
Licencovanie produktov fy Microsoft na STU – stav k 3.11.2016   

 

STU má prostredníctvom Ministerstva školstva SR uzatvorené dve zmluvy na nákup programových 
produktov spoločnosti Microsoft. Licencie a produkty zakúpené prostredníctvom nižšie uvedených 
licenčných programov sú určené len na výučbu a správu univerzity, nie sú určené na vykonávanie 
podnikateľskej činnosti.    

Microsoft Select  

Zmluva umožňuje zakúpenie všetkých SW produktov (okrem hier a Encarty) za ceny so zľavou 70 – 
90% oproti cenníkovým cenám. Zakúpenie produktu je trvalé, kupujúci si môže zakúpený počet 
licencií ľubovoľne inštalovať (napr. pri vyradení počítača môže licenciu preniesť na nový počítač), 
jedine nesmie prekročiť zakúpený počet licencií daného produktu.  

Postup pri nákupe licencií:  

• Ceny jednotlivých produktov oznámi Vykonávacie stredisko programu Select,  Vazovova 5 
(tel.: 0918 669 185, jozef.kicko@stuba.sk ) na požiadanie, pokiaľ cenník nebude  zverejnený.  

• Objednávku si zabezpečí priamo každé pracovisko na potrebný počet licencií . Objednávku 
adresuje na nášho LSP partnera (Licence Solution Partner): 

exe, a.s.                                   

Slávičie údolie 6,                                    

811 02 Bratislava 

mslicensing@exe.sk 

• Licenčné číslo (čísla) i produkt zabezpečí Vykonávacie stredisko (jeho kópiu na CD/DVD) 
• Pracovisko univerzity je zodpovedné za úhradu faktúry i legálne využívanie produktu 

 

Campus Agrement  

Zmluva umožňuje prenájom licencií všetkých SW produktov na určité obdobie (spravidla rok) s 
možnosťou predĺženia taktiež za určitý poplatok na ďalšie obdobie. Po skončení prenájmu (alebo 
zmluvy) je pracovisko povinné prestať s používaním týchto produktov. Súčasná zmluva je uzatvorená 
na obdobie do 30.6.2018.  

V rámci zmluvy môže STU bezplatne (poplatok hradí MŠVVaŠ SR) využívať nasledovné produkty na 
všetkých počítačoch vo vlastníctve školy:  

• Upgrade operačného systému osobných počítačov (s možnosťou downgrade na 
predchádzajúce verzie) 

• Office vo verzii Professional Plus alebo Office for Mac a jeho jazykových mutáciách  
• Klientske prístupové licencie serverov: Windows Server CAL, SharePoint CAL, Skype for 

Business CAL, ExChange CAL, System Center Configuration Manager, RMS CAL 
• Desktop Optimization Pack (SW na diaľkovú správu PC)  

mailto:jozef.kicko@stuba.sk


Produkty na bezodplatné využívanie distribuuje Vykonávacie stredisko spolu s licenčnými kľúčmi na 
jednotlivé fakulty a pracoviská univerzity. Fakulty a pracoviská zodpovedajú za správne využívanie 
produktov v súlade s licenčnou zmluvou.  

Postup pri nákupe licencií je zhodný so zmluvou Select.   

 

Licencie operačného systému pre nový počítač.  

Nakupujú sa vždy s novým počítačom vo verzii OEM (Original Equipment Manufacturer – čiže verzia 
pre výrobcov počítačov), podrobnosti viď: 
http://www.microsoft.com/slovakia/licencie/rieseniatypl/oem.mspx   

Ani jedna zmluva neumožňuje nákup nového počítača bez licencie OS (okrem používania produktov 
iných konkurenčných firiem) s následným využívaním licencie v rámci niektorej zmluvy.  
Licencia OEM zaniká vyradením daného počítača, nie je možné jej prenesenie na iný počítač. 
Ohľadom Legalizácie operačného systému  (na počítače zakúpené bez OS alebo darované tiež 
bez OS) je potrebné sa obrátiť na predajcu SW.  

Nákup SA (Software Assurance)  

V rámci oboch zmlúv je možný nákup väčšiny produktov s poistením dodávky novej verzie. Ak počas 
platnosti Vašej licencie vydá Microsoft novú vyššiu verziu produktu, máte nárok na jej bezplatnú 
dodávku.  

Nákup SA je možný len s nákupom licencie (nie dodatočne), finančne je vyšší cca 20 – 40% (za ročné 
SA) oproti rovnakej licencii bez SA. 

http://www.microsoft.com/slovakia/licencie/rieseniatypl/oem.mspx

