
Knižnično-informačný systém ProfLib Štart 
 
1   História knižnično-informačného systému 
 
 Proflib ŠTART (www.skolskakniznica.sk) je plnohodnotný knižničný systém, 
navrhnutý a rozvíjaný na základe skúseností a spolupráce viacerých generácií knihovníkov. 
Pre svoju jednoduchú obsluhu, cenovú prístupnosť a špecializovanosť sa stal obľúbeným 
najmä v školských knižniciach, používajú ho aj obecné, verejné, špeciálne, firemné knižnice. 
Systém sa dá prispôsobiť potrebám a požiadavkám knihovníkov, môže byť štartom každej 
začínajúcej knižnice bez ohľadu na veľkosť fondu a zameranie, s postupným rozšírením 
služieb. Program nevyžaduje znalosť knihovníckych pravidiel, štandardov ani predošlé 
skúsenosti s prácou v knižnici, umožňuje pomerne rýchlo a efektívne zrealizovať povinné 
evidencie knižnice, pričom všetky zapísané údaje a dáta sú školskému knihovníkovi k 
dispozícii (ukladané na jeho pracovnej stanici s mirrovaním (zálohovaním) na serveri a na 
cloude).  
 
 
2   Moduly knižnično-informačného systému Proflib Štart 
 
 Katalogizácia, retrokatalogizácia, akvizícia a revízia fondu 
 Program mapuje celý životný cyklus knihy – akvizícia, katalogizácia, pohyb fondu 
(uloženie, výpožičky), revíziu až po vyraďovanie dokumentov a k tomu zodpovedajúce 
výstupy. Pri spracovaní využíva preberanie hotových záznamov zo Slovenskej národnej 
knižnice (a ďalších spolupracujúcich knižníc v na Slovensku i v zahraničí: Národná knižnica 
Praha, Országos Széchényi Könyvtár, Library of Congress, pre spracovanie cudzojazyčnej 
literatúry). Prácu uľahčuje zápis dočasných (vopred vyplnených) hodnôt, kopírovanie 
záznamov, zoznamy autorov, krajín, jazykov, vydavateľstiev, kľúčových slov. Dáta vytvorené 
v systéme sú k dispozícii a dajú sa využiť v iných systémoch, napr. exportovať do excelu 
apod. 
Vyhľadávanie – každý zapísaný prvok je v programe vyhľadateľný, umožnené je viac 
aspektové vyhľadávanie, abecedné registre alebo kombinované vyhľadávanie. 
Tlačové výstupy do rtf – prírastkové, úbytkové a revízne zoznamy, tlač bibliografií a rešerší, 
ročenky, noviniek v knižnici.  
Štatistiky fondu, podľa spôsobu nadobudnutia, podľa kategórií, jazykov dokumentov, 
výpočet hodnoty fondu (automatické prepočty starších akvizícií na euro).  
 
Výpožičný systém 

Novinka – importná funkcia z ASC agendy (resp. dát z .csv súboru), s aktualizáciou 
nových žiakov a tried každý školský rok, možnosť použitia školských čipových kariet 

Systém umožňuje: 
 evidencia používateľov knižnice – rozčlenenie podľa tried a kategórií 
 evidenciu požičaných aj vrátených dokumentov (históriu výpožičiek) 
 štatistiky výpožičného procesu (denné, mesačné, ročné) 
 prehľady výpožičiek (všetky, alebo len nevrátené), rozdelené podľa tried 
 nastavenie rôznej výpožičnej doby, individuálne texty upomienok a potvrdeniek 
 generovanie zoznamu používateľov, zoznamov nevrátených dokumentov, 
 potvrdenky, upomienky (aj mailové), potvrdenie o vrátení 
 zoznam požičaných dokumentov (konto používateľa) 



Katalóg knižnice (web OPAC) pre používateĺov 
 Všetky zapísané údaje o dokumentoch knižnice sa automaticky zobrazujú v on-line 
katalógu, ktorý žiakom aj pracovníkom sprístupňuje fond knižnice, novinky vo fonde, 
výpožičný stav/dostupnosť pre jednotlivé exempláre. Zviditeľňuje identitu knižnice, farebne, 
štýlom, logom. Na prehľadávanie sú k dispozícii abecedné zoznamy – registre autorov, 
názvov, vydavateľov, kľúčových slov (prípadne ďalších položiek) a štandardné funkcie na 
vyhľadávanie podľa rôznych kritérií. Na požiadanie je možné upraviť vyhľadávacie kritériá, 
pridať prepojenie na plné verzie elektronických dokumentov, multimediálne dokumenty, 
alebo pridať elektronickú rezerváciu dokumentov. Dodávame v slovenskej, prípadne aj v 
anglickej verzii (možnosť lokalizácie aj do iných jazykov). 
 On-line katalóg môže byť umiestnený a prevádzkovaný na serveri firmy CEIT  (tzv. 
hosting katalógu). Dáta, ktoré sa zapisujú v knižnici sa automaticky aktualizujú aj v on-line 
katalógu na internete, navyše získavate takto aktuálnu kópiu dát Vašej knižnice udržiavanú 
automaticky na našom serveri a v prípade akéhokoľvek problému v knižnici je možné dáta aj 
celý program program obnoviť. Výhody riešenia okrem zálohovania a zvýšenej bezpečnosti 
dát predstavuje aj ušetrenie nákladov na prevádzku vlastného webservera (energia, pevná 
IP adresa, náklady na hardware), a získavate tiež aktualizácie programu, a konzultácie, 
poradenstvo súvisiace s prácou a s programom je jednoduchšie. 
 
Ďalšie voliteľné moduly systému ProfLib (vhodné pre verejné, špeciálne aj akademické 
knižnice) 
Revízia fondu knižnice PLUS – Proflib ŠTART už obsahuje základnú revíziu fondu s 

výstupmi. Nadstavbový modul revízia PLUS je vhodný pre knižnice s viac ako 10 000 
zväzkami, urýchľuje vykonávanie revíznych úkonov, uchováva históriu revízií v 
osobitnej databáze. Na revíziu je možné použiť snímače čiarových kódov, prenosnú 
databanku, prípadne aj mobilný telefón s OS Android. 

Akvizícia a objednávanie periodík – umožňuje evidenciu odoberaných periodík, dodaných a 
chýbajúcich čísel a špeciálnych príloh, evidenciu akvizičných údajov, faktúry, prepojenie 
s výpožičným systémom. 

Evidencia publikačnej činnosti – modul vhodný pre akademické knižnice a výskumné 
ústavy – publikačná činnosť pracovníkov, jednotlivých pracovísk, citácií a ohlasov, 
výstupy, štatistiky, napojenie na Centrálny register publikačnej činnosti CREPC MŠ SR. 

 
 
3   Základné technické prostriedky potrebné na prevádzku 
 
Požiadavky na hardvér a softvér: 

 postačí bežný PC/notebook s aktuálnym OS Windows a prehliadač webových stránok, 
ktorý najradšej používate (napr. Chrome, Firefox...) 

 internetové pripojenie (potrebné je pre on-line preberanie záznamov z iných knižníc a 
aktualizáciu dát katalógu na internete, ale program dokáže fungovať aj off-line) 
 
 

4   Cenník knižnično-informačného systému pre základné a stredné školy 
Neváhajte nás kontaktovať a vyžiadajte si nezáväznú ponuku navrhnutú priamo pre Vašu 
knižnicu, vieme sa prispôsobiť požiadavkám, potrebám a možnostiam každej školy :) 
Aktuálny cenník všetkých modulov, služieb, novinky, zľavy – pozrite www.skolskakniznica.sk 



Základná ponuka (ceny sú konečné): 
 
Pre používateľov starších verzií  Proflib a systému MaSK: 
Proflib ŠTART Upgrade .................................................................... 67,00 € (konečná cena) 
Upgrade pre všetky staršie verzie programu na 64bitovú verziu vrátane migrácie dát, nové 
funkcie, prírastkové zoznamy a štatistiky, on-line katalóg (resp. upgrade on-line katalógu), 
zaškolenie + technická podpora a poradenstvo 
 
Pre nových používateľov: 
Proflib ŠTART – licencia (cena za licenciu pre nového používateľa)…300,00 € (konečná 
cena) 
Proflib Štart obsahuje moduly: Katalogizácia, retrokatalogizácia, akvizícia, výpožičný 
systém, rešeršovanie pre knihovníkov, základná revízia, on-line katalóg, neobmedzená veľkosť 
fondu a pracovných staníc, manuál + technická podpora, prevádzka on-line katalógu 
minimálne po dobu 1 roka zdarma 
 
Doporučujeme informovať sa aj na inštaláciu, zaškolenie, prípadne radi pomôžeme 
prostredníctvom vzdialeného prístupu. Zaškolenie a vyladenie priamo v knižnici sa vo väčšine 
prípadov „zmestí“ do ceny základnej licencie. 
K systému nevyžadujeme ročné udržiavacie poplatky, ale je možné doobjednať si služby. 
 
Ďalšie služby: 
 
Prevádzka/hosting on-line katalógu s mirroringom a zálohovaním dát, k dispozícii sú 
systémové aktualizácie programu + základná technická podpora a poradenstvo, drobné 
konverzie napr. z excelu (voliteľná položka, ročný poplatok).....................…………...... 77,00 € 
Novinka! Možnosť prevádzky celého knižničného systému priamo na serveri dodávateľa  
 
Konverzie dát z iných knižničných systémov……………………………...cena podľa 
náročnosti, ale v mnohých prípadoch sa „zmestí “ do ceny základnej licencie :-) 
 
Doplnkový tovar pre prácu s čiarovým kódom: 
Systém Proflib akceptuje všetky typy čiarových kódov. Doporučujeme však namiesto tlače na 
laserovú tlačiareň, kódy na kvalitnej samolepiacej fólii, ktoré sú odolné voči vode, odretiu. 
Dodávame hotové štítky s jedinečným kódom (singlom) knižnice, vyrobené z kvalitných, 
odolných materiálov Polysuper Plus. Navrhujeme ich podľa metodiky Slovenskej národnej 
knižnice, ktorá pridelí unikátny kód každej knižnici, podľa želania knižnice navrhujeme 
vzhľad štítku – nadpis, logo, pri odbere viac ako 1000 štítkov poskytujeme množstevné zľavy. 
 
Doplnkový cenník 

Snímač čiarového kódu laserový (podľa aktuálnej ponuky) cca 85,00 Eur 

Návrh a tlač štítkov s čiarovými kódmi – 1 kotúč 1000 ks 39,80 Eur 

Pri väčšom odbere výrazné množstevné zľavy: 2000 ks – 65,00 Eur; 3000 ks – 90,00 
Eur; 4000 ks – 110,00 Eur; 5000 ks – 125,00 Eur; 10000 ks – 200 Eur 

 
 



5   Referencie o knižnično-informačnom systéme 
(pozrite ukážky katalógov aj na www.skolskakniznica.sk- Naši používatelia) 
 
Stredné školy: 

 Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice-Šaca 
 Gymnázium A. Vrábla, Levice 
 Spojená škola svätej rodiny, Bratislava 
 Gymnázium Kukučínova, Poprad  
 Súkromné bilingválne gymnázium Galanta 
 Katolícka stredná pedagogická škola Cyrila a Metoda, Košice 
 Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice 
 Cirkevná základná škola sv. Margity, Púchov 
 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov 
 Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou 

https://proxy.ceit.sk/webisnt/kniznicagymoldava.htm 
 Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

http://kniznica.sosake.sk/webisnt/skolskakniznica.htm 
 Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 
 Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Nové Zámky  
 Gymnázium sv. Moniky, Prešov 
 Gymnázium ul. Jána Kollára, Žiar nad Hronom 
 Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra 
 Gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava (do r. 2018) 
 SPŠE, ul. K. Adlera, Bratislava 
 SPŠE, ul. Halová, Bratislava 
 Gymnázium GLN, Tomášikova, Bratislava 
 Gymnázium, Bílikova, Bratislava 
 Gymnázium, Konštantínova ul,. Prešov 
 Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce 
 Obchodná akadémia, Topoľčany 
 Odborné učilište internátne, Snina 
 Gymnázium A. Bernoláka, Senec 
 Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 
 Obchodná akadémia ,Sabinov 
 Stredná odborná škola, Farského ul., Bratislava 
 Gymnázium, Bernolákova ul., Šurany 
 Spojená škola, J. Fabíniho 3, Spišská Nová Ves 
 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany  

 
Špeciálne školy: 

 Špeciálna základná škola internátna, Bytča 
 ZŠ špeciálna Myjava 
 Špeciálna základná škola, Brezno 

Základné školy: 
 ZŠ Zlatá, Rožňava 



 ZŠ s MŠ Golianovo 
 ZŠ Marcelová 
 ZŠ Zámutov 
 ZŠ s MŠ Habovka 
 ZŠ s MŠ A. Sládkoviča, Hrochoť 
 ZŠ Oslany 
 ZŠ Semerovo 
 ZŠ s MŠ Brehy 
 ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Šaľa 
 ZŠ Slatinská 3, Beluša 
 ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob 
 ZŠ Spišské Vlachy 
 ZŠ s VJM Mateja Korvína, Šamorín 
 ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice 
 ZŠ s MŠ Unín 
 Základná škola s materskou školou Divina 
 ZŠ Cabajská 2, Nitra 
 Základná škola, SNP 5, Cífer 
 Základná škola, Sasinkova ul., Kopčany 
 Základná škola s materskou školou Brestovany, J. Nižnanského 
 Evanjelická základná škola v Martine 
 Základná škola, Zubrohlava 
 ZŠ s MŠ, Trenčianska Turná 
 Základná škola, Bystrická cesta 14, Škola s triedami pre intelektovo nadané deti 

Bystrická cesta 14, Ružomberok (predtým ZŠ Dončova 4, Ružomberok) 
 CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou 
 Základná škola Kamenec pod Vtáčnikom 
 Základná škola, Tbiliská, Bratislava 
 ZŠ Dolný Smokovec 
 ZŠ Bieloruská Bratislava 
 ZŠ VJM, Vetvárska, Bratislava 
 ZŠ, ul. Horova, Bratislava 
 ZŠ, Bukovčana, Bratislava 
 ZŠ, Komenského ul., Senica 
 ZŠ, Farská, Fiľakovo 
 ZŠ Višňové 
 ZŠ Trenčianska Teplá 
 ZŠ, Podzáhradná, Bratislava 
 ZŠ Holčíkovce 
 ZŠ Nová Ves nad Žitavou, 
 ZŠ sv. Vincenta, Levice 
 ZŠ Hronské Kľačany 
 ZŠ Lok 
 ZŠ Trhovište 
 ZŠ a MŠ Stakčín 



 ZŠ, Benkova ul., Nitra 
 ZŠ, Sitnianska, Banská Bystrica 
 ZŠ Viliama Záborského, Vráble 
 ZŠ, Zarevúca 18, Ružomberok 
 ZŠ s MŠ, Komenského 3, Smolenice 
 ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec 
 CZŠ sv. J. Bosca, Lučenec 
 ZŠ, ul. kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom 
 ZŠ, Jilemnického ul. 2, Žiar nad Hronom 
 ZŠ, Kovarce 
 ZŠ, Gemerská Hôrka 92 
 Základná škola – Grundschule, Kežmarok 
 Základná škola, Ul. J.A.Komenského 4,  Veľký Krtíš 
 Základná škola s materskou školou Udiča 
 ZŠ s MŠ Dolná Strehová 
 ZŠ Fatranská 14, Nitra  

 
 
6   Autorské práva, distribúcia a informačné zabezpečenie 
 
CEIT – Centrum eko-informácií a terminológie, s. r. o. 
Biskupická 1 
821 06 Bratislava 
ceit@ceit.sk 
0903 454010 
www.skolskakniznica.sk 
www.ceit.sk 
 
Vypracovala:  
Jana Šmihlová, 
CEIT s. r. o. 
smihlova@ceit.sk  
 
Ostatná aktualizácia: 30. 01. 2020 


