 ţiakov 

hudobného a tanečného odboru ZUŠ, v roli moderátorov sa predstavilo  6  Trenčanov.  

Aktívne sa podieľala na organizovaní a programe slávnostných prijatí prof. Jána 

Komorovského a spisovateľa Rudolfa Dobiáša u primátora Mesta Trenčín, uskutočnených  

v sobášnej sieni MsÚ v Trenčíne. 

 Pre seniorov - dôchodcov kniţnica naďalej pravidelne  týţdenne realizovala 

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

pošty Babi, pošli mi to mejlom, ktoré absolvovalo 81 účastníkov. 

Pravidelne mesačne sa v kniţnici stretávali členovia a priaznivci Literárneho klubu 

OMEGA. 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli organizované pod záštitou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja pre registrovaných pouţívateľov a širokú verejnosť, v 

záujme  získavania ďalších potenciálnych pouţívateľov kniţnice. 

 Pri  organizovaní podujatí  kniţnica spolupracovala so všetkými typmi školských 

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

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

zdruţeniami.                                                                   

 Všetky uskutočnené podujatia kniţnice boli určené nielen jej pouţívateľom  ale aj 

širokej verejnosti. Pozvánky na podujatia boli uverejňované v regionálnej tlači a šoty 

z niektorých  aktivít vysielala Trenčianska televízia a rozhovory o nich odzneli v Slovenskom 

rozhlase.   

Ťaţiskové podujatia – príloha č. 3 

 

8. Elektronizácia kniţnično-informačných procesov 

 

   VKMR bola súčasťou Regionálneho kniţničného informačného systému so  

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

Office.  

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

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

a hudobnín, evidencie periodík, analytického popisu článkov, OPAC (vyhľadávanie, rešerše), 

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

REGIO (regionálne databázy).                 

    Kvantitatívny ukazovateľ stavu výpočtovej techniky, ktorý kniţnica spravovala 

k 31.12. 2009 predstavoval 70 osobných počítačov, 2 notebooky a 3 servery, z toho kniţnica 

vlastnila 56 osobných počítačov, 2 notebooky a 2 servery (pracovné stanice boli pripojené na 

server Windows Svr Std 2003 a server Linux), 14 PC bolo zapoţičaných.  

 Pohyb v stave evidovanej výpočtovej techniky oproti roku 2008 spôsobilo vyradenie 13 

PC z dôvodu nefunkčnosti a zastaranosti, nákup 5-tich nových počítačových zostáv, na ktoré 

boli finančné prostriedky získané z  projektu Grantového systému MK SR v roku 2009 

a zapoţičanie 5-tich PC z Trenčianskej nadácie. 

  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. 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 výpoţičke hnuteľného majetku štátu 

uzatvorenej medzi SNK v Martine a VKMR v Trenčíne. 

           Na základe Zmluvy o zapoţičaní uzatvorenej medzi Trenčianskou nadáciou a Verejnou 

kniţnicou M. Rešetku v Trenčíne dňa 31.1.2009, ktorej predmetom bolo vybavenie 

internetovej miestnosti výpočtovou technikou, VKMR rozšírila svoje počítačové vybavenie 

o 5 PC s nainštalovaným softwarom, 1 multifunkčné zariadenie a 1 farebnú laserovú 

tlačiareň, ktorá slúţi verejnosti na pracovisku Internet pre verejnosť na Hasičskej ulici. Tento 

majetok kniţnica vo svojej evidencii nevykazuje.  

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

odbornej  literatúry  a 1 PC na pracovisku 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 62 pracovných staníc,  z toho 28 PC  pre 

verejnosť. Počet pripojení na  internet sa zvýšil oproti roku 2008 o 4, z toho  1  na Dlhých 

Honoch a  3 na pracovisku Internet pre verejnosť, ktoré slúţia verejnosti.  Kniţnica vlastnila 1 

mobilné pripojenie na internet. 

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

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

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

využilo 26 000 návštevníkov, ktorí zrealizovali cca 70 000 návštev. Enormný nárast počtu 

jedinečných návštevníkov internetovej stránky kniţnice oproti r. 2008 bol spôsobený 

sprístupnením novej web stránky kniţnice, jej inovovanému obsahu a funkčnosti. Zo 

štatistických prehľadov návštevnosti webu vyplynulo, ţe z hľadiska obsahu má najväčšiu 

návštevnosť online katalóg a kontakty pracovníkov VKMR. 

 

 

                                                                                                                        Tab. č. 3 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

               * ukazovateľ vykazujeme v roku 2009 prvýkrát  

 

 

 

 

 

Ukazovateľ Rok 2008 Rok 2009 Rozdiel 

Počet PC 

 

73 

 

70 

 

- 3 

Počet PC vo vlastníctve VKMR 64 56 - 8 

Počet PC s pripojením na internet 

 

58 

 

62 

 

+ 4 

Počet PC pre verejnosť 
24 

 

28 

 

+ 4 

Počet vstupov na web stránku 14 900 26 000 + 11 100 

Počet vstupov do on-line katalógu VKMR - 64 266* - 



IV. PODROBNÉ ČLENENIE HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI 

TSK ZA  ROK 2009 

  
        

 

 

 

 

 

 

Podrobný rozpis hospodárenia s finančnými prostriedkami je k dispozícii vo viazanej forme. 



 

Príloha č. 1 

 

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31. 12. 2009 

 

 

Ukazovateľ Mer. 

jedn. 

Plán 2009 Skutočnosť  

k 31.12.2009 

Percento  

plnenia 

Kniţničný fond kn.j.  252 350  251 617   99,71 

počet odoberaných titulov periodík titul 384 398 103,65 

Výpoţičky spolu kn.j. 400 000 400 874 100,22 

v tom: odborná literatúra pre dospelých kn.j. 146 300 158 914 108,62 

            krásna literatúra pre dospelých kn.j. 111 900 117 766 105,24 

            odborná literatúra pre deti kn.j. 13 700 9 737 71,07 

            krásna literatúra pre deti kn.j. 41 600 32 251 77,53 

            výpoţičky periodík kn.j. 86 500 82 206 95,04 

z výpoţičiek spolu: špeciálne dokument kn.j. 3 300 2 488 75,40 

                                z toho: elektronické kn.j. 450 247 54,88 

                                            audiovizuálne kn.j. 940 776 82,55 

                                        iné kn.j. 1 900 1 465 77,11 

z výpoţičiek spolu: prezenčné výpoţičky kn.j. 101 500 99 126 97,66 

MVS iným kniţniciam kn.j  317  

MVS z iných kniţníc kn.j.  210  

počet výpoţičiek na 1 obyvateľa kn.j. 7 7,07 101 

počet výpoţičiek na 1registr.pouţívateľa  kn.j. 37 39,85 107,70 

Registrovaní pouţívatelia osoba 14 500 10 060 69,38 

z toho deti do 15 rokov osoba 2 000 1 771 88,55 

% pouţívateľov z počtu obyvateľov osoba 19,10 16,56 86,71 

Počet fyzických a virtuálnych návštevníkov kniţnice osoba 185 000 196 605 106,27 

                  z toho účastníkov podujatí osoba 9 000 11 466 127,40 

                  z toho počet virtuálnych návštevníkov osoba  26 000*  

Vzdelávacie a kultúrno.-spoloč.podujatia poduj. 250 477 190,80 

počet dislokovaných pracovísk pobočka 4 4  

počet obyvateľov osoba  56 675  

     

*údaj vykazujeme v roku 2009 prvýkrát 



 

Príloha č. 2 

Publikačná činnosť  

 

I. pracovníkov kniţnice 
 

Martinák, Peter 

Myslíme (uţ) v eurách? 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 1 (január 2009), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Bátorička očami historika. [Jozef Karlík – Alţbeta Bátoriová očami historika beseda 

11.12.2008] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 1 (január 2009), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Svet stále lásku má v kniţnici! [Svet stále lásku má – podujatie pre deti z DD Lastovička 12.-

13.12.2008] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 1 (január 2009), s. 13 

 

Martinák, Peter 

Bývalá Tisova vila. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 2 (február 2009), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Trenčianski čierni baróni. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 2 (február 2009), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Eva Kristínová po rokoch na rodnej hrude. [Eva Kristínová, Ján Čomaj – prezentácia  knihy 

Eva Kristínová – Spomienky herečky 15.1.2009]  

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 2 (február 2009), s. 13 

 

Martinák, Peter 

Sídlisko Juh. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 3 (marec 2009), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Bratia Čapkovci a Slovensko. [Ivo Veliký – prezentácia knihy Bratia Čapkovci na Slovensku 

11.2.2009] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 3 (marec 2009), s. 9 

 

Martinák, Peter 

Gospelová elita v Trenčíne. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 3 (marec 2009), s. 13 

 

Martinák, Peter 

Kniţnica zaţila týţdeň roka. [Týţdeň slovenských kniţníc – podujatia vo VKMR] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 4 (apríl 2009), s. 9 

 

 



Martinák, Peter 

Opustené nehnuteľnosti. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 5 (máj 2009), s. 3 

Martinák, Peter 

Trenčianske historické slávnosti. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 8 (august 2009), s. 13 

 

Martinák, Peter 

Realitné otázniky. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 9 (september 2009), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Štefánikovské atribúty v Trenčíne. [Mohyla na Bradle – prednáška spojená s prezentáciou 

publikácie Iva Velikého Štefánikovské atribúty v Trenčíne] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 10 (október 2009), s. 9 

 

Martinák, Peter 

Zúfalstvo – cesta k poráţke. [Rudolf Dobiáš – krst knihy Litánie k slobode 8.10.2009]  

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 11 (november 2009), s. 1,2 

 

Martinák, Peter 

Altánok v Podhradí. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 11 (november 2009), s. 10 

 

Martinák, Peter 

Mária Pecíková (1914-1990). [Spomienkovú besedu viedol Rudolf Dobiáš 6.10.2009] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 11 (november 2009), s. 11 

 

Martinák, Peter 

Svieţi výber z Radošiny. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 11 (november 2009), s. 13 

 

Martinák, Peter 

Osudy opustených nehnuteľností. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 12 (december 2009), s. 12 

 

Martinák, Peter 

S Pavlom Dvořákom po stopách starých Slovákov. [Pavel Dvořák – prezentácia knihy Stopy 

dávnej minulosti 5  1.12.2009] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 12 (december 2009), s. 15 

 

Martinák, Peter 

Trenčiansky folklórny sviatok. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 12 (december 2009), s. 17 

 

Martinák, Peter 

O horách, filmoch a horizontoch alebo made in outdoor. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 12 (december 2009), s. 17 

 

 

 

 



Martinák, Peter 

Spisovateľ Peter Chrastina – Trenčan v nitrianskom drese. [Peter Chrastina – Vývoj 

vyuţívania krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej obruby – prezentácia publikácie 

25.11.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 48 (7.12.2009), s. 8 

 

pepe [Martinák, Peter] 

Trenčianska kotlina na pozadí dejín. [Peter Chrastina – Vývoj vyuţívania krajiny 

Trenčianskej kotliny a jej horskej obruby – prezentácia publikácie 25.11.2009] 

In: Pardon. – Roč. 17, č. 48 (28.11.2009, s. 4 

 

Michal Dávid [Martinák, Peter] 

Za všetkým hľadaj ţenu. [Barbora Kardošová-Sladko v ústach, Eva Borušovičová-Urobíme 

všetko, čo sa dá – prezentácia kníh 15.12.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 50-51 (21.12.2009), s. 15 

 

Sedláková, Zuzana 

V kniţnici čakala noc plná záţitkov. [Svet stále lásku má – podujatie pre deti z DD 

Lastovička 12.-13.12.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 0 (5.1.2009), s. 12 

 

Sedláková, Zuzana 

Film „Bathotry“ bol paródia na jej ţivot. [Jozef Karlík – Alţbeta Bátoriová očami historika 

beseda 11.12.2008] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 0 (5.1.2009), s. 5 

 

Sedláková, Zuzana 

Ako to bolo s Čapkovou divadelnou hrou Loupeţník. [Ivo Veliký – prezentácia knihy Bratia 

Čapkovci na Slovensku 11.2.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 6 (16.2.2009), s. 6 

 

Sedláková, Zuzana 

U detí vyhral Čokoládový kráľ. [Osmijanko – podujatia pre deti v ODM VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 9 (9.3.2009), s. 6 

 

Sedláková, Zuzana 

Riznera trápil stav roľníkov a sedliakov, kaţdú nedeľu ich vzdelával. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 11 (23.3.2009), s. 6 

 

Sedláková, Zuzana 

Budúce generácie by sa mali vyvarovať chýb. [Slovenská spoločnosť v období  neslobody – 

beseda 24.3.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 12 (30.3.2009), s. 6 

 

Sedláková, Zuzana 

Feldekove rozprávky čítalo desaťtisíc detí šesť hodín. [“Čítajme si” – detský čitateľský 

maratón 26.3.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 13 (6.4.2009), s. 6 

 

Sedláková, Zuzana 
Jozef Lehocký: “Piesne zapisujem tak, aby sa ľahko spievali”. [Jozef Lehocký – prezentácia 

publikácie Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície spod Povaţského Inovca 25.3.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 13 (6.4.2009), s. 6 



 

Sedláková, Zuzana 

Jozef Pavlovič: Spisovateľ je ten, čo uţ kedysi ţil. [Stretnutie spisovateľov a literátov s 

blízkym vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu kraju 16.4.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 15 (20.4.2009), s. 7 

 

Sedláková, Zuzana 

Odkaz pre nadané deti znie Nebojte sa písať. [Píšem, píšeš, píšeme – vyhodnotenie literárnej 

súťaţe ţiakov 29.5.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 22 (8.6.2009), s. 6 

 

Sedláková, Zuzana 

Predstavil krajinu pohľadom z nafukovacieho člna. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 24 (22.6.2009), s. 17 

 

Sedláková, Zuzana 

Deti v lete zabavia prázdninové kluby. [Podujatia pre deti vo VKMR počas prázdnin] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 27 (13.7.2009), s. 9 

 

Sedláková, Zuzana 

Literárna tvorba má v Trenčíne hlboké korene. [LK Omega pri VKMR - Literárna noc 

14.8.2009]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 32 (17.8.2009), s. 17 

 

Sedláková, Zuzana 

Zaujímavá vyučovacia hodina môţe byť aj v kniţnici. [Podujatia pre deti vo VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 38 (28.9.2009), s. 6 

 
Sedláková, Zuzana 

Sťahovanie hudby z internetu ohrozuje aj verejné kniţnice. [Seminár hudobných knihovníkov 

23.-24.9.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 38 (28.9.2009), s. 8 

 
Sedláková, Zuzana 

Generál Milan Rastislav Štefánik nebol ţiadny krásavec. [Ivo Veliký – Mohyla na Bradle 

prednášky 29.9.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 39 (5.10.2009), s. 6 

 

Sedláková, Zuzana 

Mária Pecíková – nenápadná osobnosť našich dejín. [Spomienkovú besedu viedol Rudolf 

Dobiáš 6.10.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 40 (12.10.2009), s. 6 

 
Sedláková, Zuzana 

Veteránov potešil záujem o ich záţitky z vojny. [Peter Kaššák, Marián Hrodegh - Konečná zastávka 

Slovensko – prezentácia knihy 10.11.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 46 (23.11.2009), s. 7 

 

Sedláková, Zuzana 

Tohtoročný ročník bol bohatší o návštevníkov aj hostí. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 46 (23.11.2009), s. 10 

 



Vicenová, Dominika 

Kolektivizácia a jej obete v obciach trenčianskeho regiónu v rokoch 1948-1960. 

In: Pamäť národa. – Roč. 5, č. 1 (2009), s. 20-41 

 

 

Struhárová, Eva 

Kultúra a osveta v tlači: Odporúčajúca bibliografia. 

In: Kultúrne spektrum. – Roč. 19, č. 1-2 (2009), s. 25-27 

 

Struhárová, Eva 

Kultúra a osveta v tlači: Odporúčajúca bibliografia. 

In: Kultúrne spektrum. – Roč. 19, č. 3-4 (2009), s. 30-31 

 

II. o kniţnici 

miv 

Haló – haló – haló. [Svet stále lásku má – podujatie pre deti z DD Lastovička 12.-13.12.2008] 

In: Tele plus. – Č. 3 (24.1.2009), s. 2 

 

Keblúšková, Astrid 

List čitateľa – Marec mesiac knihy. 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 3 (marec 2009), s. 4 

 

Novinka z literárneho klubu Omega. [Ján Maršálek – prezentácia knihy Privolávanie rána 

5.2.2009] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 3 (marec 2009), s. 10 

 

jupka 

Fascinuje ma nadčasovosť Čapkových myšlienok. [Ivo Veliký – prezentácia knihy Bratia 

Čapkovci na Slovensku 11.2.2009] 

In: Pardon. – Roč. 17, č. 8 (21.2.2009), s. 19 

 

Halečková, Marta 

Zasadnutie OR MS Trenčianskeho a Myjavského okresu. [Zasadnutie Okresnej rady MS 

z okresov TN a MY vo VKMR 18.3.2009] 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 20(24), č. 18 (12.5.2009), s. 10 

 

Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne...[Vyhlásenie literárnej súťaţe Jozefa 

Braneckého pre stredoškolákov a dospelých 2009] 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 20(24), č. 21 (2.6.2009), s. 2 

 

Henčelová, Vlasta 

Prezentácia dvoch kníh Kataríny Hudecovej. [Katarína Hudecová – Brkom ohniváka, Za 

všetky drobné – krst kníh 14.5.2009] 

In: Obecné noviny. – Roč. 19, č. 24 (9.6.2009), s. 19 

 

 rodo 

Píšem, píšeš, píšeme... [Vyhodnotenie literárnej súťaţe ţiakov 29.5.2009] 

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 7 (júl 2009), s. 10 

 

peko 
Litánie k slobode: Nová zbierka Rudolfa Dobiáša. [Rudolf Dobiáš – krst knihy Litánie k slobode 

8.10.2009]  

In: Trenčan: Mestské noviny. – Roč. 2, č. 10 (október 2009), s. 9 



 

Ocenenia pre pracovníkov kultúry. [Ocenení pracovníci VKMR] 

In: Kultúrne spektrum. – Roč. 19, č. 3-4 (2009), s. 2-4 

 

Info Trenčín 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 1 (15.1.2009), s. 12 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 2 (12.2.2009), s. 12 

 

la 

Jubilantka Eva Kristínová v Trenčíne. [Eva Kristínová, Ján Čomaj – prezentácia  knihy Eva 

Kristínová – Spomienky herečky 15.1.2009]  

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 2 (12.2.2009), s. 15 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 3 (27.2.2009), s. 12 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 4 (16.3.2009), s. 12 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 5 (30.3.2009), s. 12 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 6 (21.4.2009), s. 12 

 

la 

Noc s Andersenom v Opatovej. [Noc s Andersenom – pobočka Opatová 3.4.2009] 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 7 (6.5.2009), s. 10 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 7 (6.5.2009), s. 12 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 8 (4.6.2009), s. 12 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 9 (1.7.2009), s. 12 

 

la 

Verejná kniţnica má nové logo. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 10 (29.8.2009), s. 12 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 10 (29.8.2009), s. 16 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 11 (26.9.2009), s. 16-17 

 



 

mr 

Pestrofarebnými lístkami pokrstili kniţku Rudolfa Dobiáša. [Rudolf Dobiáš – krst knihy 

Litánie k slobode 8.10.2009]  

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 12 (4.11.2009), s. 13 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 12 (4.11.2009), s. 14 

 

r 

Religionista Ján Komorovský oslávil ţivotné jubileum.[VKMR – organizátor] 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 13 (7.12.2009), s. 17 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 13 (7.12.2009), s. 18 

 

Kultúrne pozvánky. 

In: Info Trenčín. - Roč. 11, č. 13[14] (21.12.2009), s. 14 

 

 

Trenčianske noviny 

 

Kaššovicová, Barbora 

Autorské písanie má stále svoj zmysel. [Literárny klub Omega pri VKMR – prezentácia 

zborníka Priestor 2008  8.1.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 1 (12.1.2009), s. 13 

 

Kaššovicová, Barbora 

Pri stvárňovaní postáv čerpá najmä zo seba. [Eva Kristínová, Ján Čomaj – prezentácia  knihy 

Eva Kristínová – Spomienky herečky 15.1.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 2 (19.1.2009), s. 7 

 

Sedláková, Ľuboslava 

Kniţnicu na Dlhých Honoch presťahovali do nových priestorov. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 3 (26.1.2009), s. 6 

 

Kaššovicová, Barbora 

Zemepis učí ţiakov z vlastných skúseností. [Antónia Dvoranová – beseda Juţná Amerika 

stredoeurópskymi očami 2.2.2009]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 6 (16.2.2009), s. 13 

 

ĽS-TN 

Týţdeň kniţníc má motto kniţnica pre všetkých. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 11 (23.3.2009), s. 6 

 

Cibula, Alexander 

Čarovný svet detskými očami. [Detský výtvarný a literárny Trenčín – zmienka o VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 11 (23.3.2009), s. 14 

  

Sedláková, Ľuboslava 

Pátrali po knihách Pavla Dobšinského. [Deň ľudovej rozprávky – podujatia pre deti 

16.3.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 12 (30.3.2009), s. 6 



 

Cibula, Alexander 

“Ani anjeli v nebi nerobia viac,“ tvrdí spisovateľ sci-fi Štefan Konkoľ. [Literárny klub 

Omega, Štefan Konkol, Rudolf Dobiáš, Ján Lenčo – beseda l2.4.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 13 (6.4.2009), s. 6 

Cibula, Alexander 

Spisovateľ Lenčo chce do Trenčína. [Literárny klub Omega, Štefan Konkol, Rudolf Dobiáš, 

Ján Lenčo – beseda l2.4.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 15 (20.4.2009), s. 6 

 

ĽS-TN 

Významných literátov prijal aj Pavol Sedláček. [Stretnutie spisovateľov a literátov s blízkym 

vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu kraju 16.4.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 15 (20.4.2009), s. 7 

 

Henčelová, Vlasta 

Knihy krstili perím a mincami. [Katarína Hudecová – krst kníh Brkom Ohniváka a Za všetky 

drobné 14.5.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 19 (18.5.2009), s. 9 

 

Studňa sa tajne s daţďom zhovára. [VKMR – vyhlásenie literárnej súťaţe] 

In: Slovenské národné noviny. – Roč. 20 (24), č. 21 (2.6.2009), s. 2 

 

Cibula, Alexander 

Irónia a úsmev Juraja Čelka v knihe Z Príslovečníka lekára. [Juraj Čelko – prezentácia knihy 

Z príslovečníka lekára 11.6.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 23 (15.6.2009), s. 7 

 

Sedláková, Ľuboslava 

Najmladšiu generáciu chcú naučiť piť obyčajnú vodu z vodovodu. [Daj si vodu z vodovodu – 

výstava prác detí – od 15.6.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 24 (22.6.2009), s. 10 

 

VKMR 

Autorkou novej knihy je aj Alena Hejlová. [LK Omega pri VKMR – Literárna noc 14.8.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 33 (24.8.2009), s. 7 

 

LUMA 

Nové logo je moderné a ľahko zapamätateľné. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 34 (31.8.2009), s. 6 

 

Štepáneková, Lenka 

Nevidiaci môţu počúvať aj erotické poviedky. [Zvukové knihy v Hudobnom oddelení 

VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 38 (28.9.2009), s. 8 

 

Machová, Lucia 

Boj za slobodu by mal byť bez zabíjania. [Rudolf Dobiáš – krst knihy Litánie k slobode 

8.10.2009]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 40 (12.10.2009), s. 6 

 

 



 

LUMA-TN 

Ţupan ocenil pracovníkov kultúry. [Zmienka o VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 43 (2.11.2009), s. 6 

 

 

 

Sedláková, Ľuboslava 

Paulenda doviedol deti k rozvíjaniu fantázie. [Pavol Paulenda – Rozprávkové súostrovie – 

prezentácia knihy 3.12.2009] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 50, č. 49 (14.12.2009), s. 15 

 

Lánsky, Egon 

Neotravujte nám kávu: horkosťami z minulosti. [Zmienky o krste knihy Egona Lánskeho 

Incident s politikou vo VKMR] 

In: Slovenské dotyky. – Roč. 14, č. 9 (2009), s. 12-14 

 

 

III. o kniţnici na internete - výber 

 

Eva Kristínová v rodnom Trenčíne. [zverejnené 19.1.2009] 

In: http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/eva-kristinova-v-rodnom-

trencine 

 

Krst knihy Bratia Čapkovci na Slovensku. [zverejnené 11.2.2009] 

In: http://teplice.sk/gallery.php?g=014%2000%20Podujatia%20v%20meste%20-

%20rok%202009&glr=014%2005%20Krst%20knihy%20BRATIA%20%C8APKOVCI%20

NA%20SLOVENSKU&menu=2&prvetri=014 

 

Týţdeň kniţníc. [zverejnené 23.3.2009] 

In: http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/tyzden-kniznic 

 

Nenápadní hrdinovia. [zverejnené 24.3.2009] 

In: http://www.november89.eu/foto_archyv_galeria_24.3.09.php 

 

Ţupan prijal významných literátov. [zverejnené 20.4.2009] 

In: http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/zupan-prijal-vyznamnych-

literatov 

 

Dvojdňový seminár hudobných knihovníkov. [zverejnené 23.9.2009] 

In: http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/dvojdnovy-seminar-

hudobnych-knihovnikov 

 

Pestrofarebnými lístkami pokrstili kniţku Rudolfa Dobiáša. [zverejnené 9.10.2009]  

In: http://www.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=12288&s-cv-embeddedID=52143 

 

Rudolf Dobiáš pokrstil knihu Litánie k slobode. [zverejnené 9.10.2009] 

In: http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/rudolf-dobias-pokrstil-

knihu-litanie-k-slobode 

 

 

http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/eva-kristinova-v-rodnom-trencine
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http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/rudolf-dobias-pokrstil-knihu-litanie-k-slobode


Ocenenia pre pracovníkov kultúry. [zverejnené 26.10.2009] 

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

kultury 

 

IV. Kniţnica v audiovizuálnych médiách - výber 

 

Trenčianska televízia pravidelne uverejňovala pozvánky na podujatia 

a z najvýznamnejších podujatí odvysielala kratšie či dlhšie dokumenty, napr. rozhovory 

o programe v Týţdni slovenských kniţníc a o aktivitách v  Týţdni otvorených dverí, o účasti 

na celoslovenskom podujatí „ 16. marec – deň ľudovej rozprávky“, o podujatí „Malý 

recitátor“, cykle „ Poznávame Trenčanov“ , o jednotlivých spisovateľoch, o 4. stretnuti 

literátov s blízkym vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu kraju, o charitatívnej akcii „ Svet 

stále lásku má“ a pod, 

 

Slovenský rozhlas a Rádio Regina odvysielali rozhovory s pracovníkmi kniţnice 

o aktivitách a podujatiach kniţnice, napr. priame vstupy o metodickej činnosti VKMR 

v rámci jej regionálnej pôsobnosti, o besede s historikmi na tému Slovenská spoločnosť 

v období neslobody a filmovom dokumente „Preţili sme gulag“, rozhovor o účasti 

trenčianskych detí na tvorbe slovenského rekordu v čítaní „ Najpočetnejší detský čitateľský 

maratón“ a ďalších pripravovaných podujatiach. 
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Príloha č. 3 

Ťaţiskové podujatia 
 

a/ Podujatia pre používateľov 
 

Podujatia pre deti 
 

  Prezentácie, autorské besedy a besedy o knihách 
 

-  3 stretnutia detí MŠ so spisovateľkou Vierou Valachovičovou-Ryšavou  a vlastná  

    dramatizácia jej rozprávky „Ţabí koncert“ s pohybovou aktivitou, z kniţky z Jeţkovej  

    kapsičky, 

-  Príbehy zo starej Bratislavy – beseda so spisovateľkou Vierou Valachovičovou-Ryšavou 

    o neznámych príbehoch z archívu hlavného mesta pre ţiakov ZŠ 

-   spisovateľ Rudolf Dobiáš medzi deťmi na podujatí „Čítajme všetci - čítanie je super“, 

-  Viliam Nagy: Anjel narkomanov beseda o knihe pre ţiakov ZŠ 

-  Pavel Paulenda: Rozprávkové súostrovie–prezentácia knihy - cyklus „Poznávame  

   Trenčanov“, 

-  Margita Ivaničková: Kamienka a Viťúz – prezentácia knihy - cyklus „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., 

- Papučková noc 2009 alebo Čaro zimných večerov – nočný program pre deti ktoré ešte 

v kniţnici nespa,i  

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

ZŠ TSK za prítomnosti spisovateľa Milana Húţevku, 

- „Deti  Európy“ – pozvanie detí do sveta tajomstiev, šikovnosti, sveta smiechu i sĺz   

   prostredníctvom literárnej tvorby európskych spisovateľov, 

-  Deň ľudovej rozprávky – podujatie pre deti  venované veľkému  slovenskému  

   rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskému  s mottom : Rozprávky môjho detstva, 

-  Ľudová rozprávka - pohladenie po detskej duši. Literárno- výtvarný kvíz pre 1. stupeň   

   ,ZŠ, 

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

  ,s MC Srdiečko, 

- “Čítajme si...“ – pokus o nový slovenský rekord v disciplíne „Najpočetnejší detský  

   čitateľský maratón“  organizovaný  UNICEF a Slovenskou Asociáciou kniţníc, 

-  Mám básničku na jazýčku  - čítanie a recitovanie veršov pre deti - súťaţ druhákov  

   a tretiakov ZŠ pri príleţitosti Svetového dňa poézie , 

-  „Čítaj rád, maj knihy rád - odvďačia sa ti“ - príhovory o najnovšej literatúre pre deti a  

     mládeţ s dôrazom  na význam čítania, 

- Medzinárodný deň detskej knihy. Posolstvo  deťom – pútavé rozprávanie o ţivote a diele   

   Hansa Christiana Andersena, 

- Fantázii sa medze nekladú– alebo v rozprávke je dovolené všetko. Tvorivá literárna  

   dielňa pre deti zameraná na dotváranie ľudových rozprávok, 

- Najväčší svetoví bájkari Ezop, J.de La Fontaine, I.A. Krylovm deťom – rozprávanie o  

   bájkach, 

- Tu som doma – moje rodné mesto – podujatie pre ţiakov ZŠ v rámci regionálnej výchovy, 

- Veselé čítačky s Osmijankom, 

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

- Najkrajšie svetové rozprávky – cyklus literárno-výtvarných kvízov pre ţiakov ZŠ, 

- Svet stále lásku má – charitatívne predvianočné stretnutie s deťmi z DD Lastovička v TN, 



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

- jarné 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,    

   Zzvislostiach a pod., 

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

otvorených dverí, 

-  exkurzie a  informatické návštevy v kniţnici pre ţiakov ZŠ a in. 
 

Podujatia pre dospelých 
 

 Autorské besedy a prezentácie kníh 
 

- stretnutie s významnou herečkou, rodáčkou z Trenčína, Evou Kristínovou a prezentácia  

   ţivotopisnej publikácie Eva Kristínová. Spomienky herečky, za účasti autora, Jána Čomaja  

   v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“, 

-  Ján Maršálek: Privolávanie rána“ – prezentácia básnickej zbierky predsedu  

    LK OMEGA v Trenčíne, v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov, 

-  prezentácia knihy Iva Velikého  Bratia  Čapkovci na  Slovensku“-  v rámci cyklu   

  „Poznávame Trenčanov“, 

-  stretnutie s členkou LK Omega a Spolku Poliakov a ich priateľov na Slovensku Beatrice  

   Kolatkovou a prezentácia jej bilingválnej, slovensko-poľskej básnickej zbierky Krídla  

   motýľa – Skrzydla motyla, v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“, 

-  prezentácia publikácie Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície spod Povaţského  

   Inovca a beseda o zberateľskej a publikačnej činnosti folkloristu Jozefa Lehockého  

   v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov “, 

-  stretnutie a beseda s autorom sci-fi a fantasy románov Štefanom Konkolom a hosťami,  

   spisovateľmi Jánom Lenčom a  Rudolfom Dobiášom, 

-  IV. stretnutie 17 spisovateľov a literátov s blízkym vzťahom k Trenčianskemu kraju,  
-  prezentácia kníh spisovateľky a hudobnej textárky Kataríny Hudecovej Brkom Ohniváka  

   a Za všetky drobné,  
- stretnutie v LK OMEGA a prezentácia knihy jej člena Dušana Ţembera Kradnutá láska,   

  v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“ 

- Rudolf Dobiáš: Triedni nepriatelia – diskusia o knihe pre pedagógov piaristických  

  gymnázií v SR, 

- prezentácia knihy Juraja Čelku Z príslovečníka lekára, za prítomnosti humoristu,  

  spisovateľa Tomáša Janovica - - cyklus „Poznávame    Trenčanov“, 

- prezentácia literárneho zborníka PRIESTOR 2008 z autorskej dielne členov Literárneho    

   klubu OMEGA v Trenčíne- - cyklus „Poznávame    Trenčanov“, 

-  Ivo Veliký: Štefánikovské atribúty v Trenčíne – prednáška a beseda o knihe- cyklus  

   „Poznávame    Trenčanov“, 

- P. Kaššák – M.Hrodegh: Konečná zastávka: Slovensko! – prezentácia knihy - cyklus  

   „Poznávame    Trenčanov“, 

- Monika Vrzgulová: Príručka vlastenectva pre začiatočníkov aj pokročilé – prezentácia   

   knihy - cyklus „Poznávame    Trenčanov“, 

- Peter Chrastina: Vývoj vyuţívania krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej obruby – 

   prednáška a prezentácia monografie - cyklus „Poznávame    Trenčanov“, 

- Pavel Dvořák: Stopy dávnej minulosti 5 – prezentácia knihy,  

- Katarína Šajbanová: Bublina – prezentácia knihy s videoprojekciou „Cesty po Ázii“ -   

  cyklus „Poznávame    Trenčanov“, 



- Barbora Kardošová: Sladko v ústach – prezentácia knihy - cyklus „Poznávame 

  Trenčanov“ a Eva Borušovičová: Urobím všetko čo sa dá – prezentácia knihy, za  

  prítomnosti zahraničných Slovákov zo Srbska. 

 

 Iné 

 

-  Juţná Amerika stredoeurópskymi očami“ -  rozprávanie cestovateľky RNDr. Antónie   

    Dvoranovej spojené s premietaním obrázkov – v rámci cyklu „Poznávame    Trenčanov“, 

-  Slovenská spoločnosť v období neslobody – beseda s historikmi  Martinom Lackom  

    a Františkom Neupauerom  spojená s premietaním dokumentu „Preţili sme gulag“ za  

    prítomnosti reţiséra Ondreja Krajňáka, 

- „Slávnosti  1.mája 1918 v Liptovskom Mikuláši za slovenské národné sebaurčenie“ –  

    prednáška PhDr. Mariána Hronského, DrSc., pracovníka Ústavu politických vied SAV, 

-  Literárny klub OMEGA – medailón a čítanie z tvorby textára, humoristu a spisovateľa  

    Borisa Filana, pri príleţitosti jeho ţivotného jubilea, 

-  Literárno – hudobná noc 2009,  

-  Vansovej Lomnička – 42. ročník obvodného a krajského kola súťaţe ţien v prednese  

   poézie a prózy,  

- Karol Pádivý v spomienkach a dokumentoch – prednáška Mgr. J, Pádivého pre  

   hudobných  knihovníkov SR- cyklus „Poznávame    Trenčanov“, 

-  Profesorka Mária Pecíková – neznáma osobnosť Trenčína – spomienkové stretnutie-   

   cyklus „Poznávame    Trenčanov“,  

-  Mohyla na Bradle zapísaná do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva - prednáška 

- Spomienkové medailóny na V. Zamarovského, J. Gönciho a M. Rešetku - cyklus    

„Poznávame   Trenčanov“, 

- Alzheimerova choroba, jej príčiny, diagnostika, ošetrovanie – prednáška MUDr. M.  

  Kaščáka - cyklus „Poznávame    Trenčanov“,  

- Studňa sa tajne s daţďom zhovára – vyhodnotenie 17. roč. celoslovenskej lit. súťaţe  J. 

   Braneckého, ta účasti J. Rezníka, R. dobiáša, M. Ivaničkovej a J. Maršálka,  

- Cintoríny Trenčína – prednáška Mgr. M. Kubelovej pre študentov SŠ, 

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

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

- 91  exkurzií  a informatických návštev pre študentov SŠ a 50 pre ţiakov ZŠ a iné. 

Výstavy – výber 

 

 Výstavy výtvarných  prác ţiakov ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne 

 NAJ leporelo o ceste vody - výstava detských dielok zo súťaţe o NAJ leporelo o 

ceste vody v rámci projektu Daj si vodu...z vodovodu 

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

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

internátnej  Vladimíra Predmerského v  Trenčíne 

 „Pre radosť“ – výstava veľkonočných ručných prác 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 

 27. september – Svetový deň cestovného ruchu 

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2009 – 4 výstavy 

 Kniho-mole z Piaráku alebo Book Tour 09´- výstava lit. prác na tému „Obľúbená 

kniha“, 



 Najkrajší vianočný príbeh – výstava kníh pre deti 

b) Podujatia pre knižničných pracovníkov 

- komplexný rozbor činnosti regionálnych kniţníc TSK za rok 2008 za účasti zástupcov 

oddelenia kultúry TSK a SNK, 

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

-   pracovné stretnutie zamestnancov Verejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčine a Galérie M. 

A. Bazovského s informatikmi TSK a firmy ui42 ohľadom tvorby nových web stránok 

a redakčného systému Buxus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             


