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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 I. polroku 2018 riadila Plánom činnosti na rok 2018, 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 2018,
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 pre knižnice regionálneho systému k prechodu na nové pravidlá
spracovania dokumentov (RDA),
 knižnica pôsobila ako otvorený komunitný priestor,
 zorganizovala 476 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí za účasti
11 554 návštevníkov,
 v dňoch 5.3.-11.3.2018 sa zapojila do aktivity Týždeň slovenských knižníc v rámci
ktorého usporiadala 32 podujatí s účasťou 761 návštevníkov, súčasne, v rámci Týždňa
otvorených dverí, sa bezplatne do knižnice prihlásilo 191 nových čitateľov,
 nové pravidlá o ochrane osobných údajov a GDPR aplikovala do výpožičného procesu
knižnice,
 zaktualizovala Knižničný a výpožičný poriadok knižnice,
 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:
1. Motivačné a vzdelávacie súťaže pre deti (Dotačný systém mesta Trenčín),
žiadaných 400 €, schválených 400 €,
2. Slovník významných osobností mesta Trenčín – 20. storočie (Dotačný
systém mesta Trenčín), žiadaných 300 €, schválených 300 €,
3. Detská spoločenská miestnosť II (Fond na podporu umenia), žiadaných
3 861 €, schválených 3 861 €,
4. Aktualizácia knižničného fondu (Fond na podporu umenia), žiadaných
15 000 €, schválených 7 500 €,
5. Povedz mi, čo čítaš... (Fond na podporu umenia), žiadaných 1 710 €,
schválených 1 700 €,
6. Vitajte v knižnici (Fond na podporu umenia), žiadaných 1 890 €, schválených
1 600 €,
7. Efektívna komunikácia - odborný seminár pre pracovníkov knižníc SR
(Fond na podporu umenia), žiadaných 1 500 €, schválených 1 500 €,
8. Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník - návštevník knižnice,
pracovník – pracovník II. (Fond na podporu umenia), žiadaných 2 660 €,
schválených 2 000 €,
9. Vitajte v knižnici II. (Fond na podporu umenia), žiadaných 2 565 €, čaká
na odozvu,
10. Povedz mi, čo čítaš... II. (Fond na podporu umenia), žiadaných 1 650 €, čaká
na odozvu.
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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 vylepšenie KIS Clavius
a priebežne odstraňovala problémy v systéme,
 3.12.2019 začala pracovať v novom knižnično-informačnom systému Tritius,
 na základe schválenej dotácie z FPU začala s modernizáciou priestorov a obnovou
nábytku v detskej izbe a reorganizovala bývalé pracovisko internet pre verejnosť
na vzdelávaciu miestnosť,
 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,
 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 medzi národného podujatia Noc s Andersenom organizovaného pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy,
 zapojila sa do 12. ročníka celoeurópskeho projektu Noc literatúry - čítanie
na netradičných miestach so sprievodným programom,
 Language Flower 2018 - Jazykový kvet – podieľala sa na organizovaní
okresného kola 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“,
 realizovala projekty zamerané na inováciu interiéru priestorov, v ktorých sa konajú
kultúrno-spoločenské i výchovno-vzdelávacie podujatia pre jej používateľov
a návštevníkov, projekty podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
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2.3 Ľudské zdroje
2017

2018

Nárast/
Úbytok

43
42,4

43
42,6

0
+ 0,2

- vykonávajúci knihovnícke činnosti (úväzky–priemer. počet)

35,8

35,3

- 0,5

Odborní zamestnanci s knihovníckym vzdelaním (FO)

35

36

+1

6

6

0

824,33

888,44

+ 64,11

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 Mzdy (Asseco Solution), Trenčín, 6.2.2018,
Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc, Martin, 20.2.2018
Katalogizačné pravidlá RDA: metodika popisu článkov – metodicko-koordinačný
seminár, Martin, 13.3.2018
Seminár Finančné výkazy (Asseco Solution), Trenčín, 28.3.2018
Katalogizačné pravidlá RDA: metodika popisu kníh – metodicko-koordinačný seminár,
Martin, 10.4.2018
Seminár Dni detskej knihy, Žilina, 19.4.2018
Školenie GDPR, 4.5.2018
Medzinárodná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež, Poprad, 21.5.2018
Národná komisia pre služby, Prešov, 6.-7.6.2018
Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc (voľby), Martin, 13.6.2018, 5.9.2018
Porada riaditeľov KZ, Považská Bystrica, 20.6.2018
Pracovný seminár, Partizánske, 21.9.2018
Konferencia Kultúrne dedičstvo pre všetkých! Knižnice 2018, Bratislava, 2.-3.10.2018
Seminár Benchmarking verejných knižníc, Martin, 10.10.2018
Seminár Deň pre detskú knihu, Piešťany, 11.10.2018
Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka, 8.-9.11.2018
Porada predsedov Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, Bratislava, 9.11.2018
Metodický deň útvaru hlavného kontrolóra TSK, Trenčín, 15.11.2018
Metodický workshop Strom, ktorý dáva, Piešťany, 29.11.2018
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3 Hlavné ukazovatele činnosti
Ukazovateľ

Mer.
Skutočnosť
Plán 2018
jednotka
k 31.12.2018
Knižničný fond
k. j
222 800
221 050
Výpožičky
k. j
312 000
311 223
Registrovaní používatelia
osoba
8 500
8 503
Návštevníci knižnice
osoba
151 000
170 335
Vzdelávacie a kultúrne podujatia
podujatia
430
476
Výpožičný čas
h/týž.
65*
Tabuľka 2 (Hlavné ukazovatele činnosti)

Percento
plnenia
99,21
99,75
100,03
112,80
110,70
-

* 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 2018.
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
knižnica splnila na 107,59%, pretože kúpou získala 8 564 kn. j.
V roku 2018 VKMR spracovala 9 146 nových kn. j. v celkovej hodnote 108 681,48 €,
z toho predstavoval:
- nákup (93,64%)
8 564 kn. j.
102 884,75 €
- dary (5,96%)
545 kn. j.
5 471,39 €
- náhrady (0,36%)
33 kn. j.
315,34 €
- vlastným nákladom (0,04%)
4 kn. j.
10,00 €
Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala krásna literatúra pre dospelých
(3 429 kn. j.) a najnižší náučná literatúra pre deti a mládež (609 kn. j.). Zo špeciálnych druhov
dokumentov knižnica v roku 2018 spracovala 52 kn. j. audiovizuálnych dokumentov a 8 kn. j.
elektronických dokumentov.
Nové dokumenty VKMR nakupovala s priemernou zľavou 29,45%, dokumenty
v hodnote 102 884,75 € boli nakúpené za 72 587,52 €. Priemerná maloobchodná cena
nakúpených dokumentov bola 12,01 € a nákupná 8,47 €.
VKMR odoberala 292 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. V júli
2018 VKMR pri spracovávaní dokumentov prešla z katalogizačných pravidiel AACR 2
na pravidlá RDA. V decembri VKMR prešla na nový KIS Tritius. V spolupráci
7

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 2018 vyradených spolu
8 900 kn. j. v celkovej hodnote 15 862,38 €. Z toho pre:
- stratu
33 kn. j.
207,47 €
- opotrebovanosť
3 732 kn. j.
5 689,37 €
- aktualizácia
5 033 kn. j.
8 529,03 €
- reklamácia
1 kn. j.
23,45 €
- chýbajúce pre revízii
101 kn. j.
1 413,06 €
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. 2017

Prírastok
k 31. 12. 2018

Úbytok
k 31. 12. 2018

115 480 kn. j.

2 812 kn. j

2146 kn. j.

116 146 kn. j.

69 404 kn. j.

3 429 kn. j

5161 kn. j.

67 672 kn. j.

8 853 kn. j.

609 kn. j.

202 kn. j.

9 260 kn. j.

27 067 kn. j.

2 296 kn. j.

1 391 kn. j.

27 972 kn. j.

220 804 kn. j.

9 146 kn.j.

8 900 kn.j.

221 050 kn. j.

Stav
k 31. 12. 2018

Tabuľka 3 (Stav KF podľa tematických skupín)

Stav
k 31. 12. 2017

Prírastok
k 31. 12. 2018

Úbytok
k 31. 12. 2018

210 397 kn. j.

9 082 kn. j.

8 804 kn. j.

210 675 kn. j.

Hudobniny

4 801 kn. j.

4 kn. j.

16 kn. j.

4 789 kn. j.

Audiovizuálne dokumenty

4 057 kn. j.

52 kn. j.

80 kn. j.

4 029 kn.j.

Elektronické dokumenty

918 kn. j.

8 kn. j.

0 kn. j.

926 kn. j.

Kartografické dokumenty

631 kn. j.

0 kn. j.

0 kn. j.

631 kn. j.

220 804 kn. j.

9 146 kn. j.

8 900 kn. j.

221 050 kn. j.

Knižničný fond
Knihy a viazané ročníky periodík

Spolu

Tabuľka 4 (Stav KF podľa druhu dokumentu)
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Stav
k 31. 12. 2018

ZLOŽENIE KNIŽNIČNÉHO FONDU
Odborná literatúra
pre deti
Krásna 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, 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 kultúrnospoločenských 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.
Knižnično-informačné služby knižnica poskytovala vo všetkých pracoviskách
v automatizovanom knižnično-informačnom systéme Clavius.
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,
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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),
bezplatne prístup k viac ako 40-tim titulom priebežne aktualizovaných periodík,
knihám z burzy a materiálom propagujúcim Trenčiansky kraj v Letnej čitárni, ktorá
bola otvorená od 4.6.2018 do 6.9. 2018 a navštívilo ju 378 záujemcov,
bezplatnú návštevu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí.
V roku 2018 knižnica realizovala 311 223 výpožičiek, z toho:
 243 172 výpožičiek kníh
 67 007 výpožičiek periodík
 1 044 výpožičiek špeciálnych dokumentov.

Z celkového počtu výpožičiek bolo 237 461 (76,30%) absenčných a 73 762 (23,70%)
prezenčných. Z celkového počtu 1 044 výpožičiek špeciálnych dokumentov si používatelia
vypožičali 764 audiovizuálnych dokumentov a 280 iných špeciálnych dokumentov.
Nevidiaci a slabozrakí občania si vypožičali 758 zvukových kníh.
Knižnica vybavila pre používateľov VKMR 649 požiadaviek na MVS z iných knižníc.
Prostredníctvom MVS vypožičala 384 knižničných dokumentov pre používateľov do iných
knižníc.
Na jedného obyvateľa mesta pripadlo 5,67 výpožičiek a na jedného registrovaného
používateľa 36,60 výpožičiek.
Možnosť prístupu na internet využilo 4 961 registrovaných i neregistrovaných
používateľov, z toho 303 detí do 15 rokov.
VKMR evidovala 9 816 registrovaných bibliografických a faktografických informácii,
vo vybraných pracoviskách evidovala 8 116 elektronických referenčných požiadaviek
10

a v rámci služby „Spýtajte sa knižnice“ reagovala na 12 otázok týkajúcich sa jej knižničnoinformačných služieb a organizovaných aktivít.
Knižnica poskytovala informácie súvisiace s Parlamentnou knižnicou NR SR
a Kontaktným miestom Úradu priemyselného vlastníctva.
Prostredníctvom biblioboxu sa v roku 2018 vrátilo 2 590 výpožičiek.
Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2018 – Príloha č. 1

VÝPOŽIČKY-POROVNANIE S ROKOM 2017
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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, autorskými
čítaniami,
prezentácie literárnej tvorby: D.
Žemberu, P. Bulíka, M. Ivaničkovej,
J. Maršálka,
autorské čítanie: Ľ. Mihálikovej, L.
Romanskej, V. Teslíkovej, R.
Dobiáša.
Obrázok 1 (Autorské čítanie poézie)

V spolupráci s OZ Ars Vivendi – Ligou
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za duševné zdravie VKMR zorganizovala 10 prednášok a diskusných fór na aktuálne
psychologické, spoločenské a medicínske témy:
 V čom by mi mohla pomôcť psychoterapia?
 Ako zvládnuť pôrod a popôrodné obdobie?
 Poruchy osobnosti o ich vplyv na okolie
 Gambling a jeho dopad na človeka
 Čo sú svojpomocné skupiny?
 Psychická traumatizácia v detstve a možné dôsledky v dospelosti
 Prevencia duševných chorôb
 Ako žiť s depresiou?
 Keď bolí duša, telo nemlčí
 Láska po narodení.
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 2018,
 v spolupráci s mestom Trenčín zorganizovala:
- Noc literatúry – čítanie na netradičných miestach,
- prezentáciu novej legendy a knižky významnej osobnosti slovenskej
pantomímy Vlada Kulíška „O prevozníkovi Jozefovi“, ilustrovanej
výtvarníkom J. Vydrnákom,
- kultúrno-historický seminár OKNO nielen do archeológie: sprievodné
podujatie výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars – Skalka 2018,
- autorské čítanie Ľ. Mihálikovej, L. Romanskej, V. Teslíková, R. Dobiáša
v rámci výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars – Skalka 2018,
 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 51. ročníka umeleckého prednesu poézie a prózy
Vansovej Lomnička,
- prezentácie kníh: Vo vetre života za účasti autorky; Návrat pedagogiky do
detských domovov; Ako neprísť o dieťa; Knieža Matúš; Tatranské chaty;
Odchýlka;
- diskusný klub s veľvyslancom Ruskej federácie v SR A. L. Fedotovom.
 v spolupráci s MO Matice slovenskej v Trenčíne zorganizovala:
- krajskú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy seniorov
trenčianskeho kraja,
- besedy s M. Ivaničkovou, J. Čomajom, M. Kučerom, V. Krásnohorskou, G.
Sádeckým,
- prednášky I. Mrvu a V. Brabenca,
 v spolupráci so združením WUG (Windows User Group) organizovala diskusie
o najnovších informačných technológiách,
 v spolupráci s Klubom starých Trenčanov MO MS v Trenčíne zorganizovala
prednášky regionálneho historika Vojtecha Brabenca s diskusiou o viacerých
významných kapitolách dejín Trenčína: Zo zákutí trenčianskej vlastivedy, Trenčianske
súvislosti Kragujevackej vzbury, Spomienky na r. 1968 v Trenčíne,
 v spolupráci s Krajskou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov zorganizovala:
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- stretnutie pri príležitosti jubilea J. Polákovej, P. Bulíka
- besedu s M. Ivaničkovou, J. Čomajom, M. Kučerom
- prednášku J. Mrvu,
- diskusný klub s veľvyslancom Ruskej federácie v SR A. L. Fedotovom,
 v spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov zorganizovla stretnutie o tvorbe
nominanta na Nobelovu cenu R. Dobiáša,
 s vydavateľstvom IB Vysoké Tatry zorganizovala besedu s J. Švorcom o knihe Smrť
si nevyberá a Tatranské chaty,
 s vydavateľstvom Dixit zorganizovala besedu s B. Podhoranským o knihe Ako
neprísť o dieťa,
 s vydavateľstvom Ikar zorganizovala besedu s J. Banášom o knihách Somár je
Švajčiar a Prebijem sa!,
 s vydavateľstvom N Press besedu s M. Tóthom o knihe Odchýlka,
 s vydavateľstvom Slovenský spisovateľ besedu s L. Saskovou o knihe Rozpoltená.
Knižnica pokračovala v realizácii nových
formátov podujatí:
- „Povedz mi, čo čítaš...“ – talkšou
predstavujúca
osobnosti
zdanlivo
nesúvisiace
s literatúrou,
kde
Z.
Mišáková
sprostredkovala stretnutie
so Š. Skrúcaným, B. Ondrejkovou, D.
Birošovou, B. Radivojevičom, R.
Stoklasom, Š. Richtárechom, J. Ďuráčim,
I. Bulíkom,
- „Máme radi umenie“ - prezentácia
umeleckej činnosti žiakov Súkromnej
ZUŠ na Novomeského ul. v Trenčíne.

Obrázok 2 (Povedz mi, čo čítaš… so Štefanom
Skrúcaným)

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 30 slabozrakým a nevidiacim občanom
zvukové knihy a periodiká v Braillovom písme,
 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,
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 pre telesne postihnutých poskytovala bezbariérový prístup v pracoviskách na Jaselskej
ul., na Juhu, Dlhých Honoch a v Kubrej,
 špeciálne aktivity realizovala pre žiakov Špeciálnej základnej školy internátnej
Vladimíra Predmerského v Trenčíne,
 pre 29 seniorov uskutočnila 52 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 350 podujatí a 20 tematických výstav zameraných adresne na detského
čitateľa s účasťou 7 937 detských návštevníkov,
 pre žiakov ZŠ a SŠ zorganizovala 82 exkurzií a hodín informatickej výchovy - Vitajte
v knižnici,
 žiakom sprostredkovala osobné stretnutia a besedy so spisovateľmi: A. Krzemieňovou,
M. Ivaničkovou, K. Baluchovou, V.
Rozenbergovou, A. Penzešovou, V.
Kulíškom, B. Jobusom.
 v šk. roku 2017/2018 zorganizovala
54. ročník medziškolskej a medzitriednej súťaže v čítaní: Čítajme
všetci - čítanie je super, do ktorej sa
zapojilo 267 žiakov,
 zorganizovala 16. ročník krajskej
literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme,
do ktorej sa zapojilo 200 žiakov
z Trenčianskeho kraja, ktorí poslali
Obrázok 3 (V. Kulíšek – O prievozníkovi
226 súťažných literárnych prác,
Jozefovi)
 podieľala
sa
na
organizovaní
okresného kola akreditovanej súťaže v prednese poézie, prózy a drámy detí a mládeže
v cudzích jazykoch Jazykový kvet – Language Flower 2018,
 zapojila sa do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom organizovaného
pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy, noc s bohatým programom strávilo
na pracovisku v Opatovej n/Váhom 60 detí,
 detský čitateľský maratón organizovaný UNICEF, SAK a Linkou detskej istoty
„Čítajme si...“, v rôznych lokalitách mesta aktívne absolvovalo 851 žiakov ZŠ,
 zapojila sa do celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom a Adventného
čítnaia, v rámci ktorého si deti vypočuli úryvky z obľúbených detských kníh,
 zorganizovala slávnostný zápis do knižnice na všetkých pobočkách – Pasovanie
prvákov v knižnici,
 zorganizovala prednášku Projekt Green Life – ochrana dažďových pralesov,
 organizovala interaktívne besedy: Škriatok Rozumbriadok, Tvorba súčasných
slovenských autorov, Dobrodružstvá Tima a Pima, Deň ľudovej rozprávky; scénické
čítanie s P. Sopkovičovou,
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v pracovisku literatúra pre deti a mládež pomáhali pri viacerých aktivitách
a činnostiach detskí dobrovoľníci v rámci projektu „Priatelia knižnice“,
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 31.12.2018 knižnica evidovala 8 503 registrovaných používateľov, z toho 1 870 detí
do 15 rokov.
VKMR zaznamenala 132 568 návštevníkov, z toho fyzicky knižnicu navštívilo 108 486
registrovaných i neregistrovaných návštevníkov, návštevníkov výchovno-vzdelávacích
a kultúrno-spoločenských podujatí a používateľov internetu pre verejnosť.
Webovú stránku knižnice navštívilo 24 082 virtuálnych návštevníkov, ktorí zrealizovali
161 647 zobrazení stránky 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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Graf 4 (Návštevníci knižnice)
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Graf 5 (Používatelia knižnice – porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka)

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, uskutočnila poradu bibliografov Trenčianskeho samosprávneho
kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja,
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získavala, spracovávala, sprístupňovala a archivovala regionálne dokumenty
Trenčianskeho samosprávneho kraja, návštevníkom poskytovala informácie
ako oficiálne Informačné miesto Trenčianskeho samosprávneho kraja,
excerpovala 289 periodík a analyticky spracovávala regionálne zborníky a publikácie
do elektronickej regionálnej článkovej databázy, ktorá obsahuje 119 743 záznamov,
priebežne dopĺňala elektronickú bibliografickú databázu špeciálnych regionálnych
dokumentov TSK, ktorá obsahuje 3 664 záznamov,
dopĺňala regionálnu databázu osobností a udalostí REGIO, ktorá obsahuje 3 928
záznamov,
na požiadanie vypracovala 84 rešerší,
poskytla 9 816 registrovaných bibliografických a faktografických informácií, 8 116
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 909 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
 Jana Poláková : výberová personálna bibliografia. Zost. E. Struhárová. - 15 s.
 Zoznam periodík dochádzajúcich do Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne v roku
2018. Zodp. red. Ing. G. Krokvičková. - 6 s.
 Kalendár výročí osobnostní a udalostí. Zost. P. Dombaiová – 99 s.
Edícia Dokumentácia
 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2017. Zodp. redaktor Ing. G.
Krokvičková - 44 s.
 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za I. polrok 2018. Zodp. redaktor Ing. G.
Krokvičková - 34 s.
 Plán činnosti na rok 2018. Zodp. redaktor Ing. G. Krokvičková - 14 s.
Edícia Metodika
 Analýza činnosti verejných knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.
Zost. M. Zobková – 14 s.
 Knihovník: viac než len metodický časopis pre verejné knižnice okresov Trenčín, Nové
Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2018, roč. 35 , č. 1/2018
 Knihovník: viac než len metodický časopis pre verejné knižnice okresov Trenčín, Nové
Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2018, roč. 35 , č. 2/2018
Iné
 Svätenie kvetov. Výber a ukážky z diela Jozefa Braneckého. Bratislava, Spolok
slovenských spisovateľov 2018. Zost. M. Ivaničková, J. Poláková – 118 s.
 Svet čarovných slov. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 2018 - 97 s.
 Slovník významných osobností mesta Trenčín – 20. storočie. Trenčín, Verejná knižnica
M. Rešetku 2018, Zost. P. Dombaiová, J. Kubica, E. Struhárová – 250 s.
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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:
a) v krajskej pôsobnosti
 koordinovala, metodicky 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, poskytovala informácie k implementácii KS Tritius,
 zabezpečovala úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižničnoinformačných 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 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 20 metodických konzultácií),
zaškoľovala knihovníkov obecných knižníc,
 poskytovala odborné konzultácie k elektronizácii knižničných procesov v knižniciach
regiónu,
 zrealizovala 29 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
 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 problémov v KIS Clavius a s informatikmi TSK, ako správcami spoločného serveru
Regionálneho knižnično-informačného systému,
 koordinovala implementáciu nového knižničného systému Tritius,
 metodicky usmerňovala a poskytovala odbornú inštruktáž pri práci s automatizovanými
knižničnými procesmi pracovníkom knižnice,
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priebežne aktualizovala web stránku knižnice,
v KIS Clavius a 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 KIS Clavius a od 3.12.2019 KS Tritius. Používala a e-mailovú
poštu Teamware Office.
Prevádzka knižnično-informačných služieb bola na všetkých pracoviskách plne
automatizovaná v KIS Clavius a od decembra v KS Tritius.
Stav výpočtovej techniky k 31.12.2018 predstavoval 61 osobných počítačov (53 PC,
5 mini PC Raspberry, 3 notebooky) a 1 server. V roku 2018 knižnica zakúpila 1 notebook
v rámci projektu podporeného Fondom na podporu umenia a 6 PC z rozpočtu schváleného
TSK.
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.
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 31.12.2018 pripojených 47 pracovných staníc (z toho 12
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 24 082 virtuálnych návštevníkov, ktorí zrealizovali
161 647 zobrazení stránky.
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Plán 2018

Skutočnosť
k 31.12.2018

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

47
12

97,92
92,31

Počet PC pre návštevníkov na vyhľadávanie
v online katalógu knižnice

5

5

100,00

24 082

-

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.
VKMR uskutočnila 476 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí,
z toho 350 pre deti do 15 rokov. Navštívilo ich 11 554 návštevníkov, z toho 7 937 detí
do 15 rokov:
 verejnosti predstavila spisovateľov: J.
Banáša, B. Podhoranského, A.
Krzemieňovú, M. Ivaničkovú, O.
Škvareninovú, J. Peťka, J. Švorca, Ľ.
Lesnú, H. Repovú, V. Rozenbergovú,
M. Leška, T. Gálisa, V. Krásnohorskú,
A. Penzešovú, J. Čomaja, M. Kučeru,
E. Borušovičovú, B. Kardošovú, M.
Tótha,A. Tichého, L. Saskovú, E.
Bodnárovú a iných,
 VKMR v rámci cyklu „Poznávame
Trenčanov“ predstavila návštevníkom
kultúrno-spoločenských
podujatí
nasledovné
významné
osobnosti
Obrázok 4 (O. Škvareninová - Ako úspešne
kultúrneho života s väzbami na Trenčín:
komunikovať)
R. Margoča, J. Mikolášeka, V.
Brabenca, O. Škvareninovú, Š. Skrúcaného, M. Kučeru, B. Radivojeviča, I. Mrvu, J.
Ďuráčiho.
 VKMR v rámci cyklu „Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja“ predstavila
návštevníkom kultúrno-spoločenských podujatí H. Repovú, V. Rozenbergovú významné osobnosti kultúrneho života s väzbami na trenčiansky región,
 vytvorila a ponúkla verejnosti nové formáty podujatí: „Povedz mi, čo čítaš...“ - talkšou,
kde predstavujeme osobnosti zdanlivo nesúvisiace s literatúrou a hľadáme význam
a zmysel čítania pri každej ľudskej činnosti a „Máme radi umenie“ - prezentáciu
umeleckej činnosti žiakov súkromnej ZUŠ.
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v Týždni slovenských knižníc 2018 VKMR uskutočnila 32 podujatí, ktoré navštívilo
761 záujemcov; súčasne, v rámci Týždňa otvorených dverí, sa bezplatne do knižnice
prihlásilo 191 nových čitateľov.

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. 10/2017 zo dňa 11.12.2017
knižnici Trenčiansky samosprávny kraj určil Rozpis rozpočtu č. 49/810/1/2018 na rok 2018
nasledovne: výnosy – dotácia TSK 902 346 Eur, z toho na bežné transfery 813 679 Eur
a na kapitálové transfery 88 667 Eur. Záväzné ukazovatele vo výdavkovej časti boli určené
nasledovne:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV
450 180 Eur
620 Poistné a príspevok do poisťovní
157 439 Eur
630 Tovary a služby
201 470 Eur
v tom 632 Energia, voda a komunikácie
44 500 Eur
635 Rutinná a štandardná údržba
35 000 Eur
640 Bežné transfery
4 590 Eur
710 Kapitálové výdavky
88 667 Eur
v tom: Realizácia výťahu na Jaselskej ul.
88 667 Eur
Rozpočtovým opatrením č. 227/810/2/2018 knižnici Trenčiansky samosprávny kraj
navýšil rozpočet na bežné transfery o 3 374 Eur, z toho na mzdy, platy, služobné príjmy,
OOV o 2 499 Eur a na poistné a príspevok do poisťovní o 875 Eur.
Rozpočtovým opatrením č. 335/810/3/2018 knižnici Trenčiansky samosprávny kraj
upravil rozpočet na bežné transfery na základe žiadosti o úpravu rozpočtu č. 2/2018. Rozpočet
na poistné a príspevok do poisťovní bol znížený o 2000 Eur a transfery na nemocenské dávky
boli navýšené o 2000 Eur.
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Rozpočtovým opatrením č. 442/810/4/2018 knižnici Trenčiansky samosprávny kraj
navýšil rozpočet na kapitálové výdavky o 900 Eur, na realizáciu výťahu na Jaselskej ul. –
stavebný dozor.
Rozpočtovým opatrením č. 603/810/5/2018 knižnici Trenčiansky samosprávny kraj
navýšil rozpočet na kapitálové výdavky o 150 Eur, na PD – vypracovanie projektovej
dokumentácie na realizáciu výťahu na Jaselskej ul. – aktualizácia.
HODNOTENIE VÝŠKY NÁKLADOV
Celkové náklady za rok 2018

860 674,51 €

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka celkové náklady vzrástli o 80 393,57 €.
Spotrebované nákupy
a/ spotreba materiálu
 Nákup knižného fondu
 Nákup novín a časopisov
 Spotreba kancelárskych potrieb
 Spotreba xeropapiera
 Spotreba tonerov
 Spotreba fólie
 Spotreba čistiacich prostriedkov
 Knihársky materiál
 Nákup drobného hmotného majetku
 Drobný nákup – odmeny na súťaže
 Drobný nákup
 Spotreba PHM

132 603,79 €
105 065,80 €
75 404,97 €
9 656,89 €
812,81 €
329,57 €
2 404,11 €
455,64 €
642,68 €
149,17 €
9 967,00 €
739,33 €
3 948,90 €
554,73 €
27 537,99 €
9 333,83 €
11 529,08 €
1 278,71 €
5 396,37 €

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

Spotrebované nákupy boli v porovnaní s minulým rokom vyššie o 15 483,26 €, z toho
spotreba materiálu bola vyššia o 16 831,92 € a spotreba energií bola nižšia o 1 348,66 €.
V roku 2018 knižnica nakúpila nasledovný drobný hmotný majetok: 2 ks čítačky
čiarových kódov Cipher Lab, koberec, parný čistič, notebook Lenovo, 15 ks stoličiek, 2 ks
tlačiarne STAR TSP 143U, stĺpový ventilátor, externý disk 2TB, 5ks čítačiek čiarových
kódov Motorola DS4308 so stojanom, 6 ks počítačových zostáv, 3 ks flipchartov, 6 ks
závesov Henri, 2 ks kontajnery šuflíkové, 3 ks vysávačov Hoover, fotoaparát Canon,
fotostojan, vysávač Kärcher, uhlová brúska Makita, 3 ks sedacích vakov.
Výdavky na služby
 Poštové poplatky
 Telekomunikačné služby Slovak Telekom
 Nájomné - pobočka Dlhé Hony
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31 445,07 €
1 521,70 €
4 355,70 €
1 755,60 €



















Nájomné za poštový priečinok
Členské v spolkoch
Vody z povrchového odtoku
Cestovné náklady - Slovensko
Náklady na reprezentáciu
Ochrana objektov
Propagácia a reklama
Ostatné služby
Školenia, semináre
Drobné služby, MVS
Výkon BOZP, OPP a CO
Opravy budov a zariadení
Opravy ostatné
Opravy výpočtovej techniky
Opravy kotlov
Revízie
Drobný nehmotný majetok

58,80 €
220,00 €
705,33 €
367,31 €
380,46 €
549,00 €
351,00 €
6 084,24 €
119,84 €
362,75 €
1 140,00 €
205,70 €
470,27 €
555,01 €
10 647,08 €
1 521,00 €
74,28 €

V porovnaní s minulým rokom boli výdavky na služby vyššie o 9 953,46 €. V budove
na Hasičskej ul. č. 1 bola vykonaná oprava kotolne.
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%
 Odchodné
 Vstupné lekárske prehliadky
 Ochranné osobné pracovné pomôcky

656 038,86 €
454 170,29 €
9 264,63 €
157 614,13 €
3 944,21 €
24 058,54 €
5 015,26 €
1 597,00 €
38,00 €
336,80 €

V porovnaní s minulým rokom boli osobné náklady vyššie o 56 476,39 €, z toho mzdové
náklady vyplácané na základe pracovných zmlúv boli vyššie o 34 753,63 €, dohody
o vykonaní práce a pracovnej činnosti boli vyššie o 2 956,34 €, zákonné sociálne náklady boli
vyššie o 12 132,88 €, dočasná práceneschopnosť bola vyššia o 1 252,85 €, náklady
na stravovanie boli vyššie o 3 097,93 €, náklady na tvorbu sociálneho fondu boli vyššie
o 338,96 €, náklady na odchodné boli vyššie o 1 597,00 €, vstupné lekárske prehliadky boli
vyššie o 10,00 € a ochranné pracovné pomôcky boli vyššie o 336,80 €.
Rozbor čerpania mzdových prostriedkov a rastu počtu zamestnancov
Tarifné platy
249 085,32 €
Osobné ohodnotenie
59 517,47 €
Príplatky za zmennosť
13 097,33 €
Príplatky za riadenie
3 602,66 €
Odmeny mimoriadne
78 992,93 €
Odmeny jubilejné
523,50 €
Náhrady za dovolenku
48 549,29 €
Náhrady za prekážky v práci
4 404,45 €
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Trenčiansky samosprávny kraj knižnici stanovil pre rok 2018 priemerný evidenčný počet
zamestnancov prepočítaný na úväzky na 50.
K 31.12.2018 pracovalo vo VKMR 43 zamestnancov, priemerný evidenčný počet
zamestnancov prepočítaný bol 42,6. V priebehu roka 2018 ukončili pracovný pomer 3
zamestnanci a 2 zamestnankyne nastúpili na materskú dovolenku. Do pracovného pomeru
nastúpili 2 zamestnanci a 2 zamestnankyne sa vrátili z rodičovskej dovolenky.
Priemerná mesačná mzda za rok 2018 na 1 zamestnanca prepočítaná na plne
zamestnaných predstavuje 888,44 €.
1 980,24 €
10,81 €
1 146,75 €
772,68 €
50,00 €

Dane a poplatky
 Daň z nehnuteľností
 Odvoz a likvidácia odpadu
 Poplatky RTVS
 Diaľničná známka
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
 Zrušenie pohľadávky voči poisťovni

327,84 €
327,84 €

Odpisy
 Odpisy DNHM z prostriedkov ŠR
 Odpisy DNHM z prostriedkov VÚC
 Odpisy DNHM z vlastných zdrojov

36 412,65 €
1 208,52 €
34 809,21 €
394,92 €
1 600,00 €
1 600,00 €

Rezervy
 Rezervy na nevyfakturované dodávky
Finančné náklady
 Bankové poplatky
 Poplatky LITA
 Poplatky za podanie projektov FPU
 Slovenská komora exekútorov
 Slovnaft – popl. za vydanie karty

266,06 €
70,05 €
82,61 €
100,00 €
11,80 €
1,60 €

HODNOTENIE VÝŠKY VÝNOSOV
Celkové výnosy za rok 2018 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

873 216,78 €
33 144,39 €
27 187,80 €
2 658,54 €
2 468,55 €
533,00 €
296,50 €

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tržby z predaja vlastných výkonov
a služieb klesli o 2 314,45 €.
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Ostatné výnosy
 Slovnaft – poskytnutá zľava
 Vrátenie poistného zo VšZP

1 100,21 €
3,15 €
1 097,06 €

Zúčtovanie rezerv z prevádzkovej činnosti
 Rozpustenie rezervy na nevy fakturované dodávky

1 900,00 €
1 900,00 €

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 samospr. z bež. transferov od ostat.subjektov mimo verej.správy

837 072,18 €
778 421,76 €
34 809,21 €
22 173,53 €
1 208,52 €
459,16 €

V priebehu roka 2018 knižnica získala nasledovné finančné príspevky:
Na základe Zmluvy č. 8/2018 o poskytnutí dotácie Mesto Trenčín poskytlo VKMR
dotáciu vo výške 400 Eur na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením projektu
„Motivačné a vzdelávacie súťaže pre deti“. Podujatie sa uskutočnilo v mesiacoch marec jún 2018. Finančný príspevok použitý.
Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01936 Fond
na podporu umenia poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 2 000,00 Eur
na realizáciu projektu s názvom Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník –
návštevník knižnice, pracovník – pracovník II. Finančné prostriedky použité.
Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01940 Fond
na podporu umenia poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 1 500,00 Eur
na realizáciu projektu Efektívna komunikácia – odborný seminár pre pracovníkov
knižníc SR. Finančné prostriedky boli použité.
Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01942 Fond
na podporu umenia poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 1 700,00 Eur
na realizáciu projektu s názvom Povedz mi čo čítaš.... Finančné prostriedky boli použité.
Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01943 Fond
na podporu umenia poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 1 600,00 Eur
na realizáciu projektu s názvom Vitajte v knižnici.... Finančné prostriedky boli použité.
Na základe Zmluvy č. KIS-D 10/2018 o poskytnutí dotácie, Mesto Trenčín poskytlo
VKMR finančné prostriedky vo výške 300,00 Eur na pokrytie časti nákladov spojených
so zabezpečením projektu Slovník významných osobností mesta Trenčín – 20. storočie.
Finančné prostriedky boli použité.
Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-511-04744 Fond
na podporu umenia poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 3 861,00 Eur
na realizáciu projektu s názvom Detská spoločenská miestnosť II. na skvalitnenie
interiérového vybavenia pre používateľov knižníc. K 31.12.2018 boli použité finančné
prostriedky vo výške 263,47 Eur. Realizácia projektu je naplánovaná do 30.6.2019.
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Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04741 Fond
na podporu umenia poskytol VKMR finančné prostriedky vo výške 7 500,00 Eur
na realizáciu projektu s názvom Aktualizácia knižničného fondu. K 31.12.2018 boli použité
finančné prostriedky vo výške 858,05 Eur. Realizácia projektu je naplánovaná do 31.5.2019.
V roku 2018 boli použité finančné prostriedky FPU – zostatok z roku 2017 vo výške
950,00 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky sa týkali Zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov č. 17-511-03043 na realizáciu odbornej činnosti knižnice, realizácia
skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc (multifunkčná
vzdelávacia miestnosť). Realizácia projektu bola naplánovaná až do 31.5.2018.
V roku 2018 boli použité finančné prostriedky FPU – zostatok z roku 2017 vo výške
396,00 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky sa týkali Zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov č. 17-511-03051 na realizáciu odbornej činnosti knižnice, realizácia
skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc (spoločenská miestnosť
na Hasičskej ul.). Realizácia projektu bola naplánovaná do 31.5.2018.
V roku 2018 boli použité finančné prostriedky FPU – zostatok z roku 2017 vo výške
1 941,01 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky sa týkali Zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov č. 17-511-02959 na realizáciu odbornej činnosti knižnice, realizácia
skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc (detská spoločenská
miestnosť). Realizácia projektu bola naplánovaná do 31.5.2018.
V roku 2018 boli použité finančné prostriedky FPU – zostatok z roku 2017 vo výške
10 000,00 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky sa týkali Zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov č. 17-513-02953 na akvizíciu knižničného fondu. Realizácia projektu bola
naplánovaná do 31.5.2018.
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne za rok 2018 vykázala zisk vo výške
12 542,27 €.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Kapitálové transfery boli čerpané vo výške 150,00 Eur na Aktualizáciu projektovej
dokumentácie na realizáciu výťahu na Jaselskej ul.. Realizácia výťahu na Jaselskej ul. nebola
zrealizovaná z dôvodu neúspešného elektronického verejného obstarávania.
FINANČNÉ ÚČTY
Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2018
z toho:
 dotačný účet
 základný účet
 účet sociálneho fondu
 účet darov a grantov
Zostatok cenín – stravné lístky k 31.12.2018
Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici k 31.12.2018
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52 411,18 €
0,00 €
40 841,94 €
1 329,76 €
10 239,76 €
5 546,00 €
0,00 €

ZÚČTOVACIE VZŤAHY k 31.12.2018
Záväzky
z toho:
 dodávatelia
 zamestnanci
 inštitúcie zdravotného a sociálneho poistenia
 ostatné priame dane – na mzdy
 záväzky voči OZPK
 ostatné zúčtovania so subjektmi mimo verejnej správy
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
z toho:
 zúčtovanie transferov z rozpočtu VÚC
 ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC

44 114,90 €
1 470,71 €
23 651,69 €
15 341,24 €
2 745,21 €
196,19 €
709,86 €
1 425 438,17 €
1 415 198,69 €
10 239,48 €
1 600,00 €

Rezervy
Pohľadávky
z toho:
 krátkodobé pohľadávky (Trenzdroj a.s.)

438,90 €
438,90 €

Časové rozlíšenie
 náklady budúcich období – kapitálový transfer

9 438,83 €
9 438,83 €

Časové rozlíšenie
 výnosy budúcich období – kapitálový transfer

3 242,79 €
3 242,79 €

PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU ZA ROK 2018
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
Z náhrad z poistného plnenia
Z vratiek
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

832 191,82 €
700,00 €
18 426,00 €
778 421,76 €
33 144,39 €
172,16 €
1 327,51 €
43 688,81 €
824 799,21 €
299 888,89 €
59 530,42 €
13 149,83 €
80 109,86 €
41 422,16 €
1 740,22 €
114 191,84 €
26 258,89 €
1 973,66 €
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Poštovné a telekomunikačné služby
Komunikačná infraštruktúra
Cestovné náhrady
Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Telekomunikačná technika
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
Všeobecný materiál
Knihy, noviny, časopisy
Pracovné odevy, obuv
Softvér
Reprezentačné
Palivo, mazivá, oleje
Karty, známky, poplatky
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky
Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky
Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov
Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení
Rutinná a štandardná údržba budov
Nájomné budov
Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení
Školenia, kurzy, semináre
Konkurzy a súťaže
Propagácia, reklama, inzercia
Všeobecné služby
Špeciálne služby
Poplatky a odvody
Stravovanie
Prídel do sociálneho fondu
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
Preddavky (pokladňa)
Dane
Transfery na členské príspevky
Transfery na odchodné
Transfery na nemocenské dávky

5 829,19 €
100,80 €
367,31 €
3 419,29 €
5 911,05 €
0,00 €
1 442,95 €
8 565,71 €
85 200,62 €
336,80 €
74,28 €
380,46 €
527,69 €
51,60 €
555,01 €
264,75 €
10 789,60 €
63,00 €
205,70 €
1 755,60 €
58,80 €
119,84 €
1 068,50 €
351,00 €
9 231,58 €
463,41 €
264,46 €
26 778,14 €
5 019,33 €
9 260,92 €
0,00 €
1 930,24 €
220,00 €
1 597,00 €
4 328,81 €

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ
Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC

150,00 €

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ
Prípravná a projektová dokumentácia

150,00 €

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli bežné príjmy vyššie o 84 224,17 €,
zostatok prostriedkov z minulého obdobia bol vyšší o 8 330,18 € a bežné výdavky boli vyššie
o 85 161,74 €.
PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne nevykonáva podnikateľskú činnosť, nie je
vlastníkom živnostenského listu.
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5 Prílohy
Príloha č. 1.
Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2018
Ukazovateľ

Mer.
jedn.

Plán 2018

Skutočnosť
k 31.12.2018

Percento
plnenia

Knižničný fond

kn.j.

222 800

221 050

99,21

počet odoberaných titulov periodík

titul

280

292

104,29

Výpožičky spolu

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

312 000
-

311 223
89 139
112 253

99,75

odborná literatúra pre deti

kn.j.

-

7 884

krásna literatúra pre deti

kn.j.

-

33 896

výpožičky periodík

kn.j.

70 000

67 007

špeciálne dokumenty

kn.j.

-

1 044

kn.j.

-

0

audiovizuálne

kn.j.

-

764

iné

kn.j.

-

280

z výpožičiek spolu: prezenčné výpožičky

kn.j.

-

73 762

žiadanka MVS zaslaná iným knižniciam

kn.j.

-

649

žiadanka MVS obdržaná z iných knižníc

kn.j.

-

384

počet výpožičiek na 1 obyvateľa

kn.j.

5,62

5,67

100,89

počet výpožičiek na 1 registr.používateľa

kn.j.

38

36,60

96,32

Registrovaní používatelia

osoba

8 500

z toho deti do 15 rokov

osoba

1 900

8 503
1 870

100,03
98,42

% používateľov z počtu obyvateľov

osoba

14,85

15,48

104,24

151 000

170 335

112,80

-

11 554

-

24 082

430

476

5

5

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 1.1.2018

95,72

110,70

osoba
54 916
* 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
Zážitkové učenie o reformačnom hnutí. [500 rokov reformácie a Trenčiansky kraj - výstava
vo VKMR 1.11. – 31.12. 2017]
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 8, č. 1 (január 2018), s. 7
Martinák, Peter
Trenčianka Janka Poláková je seniorkou roka. [Pracovníčka VKMR Janka Poláková –
ocenenie Senior roka január 2018]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 4 (29.1.2018), s. 7
Martinák, Peter
Knižnicu v Trenčíne čaká týždeň roka. [Týždeň slovenských knižníc – Týždeň otvorených
dverí - podujatia vo VKMR 5.-11.3.2018]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 9 (5.3.2018), s. 8
Martinák, Peter
Štefan Skrúcaný na Trenčín nedá dopustiť, v detstve miloval Ostrov. [Štefan Skrúcaný –
talkšou Povedz mi čo čítaš... 21.3.2018]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 15 (16.4.2018), s. 13
Poláková, Janka
Literárne popoludnie medzi seniormi. [Literárny klub Omega pri VKMR v Trenčíne – besedy
pre seniorov]
In: Literárny týždenník. – Roč. 31, č. 19-20 (23.5.2018), s. 15
Martinák, Peter
Letná čitáreň napĺňa prvú päťročnicu. [Letná čitáreň pri VKMR – otvorenie 4.6. – 6.9.2018]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 22 (4.6.2018), s. 8
-jpStudňa sa tajne s dažďom zhovára. [Studňa sa tajne s dažďom zhovára – vyhlásenie
celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého 2018]
In: Literárny týždenník. – Roč. 31, č. 21-22 (6.6.2018), s. 15
Martinák, Peter
Historik Kučera: Škola je to, čo sa udeje medzi učiteľom a žiakom. [Matúš Kučera, Ján
Čomaj - prezentácia knihy Knieža Matúš 13.6.2018]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 25 (25.6.2018), s. 8
Martinák, Peter
Pozorovania a pozorovateľne hviezdnej oblohy očami regionálnych pozorovateľov.
In: Okno do histórie pozorovania hviezd / zostavil : Igor Zmeták. – Trenčín : Trenčianske
osvetové stredisko, 2018. - S. 42-50. – ISBN 9788070920534
30

Kubica, Ján
Maximilián Hell (1720-1792).
In: Okno do histórie pozorovania hviezd / zostavil : Igor Zmeták. – Trenčín : Trenčianske
osvetové stredisko, 2018. - S. 32-37. – ISBN 9788070920534
Martinák, Peter
Branko Radivojevič najradšej čítal o mafii. [Branko Radivojevič – talkšou Povedz mi čo
čítaš... 14.6.2018]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 29 (23.7.2018), s. 9
Martinák, Peter
Trenčianske noviny počas letnej čitárne opäť zaujali. [Letná čitáreň VKMR 4.6. – 13.9.2018]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 39 (1.10.2018), s. 5
Martinák, Peter
Vo svojich knihách uprednostňuje psychológiu pred sexuálnymi scénami. [Lucia Sasková –
prezentácia knihy Rozpoltená 21.11.2018]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 48 (3.12.2018), s. 8
II. O knižnici
RED
Trenčania v literárnej súťaži J. Braneckého. [Studňa sa tajne s dažďom zhovára –
vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého vo VKMR 1.12.2017]
In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 20, č. 1 (28.12.2017),
s. 8
Stopka, Erik
Výťah sprístupní knižnicu imobilným čitateľom. [VKMR – vybudovanie výťahu pre
imobilných čitateľov 2018]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 7 (19.2.2018), s. 6
jan
Do knižníc láka nielen rozsiahly knižný fond, ale aj množstvo podujatí. [Stručné hodnotenie
činnosti VKMR v roku 2017]
In: Obecné noviny. – Roč. 28, č. 7-8 (20.2.2018), s. 27
RED
Trenčín má seniorku roka 2017. [Janka Poláková – pracovníčka VKMR - ocenenie Senior
roka 2017]
In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 20, č. 3 (6.3.2018),
s. 9
Šimovec, Martin
Slávne literárne mená končia na burze. [Burza kníh vo VKMR 2018]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 11 (19.3.2018), s. 15
se
Besedovali s Ivanom Mrvom. [Ivan Mrva – prednáška 25 rokov samostatnosti SR 14.3.2018]
In: Slovenské národné noviny. – Roč. 33, č. 15 (14.4.2018), s. 11
31

vb
Najviac sa požičiavali Dán i Keleová-Vasilková. [VKMR – hodnotenie činnosti za rok 2017]
In: Trenčín región. – Roč. 3, č. 3 (máj-jún 2018), s. 2
RED
Noc literatúry a známe tváre. [Noc literatúry – verejné čítanie diel súčasných autorov
v knižnici pod holým nebom 16.5.2018]
In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 20, č. 5 (2.5.2018),
s. 8
Pozvánky na literárne podujatia. [VKMR – podujatia máj 2018 pozvánky]
In: Literárny týždenník. – Roč. 31, č. 17-18 (9.5.2018), s. 14
RED
Letnú sezónu otvorí príbeh o prievozníkovi. [Vlado Kulíšek, Jozef Vydrnák – prezentácia
knihy Prievozník Jozef 18.6.2018]
In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 20, č. 6 (5.6.2018),
s. 1
Pozvánky na literárne podujatia. [VKMR – pozvánky na podujatia - jún 2018]
In: Literárny týždenník. – Roč. 31, č. 21-22 (6.6.2018), s. 14
Semanco, Emil
Studňa sa opäť prihovára. [Studňa sa tajne s dažďom zhovára – vyhlásenie celoslovenskej
literárnej súťaže Jozefa Braneckého 2018]
In: Slovenské národné noviny. – Roč. 33, č. 23 (9.6.2018), s. 11
Stopka, Erik
Príbehy z Trenčína budú o prvom potápačovi Jozefovi. [Vlado Kulíšek, Jozef Vydrnák –
prezentácia knihy Prievozník Jozef 18.6.2018]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 25 (25.6.2018), s. 7
Valo, Peter
Monumenty profesora Kučeru : ako bolo, čo bolo. [Ján Čomaj, Matúš Kučera – prezentácia
knihy Knieža Matúš 13.6.2018]
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 33, č. 26 (30.06.2018), s. 3
TASR
Zmodernizovali priestory v knižnici. [Modernizácia spoločenských priestorov vo VKMR
2018]
In: Trenčianske noviny. – Roč.59, č. 32 (13.8.2018), s. 3
miv
Jubilant Gejza Sádecký. [Stretnutie s prozaikom Gejzom Sádeckým pri príležitosti jeho
životného jubilea vo VKMR 12.10.2018]
In: Literárny týždenník. – Roč. 31, č. 37-38 (31.10.2018), s. 19
Voľby do orgánov samosprávy obcí – zoznam kandidátov. [Ing. Gabriela Krokvičková –
riaditeľka VKMR – kandidátka na poslanca do Mestského zastupiteľstva v Trenčíne]
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In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 20, č. 11
(31.10.2018), s. 6
(ras)
V centre na káve a s dobrou knihou. [Letná čitáreň VKMR 2018]
In: Trenčín región. – Roč. III, č. 4 (2018), s. 14
Ivaničková, Margita
Vyhlásili výsledky súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. [Studňa sa
tajne s dažďom zhovára – vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého
vo VKMR 30.11.2018]
In: Literárny týždenník. – Roč. 31, č. 43-44 (12.12.2018), s. 2
III. O knižnici na internete
Pocta knihovníčke, moderátorke, recitátorke a literárnej propagátorke Janke Polákovej
[zverejnené 1.2.2018]
https://www.youtube.com/watch?v=M1WIHiWbF48
V župných knižniciach pribúdajú nové knižné tituly. Trenčianskej knižnici aj nový výťah
[zverejnené 6.2.2018]
http://www.trencianska.tv/trenciansky-kraj/v-zupnych-knizniciach-pribudaju-nove-kniznetituly-trencianskej-kniznici-aj-novy-vytah#.WoGn2ORe6Uk
Župné knižnice sa tešia z nových kníh a nárastu návštevníkov, v minulom roku boli
mimoriadne úspešné [zverejnené 7.2.2018]
https://www.trencinak.sk/prispevky/315/zupne-kniznice-sa-tesia-z-novych-knih-a-narastunavstevnikov-v-minulom-roku-boli-mimoriadne-uspesne
V župnej knižnici v Trenčíne minulý rok padol rekord [zverejnené 13.2.2018]
http://www.trencianskyterajsok.sk/v-zupnej-kniznici-v-trencine-minuly-rok-padol-rekord/
Verejná knižnica M. Rešetku ponúka besedy, diskusie a kultúrny program [zverejnené
5.3.2018]
https://www.24hod.sk/verejna-kniznica-m-resetku-ponuka-besedy-diskusie-a-kulturnyprogram-cl571265.html
Do Týždňa slovenských knižníc sa aktívne zapoja aj 3 knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti
TSK, zaujímavosťou budú knižné hliadky v mestách [zverejnené 5.3.2018]
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/do-tyzdna-slovenskych-kniznic-saaktivne-zapoja-aj-3-kniznice-v-zriadovatelskej-posobnosti-tsk-zaujimavostou-budu-kniznehliadky-v-mestach.html?page_id=475093
Verejná knižnica M. Rešetku ponúka besedy, diskusie a kultúrny program [zverejnené
5.3.2018]
http://www.teraz.sk/kultura/trencin-verejna-kniznica-m-resetk/311936-clanok.html
Týždeň slovenských knižníc v TSK [zverejnené 5.3.2018]
http://www.obecne-noviny.sk/clanky/tyzden-slovenskych-kniznic-v-tsk
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Verejná knižnica M. Rešetku ponúka besedy, diskusie a kultúrny program [zverejnené
7.3.2018]
https://mytrencin.sme.sk/c/20773979/verejna-kniznica-m-resetku-ponuka-besedy-diskusie-akulturny-program.html
25 rokov samostatnosti si pripomenuli aj v Trenčíne [zverejnené 3.4.2018]
https://www.youtube.com/watch?v=Dm6GW0-hQnM
Trenčín 16.5.2018 – Noc literatúry v knižnici pod holým nebom [zverejnené 6.5.2018]
http://www.i-novinky.sk/trencin-165-2018-noc-literatury-v-kniznici-pod-holym-nebom/
Noc literatúry je už zajtra, čítať sa bude v každom počasí [zverejnené 15. 5. 2018]
https://trencin.sk/aktuality/noc-literatury-je-uz-zajtra-citat-sa-bude-v-kazdom-pocasi/
Trenčiansky samosprávny kraj. Tlačová spáva [zverejnené 1.6.2018]
https://www.tsk.sk/buxus/docs/TS_TSK_letna_citaren.pdf
Letná čitáreň 04. 06. 2018 - 06. 09. 2018 [zverejnené jún 2018]
https://www.trencinregion.sk/59366/letna-citaren
Vatraľ, Marek
Letná čitáreň pozýva relaxovať: Hosťom bude aj kapitán Dukly Trenčín Radivojevič
[zverejnené 5.6.2018]
https://trencin.dnes24.sk/news/detail/300812
Už budúci týždeň umelci opäť obsadia Skalku pri Trenčíne [zverejnené 13.6.2018]
https://trencin.sk/aktuality/uz-buduci-tyzden-umelci-opat-obsadia-skalku-pri-trencine/
Uviedli do života knižku o prievozníkovi Jozefovi [zverejnené 18. 6. 2018]
https://trencin.sk/aktuality/uviedli-do-zivota-knizku-o-prievoznikovi-jozefovi/
ORA ET ARS - Skalka 2018 [zverejnené 18.6.2018]
https://putnickemiestoskalka.sk/ora-et-ars-skalka-2018/
Účastníkov sympózia ORA ET ARS SKALKA 2018 prijal primátor mesta [zverejnené
19.6.2018]
https://trencin.sk/aktuality/ucastnikov-sympozia-ora-et-ars-skalka-2018-prijal-primatormesta/
ORA ET ARS - Skalka 2018 [zverejnené 19.6.2018]
http://www.tnos.sk/podujatia/ora-et-ars-skalka-2018.html?page_id=13938
Sympózium Ora et ars na Skalke [zverejnené jún 2018]
http://www.biskupstvo-nitra.sk/sympozium-ora-et-ars-na-skalke/
Piaty príbeh z Trenčína pokrstili váhovými kamienkami [zverejnené 21.6.2018]
https://www.youtube.com/watch?v=J1FFd9xPwQA
Trenčianska knižnica zatraktívnila svoje priestory, odstrániť bariéry pomôže nový výťah
[zverejnené 1.8.2018]
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https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/trencianska-kniznica-zatraktivnilasvoje-priestory-odstranit-bariery-pomoze-novy-vytah.html?page_id=540898
Priestory hradnej kasárne skrášlili svojou prítomnosťou vzácne kvety. TSK oceňoval
pracovitosť, talent i ľudskosť osobností z oblasti kultúry [zverejnené 9.10.2018]
https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/priestory-hradnej-kasarneskraslili-svojou-pritomnostou-vzacne-kvety.-tsk-ocenoval-pracovitost-talent-i-ludskostosobnosti-z-oblasti-kultury.html?page_id=556996
Adamická, Monika /fotografie Mgr. Ján Kubica/
Rudolf Dobiáš – slovenský Solženicyn [zverejnené október 2018]
https://www.fss.ukf.sk/sk/verejnost-a-media/vsetky-udalosti-fakulty/923-rudolf-dobiaslovensk-sol-enicyn
Vojtech Brabenec a Emil Sedlačko: Spomienky na rok 1968 v Trenčíne
26.11.2018]
https://www.youtube.com/watch?v=3LvR_SuhZNc

[zverejnené

Jozef Banáš: prezentácia románu Štefánik! Prebijem sa [zverejnené 26.11.2018]
https://www.youtube.com/watch?v=5Kes2frq9yE
Povedz mi, čo čítaš... Jozef Ďuráči [zverejnené 26.11.2018]
https://www.youtube.com/watch?v=P6fIR3pWue8
Katarína Nádaská - prednáška Iracionálne príčiny chorôb a prostriedky ľudového liečenia
[zverejnené 26.11.2018]
https://www.youtube.com/watch?v=TOBNQkYv9q4
Papučková noc 2018 [zverejnené 26.11.2018]
https://www.youtube.com/watch?v=OSg6bhlamdE
Matej Tóth a Michal Červený: prezentácia knihy Odchýlka [zverejnené 26.11.2018]
https://www.youtube.com/watch?v=mqEGoV2vhN4
Povedz mi, čo čítaš... Štefan Skrúcaný [zverejnené 26.11.2018]
https://www.youtube.com/watch?v=FQ12mhReJFQ
Patrícia Sopkovičová: scénické čítanie knižky Ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné
[zverejnené 5.12.2018]
https://www.youtube.com/watch?v=_TGBWxGif5A
Braňo Jobus: beseda (nielen) o knižke Muflón Ancijáš a mimozemšťan
12.12.2018]
https://www.youtube.com/watch?v=CjN6CQoCKMQ
Kateřina Karásková: prezentácia knihy Kde ženy vládnou [zverejnené 13.12.2018]
https://www.youtube.com/watch?v=_INSg-vsafw
Povedz mi, čo čítaš... Ivan Bulík [zverejnené 21.12.2018]
https://www.youtube.com/watch?v=SyQz_fZQ388
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[zverejnené

V. Iné
Martinák, Peter
Kolorit nového betlehema dotvára kráľ tmavej pleti.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 1 (8.1.2018), s. 6
Martinák, Peter
Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s významným rodákom Emilom Vánim.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 8, č. 1 (január 2018), s. 1, 5
Martinák, Peter
Betlehem s efektom nočnej oblohy požehnali na polnočnej omši.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 8, č. 1 (január 2018), s. 3
Martinák, Peter
Betlehemci vyzbierali rekordnú sumu.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 8, č. 1 (január 2018), s. 6
Martinák, Peter
Časť I.: Ako potomkovia Aztékov tlieskali jesenným majstrom.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 4 (29.1.2018), s. 40
Martinák, Peter
Časť II.: Ako trenčianskym robotníkom zachutili koňakové cigarety z Kostariky.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 5 (5.2.2018), s. 30
Martinák, Peter
Najúspešnejší združenár našiel nový domov pod Homôlkou.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 5 (5.2.2018), s. 31
Martinák, Peter
Špičkový delegát nezvládol len posledný zápas.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 9 (5.3.2018), s. 28
Martinák, Peter
Severská kombinácia po 30 rokoch: vozíky a koľajnice nahradili aerodynamické tunely.
In: Tatry. – Roč. LVII, č. 2 (2018), s. 24-26
Martinák, Peter
Sľúbené peniaze mali ísť na babetu, z odmeny však dostali len polovicu.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 16 (23.4.2018), s. 34
Martinák, Peter
Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s misionárom Ivanom Flimelom.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 8, č. 2 (apríl 2018), s. 1, 3
Martinák, Peter
Slovan ladil jarnú formu opäť v Uherskom Brode.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 8, č. 2 (apríl 2018), s. 6
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Martinák, Peter
Trenčín nedobylo ani Flamengo s Gérsonom.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 24 (18.6.2018), s. 38
Martinák, Peter
V prestrelke s Pelém obstál v Brazílii aj na Hexagonali.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 27 (9.7.2018), s. 30, 32
Martinák, Peter
Slovenský pustovník slúži v horách Sicílie.
In: Katolícke noviny. – Roč. 133, č. 28 (15.7.2018), s. 12-13
Martinák, Peter
Džentlmen z ringu vyhral na body aj umelecký dojem.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 34 (27.8.2018), s. 38
Martinák, Peter
Na hudobnú scénu mieri kométa spod Homôlky.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 43 (29.10.2018), s. 13
Martinák, Peter
Inaugurácia dala zabudnúť na rozpačitú futbalovú jeseň.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 46 (19.11.2018), s. 36
Martinák, Peter
Hlas sa pýta za vás: Rozhovor s predsedom Urbárskej obce.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 8, č. 3 (júl 2018), s. 1, 6
Martinák, Peter
Schmeichelov splnený sen.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 8, č. 3 (júl 2018), s. 6
Martinák, Peter
Farníci putovali po Svätej zemi.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 8, č. 3 (júl 2018), s. 6
PM [Martinák, Peter]
Telegraficky.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 8, č. 3 (júl 2018), s. 6
Martinák, Peter
Hlas sa pýta za vás: Výročný rozhovor so starostom obce.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 8, č. 4 (október 2018), s. 1, 4
Martinák, Peter
Striebro s príchuťou zlata pre pesničkárku Viki Tarabovú.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 8, č. 4 (október 2018), s. 5
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Martinák, Peter
Rýchlejší internet na dosah.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 8, č. 4 (október 2018), s. 5
Martinák, Peter
Prišiel, videl, zranil sa...
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 8, č. 4 (október 2018), s. 6
Martinák, Peter
Jubilant Emil Váni: Na naše omše v Kanade chodili aj neveriaci.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 59, č. 51-52 (17.12.2018), s. 11
Martinák, Peter
Sny o výskyte v páse totality si začal plniť v Thajsku (rozhovor s Danielom Sokolom).
In: Kozmos. – Roč. 49, č. 6 (2018), s. 36-37
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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:
 Pohádkový tábor – prezentácia knihy A. Krzemieňovej,
 S tromi psami za pätami – beseda s M. Ivaničkovou o jej najnovšej knihe,
 Websterovci
–
beseda
s V.
Rozenbergovou,
 O prevozníkovi Jozefovi – uvedenie
novej trenčianskej legendy za
prítomnosti autora V. Kulíška
a výtvarníka J. Vydrnáka,
 Rozprávky A. Penzešovej – beseda
so spisovateľkou,
 Píšem, píšeš, píšeme - vyhlásenie
a vyhodnotenie 16. ročníka krajskej
literárnej súťaže pre žiakov ZŠ,
 Noc s Andersenom – 18. ročník
Obrázok 5 (V. Rozenbergová - Websterovci)
dobrodružného
medzinárodného
podujatia pre deti v prostredí kníh so spisovateľkou K. Baluchovou,
 Jazykový kvet – Language Flower 2018 – celoslovenská akreditovaná súťaž
v prednese poézie, prózy a drámy detí a mládeže v cudzích jazykoch – okresné kolo,
 „Čítajme všetci – čítanie je super“ – slávnostné vyhodnotenie 54. ročníka
medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v šk. r. 2017/2018,
 „Čítajme si ...“ - 11. ročník celoslovenského čitateľského maratónu detí organizovaný
Linkou Detskej istoty pri SV UNICEF a SAK,
 Celé Slovensko číta deťom – celoslovenský projekt na podporu čítania,
 Hľadáme stratenú rozprávku – čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich rodičov
s Materským centrom Srdiečko,
 Projekt Green Life – enviromentálna prednáška o ochrane dažďových pralesov,
 Keby som mal brata – beseda s J. Kuchtovou,
 Ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné – scénické čítanie,
 Muflón Anciáš – beseda s B. Jobusom,
 Prázdninové superkluby,
 Učíme sa spolu – 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:
 Somár je Švajčiar – beseda s J. Banášom,
 Největší tajemství Třetí říše – beseda s M. Z. Kučerom,
 Ako neprísť o dieťa – beseda s B. Podhoranským,
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Ako úspešne komunikovať – beseda s O. Škvareninovou,
Démon Chlast – beseda s J. Peťkom,
Smrť si nevyberá – beseda s J.
Švorcom,
Tisícročná žena – beseda s Ľ.
Lesnou,
Boh plače potichu – beseda s H.
Repovou,
Návrat pedagogiky do detských
domovov
–
beseda
s autormi
o systéme
výchovy
v bývalom
Detskom mestečku v Zlatovciach,
Vo vetre života – beseda s V.
Krásnohorskou,
Obrázok 6 (J. Čomaj, M. Kučera – Knieža
Knieža Matúš – beseda s J. Čomajom
Matúš)
a M. Kučerom,
Zamykanie letnej čitárne – beseda s E. Borušovičovou, B. Kardošovou,
Tatranské chaty – prezentácia knihy v podaní I. Bohušovej,
Slovenský Solženicyn – stretnutie s R. Dobiášom, T. Žilkom, A. Balážom, I.
Hochelom,
Odchýlka – beseda s M. Tóthom,
Vidmo – beseda s E. Bodnárovou,
Povedz mi, čo čítaš... – 8 talkšou vedených Z. Mišákovou napr. so Š. Skúcaným, B.
Ondrejkovou, B. Radivojevičom, I. Bulíkom.
Pakistan a severná India – beseda s cestovateľom R. Margočom,
Manipulácia – prednáška terapeutky a spisovateľky A. Krzemieňovej,
Zo zákutí trenčianskej vlastivedy, Trenčianske súvislosti Kragujevackej vzbury –
prednáška s diskusiou v podaní V. Brabenca,
Noc literatúry - verejné čítanie
na netradičných miestach za účasti
M. Leška, T. Galisa,
Ora et Ars – Skalka 2018 – kultúrno
historický seminár Okno nielen do
archeológie, autorské čítanie R.
Dobiáša, Ľ.
Mihálikovej, L.
Romanskej, V. Teslíkovej
Povedz mi, čo čítaš... Š. Skrúcaný,
B. Ondrejková, D. Birošová, B.
Radivojevič – talkšou Z. Mišákovej
v knižnici nielen o literatúre,
Obrázok 7 (Noc literatury s M. Leškom
Vansovej Lomnička - 51. ročník
a T. Galisom)
festivalu umeleckého prednesu poézie
a prózy – okresné a krajské kolo,
25. rokov samostatnosti – prednáška I. Mrvu,
Slovná obrana – prednáška A. Krzemieňovej,
Prostriedky ľudového liečiteľstvo – prednáška K. Nádaskej,
Máme radi umenie – prezentácia žiakov súkromnej ZUŠ.
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Výstavy a výstavky
 25. rokov samostatnosti – tematická výstava,
 Fašiangy – tematická výstava,
 Knihy včera a dnes – tematická výstava unikátnych kníh z fondu trenčianskej
knižnice,
 Booktour – prezentácia prác žiakov Piaristického gymnázia J. Braneckého
v Trenčíne,
 ... a vlastne, vieme my, kde kvitnú múzy? – tematická výstava venovaná životu
a dielu poetky K. Hudecovej,
 Jubilanti R. Marsina a M. Šišmiš – tematická výstavka,
 Inšpirácie (futbalového) Ruska – tematická výstavka,
 E. Sedlačko: ... a takto to bolo v Trenčíne – tematická výstava,
 100. výročie vzniku Československej republiky – tematická výstava.
b) Podujatia pre knižničných pracovníkov
 Školenie pre pracovníkov knižníc TSK a ich zriaďovateľov Príprava a realizácia
projektov podporovaných Fondom na podporu umenia – 15.1.2018
 Vzdelávací kurz pre pracovníkov knižníc Efektívna komunikácia vo vzťahoch
pracovník – návštevník knižnice, pracovník – pracovník II – marec - máj 2018
 Školenie Implementácia RDA do praxe spracovania rôznych druhov dokumentov –
25.4.2018
 Komplexný rozbor činnosti verejných knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
s regionálnou pôsobnosťou za rok 2017 – 5.6.2018
 Školenie k BOZP – 16.5.2018, 23.5.2018
 Školenie k ochrane osobných údajov – 13.6.2018
 Celoknižničná porada – 5.6.2018, 5.12.2018
 Odborný seminár pre pracovníkov knižníc SR – Efektívna komunikácia – 17.10.2018
 3 Školenia pre knižnice regionálneho systému TSK k novému KS Tritius – 20.
a 21.11.2018 (21.11. 2 školenia prebiehajúce paralelne: pre pracovníkov služieb
na TSK, pre katalogizátorov vo VKMR)
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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 3931

tlačiareň HP LaserJet 1022

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

3.

PC 3939

tlačiareň HP LaseJet 2300
dtn

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

PC 3892

tlačiareň Canon,
multifunkčné zariadenie
Lexmark X466

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

5.

PC 4014

tlačiareň Samsung printer
xpress M2825ND, tlačiareň
Star TSP143LAN

Windows 10 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

Oddelenie
ekonomicko prevádzkové

Informačné miesto
TSK

Vedúca KIS

4.

9.

PC 3933

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

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

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
17. PC 403/115

reproduktory, tlačiareň
HPLaserJet 1020

Windows Vista Ultimate OEM, MS Office
Enterprise 2007

18. PC 3930

multifunkčné zariadenie
Lexmark

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

Oddelenie metodiky
a elektronizácie
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19. PC 4252

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

Windows 10 Professional, Microsoft Office
2016 Professional Plus

20. PC 3806

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

Windows 7 Professional, Microsoft Office
Enterprise 2007

21. PC 3934

tlačiareň HP P1102, čítačka
č. kódov

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

Centrálna evidencia

Krásna literatúra

on-line katalóg

22. PC 4206

Oddelenie
knižničných fondov
a súborného katalógu

23. PC 4015

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

Windows 10 Professional OEM, Office 2016
Standard (SELECT)

24. PC 4297

tlačiareň HP LaserJet 1020,
čítačka č. kódov,
reproduktory

Windows 10 Professional, Office 2016 pre
podnikateľov

25. PC 3937

tlačiareň Canon LBP
6310dn, čítačka č. kódov

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

26. PC 4010

tlačiareň HP LaserJet
Professional P 1100, čítačka
č. kódov

Windows 10 Professional OEM, Office 2016
Standard (SELECT)

27. PC 3520

Windows 7 Ultimate SK OEM, Office
Professional Plus 2010

28. PC 4205

on-line katalóg

29. PC 4207

on-line katalóg

30. PC 4208

on-line katalóg

Odborná literatúra

31. PC 3932

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

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

Čitáreň

32. 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

33. PC 3891

tlačiareň HP LaseJet 1022,
čítačka č. kódov

34. PC 4012

tlačiareň Samsung printer
xpress M2825ND,
čítačka č. kódov,
termotlačiareň Star

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

35. PC 4059

slúchadlá

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov

36. PC 4058

slúchadlá

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov

Literatúra pre deti
a mládež

Internet pre verejnosť
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Windows 7 Professional, OfficeHome and
Business 2013

37. PC 4057

slúchadlá

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov

38. PC 4056

slúchadlá

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov

39. PC 4054

slúchadlá

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov

40. PC 4055

slúchadlá

Windows 10 Home for OEM, Office 2016
pre podnikateľov

41. PC 4255

tlačiareň Samsung printer
xpress M2625D
čítačka č. kódov
termotlačiareň Star

Windows 10 Professional, Microsoft Office
2016 Professional Plus

42. PC 3268

tlačiareň HP LaserJet HP
1022n

Windows 7 Enterprise, MS Office Enterprise
2007

Dlhé Hony

Windows 7 Professional, OfficeHome and
Business 2013

43. PC 3893

44. PC 3936

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

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

45. PC 403/119

tlačiareň HP LaserJet 1022n

Windows Vista Ultimate OEM, MS Office
Enterprise 2007

Juh

Začlenený v štruktúrovanej kabeláži
z projektu Informatizácia knižníc SR

Server 3965

Kubrá

46. PC 3266

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

Windows 7 Professional, Office Home and
Business 2013

47. PC 3935

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

Windows Vista Ultimate OEM, MS Office
Enterprise 2007

48. PC 3518

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

Windows 7 Ultimate OEM, Office
Professional Plus 2010

49. 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

50. Notebook 4267

PC nové

51.
52.
53.
54.
55.

4253
4293
4294
4295
4296

PC na posun

56. 3517

PC na vyradenie

57.
58.
59.
60.
61.

3077
3843
403/114
403/118
403/121
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