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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 knižničnoinformačných 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 2019 riadila Plánom činnosti na rok 2019, Koncepciou rozvoja
Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne na roky 2015-2020 a obsahovo vychádzala
zo základných dokumentov knižnice (Zriaďovacia listina, Organizačný poriadok, Knižničný
a
výpožičný
poriadok)
i
zo
zásadných
medzinárodných,
národných
a
regionálnych dokumentov: Manifest UNESCO o verejných knižniciach, Všeobecná deklarácia
ľudských práv, Ústava SR, Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014-2020,
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015– 2020, 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 zákonmi SR, VZN a smernicami
Trenčianskeho samosprávneho kraja a príkazmi predsedu TSK.
Pri riešení pracovných otázok vedenie knižnice spolupracovalo s odborovou organizáciou
v zmysle ZP, Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a Kolektívnej zmluvy VKMR (bola
uzatvorená Kolektívna zmluva na roky 2016-2020).
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. V sledovanom období nebola prijatá žiadna sťažnosť
ani petícia.
Pri riadiacej činnosti v knižnici napomáhali odborné a pracovné komisie: vnútroknižničná
kontrolná, akvizičná, inventarizačná, vyraďovacia a škodová, likvidačná, revízna, mzdová,
komisia pre ocenenie majetku.
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2.2 Strategické úlohy
Pri plnení strategických úloh postupovala VKMR podľa Plánu činnosti na rok 2019,
v rámci ktorého:
 sprístupňovala univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestneho významu,
poskytovala knižnično-informačné služby v zmysle zákona o knižniciach,
 koordinovala, metodicky a poradensky usmerňovala ostatné regionálne knižnice
v samosprávnom kraji, poskytovala metodickú pomoc a poradenské služby obecným,
mestským, školským a špeciálnym knižniciam a ich zriaďovateľom,
 zorganizovala školenie ku knižničnému systému Tritius,
 knižnica pôsobila ako otvorený komunitný priestor,
 zorganizovala 569 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí za účasti
12 923 návštevníkov,
 v dňoch 4.-9.3.2019 sa zapojila do aktivity Týždeň slovenských knižníc v rámci ktorého
usporiadala 13 podujatí s účasťou 331 návštevníkov, súčasne, v rámci Týždňa
otvorených dverí, sa bezplatne do knižnice prihlásilo 86 nových čitateľov,
 propagovala činnosť a služby knižnice v celoslovenských a regionálnych médiách,
na webových stránkach VKMR, TSK, iných poskytovateľov informačných služieb
a na sociálnej sieti Facebook,
 v rámci propagácie knižnice spustila YouTube kanál "Trenčianska knižnica", kde r. 2019
bolo vytvorených 24 videí, ktoré zaznamenali 2 376 zhliadnutí,
 pracovníčky oddelenia pre deti a mládež sa zapojili do celoslovenskej súťažnej
prehliadky podujatí pre deti a mládež, kde v konkurencii 9 knižníc obsadili 3. miesto,
 VKMR vyvíjala úsilie na zabezpečenie viaczdrojového financovania, vypracovala
a realizovala nasledovné projekty:
1. Povedz mi, čo čítaš...III. (Fond na podporu umenia), žiadaných 1 995 €,
schválených 1 500 €,
2. Vitajte v knižnici III. (Fond na podporu umenia), žiadaných 2 565 €,
schválených 2 500 €,
3. Obnova knižničného fondu (Fond na podporu umenia), žiadaných 14 250 €,
schválených 1 500 €,
4. Ochrana knižničného fondu (Fond na podporu umenia), žiadaných 13 077 €,
schválených 0 €,
5. Povedz mi, čo čítaš... II. (Fond na podporu umenia), žiadaných 1 650 €,
schválených 1 600 €,
6. Vitajte v knižnici II. (Fond na podporu umenia), žiadaných 2 565 €, schválených
2 500 €,
7. Aktualizácia knižničného fondu (Fond na podporu umenia), žiadaných
15 000 €, schválených 7 500 €, projekt realizovaný v r. 2018-2019,
8. Detská spoločenská miestnosť II (Fond na podporu umenia), žiadaných
3 861 €, schválených 3 861 €, projekt realizovaný v r. 2018-2019,
9. Súťažné aktivity v čítaní a tvorivom písaní (Dotačný systém mesta Trenčín),
žiadaných 400 €, schválených 400 €.
2.2.1 Ďalšie úlohy
 spoločným postupom regionálnych knižníc s firmou Lanius s.r.o. a so správcom siete
a serveru v TSK riešila aktuálne požiadavky knižníc na KS Tritius a priebežne
odstraňovala problémy v systéme,
 na základe schválenej dotácie z Fondu na podporu umenia pokračovala s modernizáciou
priestorov a obnovou nábytku v detskej izbe,
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aktívne sa zapojila do projektu Benchmarking v slovenských knižniciach,
poskytovala využívanie externých elektronických databáz,
na webovej stránke knižnice propagovala región prostredníctvom elektronických
zdrojov,
pokračovala v službe požičiavania tematických kufríkov a svoje služby rozšírila
o požičiavanie spoločenských hier,
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 na podnety na sociálnej sieti Facebook,
pracovala v poradných odborných knihovníckych komisiách (Národná komisia
pre služby, Koordinačná rada pre bibliografiu pri Národnom bibliografickom ústave
SNK) a spolupracovala s profesijnými a stavovskými organizáciami (Spolok
slovenských knihovníkov a knižníc, Slovenská asociácia knižníc, SNS IAML Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov
a dokumentačných stredísk),
v rámci cezhraničnej spolupráce:
 zapojila sa do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom organizovaného pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy,
 zapojila sa do 13. ročníka celoeurópskeho projektu Noc literatúry - čítanie
na netradičných miestach so sprievodným programom,
 Language Flower 2019 - Jazykový kvet – podieľala sa na organizovaní
krajského finále akreditovanej súťaže v prednese poézie, prózy a drámy detí
a mládeže v cudzích jazykoch,
poskytovala informácie ako Kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva,
pokračovala v realizácii projektu „Partnerské knižnice“, spolupracovala s Parlamentnou
knižnicou NR SR,
pokračovala v projekte „Knižnica pod holým nebom“.

Ľudské zdroje
2018

2019

Nárast/
Úbytok

43
42,6

44
42,8

+1
+ 0,2

- vykonávajúci knihovnícke činnosti (úväzky–priemer. počet)

35,3

35,8

+ 0,5

Odborní zamestnanci s knihovníckym vzdelaním (FO)

36

36

0

6

6

0

888,44

1 002,77

+114,33

Ukazovateľ
Zamestnanci knižnice (FO)
Zamestnanci knižnice (úväzky – priemerný počet)

- z toho s VŠ s knihovníckym vzdelaním (FO)
Priemer. mesač. mzda na 1 zamestnanca prepočítaná na plne zamestnaných

Tabuľka 1 (Ľudské zdroje)





Účasť na odborných a vzdelávacích podujatiach:
Školenie Asseco Solution, Trenčín, 31.1.2019
Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc, Žilina, 19.2.2019
Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež, Prešov, 14.5.2019
TLib – odborný seminár, Banská Bystrica, 21.5.2019
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21. zasadnutie Národnej komisie pre služby, Martin, 12.6.-13.6.2019
Stretnutie riaditeľov a metodikov krajských a regionálnych verejných knižníc, Martin,
15.10.2019
Benchmarking verejných knižníc – celoslovenský seminár, Martin, 15.10.2019
Nové technológie a financovanie projektov v knižniciach – celoslovenský odborný seminár
a workshop pre zamestnancov knižníc, Zvolen, 18.10.2019
Regionálna porada predsedov ZO OZPK SR – Západ – Bratislava, Bratislava, 28.10.2019
Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka, Bratislava, 7.-8.11.2019
Knižnica v živote dieťaťa – III. ročník – celoslovenský odborný seminár, Žilina, 15.11.2019
Plenárne zasadnutie členov Slovenskej národnej skupiny IAML, Prešov 27.11.2019
9. konferencia cyklu Pramene slovenskej hudby (hudobné knihovníctvo na
Slovensku), Prešov, 27.-28.11.2019
Elektronické informačné zdroje a Autorský zákon v prostredí knižníc, Žilina, 27.11.2019

3 Hlavné ukazovatele činnosti
Ukazovateľ

Mer.
Skutočnosť
Plán 2019
jednotka
k 31.12.2019
Knižničný fond
k. j
221 100
225 386
Výpožičky
k. j
311 500
416 117
Registrovaní používatelia
osoba
6 600
6 646
Návštevníci knižnice
osoba
153 000
180 901
Vzdelávacie a kultúrne podujatia
podujatia
450
569
Výpožičný čas
h/týž.
65*
Tabuľka 2 (Hlavné ukazovatele činnosti)

Percento
plnenia
101,94
133,58
100,70
118,24
126,44
-

* podľa metodických vysvetliviek k Ročnému výkazu o knižnici KULT 10-01 sa uvádza týždenný počet hodín
najdlhšie otvoreného útvaru, vo VKMR je to pracovisko čitáreň, hudobné fondy a zvukové knihy, internet
pre verejnosť na Hasičskej ul.

3.1 Knižničné fondy
V oblasti doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov bola činnosť VKMR
zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z plánu činnosti na rok 2019.
a/ doplňovanie knižničných fondov
Doplňovanie knižničných fondov bolo ovplyvňované cenovou úrovňou dokumentov
ponúkaných na knižnom trhu a 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 VKMR splnila na 108,3%,
pretože kúpou získala 8 622 kn. j.
V roku 2020 spracovala 9 047 nových kn. j. v celkovej hodnote 111 842,23 €,
z toho predstavoval:
- nákup (95,30%)
8 622 kn. j.
106 402,47 €
- dary (4,28%)
387 kn. j.
4 934,55 €
- náhrady (0,30%)
27 kn. j.
401,21 €
6

- vlastným nákladom (0,12%)

104,00 €

11 kn. j.

Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala krásna literatúra pre dospelých
(3 059 kn. j.) a najnižší náučná literatúra pre deti a mládež (1 052 k. j.). Zo špeciálnych druhov
dokumentov knižnica v roku 2019 spracovala 20 kn. j. audiovizuálnych dokumentov, 1 kn. j.
elektronických zdrojov, 40 kn. j. hudobnín a 28 kn. j. stolových hier.
Nové dokumenty VKMR nakupovala s priemernou zľavou 30,07%, dokumenty v hodnote
106 402,47 € boli nakúpené za 74 400,14 €. Priemerná maloobchodná cena nakúpených
dokumentov bola 12,34 € a nákupná 8,63 €.
VKMR odoberala 265 titulov periodík získaných darom a nákupom.
b/ spracovanie knižničných fondov
Spracovanie knižničných fondov bolo plne automatizované v KIS Tritius do centrálnej
elektronickej databázy RKIS kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Dokumenty boli spracovávané v súlade s pravidlami RDA vo výmennom formáte MARC21.
V spolupráci participujúcich regionálnych knižníc sa priebežne uskutočňovala kontrola
slovníkov autorít, ktoré sa, vzhľadom k množstvu duplicitných záznamov zlučovali.
c/ aktualizácia a ochrana knižničných fondov
V zmysle platnej vyhlášky MK SR č. 201/2016 Z. z. bolo v roku 2019 vyradených spolu
4 711 kn. j. v celkovej hodnote 9 405,30 €. Z toho pre:
- stratu
27 kn. j.
215,74 €
- opotrebovanosť
974 kn. j.
2 769,37 €
- aktualizácia
3 572 kn. j.
6 278,69 €
- zastaranosť
138 kn. j.
141,50 €
V 2. polroku 2019 sa uskutočnila revízia čiastkového knižničného fondu Pobočky Opatová
nad Váhom. Revízia sa vykonávala automatizovane prostredníctvom knižnično-informačného
systému Tritius.
Ochranu knižných jednotiek pred stratou alebo odcudzením zabezpečovali elektromagnetické
brány v pracovisku na Jaselskej ul., v pracoviskách Juh a Dlhé Hony a rádiofrekvenčné
zabezpečovacie zariadenie vo všeobecnej študovni. Elektronická ochrana knižného fondu
umožňovala diskrétnu kontrolu návštevníkov.
d/ stav knižničného fondu
Knižničný fond
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti a mládež
Krásna literatúra pre deti a mládež
Spolu

Stav
k 31. 12. 2018

Prírastok
k 31. 12. 2019

Úbytok
k 31. 12. 2019

Stav
k 31. 12. 2019

116 146 kn. j.

2 222 kn. j.

688 kn. j.

117 680 kn. j.

67 672 kn. j.

3 059 kn. j.

3017 kn. j.

67 714 kn. j.

9 260 kn. j.

1 052 kn. j.

523 kn. j.

9 789 kn. j.

27 972 kn. j.

2 714 kn, j.

483 kn. j.

30 203 kn. j.

221 050 kn. j.

9 047 kn. j.

4 711 kn. j.

225 386 kn. j.

Tabuľka 3 (Stav KF podľa tematických skupín)
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Stav
k 31. 12. 2018

Prírastok
k 30. 12. 2019

Úbytok
k 30. 12. 2019

210 675 kn. j.

8 958 kn. j.

4 711 kn. j.

214 922 kn. j.

Hudobniny

4 789 kn. j.

40 kn. j.

0 kn. j.

4 829 kn. j.

Audiovizuálne dokumenty

4 029 kn.j.

20 kn. j.

0 kn. j.

4 049 kn. j.

Elektronické dokumenty

926 kn. j.

1 kn. j.

0 kn. j.

927 kn. j.

Kartografické dokumenty

631 kn. j.

0 kn. j.

0 kn. j.

631 kn. j.

0 kn.j.

28 kn.j.

0 kn. j.

28 kn. j.

221 050 kn. j.

9 047 kn.j.

4 711 kn. j.

225 386 kn. j.

Knižničný fond
Knihy a viazané ročníky periodík

Stolové hry
Spolu

Stav
k 30.12.2019

Tabuľka 4 (Stav KF podľa druhu dokumentu)

ZLOŽENIE KNIŽNIČNÉHO FONDU
Krásna literatúra pre
deti

Odborná literatúra
pre deti
Krásna literatúra pre
dospelých

Odborná literatúra
pre dospelých

Graf 1 (Zloženie knižničného fondu)

3.2 Knižnično-informačné služby (KIS)
Knižnica poskytovala knižnično-informačné služby v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z.
ako súčasť zabezpečenia práva na informácie, v súlade so svojím zameraním a špecializáciou,
so zreteľom na zabezpečenie rovnakého prístupu pre všetkých používateľov.
Bezplatné knižnično-informačné služby predstavovali najmä absenčné a prezenčné
výpožičky vlastného univerzálneho knižničného fondu, výpožičky špecifických dokumentov
regionálneho charakteru, výpožičky tematických kufríkov alebo spoločenských hier, prístup
k elektronickému katalógu a webovému sídlu knižnice, ústne a elektronické bibliografické,
faktografické a referenčné informácie, prístup k elektronickým zdrojom, informačné prípravy
žiakov a študentov, inštruktážne kurzy pre seniorov k základom práce s PC, organizovanie
kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí.
Knižnica naďalej poskytovala medziknižničnú výpožičnú službu, reprografické služby,
vypracovávanie rešerší, prístup k výpočtovej technike a internetu, službu „Odlož si knihu“, čo
bolo spoplatnené podľa cenníka VKMR.
8

Knižnično-informačné služby knižnica poskytovala vo všetkých pracoviskách
v knižničnom systéme Tritius.
Knižnica umožňovala:
 vo všetkých pracoviskách (okrem pobočky Opatová n/V) prístup na internet, k online
katalógom vlastnej i ďalších knižníc, prístup k dostupným elektronickým databázam,

VÝPOŽIČKY PODĽA DRUHU LITERATÚRY
Odborná literatúra
pre deti
3%

Periodiká
17%

Špeciálne dokumenty
0,4%
Krásna literatúra pre
dospelých
43%

Krásna literatúra pre
deti
10%

Odborná literatúra
pre dospelých
28%

Graf 2 (Výpožičky podľa druhu literatúry)






registrovaným používateľom ponúkala službu E-book on demand (elektronická kniha na
objednávku) – publikácie vydané pred r. 1936 v digitalizovanej forme z UKB,
bezplatný prístup k elektronickým informačným zdrojom - do plnotextovej databázy
SpringerLink (národná licencia, financovaná v rámci projektu NISPEZ realizovaného
CVTI SR) a multiodborovej databázy Infotrac (národná licencia zabezpečená
Slovenskou národnou knižnicou),
návštevu Letnej čitárne v čase o 3.6. do 5.9.2019 využilo 651 záujemcov, ktorí si vyberali
z viac ako 40-tich titulov priebežne aktualizovaných periodík, kníh z burzy a materiálov
propagujúcich Trenčiansky kraj,
bezplatnú návštevu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí.
V roku 2019 knižnica realizovala 416 117 výpožičiek, z toho:
 345 681 výpožičiek kníh
 68 674 výpožičiek periodík
 1 762 výpožičiek špeciálnych dokumentov.

Z celkového počtu výpožičiek bolo 345 898 (83,13%) absenčných a 70 219 (16,87%)
prezenčných. Z celkového počtu 1 762 výpožičiek špeciálnych dokumentov si používatelia
vypožičali 1 elektronický dokument, 758 audiovizuálnych dokumentov a 1 003 iných
špeciálnych dokumentov.
Nevidiaci a slabozrakí občania si vypožičali 744 zvukových kníh.
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Knižnica vybavila pre používateľov VKMR 928 požiadaviek na MVS z iných knižníc.
Prostredníctvom MVS vypožičala 320 knižničných dokumentov pre používateľov do iných
knižníc.
Na jedného obyvateľa mesta pripadlo 7,61 výpožičiek a na jedného registrovaného
používateľa 62,61 výpožičiek.
Možnosť prístupu na internet využilo 4 877 registrovaných i neregistrovaných
používateľov, z toho 89 detí do 15 rokov.
VKMR evidovala 12 062 registrovaných bibliografických a faktografických informácii,
vo vybraných pracoviskách evidovala 8 855 elektronických referenčných požiadaviek a v rámci
služby „Spýtajte sa knižnice“ reagovala na 12 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.
Prostredníctvom biblioboxu sa v roku 2019 vrátilo 2 723 výpožičiek.
Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2019 – Príloha č. 1

VÝPOŽIČKY - POROVNANIE S ROKOM 2018
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Graf 3 (Výpožičky – porovnanie s minulým rokom)
3.2.1 Knižnica ako otvorený komunitný priestor
VKMR zastrešovala a podporovala činnosť Literárneho klubu OMEGA, v rámci ktorého
boli organizované:
 pravidelné mesačné stretnutia s diskusiami o literatúre,
 autorské čítanie: J. Zambora, D. Podrackej, E. Ondrejičku, R. Dobiáša, M. Rehákovej,
Ľ. Marettu.
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V spolupráci s OZ Ars Vivendi – Ligou za duševné zdravie VKMR zorganizovala
10 prednášok a diskusných fór na aktuálne psychologické, spoločenské a medicínske témy:
 Akú diagnózu mohla mať Šípková Ruženka?
 Ako žiť so schizofréniou?
 Ako zvládať svoje negatívne emócie?
 Viete čo sú svojpomocné skupiny?
 Ako byť asertívny a nie agresívny?
 Relaxácia a zastavenie sa v každodennom živote,
 Trpíte nespavosťou?
 Keď je svet rozpoltený.
 Mám poruchu osobnosti?
 Človek v mocenskom postavení, dobro a zlo.
VKMR posilnila partnerstvá o spolupráci s kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesta Trenčín a inými organizáciami:
 v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne zorganizovala:
- medzinárodné výtvarno-literárne sympózium Ora et Ars – Skalka 2019,
 v spolupráci s mestom Trenčín zorganizovala:
- Noc literatúry – čítanie na netradičných miestach,
- prezentáciu novej legendy a
knižky významnej osobnosti
slovenskej pantomímy Vlada
Kulíška
„O
komorníčke
Agáte“, ilustrovanej výtvarníkom J. Vydrnákom,
- kultúrno-historický
seminár
OKNO nielen do archeológie:
sprievodné podujatie výtvarno-literárneho sympózia Ora et
Obrázok 1 (O komorníčke Agáte)
Ars – Skalka 2019,
- autorské čítanie J. Zambora, D.
Podrackej, E. Ondrejičku, R. Dobiáša v rámci výtvarno-literárneho sympózia
Ora et Ars – Skalka 2019,
 v spolupráci s Materským centrom Srdiečko vo viacerých lokalitách mesta (stred, Juh,
Dlhé Hony, Kubrá) organizovala cyklus „Hľadáme stratenú rozprávku“ pre najmenšie
deti a ich rodičov na materských a rodičovských dovolenkách,
 v spolupráci s KO Únie žien Slovenska v Trenčíne uskutočnila:
- okresné a krajské kolo 52. ročníka umeleckého prednesu poézie a prózy
Vansovej Lomnička,
- prezentácie kníh: Dedičný hriech, Olivia, Oči plné oblohy, Lásky M. R.
Štefánika, Madagaskar, moja láska, Nič v zlom, Ak mi dovolíš,
- prednášky: (Ne)známy Kazachstan, Najväčší Slovák,
- podujatie pre deti Svet stále lásku má,
 v spolupráci s MO Matice slovenskej v Trenčíne zorganizovala:
- krajskú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy seniorov
trenčianskeho kraja,
- besedu s J. Rezníkom, M. Stanom, Š. Gardoňom,
- prednášku I. Mrvu,

11

 v spolupráci s Klubom starých Trenčanov MO MS v Trenčíne zorganizovala
prednášku regionálneho historika Vojtecha Brabenca: Zavedenie elektriky do Trenčína
 v spolupráci s Krajskou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov zorganizovala:
- besedu s J. Rezníkom, M. Miadokovou, Š. Gardoňom,
- prednášku J. Mrvu,
 s vydavateľstvom Dixit zorganizovala besedu s I. Ďuričom,
 s vydavateľstvom Ikar zorganizovala besedu s V. Homolovou Tóthovou, J. Kubánim.
Nadviazala novú spoluprácu so Združením M. Beňovského, s vydavateľstvom Premedia,
Slovenský spisovateľ, Meridiano-press, so SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne, s Knihovnou
K. Dvořáčka Vyškov.
Knižnica pokračovala v realizácii formátov podujatí:
 „Povedz mi, čo čítaš...“ – talkšou
predstavujúca osobnosti zdanlivo
nesúvisiace s literatúrou, kde Z.
Mišáková
sprostredkovala
stretnutie
s
Richardom
Rybníčkom,
Róbertom
Rybníčkom, Ľ. Benkovičom, K.
Čálikom, L. Latinákom, B.
Valábikom, P. Trníkom.
 „Máme
radi
umenie“
prezentácia umeleckej činnosti
Obrázok 2 (Povedz mi, čo čítaš… s Karolom
žiakov
Súkromnej
ZUŠ
Čálikom)
na Novomeského ul. v Trenčíne.
Knižnica poskytovala priestor na činnosť a spoluprácu Jednote dôchodcov na Slovensku, Únii
nevidiacich a slabozrakých, ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne, Súkromnej ZUŠ na ul.
Novomeského v Trenčíne, Trenčianskej nadácii, organizátorom súťaže Jazykový kvet,
kultúrnym zariadeniam, občianskym a záujmovým združeniam a spolkom, školským
a mimoškolským zariadeniam a pod.
3.2.2 Aktivity pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva
VKMR prispievala k odstraňovaniu bariér v prístupe k znevýhodneným skupinám
obyvateľstva, k zmierneniu sociálnych rozdielov, izolácie a marginalizácie prostredníctvom
realizovaných aktivít:
 ako jediná inštitúcia v Trenčíne požičiavala zaregistrovaným 30-tim slabozrakým
a nevidiacim občanom zvukové knihy a periodiká v Braillovom písme; umožňovala
prístup k digitálnej knižnici SNK v Levoči,
 zorganizovala prednášku „Novinky vo svete zvukových kníh“, o službách
pre nevidiacich a slabozrakých v trenčianskej knižnici,
 spolupracovala so Slovenským hemofilickým združením pri organizovaní „Kvapky
krvi“,
 spolupracovala s občianskym združením Ars Vivendi - umenie žiť, na podporu
duševného zdravia a na pomoc duševne chorým v regióne Trenčín, pri besedách
a prednáškach s odborníkmi,
 pre telesne postihnutých poskytovala bezbariérový prístup v pracoviskách na Jaselskej
ul., na Juhu, Dlhých Honoch a v Kubrej,
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 špeciálne aktivity realizovala pre žiakov Špeciálnej základnej školy internátnej
Vladimíra Predmerského v Trenčíne,
 pre 45 seniorov uskutočnila 23 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 organizovala kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež
s dôrazom na podporu čítania, upevňovanie čitateľských návykov, na zmysluplné využívanie
voľného času a ponuku preventívnej alternatívy proti asociálnym javom v spoločnosti:
 zorganizovala 444 podujatí a 10 tematických výstav zameraných adresne na detského
čitateľa s účasťou 9 724 detských návštevníkov,
 pre žiakov ZŠ a SŠ zorganizovala 116 exkurzií a hodín informatickej výchovy - Vitajte
v knižnici,
 žiakom sprostredkovala osobné stretnutia a besedy so spisovateľmi: S. Havelkovou, Z.
Šulajovou, M. Zámečníkom, Z. Csontosovou, G. Futovou, J. Belanom, V. Kulíškom, I.
Havranovou, B. Kardošovou, S. Repaským, Š. Gardoňom, B. Jobusom,
 v šk. roku 2018/2019 zorganizovala 55. ročník medziškolskej a medzitriednej súťaže
v čítaní: Čítajme všetci - čítanie je super, v ktorej bolo ocenených 15 triednych
kolektívov,
 zorganizovala 17. ročník krajskej literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme, do ktorej sa
zapojilo 251 žiakov z Trenčianskeho kraja, ktorí poslali 293 súťažných literárnych prác,
 podieľala sa na organizovaní okresného kola akreditovanej súťaže v prednese poézie,
prózy a drámy detí a mládeže v cudzích jazykoch Jazykový kvet – Language Flower
2019,
 zapojila sa do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom organizovaného
pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy na dvoch pracoviskách knižnice
s účasťou 80 detí,
 detský čitateľský maratón organizovaný UNICEF, SAK a Linkou detskej istoty
„Čítajme si...“, v rôznych lokalitách mesta aktívne absolvovalo 519 žiakov ZŠ,
 dvakrát
sa
zapojila
sa
do
celoslovenského
projektu
Celé
Slovensko číta deťom, v rámci
ktorého si deti vypočuli úryvky z
obľúbených detských kníh,
 zorganizovala 1. ročník letného
tábora pre deti Zvedavko (8.12.7.2019),
 pripravila
zážitkové
podujatie
Papučková noc s hosťami B.
Kardošovou a D. Nagym,
 pre deti z DD Lastovička pripravila
charitatívne podujatie Svet stále lásku
Obrázok 3 (Predstavenie Teátra Neline)
má s hosťom B. Jobusom,
 zorganizovala slávnostný zápis do knižnice na všetkých pobočkách – Pasovanie
prvákov v knižnici,
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sprostredkovala predstavenie Teátra Neline o samote a prekonávaní strachu z ľudí,
organizovala interaktívne besedy: Tvorba súčasných slovenských autorov, Anča z
pomaranča, Deň ľudovej rozprávky, Analfabeta Negramotná; zážitkové čítanie
Skejťácke tenisky,
naďalej bezplatne poskytovala KIS deťom z Detského domova Lastovička v Trenčíne,
pravidelne mesačne ponúkala školským klubom vo všetkých pracoviskách priestor
na kultúrne doplnenie ich mimoškolského programu na rozmanité témy,
poskytovala priestory na prezentáciu literárnej a výtvarnej činnosti a hudobnej
a dramatickej produkcie žiakov ZŠ, SŠ, ZUŠ, ŠZŠI a detí z MŠ v Trenčíne,
inštalovala aktuálne tematické výstavky kníh pre deti a ďalšie.

Ďalšie podujatia obsahuje kapitola 3.8 Výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské
podujatia a Príloha č. 3.
3.2.4 Doplnkové služby
Knižnica poskytovala používateľom doplnkové služby, napr.: kopírovanie, skenovanie,
tlač, pripojenie k internetu.

3.3 Registrovaní používatelia, fyzická a virtuálna návštevnosť knižnice
K 31.12.2019 knižnica evidovala 6 646 registrovaných používateľov, z toho 1 978 detí
do 15 rokov. Aktívnych používateľov, ktorí si v roku 2019 vypožičali aspoň jednu knihu,
evidujeme 33 533.
VKMR zaznamenala 180 901 návštevníkov, z toho fyzicky knižnicu navštívilo 130 231
registrovaných i neregistrovaných návštevníkov, návštevníkov výchovno-vzdelávacích
a kultúrno-spoločenských podujatí a používateľov internetu pre verejnosť.
Webovú stránku knižnice navštívilo 50 670 virtuálnych návštevníkov, všetci virtuálni
návštevníci zrealizovali 145 401 zobrazení stránky z knižnice a mimo knižnice 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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NÁVŠTEVNÍCI KNIŽNICE V ROKU 2019
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Graf 4 (Návštevníci knižnice)

POUŽÍVATELIA KNIŽNICE - POROVNANIE S
MINULÝM ROKOM
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Graf 5 (Používatelia knižnice – porovnanie s minulým rokom)

3.4

Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť

Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť bola súčasťou knižničnoinformačných služieb knižnice:
 VKMR koordinovala bibliografickú a edičnú činnosť verejných knižníc Trenčianskeho
samosprávneho kraja,
 získavala, spracovávala, sprístupňovala a archivovala regionálne dokumenty
Trenčianskeho samosprávneho kraja, návštevníkom poskytovala informácie
ako oficiálne Informačné miesto Trenčianskeho samosprávneho kraja,
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excerpovala 289 periodík a analyticky spracovávala regionálne zborníky a publikácie
do elektronickej regionálnej článkovej databázy, ktorá obsahuje 132 254 záznamov,
priebežne dopĺňala elektronickú bibliografickú databázu špeciálnych regionálnych
dokumentov TSK, ktorá obsahuje 3 664 záznamov,
dopĺňala regionálnu databázu osobností a udalostí REGIO, ktorá obsahuje 3 940
záznamov,
na požiadanie vypracovala 102 rešerší,
poskytla 12 062 registrovaných bibliografických a faktografických informácií, 8 855
elektronických referenčných služieb zo všetkých vedných oblastí a informácií
vyplývajúcich zo zmluvy s Úradom priemyselného vlastníctva a Parlamentnou
knižnicou NR SR, ktorých kontaktné pracoviská sú umiestnené v knižnici,
poskytla 843 ARI (adresných informácií) pre odborných pracovníkov, samosprávu
a štátnu správu trenčianskeho regiónu,
poskytovala konzultačné a poradenské služby,
realizovala informačnú výchovu žiakov ZŠ, SŠ,
archivovala dokumenty o VKMR.

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

3.5 Edičná a publikačná činnosť
Edícia Bibliografia
 Ladislav Jambor : personálna bibliografia. Zost. E. Struhárová. - 45 s.
 Zoznam periodík dochádzajúcich do Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne v roku
2019. Zodp. red. Ing. G. Krokvičková. - 6 s.
 Dušan Mitana (1946-2019) : bibliografický leták / zostavila. Petra Dombaiová.- 11 s.
 Kalendár výročí osobností a udalostí v r. 2019. Zost. P. Dombaiová – 104 s.
Edícia Dokumentácia
 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2018. Zodp. redaktor Ing. G.
Krokvičková - 44 s.
 Plán činnosti na rok 2019. Zodp. redaktor Ing. G. Krokvičková - 15 s.
 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za 1. polrok 2019. Zodp. redaktor Ing. G.
Krokvičková – 36 s.
Edícia Metodika
 Knihovník: viac než len metodický časopis pre verejné knižnice okresov Trenčín, Nové
Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2019, roč. 36 , č. 1, 2/2019.
Publikačná činnosť pracovníkov knižnice bola zameraná na propagáciu a zviditeľňovanie
služieb knižnice a na jej aktivity.
Publikačná činnosť o knižnici – Príloha č. 2

3.6 Metodická činnosť
Metodická činnosť knižnice vychádzala zo zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
a Zriaďovacej listiny VKMR.
Metodické pôsobenie knižnica realizovala v troch rovinách: krajskej, regionálnej
a vo vnútri vlastnej knižnice:
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v krajskej pôsobnosti
koordinovala, metodicky a poradensky usmerňovala regionálne knižnice v TSK,
poskytovala informácie k implementácii KS Tritius,
zabezpečovala úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných
služieb verejných knižníc v samosprávnom kraji,
zabezpečovala úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej
činnosti v samosprávnom kraji,
zhromažďovala a spracovávala štatistické ukazovatele za verejné knižnice samosprávneho
kraja,
zúčastňovala sa na tvorbe a udržiavaní súborného katalógu 7 knižníc organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,

b) v regionálnej pôsobnosti
 pri riešení knižničných problémov a elektronizácii knižničných procesov poskytovala
metodickú pomoc a poradenské služby mestským, obecným, školským a špeciálnym
knižniciam a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom (spolu 30 metodických konzultácií),
zaškoľovala knihovníkov obecných knižníc,
 poskytovala odborné konzultácie k elektronizácii knižničných procesov v knižniciach
regiónu,
 zrealizovala 28 metodických návštev obecných knižníc,
 zhromažďovala štatistické ukazovatele za verejné knižnice regiónu,
 vydávala metodický časopis Knihovník: viac než len metodický časopis pre verejné
knižnice okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava
c) v rámci knižnice
 koordinovala elektronizáciu knižničných procesov v KS Tritius vo všetkých pracoviskách
VKMR, zabezpečovala plynulý chod softvérového a hardvérového vybavenia knižnice,
 konzultovala s firmou Lanius, servisnými technikmi KS Tritius požiadavky súvisiace
s využívaním knižničného systému a tiež s informatikmi TSK, ako správcami spoločného
serveru Regionálneho knižnično-informačného systému,
 priebežne aktualizovala web stránku knižnice,
 v KIS Tritius 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 KS Tritius. Používala a e-mailovú poštu Teamware Office.
Prevádzka knižnično-informačných služieb bola na všetkých pracoviskách plne
elektronizovaná v KS Tritius.
Stav výpočtovej techniky k 30.06.2019 predstavoval 61 osobných počítačov (53 PC,
5 mini PC Raspberry, 3 notebooky) a 1 server.
Knižnica, ako Kontaktné informačné miesto pre oblasť patentových informácií, vynálezov,
označení tovarov a služieb a priemyselného vlastníctva, mala od Úradu priemyselného
vlastníctva SR zapožičanú 1 tlačiareň.
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Na vyhľadávanie v on-line katalógu VKMR používateľom slúžili mini PC Raspberry, ktoré
majú veľmi nízku spotrebu elektrickej energie: 3 v pracovisku odbornej literatúry, 1
v pracovisku krásnej literatúry a 1 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., na Jaselskej ul. boli
služobné PC pripojené na internet prostredníctvom DSL pripojenia (pričom pôvodné wi-fi
pripojenie zostalo ako záložné v prípade výpadku DSL pripojenia), ostatné pracoviská knižnice
využívali DSL pripojenie k internetu.
Registrovaným používateľom študovne na Jaselskej ul. bolo k dispozícii bezplatné
bezdrôtové pripojenie do siete internet prostredníctvom Wi-Fi, ktorá umožňovala online
pripojenie naraz vyše dvadsiatim používateľom.
Na internet bolo v knižnici k 31.12.2019 pripojených 51 pracovných staníc (z toho 13 PC
s internetom pre verejnosť, 5 mini PC s online katalógom knižnice pre používateľov knižnice
a 1 notebook s mobilným internetovým pripojením). Knižnica vlastnila 1 mobilné pripojenie
na internet.
Ponuku prezerať web stránky knižnice, ktorých súčasťou je okrem iného on-line katalóg
VKMR, Súborný katalóg knižníc TSK, možnosť on-line rezervovania vypožičaných kníh
a odloženia voľných kníh z fondu knižnice, možnosť on-line predlžovania vypožičaných kníh
a službu „Spýtajte sa knižnice“ využilo 50 670 virtuálnych návštevníkov, ktorí zrealizovali
145 401 zobrazení stránky.

Plán 2019

Skutočnosť
k 31.12.2019

Percento
plnenia

Počet PC

50

61 (53 PC, 5 mini PC
Raspberry, 3 notebooky)

122,00

Počet PC s pripojením na internet
Počet PC s internetom pre verejnosť

48
13

51
13

106,25
100,00

Počet PC pre návštevníkov na vyhľadávanie
v online katalógu knižnice

5

5

100,00

50 670

-

Ukazovateľ

Počet návštevníkov web stránky
Tabuľka 5 (Výpočtová technika)

3.8 Výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Kultúrne a vzdelávacie aktivity knižnice sa zameriavali na propagovanie pôvodnej
slovenskej literatúry pre deti i dospelých, zoznamovanie verejnosti s 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 569 kultúrnospoločenských a výchovno-vzdelávacích
podujatí, z toho 444 pre deti do 15 rokov.
Navštívilo ich 12 923 návštevníkov, z toho
9 724 detí do 15 rokov:
 verejnosti predstavila spisovateľov: V.
Homolovú Tóthovú, S. Havelkovú, A.
Coddington,
Z.
Šulajovú,
Z.
Mihálechovú, J. Rezníka, D. Gura
Doričovú, M. Zámečníka, J. Kubániho, B.
Kovarčíkovú, I. Ďuriča, M. Macháčkovú,
Z. Csontosovú, G. Futovú, H. Repovú, J.
Belana, M. Stana, O. Sokola, I.
Havranovú, B. Kardošovú, K. Machovú,
S. Repaského, Š. Gardoňa a iných,
 zorganizovala prednášky: R. Margoča, A.
Dvoranovej, K. Nádaskej, V. Brabenca,
R. Letza, V. Dudláka, T. Szaba, A.
Krzemieňovú, I. Bukovského, P.
Jurčoviča a iných,
 v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“
predstavila návštevníkom kultúrnoObrázok 4 (Prednáška Kataríny Nádaskej)
spoločenských podujatí nasledovné
významné osobnosti kultúrneho života
s väzbami na Trenčín: R. Margoča, A. Dvoranovú, J. Opatovského, M. Zámečníka, V.
Brabenca, I. Mrvu, T. Szaba, B. Kardošovú, O. Sokola, K. Machovú, P. Trníka.
 v rámci cyklu „Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja“ predstavila
návštevníkom kultúrno-spoločenských podujatí H. Repovú, B. Kovarčíkovú, S. Havelkovú
- významné osobnosti kultúrneho života s väzbami na trenčiansky región,

v rámci cyklu „Povedz mi, čo čítaš...“ - talkšou, kde predstavujeme osobnosti zdanlivo
nesúvisiace s literatúrou a hľadáme význam a zmysel čítania pri každej ľudskej činnosti
predstavila Z. Mišáková bratov Rybníčkovcov, Ľ. Benkoviča, K. Čálika, L. Latináka, B.
Valábika, P. Trníka,
 IX. stretnutia spisovateľov s blízkym
vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu
kraju s čitateľskou verejnosťou sa
zúčastnili: R. Dobiáš, A. Gurtlerová, S.
Havelková, M. Komorová, T. Kompaník,
V. Kulíšek, J. Skovajsa, M. Stano,
 v Týždni slovenských knižníc 2019
VKMR uskutočnila 13 podujatí, ktoré
navštívilo 331 záujemcov; súčasne,
v rámci Týždňa otvorených dverí, sa
bezplatne do knižnice prihlásilo 86
Obrázok 5 (IX. stretnutie spisovateľov)
nových čitateľov.
 pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R.
Štefánika zorganizovala besedu s J. Rezníkom (Oči plné oblohy), B. Kovarčíkovou (Lásky
M. R. Štefánika), prednášku I. Mrvu (M. R. Štefánik), prezentáciu so súťažným kvízom
o M. R. Štefánikovi, vzdelávacie pásmo Najväčší Slovák, tematickú výstavku.
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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 a príloha č. 3.
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.
Výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli realizované pod záštitou
Trenčianskeho samosprávneho kraja, niektoré financované z verejných zdrojov z Fondu
na podporu umenia a dotačného systému mesta Trenčín, určené pre registrovaných
používateľov a širokú verejnosť, v záujme napĺňania komunitného poslania knižnice,
získavania nových návštevníkov a potenciálnych používateľov knižnice.
Ťažiskové podujatia – Príloha č. 3

4 Podrobné členenie hospodárenia s finančnými prostriedkami
TSK
Na základe schváleného uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018
knižnici Trenčiansky samosprávny kraj určil Rozpis rozpočtu č. 148/810/1/2019 na rok 2019
nasledovne: výnosy – dotácia TSK 913 009 Eur, z toho na bežné transfery 913 009 Eur. Záväzné
ukazovatele vo výdavkovej časti boli určené nasledovne:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV
508 992 Eur
620 Poistné a príspevok do poisťovní
178 147 Eur
630 Tovary a služby
218 010 Eur
v tom 632 Energia, voda a komunikácie
49 500 Eur
635 Rutinná a štandardná údržba
45 000 Eur
640 Bežné transfery
7 860 Eur
Rozpočtovým opatrením č. 330/810/2/2019 knižnici Trenčiansky samosprávny kraj
navýšil rozpočet na bežné transfery o 11 146 Eur na rekreačné poukazy a na kapitálové výdavky
predstavovalo navýšenie 102 703 Eur, z toho na realizáciu výťahu na Jaselskej ul. 101 803 Eur
a na realizáciu výťahu na Jaselskej ul. – stavebný dozor 900 Eur.
HODNOTENIE VÝŠKY NÁKLADOV
Celkové náklady za rok 2019

945 424,38 €

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka celkové náklady vzrástli o 84 749,87 €.
Spotrebované nákupy
a/ spotreba materiálu
 Nákup knižného fondu
 Nákup novín a časopisov
 Spotreba kancelárskych potrieb
 Spotreba xeropapiera

128 641,32 €
94 150,62 €
66 559,12 €
10 004,74 €
586,39 €
341,37 €
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1 970,55 €
348,03 €
626,12 €
164,92 €
8 610,83 €
784,99 €
3 804,81 €
348,75 €

Spotreba tonerov
Spotreba fólie
Spotreba čistiacich prostriedkov
Knihársky materiál
Nákup drobného hmotného majetku
Drobný nákup – odmeny na súťaže
Drobný nákup
Spotreba PHM

b/ spotreba energií
 Spotreba elektrickej energie
 Spotreba plynu
 Spotreba vody, vodné a stočné
 Spotreba tepelnej energie

34 490,70 €
10 662,70 €
16 275,56 €
1 339,63 €
6 212,81 €

Spotrebované nákupy boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nižšie
o 3 962,47 €, z toho spotreba materiálu bola nižšia o 10 915,18 € a spotreba energií bola vyššia
o 6 952,71 €.
V roku 2019 knižnica nakúpila nasledovný drobný hmotný majetok: 10 ks záhradných
stoličiek Savoy, prietokový ohrievač, skartovací stroj, 7 ks závesov, 8 ks kancelárske kreslá
Kevin, 4 stoly, otočný stojan, 2 ks knižničné regály, posuvné dvere dvojkrídlové, projekčné
plátno, pevný disk, externý disk, multifunkčnú tlačiareň, 2 ks ventilátor, 2 ks detský koberec,
15 ks kreslo Cuba, 5 ks stojan 5 policový, skrutkovač Makita, rebrík teleskopický.
Výdavky na služby
 Opravy budov
 Opravy ostatné
 Opravy výpočtovej techniky
 Opravy kotlov
 Cestovné náklady tuzemské
 Náklady na reprezentáciu
 Poštové poplatky
 Telekomunikačné služby Slovak Telekom
 Nájomné - pobočka Dlhé Hony
 Nájomné za poštový priečinok
 Členské v spolkoch
 Vody z povrchového odtoku
 Ochrana objektov
 Propagácia a reklama
 Ostatné služby
 Drobné služby, MVS
€
 Výkon BOZP, OPP a CO
 Revízie

37 313,10 €
17 029,15 €
120,64 €
103,14 €
93,60 €
646,96 €
1 235,94 €
1 495,50 €
4 355,69 €
1 755,60 €
58,80 €
220,00 €
543,80 €
529,08 €
372,53 €
5 262,32 €
510,15
1 140,00 €
1 840,20 €

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli výdavky na služby vyššie
o 5 868,03€.
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Osobné náklady
 Mzdové náklady vyplácané na základe pracovných zmlúv
 Dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti
 Zákonné sociálne náklady
 Dočasná práceneschopnosť
 Sociálne náklady – stravovanie zamestnancov
 Náklady na tvorbu SF 1,25%
 Vstupné lekárske prehliadky
 Príspevok na rekreáciu zamestnancov

735 159,72 €
516 224,50 €
3 027,27 €
177 266,48 €
3 889,78 €
26 404,29 €
5 681,07 €
28,00 €
2 638,33 €

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli osobné náklady vyššie o 79 120,86 €,
z toho mzdové náklady vyplácané na základe pracovných zmlúv boli vyššie o 62 054,21 €,
dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti boli nižšie o 6 237,36 €, zákonné sociálne
náklady boli vyššie o 19 652,35 €, dočasná práceneschopnosť bola nižšia o 54,43 €, odchodné
bolo nižšie o 1 597,00 €, náklady na stravovanie boli vyššie o 2 345,75 €, náklady na tvorbu
sociálneho fondu boli vyššie o 665,81 €, vstupné lekárske prehliadky boli nižšie o 10,00 €,
ochranné pracovné pomôcky boli nižšie o 336,80 € a príspevok na rekreáciu v minulom období
nebol vyplatený, teda bol vyšší o 2 638,33 €.
Rozbor čerpania mzdových prostriedkov a rastu počtu zamestnancov
Tarifné platy
300 946,30 €
5 % - né zvýšenie tarifných platov
12 686,27 €
Osobné príplatky
67 673,50 €
Príplatky za zmennosť
13 504,13 €
Príplatky za riadenie
3 773,45 €
Odmeny mimoriadne
51 189,48 €
Odmeny jubilejné
4 707,50 €
Náhrady za dovolenku
56 167,34 €
Náhrady za prekážky v práci
5 576,53 €
Trenčiansky samosprávny kraj knižnici stanovil pre rok 2019 priemerný evidenčný počet
zamestnancov prepočítaný na úväzky na 50.
K 31.12.2019 pracovalo v našej organizácii 44 zamestnancov, priemerný evidenčný počet
zamestnancov prepočítaný bol 42,9. V priebehu roka 2019 nastúpila do pracovného pomeru po
rodičovskej dovolenke 1 zamestnankyňa.
Priemerná mesačná mzda za rok 2019 na 1 zamestnanca prepočítaná na plne zamestnaných
predstavuje 1 002,77 €.
2 163,48 €
10,81 €
1 146,75 €
955,92 €
50,00 €

Dane a poplatky
 Daň z nehnuteľností
 Odvoz a likvidácia odpadu
 Poplatky RTVS
 Diaľničná známka
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
 Ostatné náklady – Zmluvy o dielo, besedy
 Poplatok LITA
Odpisy
 Odpisy DNHM z prostriedkov ŠR
 Odpisy DNHM z prostriedkov VÚC
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3 674,84 €
3 610,00 €
64,84 €
33 526,12 €
816,40 €
32 366,93 €



Odpisy DNHM z vlastných zdrojov

342,49 €

Rezervy
 Rezervy na nevyfakturované dodávky
 Rezervy na iné významné riziká (havária potrubia)
€
Finančné náklady
€
 Bankové poplatky za hotovosť
 Poplatky za podanie projektov FPU
 Poplatky Slovenskej komore exekútorov
 Poplatky za poistenie – Letný tábor

4 732,00 €
1 000,00 €
3 732,00

213,80
31,20 €
80,00 €
13,80 €
88,80 €

HODNOTENIE VÝŠKY VÝNOSOV
Celkové výnosy za rok 2019 predstavujú čiastku
Tržby z predaja vlastných výkonov a služieb
 Tržby za vlastné výkony a služby
 Tržby za kopírovacie práce
 Tržby za používanie výpočtovej techniky
 Tržby za rešeršné služby v bibliografii
 Tržby – burza kníh
 Tržby za podujatia

943 640,58 €
34 129,95 €
27 325,69 €
1 930,31 €
2 562,45 €
599,00 €
392,50 €
1 320,00 €

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tržby z predaja vlastných výkonov
a služieb boli vyššie o 985,56 €.
Ostatné výnosy
 Slovnaft – poskytnutá zľava
 Vrátenie poistného zo Sociálnej poisťovne
 Canon – zimný cash back
 Alza – reklamácia skartovač
 Redimix – poskytnutá zľava
 Vyúčtovanie energií za rok 2018
 Kooperatíva – poistná škodová udalosť (Jaselská ul.)
 Poistná udalosť – havária potrubia (Jaselská ul.)

5 815,45 €
2,07 €
141,70 €
50,00 €
100,62 €
15,90 €
575,71 €
1 197,45 €
3 732,00 €

Zúčtovanie rezerv z prevádzkovej činnosti
 Rozpustenie rezervy na nevy fakturované dodávky
€

1 600,00 €
1 600,00

Výnosy z bežných a kapitálových transferov
 Výnosy z bežných transferov VÚC
 Výnosy z kapitálových transferov VÚC
 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
 Výnosy samosprávy z bežných transferov od subjektov mimo VS
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902 095,18 €
852 769,79 €
32 366,93 €
15 341,90 €
816,70 €
799,86 €

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-511-04744 Fond
na podporu umenia poskytol VKMR v roku 2018 finančné prostriedky vo výške 3 861,00 Eur
na realizáciu projektu s názvom Detská spoločenská miestnosť II. na skvalitnenie
interiérového vybavenia pre používateľov knižníc. V roku 2018 boli použité finančné
prostriedky vo výške 263,47 Eur. V roku 2019 boli použité zostávajúce finančné prostriedky
vo výške 3 597,53 Eur.
Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04741 Fond
na podporu umenia poskytol VKMR v roku 2018 finančné prostriedky vo výške 7 500,00 Eur
na realizáciu projektu s názvom Aktualizácia knižničného fondu. V roku 2018 boli použité
finančné prostriedky vo výške 858,05 Eur. V roku 2019 boli použité zostávajúce finančné
prostriedky vo výške 6 641,95 Eur.
V priebehu roka 2019 VKMR získala nasledovné finančné príspevky:
Na základe Zmluvy č. 001/2019 o poskytnutí dotácie, Mesto Trenčín poskytlo VKMR
dotáciu vo výške 400 Eur na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením projektu
„Súťažné aktivity v čítaní a tvorivom písaní“. Podujatie sa uskutočnilo v mesiacoch marec jún 2019. V roku 2019 bol finančný príspevok použitý a vyúčtovaný.
Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01817 Fond
na podporu umenia poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 1 600,00 Eur na realizáciu
projektu s názvom Povedz mi, čo čítaš ... II.. V roku 2019 boli finančné prostriedky použité
v plnej výške.
Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01802 Fond
na podporu umenia poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 2 500,00 Eur na realizáciu
projektu s názvom Vitajte v knižnici II. V roku 2019 boli finančné prostriedky použité v plnej
výške.
Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04373 Fond
na podporu umenia poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 1 600,00 Eur na realizáciu
projektu s názvom Obnova knižničného fondu. V roku 2019 boli finančné prostriedky
použité vo výške 301,42 €. Realizácia projektu je naplánovaná do 30.6.2020.
Na základe darovacej zmluvy získala VKMR od MUDr. Kláry Dzúrikovej finančný dar vo
výške 30 Eur na nákup kníh a na náklady súvisiace s realizovaním kultúrno – spoločenských
podujatí. V roku 2019 boli finančné prostriedky použité.
Na základe darovacej zmluvy získala VKMR od Hudebního ateliéru Múza finančný dar vo
výške 30 Eur na nákup kníh a na náklady súvisiace s realizovaním kultúrno – spoločenských
podujatí. V roku 2019 boli finančné prostriedky použité.
Na základe darovacej zmluvy získala VKMR od Občianskeho združenia Psychiatrická
klinika v Trenčíne finančný dar vo výške 30 Eur na nákup kníh a na náklady súvisiace
s realizovaním kultúrno – spoločenských podujatí. V roku 2019 boli finančné prostriedky
použité.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
 Realizácia výťahu na Jaselskej ul. (2 čiastkové faktúry)
92 671,00 €
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Na základe Zmluvy o dielo číslo S 145/19 na zhotovenie stavby „Realizácia výťahu
na Jaselskej ul.“ realizovala firma Výťahy Zeva spol. s r.o. výstavbu výťahu. V decembri boli
práce prerušené z dôvodu nepriaznivého počasia a pokračovať budú v roku 2020.
ZÚČTOVACIE VZŤAHY k 31.12.2019
Finančné účty
Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2019
z toho:
 dotačný účet
 základný účet
 účet sociálneho fondu
 účet darov a grantov
Zostatok cenín – stravné lístky k 31.12.2019

56 263,26 €
0,00 €
54 465,76 €
598,92 €
1 198,58 €
4 597,93 €

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici k 31.12.2019
Záväzky krátkodobé
z toho:
 dodávatelia
 zamestnanci
 inštitúcie zdravotného a sociálneho poistenia
 ostatné priame dane – na mzdy
 iné záväzky (finančná zábezpeka Zeva výťahy s.r.o.)
Záväzky dlhodobé
z toho:
 záväzky zo sociálneho fondu

0,00 €
61 944,47 €
1 448,25 €
29 515,19 €
18 512,09 €
3 752,14 €
8 716,79 €
986,38 €
986,38 €

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
z toho:
 zúčtovanie transferov z rozpočtu VÚC
 zúčtov.bežných transferov medzi subj.ver.správy,

1 476 701,34 €
1 475 502,76 €
1 198,58 €

Rezervy
z toho:
 rezervy na nevyfakturované dodávky
 rezervy na haváriu potrubia na Jaselskej ul.

4 732,00 €

Pohľadávky
z toho:
 krátkodobé pohľadávky (Trenzdroj)
 pohľadávka voči poisťovni (havária potrubia)

4 170,90 €

Časové rozlíšenie
 výnosy budúcich období – kapitálový transfer

2 426,09 €
2 426,09 €
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1 000,00 €
3 732,00 €

438,90 €
3 732,00 €

PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU ZA ROK 2019
PRÍJMY BEŽNÉ
Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce
Zo štátneho rozpočtu
Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Granty
Z náhrad poistného plnenia
Z dobropisov
Z vratiek
Iné
ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
VÝDAVKY BEŽNÉ
Tarifný plat
Osobný príplatok
Ostatné príplatky
Odmeny
Poistné do VšZP
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
Poistné do Sociálnej poisťovne
Energie
Vodné, stočné
Poštovné služby
Komunikačná infraštruktúra
Telekomunikačné služby
Cestovné náhrady
Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Telekomunikačná technika
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
Všeobecný materiál
Knihy, noviny, časopisy
Reprezentačné
Palivo, mazivá, oleje
Servis, údržba, opravy vozidla
Karty, známky, poplatky
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky
Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov
Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov
Rutinná a štandardná údržba budov
Nájomné budov
Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení
Školenia, kurzy, semináre
Konkurzy a súťaže
Propagácia, reklama, inzercia
Všeobecné služby
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895 356,22 €
400,00 €
5 901,00 €
852 769,79 €
34 129,95 €
90,00 €
1 197,45 €
676,33 €
141,70 €
50,00 €
59 553,84 €
899 245,72 €
369 776,40 €
67 208,06 €
16 989,56 €
55 017,98 €
46 997,71 €
1 401,75 €
126 556,10 €
32 872,57 €
1 893,81 €
1 487,60 €
265,80 €
4 276,08 €
532,76 €
7 287,23 €
751,18 €
0,00 €
761,54 €
10 373,89 €
77 114,06 €
1 235,94 €
360,05 €
133,99 €
50,00 €
103,14 €
140,88 €
73,36 €
17 029,15 €
1 755,60 €
58,80 €
0,00 €
4 714,79 €
372,53 €
6 861,30 €

Špeciálne služby
Náhrady (rekreačné poukazy)
Cestovné náhrady
Štúdie, expertízy, posudky
Poplatky a odvody
Stravovanie
Poistné
Prídel do sociálneho fondu
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
Preddavky (pokladňa)
Dane
Transfery na členské príspevky
Transfery na nemocenské dávky

1 219,00 €
2 342,40 €
114,20 €
120,00 €
189,84 €
26 174,78 €
88,80 €
5 602,14 €
3 068,41 €
0,00 €
2 113,48 €
220,00 €
3 539,06 €

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne nevykonáva podnikateľskú činnosť, nie je
vlastníkom živnostenského listu.
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne za rok 2019 vykázala stratu vo výške
1 783,80 €.
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5 Prílohy
Príloha č. 1.
Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2019
Ukazovateľ

Mer.
jedn.

Plán 2019

Skutočnosť
k 31.12.2019

Percento
plnenia

Knižničný fond

kn.j.

221 100

225 386

101,94

počet odoberaných titulov periodík

titul

285

265

92,98

Výpožičky spolu

kn.j.
kn.j.
kn.j.

311 500
-

416 117
115 617
176 982

133,58

odborná literatúra pre deti

kn.j.

-

12 272

krásna literatúra pre deti

kn.j.

-

40 810

výpožičky periodík

kn.j.

67 000

68 674

špeciálne dokumenty

kn.j.

-

1 762

kn.j.

-

1

audiovizuálne

kn.j.

-

758

iné

kn.j.

-

1 003

z výpožičiek spolu: prezenčné výpožičky

kn.j.

-

70 219

žiadanka MVS zaslaná iným knižniciam

kn.j.

-

928

žiadanka MVS obdržaná z iných knižníc

kn.j.

-

320

počet výpožičiek na 1 obyvateľa

kn.j.

5,64

7,61

134,93

počet výpožičiek na 1 registr.používateľa

kn.j.

42

62,61

149,07

Registrovaní používatelia

osoba

6 600

z toho deti do 15 rokov

osoba

1 850

6 646
1 978

100,70
106,92

% používateľov z počtu obyvateľov

osoba

12

12,15

101,25

Aktívni čitatelia

osoba

v tom: odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých

Zo špeciálnych dokumentov: elektronické

Počet fyzických a virtuálnych návštevníkov
osoba
knižnice
z toho účastníkov podujatí
osoba
z toho virtuálnych návštevníkov
osoba
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia

poduj.

počet dislokovaných pracovísk*

pobočka

počet obyvateľov k 31.12.2019

102,50

33 533
153 000

180 901

-

12 923

-

50 670

450

569

5

5

118,24

126,44

osoba
54 707
* za pobočku sa v zmysle medzinárodnej štatistiky považuje obslužné miesto, v tomto
zmysle je aj knižnica na Jaselskej ul. považovaná za pobočku
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Príloha č. 2.
Publikačná činnosť
I. Pracovníci knižnice
Martinák, Peter
Ocenenej knihovníčke sa zo slávy hlava nezatočila. [Sylvia Fabová – ocenenie Ministerstva
kultúry SR 27.3.2019]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 14 (8.4.2019), s. 9
Martinák, Peter
Otvorili čitáreň. [Letná čitáreň VKMR – otvorenie 3.6.2019]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 22 (3.6.2019), s. 13
Martinák, Peter
Knižnica opäť otvorila letnú čitáreň. [Letná čitáreň VKMR – otvorenie 3.6.2019]
In: Pardon. – Roč. 27, č. 23 (8.6.2019), s. 1
Martinák, Peter
Knihovníčky zaujali. [Ľubica Krajčíková, Marcela Masariková – Súťažná prehliadka
knižničných podujatí pre deti a mládež v Prešove – 3. miesto 14.5.2019]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 23 (10.6.2019), s. 13
Martinák, Peter
Jozef Kubáni si chce v budúcnosti posvietiť aj na Strážovské vrchy. [Jozef Kubáni – beseda a
prezentácia knihy Z Tatier Jožo Kubáni 10.4.2019]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 33 (19.8.2019), s. 11
Martinák, Peter
Knižnica pod holým nebom bola s rekordnou návštevnosťou. [Letná čitáreň VKMR 2019 –
3.6.-5.9.2019]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 37 (16.9.2019), s. 11
Martinák, Peter
Jesenné besedy budú prekypovať humorom. [VKMR – podujatia v októbri 2019]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 40 (7.10.2019), s. 9
Martinák, Peter
Uplatnenie medzi kukláčmi : Boris Valábik patrí medzi hokejových odborníkov. [Boris
Valábik - Povedz mi čo čítaš – prezentácia knihy Volali ma bitkár 11.11.2019]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 49 (9.12.2019), s. 36
Martinák Peter
Studňa sa tajne s dažďom zhovára. [Studňa sa tajne s dažďom zhovára – vyhodnotenie
celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého 29.11.2019]
In: Literárny týždenník. – Roč. 32, č. 43-44 (11.12..2019), s. 27
29

Kubica, Ján
Pôstne tradície a gastronómia.
In: Okno do histórie : Ryba a kláštor / zostavil: Igor Zmeták. — Trenčín : Trenčianske
osvetové stredisko v Trenčíne, 2019.- S. 34-39. — ISBN 9788070920572
Struhárová, Eva
[Recenzia]
In: Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne. - [Bratislava] : [Ultra Print Digital] :
Trenčianske múzeum [2019].- S. 349-351. — ISBN 9788047324803. - Rec.: Trenčianske
Stankovce : história štyroch obcí / zostavila Janka Karlíková. - Nové Mesto nad Váhom :
Tising, 2014.
Martinák, Peter – Chupáčová, Stanislava
Legendární Tatranský nosič Jaroslav Švorc. Stokilový náklad vynesl na všechny tatranské
chaty.
In: Lidé & Hory. – Roč. 18, č. 4 (2019), s. 32-35
II. O knižnici
Stopka, Erik
Súťaž o výstavbu výťahu zopakujú. [VKMR – vybudovanie výťahu pre imobilných čitateľov
2019]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 4 (28.1.2019), s. 3
miv
Stretnutie s Hviezdoslavom v Trenčíne. [VKMR a Literárny klub Omega – spomienkový
literárny večer pri príležitosti 170. výročia narodenia P.O. Hviezdoslava 7.2.2019]
In: Literárny týždenník. – Roč. 32, č. 5-6 (13.2.2019), s. 2
Stopka, Erik
Ľudia počas pôstu jedli okrem rýb aj slimáky a žaby. [Katarína Nádaská – prednáška Jarné
zvykoslovie v tradičnej ľudovej kultúre Slovenska 5.3.2019]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 10 (11.3.2019), s. 11
Šimovec, Martin
Zachránila vyše dvesto ľudových piesní. [Jozef Opatovský - prezentácia knihy Pesničky mojej
mamy 6.3.2019]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 11 (18.3.2019), s. 20
miv
Oči plné oblohy, sála plná čitateľov. [Jaroslav Rezník - prezentácia knihy Oči plné oblohy
28.3.2019]
In: Literárny týždenník. – Roč. 32, č. 13-14 (10.4.2019), s. 19
E.M.
Sezónu otvorí príbeh o Agáte. [Vlado Kulíšek, Jozef Vydrnák - prezentácia knihy Agáta –
komorníčka kráľovnej - Letná čitáreň VKMR 18.6.2019]
In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 21, č. 6 (4.6.2019),
s. 1
30

Stopka, Erik
Šou presúvajú pod Juh. [Vlado Kulíšek, Jozef Vydrnák - prezentácia knihy Agáta – komorníčka
kráľovnej - Letná čitáreň VKMR 18.6.2019]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 25 (24.6.2019), s. 11
E.M.
Posypaná agátovými kvetmi. [Vlado Kulíšek, Jozef Vydrnák - prezentácia knihy Agáta –
komorníčka kráľovnej - Letná čitáreň VKMR 18.6.2019]
In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 21, č. 7 (25.6.2019),
s. 9
Prečo si vybaviť Kartu pre seniorov? [VKMR – zľavy pre držiteľov Karty pre seniorov]
In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 21, č. 8 (30.7.2019),
s. 10
baj
Letná čitáreň pod holým nebom. [Letná čitáreň VKMR – jún–september 2019]
In: Trenčín región. – Roč. 4, č. 4 (júl-august 2019), s. 14
Stopka, Erik
Odštartovala výstavba výťahu.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 33 (19.8.2019), s. 8
tsk-bj
Prístavba výťahu v trenčianskej župnej knižnici naberá reálne kontúry.
In: Obecné noviny. – Roč. 29, č. 35-36 (3.9.2019), s. 26
Studňa sa tajne s dažďom zhovára. [Studňa sa tajne s dažďom zhovára – vyhlásenie
celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého 2019]
In: Literárny týždenník. – Roč. 32, č. 29-30 (4.9.2019), s. 15
Stopka, Erik
Som rád, keď deti nevidím, hovorí vodič a spisovateľ Sokol. [Ondrej Sokol – prezentácia
knihy Ako som vozil Nórov 1.10.2019]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 40 (7.10.2019), s. 21
Jánošková, Barbora – Kukučková, Lenka
V dvoch župných knižniciach vládne čulý stavebný ruch. [VKMR - prístavba výťahu]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 50-51 (16.12.2019), s. 18
III. O knižnici na internete
Knižnica v Trenčíne stavila na obľúbenú sociálnu sieť. Zažila nevídaný boom! [zverejnené
31.1.2019]
https://www1.pluska.sk/regiony/zapadne-slovensko/kniznica-trencine-stavila-oblubenusocialnu-siet-zazila-nevidany-boom
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Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne má za sebou rekordný rok [zverejnené
31.1.2019]
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190131TBB00119
Rok 2018 v župných knižniciach – rekordy v návštevnosti [zverejnené 31.1.2019]
https://www.puchovskenoviny.sk/rok-2018-v-zupnych-knizniciach-rekordy-v-navstevnosti/
Trenčania sa hecli, knižnica zaznamenala rekord: Môže za to novinka, ktorú zaviedli?
[zverejnené 2.2.2019]
https://www.cas.sk/clanok/797693/trencania-sa-hecli-kniznica-zaznamenala-rekord-moze-zato-novinka-ktoru-zaviedli/
Spomienka na P. O. Hviezdoslava pri príležitosti 170. výročia narodenia [zverejnené
13.2.2019]
http://matica.sk/spomienka-na-p-o-hviezdoslava-pri-prilezitosti-170-vyrocia-narodenia/
Trenčiansky župan po deviatykrát prijal trenčianskych literátov [zverejnené 25.2.2019]
https://impulz.press/aktuality/trenciansky-zupan-po-deviatykrat-prijal-trencianskychliteratov/
Literáti na Úrade TSK /TRENČIANSKY TERAJŠOK internetová TV/ [zverejnené
26.2.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=8jbfCn7Uu5I
Literáti na pôde TSK [zverejnené 28.2.2019]
http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/z-domova/item/16082-liter%C3%A1ti-nap%C3%B4de-tsk
Trenčín: Verejná knižnica M. Rešetku pripravila besedy, tvorivé dielne i bonusy [zverejnené
6.3.2019]
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190306TBA01730
Róbert Margoč a Jozef Mikolášek: Kolumbia (a Peru) /Trenčianska knižnica 23.1.2019/
[zverejnené 6.3.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=Hg7pTmdqohk
V marci majú knižnice brány dokorán. [zverejnené 7.3.2019]
http://www.trencianskyterajsok.sk/v-marci-maju-kniznice-brany-dokoran/
Veronika Homolová Tóthová: prezentácia knihy Mama milovala Gabčíka /Trenčianska
knižnica 5.2.2019/ [zverejnené 7.3.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=xcCvWLzJt8M
V marci majú knižnice brány dokorán /TRENČIANSKY TERAJŠOK internetová TV/
[zverejnené 7.3.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=VF71dLv8Ti4
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Antonia Dvoranová: (Ne)známy Kazachstan /Trenčianska knižnica 12.2.2019/
[zverejnené 27.3.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=_jZye1yyL2A
Slávnostné oceňovanie knihovníkov [zverejnené 28.3.2019]
http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1679
IX. stretnutie trenčianskych literátov /Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja 25.2.2019/
[zverejnené 4.4.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=r2Jf4AIek4k
Vyhlásenie tradičnej literárnej súťaže v Trenčíne [zverejnené 20.5.2019]
https://literarnytyzdennik.sk/vyhlasenie-tradicnej-literarnej-sutaze-v-trencine/
Letná čitáreň štartuje už po šiestykrát v Trenčíne [zverejnené 3.6.2019]
https://www.trencianskyterajsok.sk/letna-citaren-startuje-uz-po-siestykrat-v-trencine/
Vojtech Brabenec: Zavedenie elektriny do Trenčína /Trenčianska knižnica 2.4.2019/
[zverejnené 5.7.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=3SkBQ6Hvk-U
Z Tatier Jožo Kubáni /Trenčianska knižnica 10.4.2019/ [zverejnené 13.7.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=L0kNUP02vdo
Vladimír Dudlák: Madagaskar - moja láska /Trenčianska knižnica 9.5.2019/ [zverejnené
17.7.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=Tap57KCJ7lc
Archeologická sonda do výťahovej šachty /Trenčianska knižnica august 2019/ [zverejnené
16.8.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=x2ckojtcBuw
Knižnica v Trenčíne sa prerába: Letnú čitáreň dočasne presťahovali [zverejnené 21.8.2019]
https://trencin.dnes24.sk/kniznica-v-trencine-sa-preraba-letnu-citaren-docasne-prestahovalifoto-339098
Knižnici v Trenčíne pribudne bezbariérový vstup [zverejnené 27.8.2019]
http://www.svetmobility.sk/sk/clanok/kniznici-v-trencine-pribudne-bezbarierovy-vstup/1301
Peter Martinák: Jesenné besedy v knižnici budú prekypovať humorom [zverejnené
1.10.2019]
https://mytrencin.sme.sk/c/22225720/jesenne-besedy-v-kniznici-budu-prekypovathumorom.html
Povedz mi, čo čítaš... Karol Čálik /Trenčianska knižnica 5.6.2019/ [zverejnené 20.8.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=XJ915LZCeiE
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Noc literatúry pod hradom Matúša Čáka /Kaviareň pod Vežou v Trenčíne 22.5.2019/
[zverejnené 20.8.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=HVaCOPWFLBo
Literární toulky s B. Kardošovou a E. Borušovičovou /Trenčianska knižnica 15.6.2019/
[zverejnené 21.8.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=8SYfnRgXhSA
Timotej Szabo: Mikrobiota - vplyv mikróbov na naše zdravie /Trenčianska knižnica
11.6.2019/ [zverejnené 21.8.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=DWFfCkkTabE
SOŠ OS TN: Najväčší Slovák - M. R. Štefánik /Trenčianska knižnica 17.6.2019/ [zverejnené
22.8.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=hGkx2ihXsx8
Vlado Kulíšek: O komorníčke Agáte /Trenčianska knižnica 18.6.2019/ [zverejnené
22.8.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=8MJFODcmm4Y
Katarína Nádaská: Jarné zvykoslovie v tradičnej ľudovej kultúre /Trenčianska knižnica
5.3.2019/ [zverejnené 2.7.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=vx7LUIKwm08
Jozef Opatovský: Pesničky mojej mamy /Trenčianska knižnica 6.3.2019/ [zverejnené
4.7.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=wKZzYAdH8s8
Letná čitáreň v Trenčíne - 6. ročník /Trenčianska knižnica 2019/ [zverejnené 12.9.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=2RwjEL16GTU
J. Rezník - M. Stano: Spisovatelia v anekdotách /Trenčianska knižnica 17.9.2019/ [zverejnené
3.10.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=Fu2bgbbUJdc
Ondrej Sokol: Ako som vozil Nórov /Trenčianska knižnica 1.10.2019/ [zverejnené
5.10.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=DGwcRR8MmS8
Flores Musarum /Trenčiansky samosprávny kraj/ [zverejnené 15.10.2019]
https://www.tsk.sk/videogalerie/reportaze-tsk/flores-musarum-1.html?page_id=666341
Povedz mi, čo čítaš... Lukáš Latinák /Trenčianska knižnica 21.10.2019/ [zverejnené
23.10.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=ELZwrFrCYIw
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Povedz mi, čo čítaš... Boris Valábik /Trenčianska knižnica 11.11.2019/ [zverejnené
21.11.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=Co3AiYsOOPM
Povedz mi, čo čítaš... Peter Trník /Trenčianska knižnica 13.11.2019/ [zverejnené 3.12.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=P_wGH8uAojk
Igor Bukovský: Zachráňte svoje črevo /Trenčianska knižnica 28.11.2019/
[zverejnené 3.12.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=IAl1klXrNYc
Peter Jurčovič: Slovenské pranostiky na celý rok /Trenčianska knižnica 11.12.2019/
[zverejnené 23.12.2019]
https://www.youtube.com/watch?v=jgfoTn8sC78
V. Iné
Martinák, Peter
Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s nádejnou pesničkárkou.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. IX, č. 1 (január 2019), s. 1, 5
Martinák, Peter
Betlehemci opäť vyzbierali rekordnú sumu.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. IX, č. 1 (január 2019), s. 6
PM
Škola nielen o škole.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. IX, č. 1 (január 2019), s. 7
Martinák, Peter
Vychutnajte si 45-ročný záznam plný driny aj romantiky.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. IX, č. 2 (apríl 2019), s. 5
Martinák, Peter
Farníci prispeli na pútnický dom.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. IX, č. 2 (apríl 2019), s. 6
Martinák, Peter
TJ SLOVAN: o neželanej návšteve a novom začiatku žiakov.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. IX, č. 2 (apríl 2019), s. 6
Martinák, Peter
Ukončená kariéra.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 25 (24.6.2019), s. 39
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Martinák, Peter
Astronomický kabinet v Trenčíne : jedinečný úkaz medzi slovenským nebom a zemou.
In: Kozmos. – Roč. 50, č. 3 (jún-júl 2019), s. 34-35
Martinák, Peter
Cez prekážky ku hviezdam.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 27 (8.7.2019), s. 17
Martinák, Peter
Za všetkým hľadaj ženu.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 27 (8.7.2019), s. 17
Martinák, Peter
Synovi legendárneho astronóma koluje v žilách modrá krv.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 27 (8.7.2019), s. 17
Martinák, Peter
Hlas sa pýta za vás: Rozhovor so slovenským Bocellim.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. IX, č. 3 (júl 2019), s. 1, 5
Martinák, Peter
Škôlka mení šat aj vybavenie na podporu vzdelávania.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. IX, č. 3 (júl 2019), s. 3
Martinák, Peter
Našli sa kroniky...!
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. IX, č. 3 (júl 2019), s. 5
Martinák, Peter
Kaper zavesil kopačky na klinec.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. IX, č. 3 (júl 2019), s. 6
Martinák, Peter
Mníchom na Sicílii. Žilinský mních rozdáva dovolenkárom pokoj.
In: MY Žilinské noviny. – Roč. 20, č. 28 (15.7.2019), s. 4
Martinák, Peter
Maroš Bango: všade sa nájdu dobrí ľudia.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 32 (12.8.2019), s. 9
Martinák, Peter
Vzácnu medailu Mikuláša Kopernika našli zaprášenú v šuplíku.
Kozmos. – Roč. 50, č. 4 (august-september 2019), s. 38-39
Martinák, Peter
Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s originálnym páleníkom.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. IX, č. 4 (október 2019), s. 1, 3
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PM
Ďalší vydarený tábor na Bukovine.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. IX, č. 4 (október 2019), s. 5
Martinák, Peter
Akcia Z po 30 rokoch.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. IX, č. 4 (október 2019), s. 6
PM
Kvôli hlucháňovi sprísňujú ochranu Strážovských vrchov. Jeho výskyt siaha do katastra
Dolnej Poruby.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. IX, č. 4 (október 2019), s. 6
Martinák, Peter
Mašinu na rekordy Čikela nič nezastavilo.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 44 (4.11.2019), s. 36
Martinák, Peter
Sieň slávy sa rozrástla.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 60, č. 46 (18.11.2019), s. 36
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Príloha č. 3.
Ťažiskové podujatia
a) pre verejnosť
Podujatia pre deti a mládež
Prezentácie, autorské besedy, besedy o knihách a iné:
 Rozprávky z trávy – beseda so S.
Havelkovou,
 Deň ľudovej rozprávky – zážitková
beseda s rozprávkami P. Dobšinského,
 Džínsový denník – beseda so Z.
Šulajovou,
 Noc s Andersenom – 19. ročník
dobrodružného
medzinárodného
podujatia pre deti v prostredí kníh so
spisovateľom M. Zámečníkom,
 „Čítajme všetci – čítanie je super“ –
slávnostné vyhodnotenie 55. ročníka
Obrázok 6 (Deň ľudovej rozprávky)
medziškolskej a medzitriednej súťaže
žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v šk. r. 2018/2019,
 Majstrík a Krasomilka – beseda so Z. Csontosovou,
 Hups, Rups, Šups – beseda s G.
Futovou,
 Jazykový kvet – Language Flower
2019 – celoslovenská akreditovaná
súťaž v prednese poézie, prózy a drámy
detí a mládeže v cudzích jazykoch –
okresné kolo,
 „Čítajme si ...“ - 12. ročník
celoslovenského čitateľského maratónu
detí organizovaný Linkou Detskej istoty
pri SV UNICEF a SAK,
 Celé Slovensko číta deťom –
Obrázok 7 (Beseda s Gabrielou Futovou)
celoslovenský projekt na podporu
čítania,
 Píšem, píšeš, píšeme - vyhlásenie a vyhodnotenie 16. ročníka krajskej literárnej súťaže
pre žiakov ZŠ,
 Ja som Inna – predstavenie Teátra Neline,
 Hľadáme stratenú rozprávku – čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich rodičov
s Materským centrom Srdiečko,
 Prihraj, Carlos! – beseda s J. Belanom,
 O komorníčke Agáte – uvedenie novej trenčianskej legendy za prítomnosti autora V.
Kulíška a výtvarníka J. Vydrnáka,
 Zvedavko – denný tábor pre deti,
 Havkáči z našej ulice – beseda s I. Havranovou,
 Papučová noc – zážitkové podujatie pre deti s hosťom B. Kardošovou a D. Nagym,
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Natálkine dobrodružstvá – beseda so S. Repaským,
Trenčianske povesti – beseda so Š. Gardoňom,
Svet stále lásku má – charitatívne podujatie pre deti z DD Lastovička s hosťom B.
Jobusom,
Vitajte v knižnici – ponuka pre pedagógov na realizáciu vyučovacích hodín
v netradičných priestoroch, pomocou zážitkového čítania, tvorivých dielní či iných
aktivít.
Podujatia pre dospelých

Autorské besedy a prezentácie kníh:
 Dojčiť je IN – beseda s K . Brňákovou,
 Mama milovala Gabčíka – beseda s V. Homolovou Tóthovou,
 Dedičný hriech – beseda s A. Coddington,
 Správa o stave duše – prezentácie knihy v podaní Denisy Gura Doričovej a psychiatra
P. Černáka,
 Z Tatier Jožo Kubáni – autorská
beseda,
 Lásky M. R. Štefánika – beseda s B.
Kovarčíkovou,
 Nič v zlom – beseda s M. Macháčkou,
 Ak mi odpustíš – beseda s H.
Repovou,
 Pesničky mojej mamy – prezentácia
knihy spojená s výstavou obrazov,
výšiviek, hudobným vystúpením,
 Madagaskar – moja láska –
prezentácia rovnomennej knihy a
Obrázok 8 (Beseda s Jožom Kubánim)
beseda s V. Dudlákom o M.
Beňovskom a exotickom Madagaskare,
 Mikrobiota – prezentácia rovnomennej knihy a beseda s jej prekladateľom
a vydavateľom T. Szabom,
 Spisovatelia v anekdotách – beseda s J. Rezníkom a M. Stanom,
 Ako som vozil Nórov – beseda s O. Sokolom,
 Najnovšie romány K. Machovej – beseda s regionálnou autorkou.
Iné










Kolumbia (a Peru) – beseda s cestovateľom R. Margočom,
Dramatizuj! – workšopy dramatizácie literárnej predlohy P. Dobšinského,
(Ne)známy Kazachstan - beseda s cestovateľkou A. Dvoranovou,
Jarné zvykoslovie v tradičnej ľudovej kultúre – prednáška K. Nádaskej,
Zavedenie elektriny do Trenčína – prednáška s diskusiou v podaní V. Brabenca,
Katynský masaker – prednáška R. Letza,
Noc literatúry - verejné čítanie na netradičných miestach za účasti Ľ. Benkoviča,
Ora et Ars – Skalka 2019 – kultúrno historický seminár Ryba, autorské čítanie J.
Zambora, D. Podrackej, E. Ondrejičku, R. Dobiáša.
Povedz mi, čo čítaš... – talkšou Z. Mišákovej v knižnici nielen o literatúre,
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Vansovej Lomnička - 52. ročník
festivalu umeleckého prednesu poézie
a prózy – okresné a krajské kolo,
M. R. Štefánik – prednáška I. Mrvu,
Najväčší Slovák – vzdelávacie pásmo
študentov SOŠ obchodu a služieb
v Trenčíne,
Literárni toulky – návšteva Klubu
přátel Knihovny K. Dvořáčka Vyškov
spojená s besedou s B. Kardošovou a E.
Borušovičovou,
Obrázok 9 (Najväčší Slovák)
Storočie
V.
Zamarovského
–
prednáška J. Brunu,
Stop násiliu na ženách – beseda s príslušníkmi PZ SR,
(Za)chráňte svoje črevo – beseda s I. Bukovským,
Slovenské pranostiky na celý rok – beseda s P. Jurčovičom,
Máme radi umenie – prezentácia žiakov súkromnej ZUŠ.

Výstavy a výstavky
 Jubilanti z regiónu: M. Stano a S. Lavrík – tematická výstava,
 Keď hory, tak Tatry – tematická výstava,
 Booktour – prezentácia prác žiakov Piaristického gymnázia J. Braneckého v Trenčíne,
 Veľká noc v literatúre – tematická výstavka,
 M. R. Štefánik a jeho odkaz – tematická výstavka,
 Michal Rešetka – tematická výstavka,
 Šikana v knihách – tematická výstavka,
 30 rokov po Nežnej – tematická výstavka,
 Juraj Gönci – tematická výstavka.
Podujatia pre knižničných pracovníkov
Školenie pre pracovníkov VKMR ku KS Tritius – 5.2.2019
Informácie o možnosti sporenia v 3. dôchodkovom pilieri – 29.5.2019
Komplexný rozbor činnosti verejných knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
s regionálnou pôsobnosťou za rok 2018 – 19.6.2019
 Školenie BOZP, 2.10.2019
 Školenie Implementácia RDA do praxe spracovania rôznych druhov dokumentov
pre pracovníkov knižníc Regionálneho knižničného informačného systému – 1., 2., 8.,
9.10.2019
b)
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Počítačové vybavenie VKMR k 31.12.2018
Pracovisko

Počítač s inventárnym
číslom

Prídavné zariadenia

Softvér

Riaditeľ

1.

PC 4298

tlačiareň HP Color LaserJet
2605dn

Windows 10 Professional, Office 2016 pre
podnikateľov

Sekretariát

2.

PC 4294

tlačiareň HP LaserJet 1022

Windows 10 Professional, Office 2016 pre
podnikateľov

PC 4295

tlačiareň HP LaseJet 2300
dtn, multifunkč. zar. HP
Color LaserJet Pro MFP
M377dw JetIntelligence

Windows 10 Professional, Office 2016 pre
podnikateľov

PC 4293

tlačiareň Canon,
multifunkčné zariadenie
Lexmark X466

Windows 10 Professional, Office 2016 pre
podnikateľov

5.

PC 4014

tlačiareň Samsung printer
xpress M2825ND, tlačiareň
Star TSP143LAN

Windows 7 Professional OEM, Office 2016
Standard (SELECT)

6.

PC 3807

Windows 7 Professional, Microsoft Office
Enterprise 2007

7.

PC 4254

Windows 10 Professional, Microsoft Office
2016 Professional Plus

8.

PC 4209

online katalóg

9.

PC 3933

3.
Oddelenie
ekonomicko prevádzkové
4.

Informačné miesto
TSK

Vedúca KIS

tlačiareň HP LaserJet Pro
P1102, multifunkčné
zariadenie OKI 461mb

10. PC 2920

Windows XP Professional OEM, MS Office
Professional 2003, INFO

Všeobecná študovňa
11. PC 3938

12. PC 4011

Multimediálna
študovňa

13. PC 4053

termotlačiareň Star
kopírovací stroj Brother
MFCJ-6910dw,
multifunkčné zariadenie
Lexmark 734de, tlačiareň
Samsung Xpress M2825D,
termotlačiareň Star
slúchadlá, tlačiareň
Samsung printer xpress
M2825ND

Windows 7 Professional, MS Office H&B
2013 (Europe)

Windows 10 Professional OEM, Office 2016
Standard (SELECT), Abbyy PDF
Transformer 3.0

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov

14. PC 4060

slúchadlá

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov

15. PC 4178

slúchadlá

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov
Win 7, MS Office 2013

16. Notebook 3940
Oddelenie metodiky
a elektronizácie

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

17. PC 403/115

reproduktory, tlačiareň
HPLaserJet 1020
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Windows Vista Ultimate OEM, MS Office
Enterprise 2007

18. PC 3930

multifunkčné zariadenie
Lexmark

Windows 10 Professional, Microsoft Office
2016 Professional Plus

19. PC 4253

20. PC 4252

tlačiareň HP LaserJet 1022n,
termotlačiareň Star,
čítačka č. kódov

Windows 10 Professional, Microsoft Office
2016 Professional Plus

21. PC 4296

tlačiareň HP LaserJet
P1606dn, termotlačiareň
Star, čítačka č. kódov

Windows 10 Professional, Office 2016 pre
podnikateľov

22. PC 3934

tlačiareň HP P1102, čítačka
č. kódov

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

Centrálna evidencia

Krásna literatúra

on-line katalóg

23. PC 4206

Oddelenie
knižničných fondov
a súborného katalógu

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

24. PC 4015

tlačiareň Samsung Printer
Xpress M2625D, čítačka
čiarových kódov, čítačka
bezdrôtová

Windows 10 Professional OEM, Office 2016
Standard (SELECT)

25. PC 4297

tlačiareň HP LaserJet 1020,
čítačka č. kódov,
reproduktory

Windows 10 Professional, Office 2016 pre
podnikateľov

26. PC 3937

tlačiareň Canon LBP
6310dn, čítačka č. kódov

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

27. PC 4010

tlačiareň HP LaserJet
Professional P 1100, čítačka
č. kódov

Windows 10 Professional OEM, Office 2016
Standard (SELECT)

28. PC 3520

Windows 7 Ultimate SK OEM, Office
Professional Plus 2010

29. PC 4205

on-line katalóg

30. PC 4207

on-line katalóg

31. PC 4208

on-line katalóg

Odborná literatúra

32. PC 3932

tlačiareň HP LaserJet
P1606dn, tlačiareň Star,
čítačka č. kódov

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

33. PC 3517

tlačiareň Star, čítačka č.
kódov

Windows 7 Ultimate SK OEM, MS Office
Enterprise 2007

Čitáreň

34. PC 4013

tlačiareň Samsung printer
xpress M2625D,
čítačka č. kódov,
termotlačiareň Star

Windows 10 Professional OEM, Office 2016
Standard (SELECT), Info

Hudobné fondy
a zvukové knihy

35. PC 3891

Internet pre verejnosť

36. PC 4012

tlačiareň HP LaseJet 1022,
čítačka č. kódov
tlačiareň Samsung printer
xpress M2825ND,

Windows 7 Professional, OfficeHome and
Business 2013
Windows 10 Professional OEM, Office 2016
Standard (SELECT), Info

Literatúra pre deti
a mládež
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čítačka č. kódov,
termotlačiareň Star
37. PC 4059

slúchadlá

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov

38. PC 4058

slúchadlá

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov

39. PC 4057

slúchadlá

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov

40. PC 4056

slúchadlá

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov

41. PC 4054

slúchadlá

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov

42. PC 4055

slúchadlá

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov

43. PC 4255

tlačiareň Samsung printer
xpress M2625D
čítačka č. kódov
termotlačiareň Star

Windows 10 Professional, Microsoft Office
2016 Professional Plus

44. PC 3268

tlačiareň HP LaserJet HP
1022n

Windows 7 Enterprise, MS Office Enterprise
2007

Dlhé Hony

Windows 7 Professional, OfficeHome and
Business 2013

45. PC 3893

46. PC 3936

tlačiareň HP LaserJet
1022n, čítačka č. kódov,
termotlačiareň Star

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

47. PC 403/119

tlačiareň HP LaserJet 1022n

Windows 7 Enterprise, MS Office Enterprise
2007

48. PC 3935

tlačiareň HP LaserJet 1022n,
termotlačiareň Star , čítačka
č. kódov

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

49. PC 3266

online katalóg

Windows Vista Ultimate OEM, MS Office
Enterprise 2007

Juh

Kubrá

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

50. PC 3892

Opatová n/Váhom
Pre potreby realizácií
vzdelávacích a kult.spoločen. podujatí

51. PC 3518

tlačiareň HP LaserJet 1022n,
čítačka č. kódov,
termotlačiareň Star

Windows 7 Ultimate OEM, Office
Professional Plus 2010

52. Notebook 3473

mobilné zariadenie Huawei
E220 USB modem

Windows 7 Enterprise, MS Office Enterprise
2007
Windows 10 Home, MS Office Standard
2016 OLP NL Academic

53. Notebook 4267

PC na posun

54. 3931
55. 3939
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PC na vyradenie

56.
57.
58.
59.
60.
61.

3077
3806
3843
403/114
403/118
403/121
3965 server z ukončeného projektu Informatizácia knižníc SR
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