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1 Úvod 

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

v zmysle Zriaďovacej listiny, vydanej Trenčianskym samosprávnym krajom uznesením 

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

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

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

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

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

registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti a úlohy spojené s elektronizáciou 

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

univerzálny knižničný fond s dôrazom na regionálne dokumenty, poskytovala  základné 

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

organizovala kultúrno-spoločenské podujatia. 

 

 

2 Plnenie hlavných úloh 

Činnosť VKMR sa v roku 2013 riadila Plánom činnosti na rok 2013 a obsahovo 

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

Knižničný a výpožičný poriadok, Stratégia rozvoja činnosti Verejnej knižnice Michala 

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

a medzinárodných dokumentov: Koncepcia rozvoja kultúry v Trenčianskom samosprávnom 

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

Všeobecná deklarácia ľudských práv, Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 

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

štandardov pre verejné knižnice a ďalších. 

2.1 Riadenie knižnice 
Riadiace, organizačné, personálne a kontrolné aktivity knižnica zamerala 

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

úrovni plniť funkcie verejnej  regionálnej knižnice pre Trenčiansky samosprávny kraj. 

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

samosprávneho kraja a príkazmi predsedu TSK.  

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

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

aplikovať z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Pri riešení pracovných otázok vedenie knižnice spolupracovalo s odborovou organizáciou 

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

novelizovaného Zákonníka práce prijala dva dodatky ku Kolektívnej zmluve VKMR. 

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

Dvojstupňové riadenie uplatňovala VKMR prostredníctvom operatívnych porád vedenia 

knižnice s vedúcimi pracovníkmi za prítomnosti zástupcu odborov, pravidelných porád 

pracovníkov oddelení.    

Kontrolnú činnosť knižnica realizovala v súlade s Vnútorným kontrolným systémom 

VKMR a v zmysle príkazov riaditeľky. Vnútroknižničná kontrolná komisia uskutočnila 

2 kontroly centrálnej pokladne a 2 kontroly pokladní jednotlivých pracovísk. V sledovanom 

období nebola prijatá žiadna sťažnosť ani petícia. 

http://www.vkmr.sk/buxus/docs/metodicky_pokyn_ministerstva_kultury_slovenskej_republiky.pdf
http://www.vkmr.sk/buxus/docs/metodicky_pokyn_ministerstva_kultury_slovenskej_republiky.pdf
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Pri riadiacej činnosti v knižnici napomáhali odborné a pracovné komisie: vnútroknižničná 

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

2.2 Strategické úlohy 
Poskytovanie knižnično-informačných služieb a prevádzka knižnice bola ovplyvnená 

neprijatím návrhu Rozpočtu TSK na r. 2013-2014 Zastupiteľstvom TSK a VKMR bola 

povinná v roku 2013 hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. 

Pri plnení strategických úloh postupovala VKMR podľa Plánu činnosti na rok 2013, 

v rámci ktorého:  

 sprístupňovala univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestneho významu, 

poskytovala základné a špeciálne knižnično-informačné služby, 

 koordinovala, metodicky usmerňovala, dokumentovala a vyhodnocovala činnosť 

verejných knižníc v Trenčianskom samosprávnom kraji a plnila úlohy vyplývajúce z 

Národného bibliografického systému SR, 

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

aktuálne požiadavky knižníc na vylepšenie KIS Clavius a priebežne odstraňovala 

problémy v systéme, 

 ukončila 

pripomienkovanie 

testovacej verzie 

Opac katalógu 

Carmen 2.0 a od 

apríla 2013 spustila 

jeho prevádzku spolu 

s ďalšími 

participujúcimi 

zariadeniami, 

 zorganizovala 

pracovné stretnutie 

k rozborom činnosti 

verejných knižníc 

Trenčianskeho kraja 

za účasti zástupcov 

zriaďovateľa, odboru 

kultúry TSK a SNK v Martine,  

ako garant budovania Súborného katalógu TSK  zorganizovala 2 pracovné stretnutia  

bibliografov a  katalogizátorov k aktuálnym otázkam tvorby a spracovávania 

záznamov. Kvalita záznamov sa riešila operatívne, elektronickou komunikáciou s 

kompetentnými pracovníkmi účastníkov  RKIS, 

 knižnica pôsobila ako otvorený komunitný priestor,  

 zorganizovala 529 kultúrno-spoločenských podujatí za účasti  13 678 návštevníkov, 

 v dňoch 18.3.-24.3.2013  sa zapojila do aktivity Týždeň slovenských knižníc a Týždeň 

otvorených dverí vo VKMR, v rámci ktorého usporiadala 42 vzdelávacích a kultúrno-

spoločenských podujatí s  účasťou 1280 návštevníkov,  

 propagovala činnosť a služby knižnice v celoslovenských a regionálnych médiách, na  

webových  stránkach VKMR,  TSK, iných poskytovateľov informačných služieb a na 

sociálnej sieti Facebook, 

 VKMR vyvíjala úsilie na zabezpečenie viaczdrojového financovania, vypracovala 

nasledovné projekty: 

(Pracovné stretnutie bibliografov reg. knižníc TSK) 
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1. „Nákup nových kníh“ (Grantový systém MK SR na rok 2014) – žiadaných 23 

750 €, 

2. „Ľudovít Štúr mojimi očami – literárna súťaž a vydanie zborníka literárnych 

prác mládeže a dospelých“ (Grantový systém MK SR na rok 2014) – žiadaných 

9 090 €, 

3. „Skvalitnenie knižnično-informačných služieb prostredníctvom obnovy 

technického vybavenia knižnice (Grantový systém MK SR na rok 2014) – 

žiadaných 5396 €, 

4. „Podpora čítania prostredníctvom komunitných aktivít v knižnici – prezentácie 

pôvodnej slovenskej beletristickej a odbornej literatúry pre deti i dospelých“ 

(Grantový systém MK SR na rok 2014) – žiadaných 950 €, 

5. „Deväťdesiat rokov trenčianskej knižnice“ (Grantový systém MK SR na rok 

2014) – žiadaných 4 465 €, 

6. „Zvýšenie počítačových zručností knihovníkov Trenčianskeho regiónu“ 

(Grantový systém MK SR na rok 2014) – žiadaných 2 052 €, 

7. „Posilnenie informačno-komunikačných vzťahov Trenčianskeho a 

Juhomoravského kraja zachovaním a sprístupnením regionálnych dokumentov“ 

(Operačný program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013) – žiadaných 

110 500 € 

 

a pokračovala v realizácii projektov:  

1. „Inovácia knižnično-informačných služieb prostredníctvom využívania 

biblioboxu“ (Grantový systém MK 

SR na rok 2013) – žiadaných 4 693 €, 

schválených 4 693 €,  

2. „Doplnenie knižničného fondu“ 

(Grantový systém MK SR na rok 

2013) – žiadaných 23 750 €, 

schválených  10 000 €,  

3.  „Podpora čítania prostredníctvom 

komunitných aktivít v knižnici – 

prezentácie pôvodnej slovenskej 

beletristickej a odbornej literatúry“ 

(Grantový systém MK SR na rok 

2013) – žiadaných 950 €, schválených 

950 €,  

4. „Kultúrne poukazy 2013“ (Grantový 

systém MK SR na rok 2013), VKMR 

umožnila žiakom  ZŠ,  SŠ a  

pedagógom využívať Kultúrne 

poukazy na zaplatenie ročného 

registračného poplatku,  

5. „Papučová noc v knižnici s detektívkou“  

(Dotačný systém Mesta Trenčín) – žiadaných 220 €, schválených 220 €, 

6. „Deje a nádeje“. Zborník literárnych prác členov Literárneho klubu Omega 

v Trenčíne (Dotačný systém Mesta Trenčín) – žiadaných 280 €, schválených 

100 €, 

7. „Čítajme všetci, alebo nakazení čítaním“ (Dotačný systém Mesta Trenčín) – 

žiadaných 450 €, schválených 450 €, 

 (Bibliobox na Jaselskej ul.) 
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8. „Knižnica pod holým nebom“ (Dotačný systém Mesta Trenčín) – žiadaných 

784 €, schválených 0 €, 

9. „Svet stále lásku má“ – charitatívne   predvianočné stretnutie  s deťmi z 

Detského domova Lastovička v Trenčíne, v spolupráci s MO MS v Trenčíne 

(Dotačný program Matice slovenskej) - žiadaných 180 €, schválených 50 €, 

10. „Stretnutie spisovateľov a literátov s blízkym vzťahom k Trenčianskemu 

kraju“, v spolupráci s MO MS v Trenčíne (Dotačný program Matice 

slovenskej) - žiadaných 100 €, schválených 50 €, 

11. „6. stretnutie  spisovateľov a literátov s blízkym  vzťahom k Trenčínu   

a Trenčianskemu kraju“ (program SAK „Partnerstvo alebo spojme svoje sily“) 

- žiadaných 150 €, schválených 150 €,  

12. „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“  -  literárna súťaž Jozefa Braneckého, 

v spolupráci s MO MS v Trenčíne  (Dotačný program Matice slovenskej) - 

žiadaných 400 €, schválených 100 €,    

13. „Píšem, píšeš, píšeme... (Trenčianska nadácia - grantový program Mladí 

filantropi) - žiadaných 200 €, schválených 200 €. 

2.2.1 Ďalšie úlohy  

 prostredníctvom TSK zabezpečila  poistenie budovy, zariadenia a elektroniky na 

Jaselskej ul., 

 zamestnanci TSK uskutočnili kontrolu plnenia úloh v oblasti CO a BOZP, VKMR 

začala realizovať úlohy vyplývajúce zo záveru kontroly, 

 v súvislosti so spravovaním novej budovy na Jaselskej ul. uzatvorila VKMR zmluvy  s 

dodávateľmi  energií a nahlásila zmenu adresy  nového odberného miesta, 

 na všetkých zverených elektronických a iných zariadeniach zabezpečovala pravidelné 

kontroly a revízie v zmysle zákonov, 

 zabezpečila posúdenie objektu a pripojenie elektronického poplachového systému na 

Jaselskej ul. a zmluvne zabezpečila ochranu objektu Krajským riaditeľstvom 

Policajného zboru v Trenčíne. V tejto súvislosti dala zriadiť analógové telefónne 

pripojenie, 

 poverení zamestnanci boli poučení o  obsluhe a používaní EZS  pripojeného  na  pult 

centralizovanej ochrany (PCO) KR Policajného zboru v Trenčíne, 

 v 1. polroku, okrem mesiaca apríl, VKMR sponzorsky zabezpečila vykonanie 

mesačných a štvrťročných kontrol a servisu  systému  Domového rozhlasu, 

Elektronickej protipožiarnej signalizácie, telekomunikačného a informačného systému 

EPS  na Jaselskej ul. (od júla 2013 kontroly vykonáva fy tnTEL),  

 na všetkých ďalších zverených elektronických a iných zariadeniach nainštalovaných na 

Jaselskej ul. a všetkých ďalších pracoviskách zabezpečovala pravidelné kontroly a 

revízie v zmysle zákonov, 

 sfunkčnila bezpečnostný kamerový systém nainštalovaný koncom roka 2012 na 

Hasičskej ul., 

 zabezpečila vykonanie štátneho zdravotného dozoru zamestnancom Regionálneho  

úradu verejného zdravotníctva v budove na Jaselskej ul., 

 na základe Dodatku č. 5 Zmluvy o kontrolnej a servisnej činnosti uzatvorenej medzi 

TSK a firmou tnTEL, súhlasila so zabezpečením servisných služieb  v rozsahu 

informačných a komunikačných technológií a bezpečnostných a informačných 

technológií poskytovaných od júla 2013 firmou tnTEL, 

 na pokyn TSK začala v decembri 2013 používať v skúšobnej prevádzke Dochádzkový 

systém Kriváň Cloud vo  všetkých pracoviskách knižnice, 
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 nainštalovala bibliobox na Jaselskej ul., ktorý slúži na vracanie výpožičiek mimo 

otváracích hodín knižnice,   

 zabezpečila návštevu ministra kultúry 

Mgr. Mareka Maďariča 

v pracoviskách  knižnice v centre 

mesta,  

 VKMR získala: 

 Pamätnú plaketu Ľ. V. 

Riznera za uznanie práce a 

činnosti pri príležitosti 

spomienky na zakladateľa 

slovenskej bibliografie, 

pedagóga, etnografa, 

historika zo Zemianskeho 

Podhradia  

Ľudovíta Vladimíra Riznera, 

 Cenu za láskavý prístup  

k deťom v súťažnej  

prehliadke knižničných podujatí pre deti. VKMR reprezentovali knihovníčky 

so srdcom - Ľubica Adámiková a Petra Motyčková. 

 prezentovala „Informáciu o činnosti a aktivitách VKMR“ na zasadnutí Komisie kultúry 

mesta Trenčín 14.10.2013, 

 spolupracovala na príprave a realizácii Akčného plánu rozvoja práce s mládežou 

Trenčína v r. 2013,  

 aktívne sa zapojila sa do projektu Benchmarking v slovenských knižniciach, 

 prezentovala VKMR a informovala o službách knižnice na podujatí Open Days 2013 

určeného študentom stredných škôl Trenčianskeho kraja, 

 pre potreby OK TSK vypracovala „internú víziu na r. 2014-2020“ Budúcnosť 

regionálnych knižníc Trenčianskeho kraja a materiál Verejné knižnice v súčasnosti o 

aktuálnych činnostiach a požiadavkách,  ktoré sú kladené na knihovníkov, 

 propagovala a podporovala využívanie externých elektronických databáz, 

 prihlásila sa do kampane 

„Do knižnice“ a prispievala 

aktuálnymi informáciami na 

webportál Tlačovej agentúry 

knižníc, 

 propagovala podujatia a 

činnosti knižnice na www 

stránkach Trenčianskeho   

samosprávneho kraja, Mesta 

Trenčín, knihovníckeho 

portálu  Infolib,  v 

regionálnych   a 

celoslovenských médiách a 

pod., 

 priebežne aktualizovala a 

inovovala webovú stránku 

knižnice, informovala 

verejnosť a reagovala 
(6. stretnutie literátov Trenčianskeho kraja) 

  (Návšteva ministra kultúry vo VKMR, 9.10.2013) 
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na podnety v sociálnej sieti Facebook, 

 zintenzívnila spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých, zorganizovala  krajské 

kolo 6. ročníka celoštátnej súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, 

 čiastočne inovovala vstupné priestory budovy sídla knižnice na Hasičskej ul., 

 v rámci Týždňa mozgu 2013 zorganizovala pre zamestnancov a pracovníkov OK TSK  

prednášku spojenú s pamäťovými cvičeniami Ako udržať svoj mozog v dobrej 

kondícii,  

 v budove VKMR na Jaselskej ul. bola v časti suterénu vykonaná, sanácia a 

hydroizolačné práce, rekonštrukcia elektroinštalácie, odstránená pôvodná 

a nainštalovaná nová vzduchotechnika,  čím sa paralelne zabezpečilo meranie vlhkosti 

vzduchu zmysle záveru kontroly CO a BOZP v tejto budove, 

 po sťahovaní VKMR sa začalo s úpravami  suterénov v budovách knižnice. Na 

Jaselskej ul. sa realizovali najnutnejšie  murárske a maliarske práce, ako príprava na 

sťahovanie regálov a knižného fondu dočasne umiestneného v depozitnom sklade 

v SOŠ Pod Sokolicami, 

 pre interné potreby vypracovala Kľúčový poriadok, 

 pracovala v poradných odborných knihovníckych komisiách (Súborný katalóg knižníc 

SR, Národná komisia pre služby, Koordinačná rada pre bibliografiu pri Národnom 

bibliografickom ústave SNK) a spolupracovala s profesijnými a stavovskými 

organizáciami (Spolok Slovenských knihovníkov, Slovenská asociácia knižníc,  

SNS IAML (Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných 

knižníc, archívov a dokumentačných stredísk), 

 v rámci cezhraničnej spolupráce: 

 VKMR navštívila pracovníčka Župnej knižnice v Békešskej Čabe, 

 zorganizovala historický seminár v rámci 6. ročníka medzinárodného 

výtvarno -   literárneho sympózia Ora et Ars na Skalke pri Trenčíne, 

 uskutočnila v 2 pracoviskách európsky projekt „Noc s Andersenom“, 

 zapojila sa po prvý krát do 7. ročníka celoeurópskeho projektu Noc 

literatúry - čítanie na netradičných miestach s pestrým sprievodným 

programom, 

 Language Flower 2013 - Jazykový kvet – spoluorganizovala  akreditovanú 

súťaž  v prednese poézie, prózy  a divadelných predstavení detí a mládeže, 

 požiadala o spoluprácu MzK Brno, v rámci prípravy cezhraničného 

projektu „Posilnenie informačno-komunikačných vzťahov Trenčianskeho a 

Juhomoravského kraja zachovaním a sprístupnením regionálnych 

dokumentov“  - Operačný program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-

2013 

 poskytovala informácie ako  Kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva, 

 pokračovala v realizácii projektu „Partnerské knižnice“, spolupracovala s 

Parlamentnou knižnicou NR SR. 
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2.3 Ľudské zdroje  
 

Ukazovateľ 2012 2013 
Nárast/ 

Úbytok 

Zamestnanci knižnice k 31.12.2013 (FO) 51 54 +3 

Zamestnanci knižnice (úväzky – priemerný počet)  rok 2013 48,81 49,64 + 0,83 

     - vykonávajúci knihovnícke činnosti (úväzky–priemer. počet) rok 2013 38,72 38,72 - 

Odborní zamestnanci s knihovníckym vzdelaním (FO) k 31.12.2013 31 30 - 1 

   -  z toho s VŠ s knihovníckym vzdelaním (FO) k 31.12.2013 4 5 +1 

Priemerná mesačná mzda na 1 zamest. prepočítaná na plne zamestnaných 652,73 659,11 + 6,38 

Tabuľka 1 (Ľudské zdroje) 

 

Účasť na odborných a vzdelávacích podujatiach: 

 Školenie k daniam. Krajský úrad Trenčín, 25.1.2013 (Mgr. L. Radimáková) 

 Mzdový seminár. Úrad TSK, 1.2.2013 (Mgr. L. Radimáková) 

 Seminár Slovenskej asociácie knižníc; valné zhromaždenie SAK. Martin, 12.3.2013 

(M. Špániková, Bc. S. Fabová) 

 Uplatňovanie nového zákona o ochrane osobných údajov – školenie. TSK, Trenčín, 

19.3.2013 (Mgr. D. Martináková)  

 Odborný seminár k novele zákona o postupoch účtovania, novele zákona 

o účtovníctve. Úrad TSK, 2.4.2013 (Bc. L. Sládková, Z. Uhrínová) 

 Literárny seminár. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, 10.4.2013 (H. Kadličková) 

 Odborný seminár „Konkurencieschopnosť knižníc“. Banská Bystrica, 24.4.2013 

(Mgr. P. Martinák, Bc. S. Fabová) 

 Seminár „Vzdelaní knihovníci = spokojní návštevníci“. Žilina, 17.5.2013 (B. 

Mokrišová) 

 Národná komisia pre služby. Košice, 6.6.2013 – 7.6.2013 (M. Špániková) 

 Odborný seminár k novele zákona o verejnom obstarávaní. KÚ Trenčín, 26.6.2013 

(Z. Uhrínová) 

 Konferencia hudobných knihovníkov IAML. Košice, 23.9.-24.9.2013 (Mgr. E. 

Hladká) 

 Účasť na súťažnej prehliadke podujatí pre deti. Bratislava, 23.9.-24.9.2013 (Ing. P. 

Motyčková, Ľ. Adámiková) 

 Seminár zameraný na výklad právnej ochrany z. č. 122/2013 Z. z. o Ochrane 

osobných údajov. Obvodný úrad Trenčín, 8.10.2013 (Mgr. M. Zobková, Bc. L. 

Sládková) 

 Seminár Benchmarking knižníc. Celoslovenská porada metodikov. SNK Martin, 

16.10.2013 (Mgr. L. Brezová, Mgr. M. Zobková, Bc. S. Fabová) 

 VI. zjazd OZPK SR. Tatranská Štrba, 18.10.-19.10.2013 (J. Bzdušková) 

 Návšteva digitalizačných stredísk. Bratislava, 22.10.2013 (M. Špániková, Mgr. P. 

Martinák, Bc. S. Fabová) 

 Nadviazanie cezhraničnej spolupráce v rámci pripravovaného projektu. Moravská 

zemská knihovna v Brně, Brno, 29.10.2013 (Mgr. L. Brezová, Mgr. P. Martinák, Bc. 

S. Fabová) 

 Školenie k verejnému obstarávaniu. Národný ústav celoživotného vzdelávania, 

Obvodný úrad TN, 13.11.2013 (Bc. L. Sládková, Z. Uhrínová) 
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 Knižný veľtrh Bibliotéka. Bratislava, 14.11.2013 (Mgr. L. Brezová, PhDr. D. 

Stupavská, Ľ. Juricová) 

 Školenie k ročnej uzávierke. Budova Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

15.11.2013 (Bc. L. Sládková, Z. Uhrínová) 

 Celoslovenský seminár Profesia-Knihovník. SNK Martin, 19.11.2013 (Mgr. L. 

Brezová) 

 Motivačné aktivity s detským čitateľom. Košice, 20.11. – 21.11.2013 (Mgr. P. 

Motyčková, Ľ. Krajčíková) 

 Krajská konferencia SSK. SNK Martin, 18.11.2013 (Mgr. M. Zobková) 

 Seminár partnerských knižníc Kancelárie NR SR. Častá-Papiernička, 25.11. – 

27.11.2013 (Mgr. P. Martinák) 

 Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť. SNK Martin, 28.11.2013 (E. 

Struhárová) 

 Valné zhromaždenie SSK. Aula D. Ilkoviča STU Bratislava, 9.12.2013 (Mgr. M. 

Zobková, D. Kuchtová, J. Cibová, E. Struhárová) 

 

 

3 Hlavné ukazovatele činnosti 

Ukazovateľ Mer. 

jednotka 
Plán 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Percento 

plnenia 

Knižničný fond kn.j 218 200 222 104 101,79 

Výpožičky kn.j 369 000 392 382 106,36 

Registrovaní používatelia osoba 8 000 9 664 120,80 

Návštevníci knižnice osoba 180 000 184 620 102,56 

Vzdelávacie a kultúrne podujatia podujatia 250 529 211,60 

Výpožičný čas h/týž. 62 62 100 

Tabuľka 2 (Hlavné ukazovatele činnosti) 

3.1 Knižničné fondy 
 

V oblasti doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov bola činnosť oddelenia 

zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z plánu činnosti na rok 2013. 

 

a) doplňovanie knižničných fondov 

Doplňovanie knižničných fondov bolo ovplyvňované cenovou úrovňou dokumentov 

ponúkaných na knižnom trhu a nedostatočnou výškou finančného príspevku na nákup 

dokumentov. Na základe Metodického pokynu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 

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

knižnica mala ročne kúpou získať minimálne 7950 až 7970 knižničných jednotiek. Tento 

ukazovateľ sme splnili  na 42,85 %, pretože kúpou sme získali iba 3 411 kn. j. 

V roku 2013 knižnica spracovala 4 306 nových kn. j. v celkovej hodnote   44 388,63 €, 

z toho predstavoval: 

 nákup (79,2%); 3 411 kn. j.                 37 803,32 € 

 dary (19,4%); 834 kn. j. 6 059,99 € 

 náhrady (1,2%); 53 kn. j. 485,32 € 
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 vlastné (0,2%); 8 kn.j. 40,00 € 

Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala náučná literatúra pre 

dospelých (1 887 kn. j.) a najnižší náučná literatúra pre deti a mládež (149 kn. j.). Zo 

špeciálnych druhov dokumentov v roku 2013 sme spracovali 21 kn. j. audiovizuálnych 

dokumentov a 15 kn. j. elektronických dokumentov.  

  Nové dokumenty VKMR nakupovala s priemernou zľavou 28,78 %, dokumenty 

v hodnote 37 803,32 € boli nakúpené za 26 924,46 €. Priemerná maloobchodná cena 

nakúpených dokumentov bola 11,08 € a nákupná 7,89 €. 

VKMR odoberala 313 titulov periodík získaných darom a nákupom. 

 

b) spracovanie knižničných fondov 

Spracovanie knižničných fondov bolo plne automatizované v KIS Clavius do centrálnej 

elektronickej databázy RKIS kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

K 31.12.2013 databáza obsahovala 296 504 záznamov neperiodických publikácií a 881 

záznamov periodík. Vzhľadom k tomu, že databázy jednotlivých organizácií sa spojili bez 

kontroly už vložených titulov spoločná databáza obsahuje množstvo duplicitných záznamov, 

ktoré sa postupne odstraňujú. Bola priebežne uskutočňovaná kontrola duplicity titulov 

s vročením 2013 a pokračovala kontrola duplicity starších záznamov. Duplicitné záznamy 

boli odstraňované. Zároveň sa, v spolupráci participujúcich regionálnych knižníc, priebežne 

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

záznamov, zlučovali.  

Pretrvávajúcou úlohou knižnice bola retrospektívna konverzia knižničných katalógov 

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

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

retrokonverzie generálny katalóg a tzv. živé fondy. Retrokonverzia generálneho katalógu kníh 

bola ukončená a začalo sa retrokonverziou špeciálnych fondov: fond hudobnín a starý 

študijný fond. 

 

c) aktualizácia a ochrana knižničných fondov 

V zmysle platnej vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z. z.  bolo v roku 2013 vyradených spolu 

328 kn. j. v celkovej hodnote 968,01 €. Z toho pre: 

 stratu 53 kn. j. 280,30 € 

 opotrebovanosť 205 kn. j. 481,26 € 

 aktualizácia 65 kn. j. 183,88 € 

 zastaranosť 3 kn.j.  1,49 € 

 nedobytnosť 2 kn. j. 21,08 € 

 

      V 2. polroku 2013 sa uskutočnila revízie čiastkového knižničného fondu viazaných 

ročníkov periodík a knihovníckej literatúry. Revízie sa vykonávali automatizovane 

prostredníctvom knižnično-informačného systému Clavius. 

 

Ochranu knižných jednotiek pred stratou alebo odcudzením zabezpečovali elektromagnetické 

brány v centrálnom pracovisku na Jaselskej ulici 2, v pracoviskách Juh a Dlhé Hony a 

rádiofrekvenčné zabezpečovacie zariadenie vo všeobecnej študovni. Elektronická ochrana 

knižného fondu umožňovala diskrétnu kontrolu návštevníkov. 
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d) stav knižničného fondu 

 

Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2012 

Prírastok 

k 31.12. 2013 

Úbytok 

k 31.12. 2013 

Stav 

k 31.12. 2013 

Odborná literatúra pre dospelých 112 510 kn. j. 1 887 kn. j. 124 kn. j. 114 273 kn. j. 

Krásna literatúra pre dospelých 66 679 kn. j. 1 347 kn. j. 189 kn. j. 67 837 kn. j. 

Odborná literatúra pre deti a mládež 9 454 kn. j. 149 kn. j. 4 kn. j. 9 599 kn. j. 

Krásna literatúra pre deti a mládež 29 483 kn. j. 923 kn. j. 11 kn. j. 30 395 kn. j. 

      Spolu 218 126 kn. j. 4 306 kn. j. 328 kn. j. 222 104 kn. j. 

Tabuľka 3 (Stav KF podľa tematických skupín) 

 

 

 
 

 

 

 

Knižničný fond 
Stav 

k 31. 12. 2012 

Prírastok 

k 31. 12. 2013 

Úbytok 

k 31. 12. 2013 

Stav 

k 31.12.2013 

Knihy a viazané ročníky periodík 208 032 kn. j. 4 263 kn. j. 323 kn. j. 211 972 kn. j. 

Hudobniny 4 771 kn. j. 7 kn. j. 5 kn. j. 4 773 kn. j. 

Audiovizuálne dokumenty 3 850 kn. j. 21 kn. j. 0 kn. j. 3 871 kn. j. 

Elektronické dokumenty 849 kn. j. 15 kn. j. 0 kn. j. 864 kn. j. 

Kartografické dokumenty 624 kn. j. 0 kn. j. 0 kn. j. 624 kn. j. 

Spolu 218 126 kn. j. 4 306 kn. j. 328 kn. j. 222 104 kn. j. 

Tabuľka 4 (Stav KF podľa druhu dokumentu) 

 

 

Graf č. 1 (Zloženie knižničného fondu) 
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e) iné 

Pravidelne aktualizovala web stránku knižnice o knižné novinky, v roku 2013 bolo 

spropagovaných 35 nových knižných titulov. 

 

3.2 Knižnično-informačné služby (KIS)  
 

Knižnica  špecifickými činnosťami participovala na zvyšovaní kultúrnej, informačnej a 

vzdelanostnej úrovne  miestneho a regionálneho spoločenstva. 

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

knižnično-informačné služby, sprístupňovala univerzálny knižničný fond, vrátane 

špecifických  dokumentov regionálneho charakteru. Zabezpečovala slobodný prístup 

k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. 

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

prolongácie, faktografické a bibliografické informácie,  poradenské a konzultačné služby, 

knižnica poskytovala  bezplatne. 

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

rezervovanie knižničných dokumentov, zhotovovanie rešerší, používanie počítačov,  

nahrávanie na elektronické médiá, skenovanie a reprografické služby z knižničných 

dokumentov, boli službami platenými. 

Knižnično-informačné služby knižnica rutinne poskytovala v sieťovej verzii  KIS Clavius 

vo všetkých  pracoviskách.    

Využívaním Regionálneho knižničného informačného systému v KIS Clavius v 12 

knižniciach a kultúrnych zariadeniach v Trenčianskom kraji zabezpečila VKMR pre čitateľov  

komfort pri vyhľadávaní dokumentov v čo najvýhodnejšej lokalite. 

Okrem štandardných knižnično-informačných služieb a požičiavania klasických nosičov 

informácií umožňovala prístup k  elektronickým informačným zdrojom: 

 do bezplatného licencovaného vstupu do popredných svetových databáz v rámci 

projektu NISPEZ - nástroj na vyhľadávanie vo viacerých elektronických informačných 

zdrojoch súčasne z dostupných databáz EBSCO, SpringerLink alebo ProQuest 

Research Library.  

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

knižníc, prístup k dostupným elektronickým databázam, 

 registrovaným používateľom ponúkala službu E-book on demand – (elektronická kniha 

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

 

Vo vybraných pracoviskách evidovala 17 292 elektronických referenčných 

požiadaviek a v  rámci služby  „Spýtajte sa knižnice“  odpovedala na 88 otázok týkajúcich sa 

jej knižnično-informačných služieb a organizovaných aktivít. 

Knižnica  poskytovala  informácie súvisiace s Parlamentnou knižnicou NR SR 

a  Kontaktným miestom Úradu priemyselného vlastníctva. 

V  roku 2013 knižnica  realizovala 392 382  výpožičiek, z toho  299 213 výpožičiek 

kníh (76,26%),  90 687 výpožičiek periodík (23,11%) a 2 482 výpožičiek  špeciálnych 

dokumentov (0,63%). 
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 Z celkového  počtu výpožičiek   bolo  301 250  (76,77%)  absenčných a 91 132 

(23,23%) prezenčných. Z celkového stavu 2 482  výpožičiek špeciálnych dokumentov si 

používatelia vypožičali 1 257 audiovizuálnych dokumentov, 73 elektronických dokumentov 

a 1 152 iných špeciálnych dokumentov.  

 

 

 
 

 

Nevidiaci a slabozrakí občania si vypožičali 1 122 zvukových kníh na 2 924  nosičoch. 

Knižnica vybavila pre používateľov VKMR 372 požiadaviek na MVS z iných knižníc, 

z toho 26 MMVS zo zahraničia. Prostredníctvom MVS vypožičala 277 knižničných 

dokumentov pre používateľov do iných knižníc. 

Na jedného obyvateľa mesta pripadlo 7,02 výpožičky a na jedného registrovaného 

používateľa 40,60  výpožičiek.     

Graf č. 2  (Výpožičky podľa druhu literatúry) 

Graf č. 3 (Výpožičky – porovnanie s rokom 2012) 
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Možnosť prístupu na internet  využilo 14 144 registrovaných i neregistrovaných 

používateľov,  z toho 1 505 detí do 15 rokov. 

   

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2013 – Príloha č. 1     

               

3.2.1 Knižnica ako otvorený komunitný priestor  

 

VKMR  zastrešovala a podporovala činnosť Literárneho klubu OMEGA, zorganizovali: 

 pravidelné mesačné stretnutia s diskusiami o literatúre,  

 besedu s  Pavlom Dvořákom  o jeho  najnovších knihách, 

 prezentácie kníh Rudolfa Dobiáša, členiek LK  Omega Anny Hrabalovej a Oľgy 

Nemcovej – Košeckej, 

 podieľali sa  na tvorbe a realizácii projektu Deje a nádeje  a zorganizovali prezentáciu  

rovnomenného zborníka  literárnych prác členov LK,  

 zorganizovali 

predvianočné podujatie 

s témou Vianoce v tvorbe 

členov LK Omega, 

 tajomníčka LK pracovala  

ako členka poroty 11. 

ročníka literárnej súťaže 

pre žiakov ZŠ 

Trenčianskeho kraja 

a spoluorganizátorka 

celoslovenskej literárnej 

súťaže Jozefa    

Braneckého Studňa sa 

tajne s dažďom zhovára. 
 

V spolupráci s OZ Ars 

Vivendi – Ligou za duševné 

zdravie zorganizovala 10 

prednášok a diskusných fór 

na aktuálne psychologické, spoločenské a  medicínske témy. 

 

VKMR spolupracovala so združením WUG (Windows User Group), zorganizovali 9 

diskusií o najnovších informačných technológiách. 

 

       Uskutočnila prednášky:  

 J. Ľ. Holuby - prírodovedec a historik – pre Klub numizmatikov, 

 Ľ. V. Rizner - zakladateľ slov. bibliografie, pedagóg, etnograf, historik zo 

Zemianskeho Podhradia, 

 M. R. Štefánik -  pre Spoločnosť M.R Štefánika v TN, 

 Významné ženy Trenčianskeho kraja - pre ÚŽ SR. 

 
V spolupráci s Materským centrom Srdiečko  vo viacerých lokalitách mesta (stred, Juh, Dlhé 

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

materských a rodičovských dovolenkách. 

(Noc literatúry – čítanie na netradičných miestach) 
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Poskytla priestory na uskutočnenie okresného a krajského kola 46. ročníka Vansovej 

Lomničky. 

V spolupráci so Strednou školou podnikania v Trenčíne zorganizovala komplexnú 

exkurziu do všetkých pracovísk VKMR, ako prípravu na maturitnú otázku o činnosti knižnice 

pre 77 študentov. 

V rámci Týždňa vedy 

a techniky uskutočnila, v spolupráci so 

Slovenskou akademickou informačnou 

agentúrou,   info - seminár „Ako získať 

štipendium na študijný pobyt alebo 

jazykový kurz v zahraničí“. 

Aktívne sa zapojila do 6. 

ročníka medzinárodného výtvarno-

literárneho sympózia Ora et Ars na 

Skalke pri Trenčíne a zorganizovala 

kultúrno-historický seminár venovaný 

historickým kláštorom.   

 Poskytovala priestor na činnosť 

a spoluprácu MO Matice slovenskej,  

KO a OO Únie žien Slovenska,  

Jednote dôchodcov, Trenčianskej nadácii, Únii nevidiacich a slabozrakých,  

n.o. Magdaléna v Trenčíne, kultúrnym zariadeniam, občianskym a záujmovým združeniam a 

spolkom, školským a mimoškolským  zariadeniam a pod.  

 

Pracovisko Internet pre verejnosť poskytovalo v centre mesta verejnosti prístup na 

internet 12 hodín denne (okrem nedele) a v sobotu 5 hodín za symbolické poplatky (8 571 

návštevníkov). 

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

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

využilo 218 detí a 2 660 dospelých návštevníkov. 

3.2.2 Aktivity pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva  

 

V súlade s Národným programom rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným 

postihnutím VKMR prispievala k odstraňovaniu bariér v prístupe ku všetkým aktivitám, k 

zmierneniu sociálnych rozdielov, izolácie a marginalizácie znevýhodnených skupín 

obyvateľstva: 

 ako jediná inštitúcia v Trenčíne  požičiavala 42 slabozrakým a nevidiacim občanom 

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

 poskytla priestor a podieľala sa na organizovaní   krajského kola 6. ročníka celoštátnej 

súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, 

zorganizovala prednášku „Zvukové knihy a služby pre nevidiacich a slabozrakých 

v trenčianskej knižnici“, v spolupráci  s Národnou transfúznou službou v Trenčíne, pri 

príležitosti Kvapky krvi,  zorganizovala pre deti trpiace hemofíliou 2 podujatia: čítačku  

z knihy Daniela Heviera KR.V. alebo Krajina V. čiže Kráľovná Viktória a prezentáciu 

knihy od Daniela Heviera  KR.V. alebo Krajina V. čiže Kráľovná Viktória, 

6. ročník medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia 

Ora et Ars na Skalke pri Trenčíne 

http://www.vkmr.sk/buxus/docs/Podujatia/Rok_2013/Jun_2013/Pozvanka_na_podujatie_-_ORA_ET_ARS_kulturno-historicky_seminar.pdf


17 

 

 zapojila sa do aktivít v rámci Týždňa mozgu 2013 a pre seniorov zorganizovala 

prednášku  spojenú s pamäťovými cvičeniami „Ako udržať svoj mozog v dobrej 

kondícii“,   

 pre telesne postihnutých poskytovala bezbariérový prístup  v pracoviskách  na Jaselskej 

ul., na Juhu, Dlhých Honoch  a v Kubre, 

 umožnila zdravotne postihnutým deťom prezentovať svoje umelecké aktivity v priestoroch  

pobočky na Juhu, 

 poskytla priestory na realizáciu  verejnej zbierky  Biela pastelka, na podporu ľudí s ťažkým 

zrakovým postihnutím, 

 špeciálne aktivity realizovala pre žiakov Špeciálnej základnej školy internátnej Vladimíra 

Predmerského v Trenčíne, 

 pre 84 seniorov uskutočnila 44 inštruktáží na zvládnutie základov práce s PC 

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

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

a pod. poskytovala, v zmysle knižničného poriadku, finančné zľavy pri poskytovaní knižnično-

informačných služieb a pod.  

 

3.2.3 Voľnočasové a vzdelávacie aktivity detí a mládeže  

 

Knižnica sa zameriavala na organizovanie  kvalitných kultúrno-spoločenských 

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

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

voľného času a ponuku preventívnej 

alternatívy proti asociálnym javom 

v spoločnosti: 

 žiakom a pedagógom ZŠ a SŠ 

umožnila v rámci projektu MK 

SR Kultúrne poukazy ich 

využitie na uhradenie ročného 

členského poplatku, 

 pre žiakov ZŠ a SŠ  

organizovala exkurzie a 

hodiny informatickej výchovy  

- Vitajte v knižnici. Pre žiakov 

do 15 rokov zrealizovala 113, 

pre študentov SŠ 19 a pre 

seniorov 44 aktivít,  

žiakom sprostredkovala 

osobné stretnutia a besedy so 

spisovateľmi Máriou 

Hanovou, Silviou Havelkovou, 

Danielom Hevierom, Vierou 

Valachovičovou – Ryšavou,  Igorom  Válekom, Braňom Jobusom, Vanessou Jóriovou, 

Ivanom Machalom, Zuzanou Csontosovou, Lenkou Gahérovou, Silviou Havelkovou, 

spevákom-spisovateľom Mirom Jarošom, animátorom Tiborom Hujdičom, 

príslušníkmi PZ SR a pod. 

  v šk. roku 2012/2013 zorganizovala medziškolskú a medzitriednu súťaž v čítaní,  

Čítajme všetci - čítanie je super,  zapojilo sa do nej 774 žiakov zo 46 tried z 9 ZŠ 

v Trenčíne, 

(Čítajme všetci – čítanie je super) 
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 zorganizovala 11. ročník krajskej literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme, do ktorej sa 

zapojilo 129 žiakov  z  22 škôl  v Trenčianskom kraji, ktorí poslali 175 literárnych 

prác. Členkami odbornej poroty boli spisovateľky Mária Hanová, Silvia Havelková 

a tajomníčka LK Omega Jana Poláková, 

 podieľala sa na organizovaní krajského seminifinále  a finále celoslovenskej    

akreditovanej súťaže v prednese poézie, prózy  a drámy detí a mládeže v  cudzích  

jazykoch Jazykový kvet – Language Flower 2013, 

 podieľala sa na príprave a realizácii Akčného plánu rozvoja práce s mládežou mesta 

Trenčín r. 2013, 

 vedomostný kvíz  v Roku s. Cyrila a Metoda, 

 Trenčiansky detský kráľ čitateľov – vyhodnotenie súťaže, 

 uskutočnila 2 prednášky psychologičky Mgr. Ivety Izraelovej pre žiakov ZŠ 

o nástrahách internetu  - Kyberšikana,  

 zapojila sa do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom organizovaného pri 

príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy. Noc s bohatým programom strávilo v 2 

pracoviskách VKMR 137 detí, vrátane detí z DD Lastovička, za pomoci dobrovoľníkov 

VKMR,  

 pre mimoriadny záujem detí zorganizovala Papučkovú noc s detektívkou. Pripravila  

prednášku policajtky o bezpečnosti detí a vyšetrovacích metódach Polície SR 

a s pomocou dobrovoľníkov interaktívne hry s detektívnymi záplatkami. Podujatia sa 

zúčastnil hudobník a spisovateľ Braňo Jobus. Zúčastnilo sa jej 60 detí, 

 v záujme boja proti násiliu a bezpečnosti detí a mládeže spolupracovala s KR  

Policajného zboru SR a s príslušníkmi Mestskej polície, uskutočnila 4 prednášky, 

 Slimáčik v knižnici – celonočné podujatie s anglickou lektorkou absolvovalo 23 detí 

zo Súkromnej MŠ Slimáčik, 5 dobrovoľníčok do 17 rokov a 8 dospelých,  

 spolupracovala so Slovenským hemofilickým združením, zorganizovala pre deti 2 

podujatia a 1 zamestnanec sa aktívne podieľal na organizovaní rehabilitačných táborov  

pre deti trpiace touto chorobou,  

 Násilie, nástrahy, riziká – obete násilného trestného činu – 3 diskusné kluby  

s príslušníkmi Mestskej polície, pri príležitosti Dňa proti násiliu, 

 Rak podnikateľom - interaktívne podujatie zamerané na environmentálnu výchovu V. 

Valachovičovej – 

Ryšavej,  

 detský čitateľský 

maratón 

organizovaný 

UNICEF, SAK  a 

Linkou detskej 

istoty Čítajme si.., 

v rôznych 

lokalitách mesta 

aktívne 

absolvovalo 1 933 

žiakov ZŠ,   

 v odd. literatúry 

pre deti a mládež   

pomáhalo pri 

viacerých  

 
Miro Jaroš – Prezentácia knihy Čisté rúčky 
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aktivitách a činnostiach 10 detských dobrovoľníkov  Priatelia knižnice,  

 1 dobrovoľníčka (16 r.) moderovala prezentácie fantasy kníh Alexa Pavlika Glyf a 

Vanessy Jóriovej Za múrom, 

 naďalej  bezplatne poskytovala KIS deťom z Detského domova Lastovička v Trenčíne 

a zorganizovala tradičné predvianočné charitatívne podujatie Svet stále lásku má, za 

účasti animátora Tibora Hujdiča - alias pána Mrkvu, 

 v 2 materských školách VKMR zorganizovala prezentácie knižky s CD Čisté ručičky, 

v podaní speváka Mira Jaroša s hudobným doprovodom,  

 pri príležitosti MDD  a v mesiacoch september – november prebiehala  bezplatná 

registrácia žiakov, hlavne prváčikov v knižnici, 

 vo všetkých pracoviskách s deťmi prebiehali „jarné  a letné prázdninové  kluby“,  

 špecifickými formami a propagáciou literatúry o regióne  participovala  na 

skvalitňovaní regionálnej výchovy žiakov ZŠ, 

 pravidelne mesačne ponúkala školským klubom vo všetkých pracoviskách priestor 

na  kultúrne doplnenie ich mimoškolského programu na rozmanité témy, napr. 

Gutenbergov vynález, Piráti, Dni bezpečnosti, Fašiangy,  

sv. Valentín, Vianoce a pod. 

 poskytovala priestory na prezentáciu literárnej a výtvarnej činnosti a hudobnej 

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

 inštalovala aktuálne tematické  výstavky kníh pre deti a ďalšie. 

 

Ďalšie podujatia obsahuje kapitola 3.8 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

a Príloha č. 3. 

            

 

3.2.4 Doplnkové služby  

 

Knižnica poskytovala  registrovaným používateľom  doplnkové služby, napr.: 

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

 

3.3 Registrovaní používatelia, fyzická a virtuálna návštevnosť knižnice  
 

K  31.12.2013  knižnica   evidovala  9 772  registrovaných používateľov,  z toho      

7 461 dospelých (76,35%)  a  2 311 detí do 15 rokov  (23,65%).      

                                                                                                   

VKMR   zaznamenala    184 620 návštevníkov,    z toho   fyzicky knižnicu  navštívilo  

151 154 registrovaných i neregistrovaných návštevníkov, návštevníkov kultúrno- 

spoločenských podujatí a  používateľov internetu pre verejnosť.  

 

Webovú stránku  knižnice  navštívilo 33 466  virtuálnych  návštevníkov,   ktorí 

zrealizovali  79 724 virtuálnych návštev  a využili možnosti vyhľadávania v on-line katalógu 

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

a službu „Spýtajte sa knižnice“.   
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3.4   Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 
 

 Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť bola súčasťou knižnično-

informačných služieb knižnice: 

 VKMR koordinovala bibliografickú a edičnú činnosť verejných knižníc Trenčianskeho 

samosprávneho kraja,  uskutočnila krajskú poradu bibliografov, 

 získavala, spracovávala, sprístupňovala a archivovala regionálne dokumenty 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Graf č. 5 (Návštevníci knižnice) 

Graf č. 6 (Používatelia knižnice – porovnanie s rokom 2012) 
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 excerpovala  74 titulov regionálnych,  242 titulov  celoslovenských periodík  

a analyticky spracovávala regionálne zborníky a publikácie do elektronickej 

regionálnej článkovej databázy, ktorá obsahuje  64 034 záznamov,  

 priebežne dopĺňala elektronickú bibliografickú databázu špeciálnych regionálnych 

dokumentov TSK v  module Brožúry,  ktorá obsahuje 3 250 záznamov,    

 dopĺňala regionálnu databázu osobností a udalostí REGIO, ktorá obsahuje  1 936 

záznamov,  

 na požiadanie vypracovala 241 rešerší, 

 poskytla 347 náročných informácií o trenčianskom regióne, 

 poskytla  17 292 registrovaných  bibliografických a 973  faktografických informácií zo 

všetkých vedných oblastí a  informácií vyplývajúcich so zmluvy s Úradom 

priemyselného vlastníctva a Parlamentnou knižnicou NR SR, ktorých kontaktné 

pracoviská  sú umiestnené v knižnici, 

 poskytla 1 344  ARI (adresných informácií) pre odborných pracovníkov, samosprávu 

a štátnu správu trenčianskeho regiónu, 

 poskytovala konzultačné a poradenské služby, 

 realizovala informačnú výchovu žiakov ZŠ, SŠ, 

 dokumentovala vlastnú činnosť  knižnice 

 pripravovala do tlače  personálnu bibliografiu Anny Černochovej   

 začala prvú etapu prác na zostavovaní personálnej bibliografie Jozefa Pavloviča 
 

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

zameraním.  

3.5 Edičná a publikačná činnosť  
 

Edícia Bibliografia 

 Dombaiová, P.:  Kalendár výročí osobností a udalostí v okresoch Bánovce n. B., 

Myjava, Nové Mesto n.V. a Trenčín v r. 2014 

 Zoznam periodík dochádzajúcich do Verejnej knižnice Michala  Rešetku v Trenčíne v 

roku 2013. Zost. M. Špániková – 6 s. 

Edícia Dokumentácia 

 Analýza činnosti verejných knižníc TSK za rok 2012 podľa Ročného výkazu o 

knižnici. Zost. Bc. S. Fabová, Mgr. M. Zobková -  16 s. 

 Plán činnosti na rok 2014. Zost. M. Špániková, Bc. S. Fabová, Bc. L. Sládková, PhDr. 

D. Stupavská – 19 s.   

 Prehľad o činnosti verejných knižníc okresov Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Bánovce 

n/Bebravou a Myjava za rok 2012. Zost. M. Zobková – 25 s. 

 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2012. Zost. M. Špániková, Bc. S. 

Fabová, Bc. L. Sládková, PhDr. D. Stupavská – 45 s. 

Edícia Metodika 

 Knihovník: viac než len metodický časopis pre verejné knižnice okresov Trenčín, Nové 

Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2013, roč. 31 , č. 1/2013, 27 s. 

 Knihovník: viac než len metodický časopis pre verejné knižnice okresov Trenčín, Nové 

Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2013, roč. 31 , č. 1/2013, -

pripravený na vydanie 

 

Publikačná činnosť pracovníkov knižnice bola zameraná na propagáciu a zviditeľňovanie 

služieb knižnice a na jej aktivity. 

Publikačná činnosť o knižnici – Príloha č. 2 
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3.6 Metodická činnosť  
 

Poskytovaním metodických, poradenských, konzultačných a vzdelávacích služieb 

knižniciam Trenčianskeho samosprávneho kraja napĺňala VKMR cieľ a obsah metodickej 

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

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

VKMR. 

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

vnútri vlastnej knižnice: 

 

a) v krajskej pôsobnosti 

 koordinovala a poradensky usmerňovala regionálne knižnice v TSK,  

 poskytovala odborné rady a skúsenosti pri zvládnutí rutinnej prevádzky KIS Clavius, 

synchronizácii automatizovaných knižnično-informačných procesov v rámci 

Trenčianskeho kraja,  

 ukončila pripomienkovanie testovacej verzie Opac katalógu Carmen 2.0 a od 

apríla 2013 spustila jeho ostrú prevádzku spolu s ďalšími participujúcimi 

organizáciami, 

 zosumarizovala Ročné výkazy KULT 10-01 o knižniciach za r. 2012 za Trenčiansky 

kraj a odoslala SNK, 

 zhromaždila a spracovala štatistické výsledky o činnosti verejných knižníc TSK 

podľa jednotlivých typov knižníc, výsledky zverejnila v dokumentačnom materiáli, 

poskytovala metodickú pomoc a poradenské služby knižniciam  iných typov v 

regióne, hlavne školským knižniciam vzhľadom na funkciu RK poskytujúcej odborné 

poradenstvo pre školské knižnice pre trenčiansky región, 

 zorganizovala pracovné stretnutie metodikov regionálnych knižníc TSK za 

prítomnosti PhDr. D. Janovskej, PhDr. E. Janšovej a PhDr. I. Kilárovej  zo SNK, 

 plnila úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v TSK, evidovala a 

archivovala 

bibliografickú 

produkciu kraja, 

b) v regionálnej pôsobnosti 

 pri riešení 

knižničných 

problémov a 

elektronizácii 

knižničných procesov 

poskytovala 

metodickú pomoc a 

poradenské služby 

mestským a obecným 

knižniciam a ich 

zriaďovateľom alebo 

zakladateľom, 

zaškoľovala 

knihovníkov  

obecných knižníc (navštívila 22 obecných knižníc),  

 poskytovala odborné konzultácie k elektronizácii knižničných procesov v knižniciach 

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

 (Pracovné stretnutie obecných knihovníkov) 
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Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou a Myjava za r. 2012 klasickou a 

elektronickou formou, údaje pre vlastnú potrebu zálohovala a zosumarizovala v 

štatistických prehľadoch, 

 reagovala na výzvu SNK a pripomienkovala formuláre k štatistickému zisťovaniu 

činnosti knižníc, 

c) v rámci knižnice 

 garantovala a koordinovala automatizáciu knižničných procesov v KIS Clavius vo 

všetkých pracoviskách VKMR, zabezpečovala plynulý chod softvérového a 

hardvérového vybavenia knižnice, 

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

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

spoločného serveru Regionálneho knižnično-informačného systému,  

 metodicky usmerňovala a poskytovala odbornú inštruktáž pri práci s 

automatizovanými knižničnými procesmi pracovníkom knižnice, 

 v spolupráci s informatikom VKMR zorganizovala 3 inštruktážne školenia 

k programu Microsoft Office 2007, 

 priebežne aktualizovala web stránku knižnice, 

 spolupracovala pri vydaní metodického časopisu Knihovník pre verejné knižnice 

okresov Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou, Myjava, 

 v KIS Clavius spracovávala informácie z oblasti knihovníctva a požičiavala 

knihovnícku literatúru, 

 poskytla údaje o činnosti knižnice k projektu „Benchmarking knižníc“. 

 

3.7  Elektronizácia knižnično-informačných procesov        
 

VKMR bola súčasťou Regionálneho knižničného informačného systému so  spoločným 

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

Prevádzka knižnično-informačných služieb bola na všetkých pracoviskách plne 

automatizovaná v KIS Clavius, využívané boli moduly akvizície všetkých druhov 

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

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

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

   

 Kvantitatívny ukazovateľ stavu výpočtovej techniky, ktorý knižnica spravovala 

k 31.12.2013 predstavoval 70 osobných počítačov, 1 notebook a 1 server, z toho knižnica 

vlastnila 62 osobných počítačov a 1 notebook.  

VKMR  mala zapožičaný 1 server, 8 tenkých klientov, 1 tlačiareň, 1 UPS, 1 switch, 

ktoré boli nainštalované v pracovisku na  Juhu a slúžili ako bezplatné internetové body 

pre verejnosť. Získala ich do bezodplatného zapožičania prostredníctvom zapojenia sa 

do celoslovenského projektu MK SR Informatizácia knižníc (v rámci Operačného 

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

štátu uzatvorenej medzi SNK v Martine a VKMR v Trenčíne.  

Na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Trenčianskou nadáciou a Verejnou knižnicou M. 

Rešetku v Trenčíne,  VKMR získala do svojho vlastníctva 5 PC s nainštalovaným softwarom 

a 1 farebnú laserovú tlačiareň, ktoré slúžili verejnosti v pracovisku Internet pre verejnosť na 

Hasičskej ul.  
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Systematická dokumentácia nainštalovaného softvéru a hardvéru pokračovala  realizáciou 

softvérového auditu, ktorého súčasťou bolo vypracovanie „Identifikačných listov“ ku 

každému PC, aktualizácia zoznamov výpočtovej techniky spolu s nainštalovaným softvérom,  

vytvorenie záloh vybraných dokumentov. 

Knižnica, ako Kontaktné informačné miesto pre oblasť patentových informácií, 

vynálezov, označení tovarov a služieb a priemyselného vlastníctva, vrátila  4.3.2013 osobný 

počítač, ktorý mala zapožičaný od Úradu priemyselného vlastníctva SR z dôvodu straty 

funkčnosti  a naďalej má zapožičanú 1 tlačiareň. 

 

Na vyhľadávanie v on-line katalógu VKMR používateľom slúžili 3 PC v pracovisku 

odbornej  literatúry, 1 PC v pracovisku krásnej literatúry a 1 PC vo vstupných priestoroch na 

Jaselskej ul.. 

Knižnica bola naďalej pripojená na internetovú sieť Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Optikou boli pripojené k internetu služobné počítače na Hasičskej ul.,  wifi pripojením 

služobné počítače na Jaselskej ul., ostatné pracoviská knižnice využívali DSL pripojenie 

k internetu.  

Na internet bolo v knižnici k 31.12.2013  pripojených 60 pracovných staníc, z toho 29 

PC  pre verejnosť. Knižnica vlastnila 1 mobilné pripojenie na internet. 

 

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

testovala a pripomienkovala a od apríla 2013 schválila jeho prevádzku k použitiu na weboch 

kultúrnych organizácií TSK. 

 

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

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

z fondu knižnice, možnosť on-line predlžovania vypožičaných kníh, využilo 33 466 

virtuálnych návštevníkov, ktorí zrealizovali 79 724 návštev. Virtuálni  návštevníci 

najčastejšie navštevovali on-line katalóg VKMR.  

 

Ukazovateľ Plán  2013 
Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Percento 

plnenia 

Počet PC 67 70 116,66 

Počet PC vo vlastníctve VKMR 53 62 116,98 

Počet PC s pripojením na internet 61 60 98,36 

Počet PC s internetom pre verejnosť 31 29 93,55 

Počet návštevníkov web stránky 27 920 33 466 119,86 

Tabuľka 5 (Výpočtová technika)                           

3.8 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 
 

 Kultúrne a vzdelávacie aktivity knižnice sa  zameriavali na propagovanie pôvodnej 

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

autormi prostredníctvom besied, prezentácií kníh, literárno-hudobných popoludní, súťaží 

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

a významné osobnosti  Trenčína a Trenčianskeho kraja. 
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 VKMR uskutočnila  529 kultúrno-spoločenských 

a vzdelávacích podujatí, z toho 383 pre deti do 15 rokov. 

Navštívilo ich  13 678  návštevníkov,  z toho  9382 detí 

do 15 rokov: 

 verejnosti predstavila spisovateľov Oľgu 

Feldekovú, Daniela Heviera, Janu Judinyovú, 

Emire Khidayer, Dušana Polakoviča alias 

Čierneho  Petra, Vieru Valachovičovú – Ryšavú, 

Igora Váleka, Pavla „Hiraxa“ Baričáka, Jozefa 

Heribana - 3x,  Jaroslava Rezníka, Braňa Jobusa, 

Vanessu Jóriovú, Tibora Hujdiča, historikov 

Danielu Dvořákovú a Pavla Dvořáka, političku 

Ivetu Radičovú, publicistov Ľubu Lesnú, Tibora 

Eliota Rostasa, sociológov  Zoru a Martina 

Bútorovcov, politológa Grigorija Mesežnikova, 

cestovateľov Romana Vehovského, Michala 

Knitla, spevákov Mira Jaroša, Simonu 

Martausovú, moderátorku Oľgu Záblackú, 

 v rámci  cyklu „Poznávame Trenčanov“ a 

„Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja“  VKMR predstavila 8 nových 

spisovateľov:    Máriu Hanovú, Michala Liščáka, Ivana Machalu,  Alexa 

Pavlíka,  Katarínu Tekeľovú, Vlaďku Komorovskú, Zuzanu Csontosovú, Lenku 

Gahérovú – 2x; nové diela  už prezentovaných spisovateľov:  Silvie Havelkovej – 2x, 

Anny Hrabalovej, Barbory Kardošovej, Rudolfa Dobiáša, Margity Ivaničkovej, Jána 

Maršálka, Antona Baláža, Oľgy Nemcovej-Košeckej, Kataríny Hudecovej, Zuzany 

Laurinčíkovej, Martiny Monošovej - 2x.  

 verejnosti predstavila osobnosti:  lekárku MUDr. Věru Dobiášovú, cestovateľku RNDr. 

Antóniu Dvoranovú – 2x,  doc. 

Petra Chrastinu zaoberajúceho 

sa historickou geografiou, 

astronómov - prof. Vladimíra 

Porubčana a Dr. Jozefa Drgu,  

policajta Ing. Zámečníka, 

historikov - Dr. Igora Zmetáka, 

Mgr. Jána Kubicu, Mgr. M. 

Kubelovú, hudobného 

skladateľa Karola Pádivého, 

 v Týždni slovenských knižníc 

2013 VKMR uskutočnila 42 

podujatí s 1 280 návštevníkmi. 

Súčasne, v rámci  Týždňa 

otvorených dverí, sa bezplatne 

do knižnice prihlásilo 262 

nových  čitateľov, 

 ťažiskovým podujatím TSK a 

TOD  bolo 6.  stretnutie spisovateľov a literátov s blízkym vzťahom k Trenčianskemu 

kraju, zúčastnilo sa  17 spisovateľov a autorov odborných publikácií:  Milan Belás, 

Blažej Belák, Peter Bulík, Alica Buzalková,  Rudolf Dobiáš, Lenka Gahérová, Katarína 

Hudecová, Margita Ivaničková, Jana Jablonská, Ján Jankovič,  Barbora Kardošová,  Štefan 

Kuzma, Martin Lacko, Drahoslav  Machala, Ján Maršálek, Milan Šišmiš, Vladena Teslíková. 

 (O. Feldeková vo VKMR) 

(Iveta Radičová vo VKMR) 
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 Ďalšie vybrané cykly podujatí pre deti i dospelých obsahuje kapitola 3.2 Knižnično – 

informačné služby, časti Knižnica ako otvorený komunitný priestor a Voľnočasové 

a vzdelávacie aktivity detí a mládeže. 

 

 Pri  organizovaní podujatí  VKMR spolupracovala so všetkými typmi školských 

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

vzdelávacími a spoločenskými organizáciami, spolkami, klubmi,  občianskymi združeniami 

a pod.  

 

 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli realizované  pod záštitou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a honorované z grantu MK SR pre registrovaných 

používateľov a širokú verejnosť, v záujme  napĺňania komunitného poslania knižnice, 

získavania návštevníkov a potenciálnych používateľov knižnice.         
 

Ťažiskové podujatia – Príloha  č. 3 

 

 

 



4 Podrobné členenie hospodárenia s finančnými prostriedkami TSK  
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 Podrobný rozpis hospodárenia s finančnými prostriedkami je k disozícii vo viazanej forme.



5 Prílohy 

Príloha č. 1.  

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2013 

Ukazovateľ 
Mer. 

jedn. 
Plán 

2013 

Skutočnosť  

k 31.12.2013 

Percento  

plnenia 

Knižničný fond kn.j. 218 200 222 104 101,79 

počet odoberaných titulov periodík titul 300 313 104,33 

Výpožičky spolu kn.j. 369 000 392 382 106,34 

v tom: odborná literatúra pre dospelých kn.j. 110 500 121 292 109,77 

            krásna literatúra pre dospelých kn.j. 115 500 123 592 107,00 

            odborná literatúra pre deti kn.j. 11 500 10 600 92,17 

            krásna literatúra pre deti kn.j. 41 500 46 182 111,28 

            výpožičky periodík kn.j. 90 000 90 687 100,76 

z výpožičiek spolu: špeciálne dokumenty kn.j. 2 280 2 482 108,86 

                                z toho: elektronické kn.j. 150 73 48,66 

                                            audiovizuálne kn.j. 1 200 1 257 104,75 

                                        iné kn.j. 930 1152 123,87 

z výpožičiek spolu: prezenčné výpožičky kn.j. 90 000 91 132 101,26 

MVS iným knižniciam kn.j.  277  

MVS z iných knižníc  
 

 372  

počet výpožičiek na 1 obyvateľa kn.j. 6,60 7,02 106,36 

počet výpožičiek na 1registr.používateľa  kn.j. 46,13 40,60 88,01 

Registrovaní používatelia osoba 8 000 9 772 122,15 

z toho deti do 15 rokov osoba 1 800 2 311 128,39 

% používateľov z počtu obyvateľov osoba 14,31 17,49 122,22 

Počet fyzických a virtuálnych 

návštevníkov knižnice 
osoba 180 000 184 620 102,57 

                z toho účastníkov podujatí       osoba  13 678 
 

                z toho virtuálnych návštevníkov osoba  33 466 
 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské 

podujatia 
poduj. 250 529 211,60 

počet dislokovaných pracovísk pobočka 4 4 100,00 

počet obyvateľov k 31.12.2012 osoba 
 

55 883  
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Príloha č. 2.  

Publikačná činnosť 

I. o knižnici 

TN 

Stretnutie s pútavým rozprávačom o histórii. [Pavel Dvořák – besedy 7.2.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 5 (4.2.2013), s. 7 

 

Zornová, Lucia 

Umelecká škola je pod jednou strechou. [zmienka o VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 11 (18.3.2013), s. 3 

 

TN 

Pozvánka. [Noc literatúry – literárne podujatie 15.5.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 19 (13.5.2013), s. 5 

 

SITA 

Jama zakvitne. [zmienka o VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 20 (20.5.2013), s. 3 

 

Slivková, Ema 

Exkurzia v trenčianskej knižnici. [Exkurzia žiakov ZŠ Dolná Poruba vo VKMR 18.2.2013] 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 2 (apríl 2013), s. 7 

 

Švančarková, Magda 

Vymaľovali priestory detskej knižnice v Trenčíne. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 34 (26.8.2013), s. 5 

 

TN 

Pozvánka. [Rudolf Dobiáš – prezentácia kníh  5.9.2013; Odkiaľ a kam. 20 rokov 

samostatnosti – beseda s autormi knihy  4.9.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 35 (2.9.2013), s. 6 

 

Švančarková, Magda 

Štrnásťročná Vaneska má neobyčajný talent. [Vanessa Jóriová – prezentácia knihy Za múrom 

8.10.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 41 (14.10.2013), s. 7 

 

MAŠA 

Papučková noc bola v znamení detektívky. [Papučková noc v knižnici  4.10.2013]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 41 (14.10.2013), s. 7 

 

Švančarková, Magda 

Miro Jaroš si zaspieval s trenčianskymi škôlkarmi. [Miro Jaroš – prezentácia knihy Čisté 

rúčky  25.10.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 43 (28.10.2013), s. 9 

Pozvánka. [Lenka Gahérová -  V pekle sa neplače – pozvánka na besedu  27.11.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 47 (25.11.2013), s. 8 
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Švančárková, Magda 

„Bláznivá“ Lenka vôňu kníh miluje. [Lenka Gahérová – prezentácia kníh Tridé z 3.D 

a V pekle sa neplače  27.11.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 48 (2.12.2013), s. 7 

 

Šimovec, Martin 

Staroturianka Martina prináša Lekcie z nenávisti. [Martina Monošová – prezentácia knihy 

Lekcie z nenávisti  13.12.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 49 (9.12.2013), s. 9 

 

Némethová, Anna 

Slávnostný večer pri príležitosti udeľovania ocenení. [Ocenenia jednotlivcov a kolektívov 

VKMR, ktorí prispeli k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja]  

In: Kultúrne spektrum. – Roč. 23, č. 1-2 (2013), s. 2-8  

 

Martinák, Peter 

Keď autorka hovorí o stejku, myslí na život. [Barbora Kardošová – prezentácia knihy  

Medium love 12.2.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 7 (18.2.2013), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Sedem rokov križoval stopom Áziu a Austráliu. [Roman Vehovský – Cestou osudu 

a náhody beseda 5.3.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 10 (11.3.2013), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Knižnica oslavovala podujatiami. [Týždeň slovenských knižníc marec 2013 – podujatia 

VKMR] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 12 (25.3.2013), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Hodnotu ich literárnej tvorby môžete nájsť medzi riadkami. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 13 (2.4.2013), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Umelci čítali ľuďom aj v Mestskej veži. [Noc literatúry – literárne podujatie 15.5.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 20 (20.5.2013), s. 10 

 

Martinák, Peter 

Emíre Khidayer otvorila trinástu komnatu Dubaja. [Dubajské tajomstvá – beseda a 

prezentácia knihy Emíre Khidayer  4.6.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 23 (10.6.2013), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Skalka pri Trenčíne má za sebou týždeň plný umenia. [Výtvarno – literárne sympózium Ora 

et Ars 17.-23.6.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 25 (24.6.2013), s. 8 
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Martinák, Peter 

Cestovanie s dobrodruhom (rozhovor s Romanom Vehovským).  

In: Cestovateľ. – Č. 4 (apríl 2013], s. 6-7  

 

Martinák, Peter 

Obnova Skalky očami domácich dobrovoľníkov. 

In: Okno do obnovy (historické kláštory – od záchrany k súčasnému využitiu): kultúrno-

historická príloha katalógu 6. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et 

Ars - Skalka 2013. — Trenčín : Mesto Trenčín, 2013. — S. 6-15 

 

Zmeták, Igor 

Benediktínske kláštory v Trenčianskom kraji. 

In: Okno do obnovy (historické kláštory – od záchrany k súčasnému využitiu): kultúrno-

historická príloha katalógu 6. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et 

Ars - Skalka 2013. — Trenčín : Mesto Trenčín, 2013. — S. 32-35 

 

Zmeták, Igor 

Kláštor ako múzeum – portugalské inšpirácie. 

In: Okno do obnovy (historické kláštory – od záchrany k súčasnému využitiu): kultúrno-

historická príloha katalógu 6. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et 

Ars - Skalka 2013. — Trenčín : Mesto Trenčín, 2013. — S. 46-49 

 

Kubica, Ján 

Františkánsky kláštor v Beckove. 

In: Okno do obnovy (historické kláštory – od záchrany k súčasnému využitiu): kultúrno-

historická príloha katalógu 6. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et 

Ars - Skalka 2013. — Trenčín : Mesto Trenčín, 2013. — S. 40-45 

 

Martinák, Peter 

Knihy môžete vrátiť aj o polnoci. [Bibliobox otvorenie 17.7.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 29 (22.7.2013), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Dobiáš píše, aby nezradil bývalých spoluväzňov. [Rudolf Dobiáš – prezentácia kníh 

Rozhovory s Rút. Johana. Johanin chlapec. Memoria passionis  5.9.2013]  

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 36 (9.9.2013), s. 9 

 

Martinák, Peter 

Quo vadis Slovensko alebo roky samostatnosti. [Odkiaľ a kam: 20 rokov samostatnosti – 

prezentácia knihy M. Bútoru, G. Mesežnikova, Z. Bútorovej a M. Kollára  4.9.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 37 (16.9.2013), s. 8 

 

Martinák, Peter 

V knižnici vedia, po čom deti túžia. [Oddelenie pre deti a mládež VKMR Trenčín – podujatia   

2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 40 (7.10.2013), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Má talent od Boha a internet v malíčku. [Katarína Hudecová – prezentácia knihy V závetrí  

29.10.2013] 

https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=12+storo%E8%ED+:+Kult%FArnohistorick%E1+pr%EDloha
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=12+storo%E8%ED+:+Kult%FArnohistorick%E1+pr%EDloha
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=12+storo%E8%ED+:+Kult%FArnohistorick%E1+pr%EDloha
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=12+storo%E8%ED+:+Kult%FArnohistorick%E1+pr%EDloha
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=12+storo%E8%ED+:+Kult%FArnohistorick%E1+pr%EDloha
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=12+storo%E8%ED+:+Kult%FArnohistorick%E1+pr%EDloha
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=12+storo%E8%ED+:+Kult%FArnohistorick%E1+pr%EDloha
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=12+storo%E8%ED+:+Kult%FArnohistorick%E1+pr%EDloha
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=12+storo%E8%ED+:+Kult%FArnohistorick%E1+pr%EDloha
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=12+storo%E8%ED+:+Kult%FArnohistorick%E1+pr%EDloha
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=12+storo%E8%ED+:+Kult%FArnohistorick%E1+pr%EDloha
https://rknis.tsk.sk/k/vkmr/l.dll?h~n=12+storo%E8%ED+:+Kult%FArnohistorick%E1+pr%EDloha
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In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 44 (4.11.2013), s. 10 

 

Martinák, Peter 

Zákutia Ázie objavoval podľa sovietskych máp. [Michal Knitl – Kirkizsko, Tadžikistan, 

Afganistan – beseda s cestovateľom  6.11.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 46 (18.11.2013), s. 9 

 

Martinák, Peter 

Redaktorka napísala román. [Katarína Tekeľová – prezentácia knihy Nedokonalý plán 

19.11.2013] 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 47 (25.11.2013), s. 10 

 

II. o knižnici na internete 

Trenčianska knižnica konečne v novej budove [zverejnené 12.4.2013] 

http://www.trencianska.tv/v-trencine/trencianska-kniznica-konecne-v-novej-budove 

 

Noc literatúry Trenčín 2013 [zverejnené 15.5.2013] 

http://bratislava.czechcentres.cz/program/event-details/noc-literatury-trencin-2013/ 

 

Čitatelia môžu vložiť knihy do biblioboxu [zverejnené 4.8.2013] 

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=04.08.2013 

 

Beseda so spisovateľkou Silviou Havelkovou vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne. 

[zverejnené 31.10.2013] 

http://www.sdetmi.com/trencin/podujatia/detail/6480/beseda-so-spisovatelkou-silviou-

havelkovou-vo-verejnej-kniznici-m-resetku/ 

 

V najmladšej kategórii literárnej súťaže získalo prvú cenu 11 poetov [zverejnené 24.11.2013] 

http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/literarna-sutaz/6544-clanok.html 

 

Skončil deviaty ročník Otvor srdce, daruj knihu [zverejnené 19.12.2013] 

http://www.trencianskanadacia.sk/aktuality/item/226-skoncil-deviaty-rocnik-otvor-srdce-

daruj-knihu 

 

III. o knižnici vo vysielaní Trenčianskej televízie 

Deň ľudovej rozprávky vo VKMR [zverejnené 25.3.2013] 

http://www.vkmr.sk/den-ludovej-rozpravky-vo-vkmr.html?page_id=2520 

 

Medium love: Láska ako stejk [zverejnené 28.3.2013] 

http://www.vkmr.sk/medium-love-laska-ako-stejk.html?page_id=2550 

 

Prednášky Petra Chrastinu [zverejnené 28.3.2013] 

http://www.vkmr.sk/prednasky-petra-chrastinu.html?page_id=2548 

 

Celoslovenská súťaž Jazykový kvet ´2013 [zverejnené 28.3.2013] 

http://www.vkmr.sk/celoslovenska-sutaz-jazykovy-kvet-2013.html?page_id=2546 

Jazykový kvet ´2013 [zverejnené 28.3.2013] 

http://www.vkmr.sk/celoslovenska-sutaz-jazykovy-kvet-2013.html?page_id=2546 

 

Kadečo - piate cez deviate [zverejnené 02.4.2013] 

http://bratislava.czechcentres.cz/program/event-details/noc-literatury-trencin-2013/
http://www.vkmr.sk/den-ludovej-rozpravky-vo-vkmr.html?page_id=2520
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http://www.vkmr.sk/kadeco-piate-cez-deviate.html?page_id=2564 

 

(Staro)nové priestory VKMR [zverejnené 02.4.2013] 

http://www.vkmr.sk/staronove-priestory-vkmr.html?page_id=2562 

 

Pavel Dvořák opäť vo VKMR [zverejnené 02.4.2013] 

http://www.vkmr.sk/pavel-dvorak-opat-vo-vkmr.html?page_id=2558 

 

Vansovej Lomnička ´2013 [zverejnené 02.4.2013] 

http://www.vkmr.sk/vansovej-lomnicka-2013.html?page_id=2568 

 

Vansovej Lomnička ´2013 [zverejnené 02.4.2013]       

http://www.vkmr.sk/vansovej-lomnicka-2013.html?page_id=2568 

 

Cestou osudu a náhody [zverejnené 02.4.2013]       

http://www.vkmr.sk/cestou-osudu-a-nahody.html?page_id=2555 

 

Jazykový kvet ´2013 [zverejnené 02.4.2013] 

http://www.vkmr.sk/celoslovenska-sutaz-jazykovy-kvet-2013.html?page_id=2546 

 

Diskusia na tému: Marec - mesiac knihy [zverejnené 02.4.2013] 

http://www.vkmr.sk/diskusia-na-temu-marec-mesiac-knihy.html?page_id=2553 

 

Týždeň slovenských knižníc vo VKMR [zverejnené 08.4.2013] 

http://www.vkmr.sk/tyzden-slovenskych-kniznic-vo-vkmr.html?page_id=2580 

 

Rak podnikateľom v pobočke Juh [zverejnené 08.4.2013] 

http://www.vkmr.sk/rak-podnikatelom-v-pobocke-juh.html?page_id=2582  

 

Trenčianska knižnica v novej budove [zverejnené 15.4.2013] 

http://www.vkmr.sk/trencianska-kniznica-v-novej-budove.html?page_id=2598 

 

Čierny Peter: Hra s bábikami [zverejnené 16.4.2013] 

http://www.vkmr.sk/cierny-peter-hra-s-babikami.html?page_id=2600 

 

Trenčianski literáti v knižnici (VI) [zverejnené 16.4.2013] 

http://www.vkmr.sk/trencianski-literati-v-kniznici-vi.html?page_id=2602 

 

Oľga Feldeková: Kým som šťastný  [zverejnené 22.5.2013] 

http://www.vkmr.sk/olga-feldekova-kym-som-stastny.html?page_id=2665 

 

KRPZ: Bez násilia každý deň [zverejnené 22.5.2013] 

http://www.vkmr.sk/krpz-bez-nasilia-kazdy-den.html?page_id=2667 

 

Martina Monošová: Sladké sny [zverejnené 22.5.2013] 

http://www.vkmr.sk/martina-monosova-sladke-sny.html?page_id=2669 

 

Alexander Pavlík: Glyf (fantasy) [zverejnené 28.5.2013] 

http://www.vkmr.sk/alexander-pavlik-glyf-fantasy.html?page_id=2681 
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Noc literatúry v Trenčíne [zverejnené 05.6.2013] 

http://www.vkmr.sk/noc-literatury-v-trencine.html?page_id=2700 

Dubajské tajomstvá a Krajina hrubých čiar [zverejnené 03.7.2013] 

http://www.vkmr.sk/dubajske-tajomstva-a-krajina-hrubych-ciar.html?page_id=2736 

 

Zabudnutá perla Ponitria [zverejnené 27.7.2013] 

http://www.vkmr.sk/zabudnuta-perla-ponitria.html?page_id=2807 

 

ORA ET ARS Skalka 2013 [zverejnené 27.7.2013] 

http://www.vkmr.sk/ora-et-ars-skalka-2013.html?page_id=2809 

 

TSK 32 (Bibliobox) [zverejnené 12.08.2013] 

http://www.youtube.com/watch?v=lMACNIYCi4k&feature=c4-

overview&list=UUcrZSWmsQA3YB8bNvD4XOMw 

 

Dnes sme inštalovali Bibliobox v Trenčíne. Verejná knižnica Michala Rešetku ho umiestnila 

pred budovu na Jaselskej ulici. [zverejnené 12.7.2013] 

http://www.bibliobox.eu/SK/index.html 

http://www.bibliobox.eu/SK/Reference/Bibliobox-Trencin.html 

 

Bibliobox zvýšil komfort čitateľov (+ Cyrilometodská tradícia v TSK) [zverejnené 

01.08.2013] 

http://www.vkmr.sk/bibliobox-zvysil-komfort-citatelov.html?page_id=2839 

 

Zahájili sme novú sezónu podujatí [zverejnené 05.09.2013] 

http://www.vkmr.sk/zahajili-sme-novu-sezonu-podujati.html?page_id=2883  

 

Jaroslav Pádivý: Môj otec Karol Pádivý [zverejnené 10.09.2013] 

http://www.vkmr.sk/jaroslav-padivy-moj-otec-karol-padivy.html?page_id=2914 

 

Pavel "Hirax" Baričák (opäť) v Trenčíne [zverejnené 19.09.2013] 

http://www.vkmr.sk/pavel-hirax-baricak-opat-v-trencine.html?page_id=2999 

 

Papučková noc ´2013 s detektívkou [zverejnené 04.10.2013] 

http://www.vkmr.sk/papuckova-noc-2013-s-detektivkou.html?page_id=3001 

 

Vanessa Jóriová: Za múrom [zverejnené 08.10.2013] 

http://www.vkmr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3016 

 

Katarína Hudecová: V závetrí; Ars Vivendi [zverejnené 17.10.2013] 

http://www.vkmr.sk/katarina-hudecova-v-zavetri-ars-vivendi.html?page_id=3084 

 

Miro Jaroš: Čisté rúčky [zverejnené 25.10.2013] 

http://www.vkmr.sk/miro-jaros-ciste-rucky.html?page_id=3061 

 

Len jedna jar; NeDokonalý plán [zverejnené 19.11.2013] 

http://www.vkmr.sk/len-jedna-jar-nedokonaly-plan.html?page_id=3094 

 

Po Strednej Ázii; V pekle sa neplače [zverejnené 27.11.2013] 

http://www.vkmr.sk/po-strednej-azii-v-pekle-sa-neplace.html?page_id=3110 

http://www.bibliobox.eu/SK/index.html
http://www.vkmr.sk/zahajili-sme-novu-sezonu-podujati.html?page_id=2883
http://www.vkmr.sk/po-strednej-azii-v-pekle-sa-neplace.html?page_id=3110
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Tibor Eliot Rostas: Mlčanie II [zverejnené 03.12.2013] 

http://www.vkmr.sk/tibor-eliot-rostas-mlcanie-ii.html?page_id=3134 

 

Martina Monošová: Lekcie z nenávisti  [zverejnené 13.12.2013] 

http://www.vkmr.sk/martina-monosova-lekcie-z-nenavisti.html?page_id=3175 

 

Zuzana Csontosová: Najmocnejšie kúzlo [zverejnené 13.12.2013] 

http://www.vkmr.sk/zuzana-csontosova-najmocnejsie-kuzlo.html?page_id=3152 

 

Projekt Otvor srdce, daruj knihu [zverejnené 19.12.2013] 

http://www.vkmr.sk/projekt-otvor-srdce-daruj-knihu.html?page_id=3148 

 

Verejná knižnica Michala Rešetku, Historické centrum, Trenčín, Slovensko 

http://www.virtualtravel.sk/sk/panorama/trenciansky-kraj/trencin/historicke-centrum/verejna-

kniznica-michala-resetku/ 

 

 

IV. pracovníkov knižnice 

Martinák, Peter 

Beckovský rodák Čikel si od Zátopka trofej nezobral. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 2 (14.1.2013), s. 20 

 

Martinák, Peter 

Výsledky Chocholnej-Velčíc sleduje, aj keď je v Košiciach. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 3 (21.1.2013), s. 20 

 

Martinák, Peter 

Znalosť tarokov patrila vzdelancom. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 5 (4.2.2013), s. 8 

 

Martinák, Peter 

V Dolnej Porube lákali rôznymi atrakciami. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 6 (11.2.2013), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Symbol komunizmu: Vojaci vyzbrojení krompáčmi a lopatami. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 6 (11.2.2013), s. 9 

 

Martinák, Peter 

Striebro Jednoty Trenčín s príchuťou zlata. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 21 (27.5.2013), s. 36 

 

Martinák, Peter 

Generál s odznakom prvého muža československého futbalu. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 24 (17.6.2013), s. 26 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás – Novoročný rozhovor so starostom obce. 
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In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 1 (január 2013), s. 1,4 

 

Martinák, Peter 

Tepelná energia po novom. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 1 (január 2013), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Prišiel medzi nás Mikuláš. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 1 (január 2013), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Nájdite sa na mape Google. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 1 (január 2013), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Slovan bilancoval a oceňoval. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 1 (január 2013), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás - rozhovor s farským organistom. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 2 (apríl 2013), s. 1 

 

Marinák, Peter 

Futbalový oddiel TJ Slovan pred štartom jarnej časti. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 2 (apríl 2013), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Fašiangy vyvrcholili veselicou so zážitkovými atrakciami. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 2 (apríl 2013), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Zvony na počesť pápeža. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 2 (apríl 2013), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás – Rozhovor s dlhoročnou učiteľkou našej ZŠ. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 3 (júl 2013), s. 1 

 

PM 

ZŠ v spomienkach osobností. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 3 (júl 2013), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Titul získal Lipovec. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 3 (júl 2013), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Chotár čistili dobrovoľníci. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 3 (júl 2013), s. 6 
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PM 

Bývalý hráč Dolnej Poruby bude trénovať v Corgoň lige. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 3 (júl 2013), s. 6 

 

Martinák, Peter 

Mladí olympionici. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 3 (júl 2013), s. 7 

 

Martinák, Peter 

Hlas sa pýta za vás – Rozhovor s kandidátmi na trenčianskeho župana. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 4 (október 2013), s. 1, 2 

 

Martinák, Peter 

Čerpáme eurofondy. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 4 (október 2013), s. 3 

 

Martinák, Peter 

Pestré leto v TJ Slovan. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 4 (október 2013), s. 5 

 

Martinák, Peter 

Triasla sa zem. 

In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 3, č. 4 (október 2013), s. 8 

 

Martinák, Peter 

V Dome armády vystavujú dokumenty z afrického frontu. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 42 (21.10.2013), s. 8 

 

Martinák, Peter 

Jubilant Lintner: Vo futbale neexistuje stredná cesta. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 42 (21.10.2013), s. 34 

 

Martinák, Peter 

Hronský: „Aj z lumpa môže byť dobrý chlap.“ 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 46 (18.11.2013), s. 22 

 

Martinák, Peter 

Za socializmu všetci vedeli, že kamuflujeme. 

In: Trenčianske noviny. – Roč. 54, č. 50-51 (16.12.2013), s. 34 

 

Martinák, Peter 

Cestovanie na vlnách CouchSurfingu. 

In: Cestovateľ. – Roč. 19, č. 12 (december 2013), s. 82-87 

 

Zmeták, Igor a kol.  

Benediktínskymi cestami.  Trenčín : N. f. Beňadik, 2013, 49 s. 

 

Zmeták,   Igor.  

Benediktínske kláštory v Trenčianskom kraji.  
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In:  Okno do obnovy. Ora et Ars - Skalka 2013. 6. medzinárodné výtvarno-literárne 

sympózium. Trenčín: Mesto Trenčín, 2013, s. 32-36 

Zmeták,  Igor a kol.  

Okno do obnovy. Ora et Ars- Skalka 2013. 6. medzinárodné výtvarno-literárne sympózium. 

Trenčín: Mesto Trenčín, 2013, 50 s. 

 

Zmeták,   Igor 

510 rokov objavovania Afriky na Slovensku. Od Codexu Bratislavensis po Africkú zbierku 

Ivana Melicherčíka.  

In: Ethnologia Actualis Slovaca.13, 1/2013.Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v 

Trnave., 2013, s. 89 -107. 

 

V. knižnica v audiovizuálnych médiách  

 

Trenčianska televízia pravidelne uverejňovala pozvánky do knižnice  a z väčšiny  

podujatí odvysielala kratšie či dlhšie dokumenty, zaznamenávame ich na webovej stránke 

knižnice, v sekcii Videogaléria. 

Slovenský rozhlas -  Rádio Regina vysielali upútavky na pripravované 

podujatia  a priame vstupy v čase ich konania. 

Pozvánky na aktivity boli pravidelne uverejňované v regionálnych periodikách 

Trenčianske noviny, v inzertnom týždenníku Pardon a v mesačne aktualizova.nej 

elektronickej verzii bulletinu Kam v Trenčíne. 
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Príloha č. 3.  

Ťažiskové podujatia  

a) pre verejnosť 

Podujatia pre deti 

 

Prezentácie, autorské besedy a besedy o knihách 

 čítačka z knihy Daniela Heviera KR.V. alebo Krajina V. čiže Kráľovná Viktória, 

pri príležitosti Kvapky krvi pre deti spolu s Národnou transfúznou službou v Trenčíne, 

 Prezentácia knihy od Daniela Heviera  KR.V. alebo Krajina V. čiže Kráľovná 

Viktória, 

 Rak podnikateľom - interaktívne podujatia pre deti MŠ a  ZŠ spisovateľky Viery 

Valachovičovej – Ryšavej v rámci environmentálnej výchovy, 

 prezentácia knihy Nebojsa! A iné Hororrozprávky prerozprával podľa strašidelných 

povestí P.E. Dobšinského Igor Válek, 

 Vanessa Jóriová  Za múrom – autorská beseda  so začínajúcou mladou autorkou 

knihy pre deti a mládež v žánri fantastickej literatúry, 

 Tridé z 3.D – beseda  o tretiakoch, nezbedných  lapajoch, s autorkou knihy  pre deti a 

mládež, spisovateľkou Lenkou Gahérovou  -  cyklus „Predstavujeme literátov 

Trenčianskeho kraja“, 

 Rozprávky z trávy – beseda pre žiakov ZŠ so spisovateľkou  Silviou Havelkovou -  

cyklus  „ Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja“ 

 Prezentácia knižky trenčianskej rodáčky Zuzany Csontosovej Najmocnejšie kúzlo, v 

ktorej sa niektoré rozprávky odohrávajú v Trenčíne – cyklus „Poznávame Trenčanov. 

 

Iné 

 Píšem , píšeš , píšeme  - vyhlásenie  a vyhodnotenie 11. ročníka krajskej literárnej 

súťaže pre žiakov ZŠ, 

 Najviac obľúbení - najviac čítaní slovenskí spisovatelia pre deti (M. Ďuríčková, 

G.Futová, D. Hevier, J. Pavlovič,  Ľ. Podjavorinská a ďalší), 

 Noc s Andersenom  -   13. ročník medzinárodného podujatia za účasti spisovateľky 

Márie Hanovej - cyklus  „Poznávame Trenčanov“, 

 Jazykový kvet – Language Flower 2013 – celoslovenská akreditovaná súťaž 

v prednese poézie, prózy  a drámy detí a mládeže v  cudzích jazykoch – krajské 

semifinále a finále, 

 Násilie, nástrahy, riziká. Ako sa brániť a predchádzať rizikovým situáciám a nestať sa 

obeťou násilného trestného činu – 3 diskusné klub s príslušníkmi polície pre žiakov ZŠ, 

 „Čítajme všetci – čítanie je super“ – slávnostné vyhodnotenie 49. ročníka  

medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v šk. r. 2012/2013, 

 „Čítajme si 2013“- 6. ročník  celoslovenského čitateľského maratónu  detí 

organizovaný Linkou Detskej istoty pri SV UNICEF a SAK, 

 16.marec - Deň ľudovej rozprávky –- podujatia pre deti  s mottom: Kto je kto 

v rozprávkach Pavla Dobšinského v podaní  krojovaných  knihovníčok, 

 „Rok sv. Cyrila a Metoda" -  vedomostný kvíz pre šiestakov, 

 Trenčiansky detský kráľ čitateľov -  vyhodnotenie súťaže, prebiehajúcej v r. 

2012/2013, 

 Zlaté zvončeky - najkrajšie rozprávky a básničky – čítačka pre deti, 
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 Vyzdobme si knižnicu -    predpoludnie  s malými umelcami, žiakmi  I. stupňa  ZŠ, 

 Medzinárodný deň detskej knihy. Celoslovenské podujatie spojené s pokusom 

o prekonanie  minuloročného  neoficiálneho rekordu v počte  vypožičaných kníh pre 

deti a mládež, 

 „Oneskorený“ Medzinárodný  deň detí v knižnici – krásne knihy, súťaže, tvorivé 

dielne, kreslenie na tému  „Ja a deti tohto sveta“ a  bezplatný zápis detí do knižnice na 

celý rok, 

 Pasovanie prvákov za čitateľov    -  ponuka pre pedagógov 1. ročníkov ZŠ a 

bezplatný zápis detí do knižnice, 

 Papučková noc v knižnici s detektívkou - noc strávená v priestoroch knižnice plná 

hier a prekvapení pre žiakov  ZŠ s  bohatým celonočným programom, plným 

zábavných úloh spojených s detektívkou, za účasti hudobníka a spisovateľa Braňa 

Jobusa, 

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

knižnicu, 

 „Svet stále lásku má“ - tradičné charitatívne predvianočné stretnutie pre deti z 

Detského domova Lastovička v Trenčíne  a  ich kamarátom s  hosťom, animátorom  

Tiborom Hujdičom alias Pánom Mrkvom.  

 

Podujatia pre dospelých 

 

Autorské besedy a prezentácie kníh 

 Pavel Dvořák, so svojimi najnovšími knihami opäť v trenčianskej knižnici, v 

Literárnom   klube Omega, 

 Medium Love alebo láska ako stejk -  prezentácia knihy Barbory Kardošovej s 

moderátorkou  Oľgou Záblackou – cyklus  „Poznávame Trenčanov“, 

 Čierny Peter : Hra s bábikami – prezentácia knihy a autorská beseda s Dušanom 

Polakovičom, 

 Muži v knižnici, alebo „Ako som sa stal majorom“  - autorská beseda s Michalom 

Liščákom o kladoch a záporoch základnej vojenskej služby v minulosti – cyklus 

„Poznávame Trenčanov“, 

 prezentácia básnickej zbierky členky LK Omega Oľgy Nemcovej – Košeckej: Tak 

plynie čas,  

 prezentácia knihy Oľgy Feldekovej: Kým som šťastný, 

 prezentácia knihy Martiny Monošovej Sladké sny  - cyklus „ Poznávame Trenčanov“, 

 prezentácia fantasy knihy Glyf začínajúceho autora -Trenčana  Alexa Pavlíka -  cyklus  

„Poznávame Trenčanov“, 

 autorská beseda o špecifikách arabského sveta s diplomatkou,  spisovateľkou    Emire  

Khidayer a prezentácia jej knihy Dubajské tajomstvá, 

 rozhovory s expremiérkou, sociologičkou, autorkou vedeckých publikácií Ivetou 

Radičovou a novinárkou Ľubou Lesnou o knihe  Krajina hrubých čiar,   

 stretnutie so spisovateľkou Janou Judinyovou a prezentácia knihy: Natália 

Oldenburgová – zabudnutá perla Ponitria, vojvodkyňa, ktorá v našom kraji, 

v Brodzanoch, strávila väčšinu svojho života, 

 prezentácia knihy členky LK Omega Anny Hrabalovej: Island 

 prezentácia knihy Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti, diskusia so 4 editormi 

publikácie: Martinom Bútorom, Grigorijom Mesežnikovom, Zorou Bútorovou a 

Miroslavom   Kollárom, 
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 Knižné novinky Rudolfa Dobiáša prezentácia kníh Rozhovory s Rúth a Johana. 

Johanin chlapec ( Kronika lásky a smrti) a publikácie Memoria Passionis, za účasti 

zástupcu vydavateľa - cyklus „ Poznávame Trenčanov“, 

 Stretnutie pod holým nebom s undergroundovým prozaikom, poetom, hudobníkom, 

fotografom, cestovateľom, blogerom Pavlom „Hiraxom“ Baričákom, 

 Literatúra na cestách – beseda so spisovateľom a scenáristom Jozefom Heribanom 

(nielen) o novinke Prelet sťahovavých vtákov a diskusia s jeho literárnym hosťom 

Vlaďkou Komorovskou, 

 prezentácia kníh členky LK Omega Oľgy Nemcovej - Košeckej Tak plynie čas a 

Kým  kvitnú ruže, dobre je... a zborníka literárnych prác členov LK Omega Deje a 

nádeje  - cyklus „ Poznávame Trenčanov“,    

 prezentácia   básní a epigramov Kataríny Hudecovej V závetrí  za prítomností hostí 

Zuzany  Laurinčíkovej a speváčky Simony Martausovej - cyklus „Predstavujeme 

literátov Trenčianskeho kraja“, 

 prezentácia knihy  Antona Baláža Len jedna jar - cyklus „Predstavujeme literátov 

Trenčianskeho kraja“, 

 NeDokonalý plán prezentácia knihy televíznej redaktorky a spisovateľky Kataríny 

Tekeľovej    cyklus „Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja“, 

 stretnutie s hudobníkom, výtvarným umelcom a filozofom Tiborom Eliotom 

Rostasom  a autogramiáda jeho knihy Mlčanie II.  

 Martina Monošová Lekcie z nenávisti - prezentácia knihy, vychádzajúcej aj ako e-

kniha  - cyklus „Poznávame Trenčanov“ 

 

Iné 

 6. stretnutie  spisovateľov a literátov s blízkym  vzťahom k Trenčínu,     

a Trenčianskemu kraju  - prijatie u predsedu TSK a stretnutie  s verejnosťou – 17 

spisovateľov, 

 Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť – prednášky s diskusiou, 

 Zvukové knihy  a služby pre nevidiacich a slabozrakých v Trenčianskej knižnici – 

prednáška v  spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu 

v Levoči, 

 6. ročník celoštátnej súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma  - krajské kolo pre    

nevidiacich a slabozrakých v Trenčíne, 

 Noc literatúry -  7. ročník celoeurópskeho projektu po prvý krát v Trenčíne.  Na 

netradičných miestach čítali historici Dr. Daniela Dvořáková a Dr. Pavel Dvořák,  

členovia Divadielka DOTYKY Zuzana Starostová a Jozef  Kohút, 

 Vansovej Lomnička -  46. ročník festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy – 

obvodné  a krajské kolo, 

 Zabudnutí Slováci v dedine Pivnica (Srbsko) - prednáška doc. RNDr.  Petra 

Chrastinu,  PhD. -  cyklus „Poznávame Trenčanov“, 

 Cestou osudu a náhody prezentácia knihy a beseda s cestovateľom Romanom 

Vehovským o ceste stopom po Ázii, Austrálii a Oceánii, 

 Zaostrené na mozog. Ako udržať svoj mozog v dobrej kondícii.  Týždeň mozgu 

2013 – 2 prednášky MUDr. V. Dobiášovej spojené s pamäťovými cvičeniami pre 

zamestnancov VKMR a seniorov - cyklus „Poznávame Trenčanov“, 

 História a súčasnosť Trenčianskej knižnice – prednáška M. Špánikovej pre seniorov 

v Jednote dôchodcov, 

 Potulky po Albánsku – cestovateľské zážitky RNDr. A. Dvoranovej, 

s videoprojekciou – cyklus „ Poznávame Trenčanov“, 
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 Môj otec Karol Pádivý. Spomienky syna Jaroslava na hudobného skladateľa, 

dirigenta     a pedagóga – cyklus „ Poznávame Trenčanov“, 

 Izrael a Petra. Beseda s videoprojekciou s cestovateľkou Antóniou Dvoranovou 

o potulkách v Izraeli a Jordánsku - cyklus „ Poznávame Trenčanov“, 

 Kniha a knižnica ako maturitná otázka – komplexná exkurzia do všetkých pracovísk 

knižnice,  

 Kirgizsko – Tadžikistan – Afganistan - beseda s cestovateľom a spisovateľom 

Michalom Knitlom, 

 Open Days – prezentácia činnosti a aktivít VKMR – pre študentov SŠ, 

 Ako získať štipendium na študijný pobyt alebo jazykový kurz v zahraničí – seminár  

v rámci Týždňa vedy a techniky, 

 Studňa sa tajne s dažďom zhovára“  - vyhodnotenie 21. ročníka celoslovenskej 

literárnej súťaže Jozefa Braneckého,  za účasti spisovateľov Jaroslava Rezníka, 

Margity Ivaničkovej a Jána Maršálka, 

 Téma Vianoce v tvorbe členov  Literárneho klubu OMEGA  a pod.   

 

b) Podujatia pre knižničných pracovníkov 

 komplexný rozbor činnosti regionálnych knižníc za rok 2012 – 22.4.2013, 

 pracovná porada zástupcov OKS SR SNK a metodikov regionálnych knižníc TSK – 

22.4.2013, 

 krajská porada bibliografov – 26.2.2013, 

 inštruktážne školenie k vkladaniu regionálnych záznamov do KIS Clavius za účasti 

odborných pracovníkov regionálnych knižníc – 22.4.2013, 

 porada pre knihovníkov obecných a mestských knižníc okresov Bánovce n/B,    

Myjava, Nové Mesto n/V a Trenčín – 14.1.2013, 

 inštruktážne školenia k práci s programom Microsoft Office 2007, 

 prednáška spojená s pamäťovými cvičeniami v rámci „Týždňa mozgu“ – 13.3.2013, 

 krajská Konferencia Spolku slovenských knihovníkov – 28.11.2013, 

 Vianočné stretnutie pracovníkov knižnice, 

 pracovné porady vedenia knižnice a všetkých zamestnancov. 
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