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Microsoft Academic Edition pre akademické a neziskové organizácie 
 

 

Na úvod nášho seriálu o licencovaní akademických organizácií by sme si mali zadefinovať, ktorá organizácia môže 

využívať výhody určené pre akademické organizácie. Ak spadá vaša organizácia do niektorej z uvedených kategórií, máte 

možnosť zakúpiť licencie spoločnosti Microsoft za výhodnejších podmienok, ako majú komerčné organizácie na trhu. 

Nasledujúce inštitúcie môžu v uvedených programoch získať licencie Microsoft Academic Edition (AE). Spoločnosť 

Microsoft si vyhradzuje právo na overenie statusu zákazníka alebo zákazníka navrhnutého na kvalifikovaného 

vzdelávacieho používateľa, či spĺňa dané podmienky.  

   

 KVALIFIKOVANÍ VZDELÁVACÍ POUŢÍVATELIA: 
PROGRAMY, NA KTORÉ 

MAJÚ NÁROK: 

A Vzdelávacia inštitúcia  

i) Akademická alebo odborná inštitúcia akreditovaná príslušnou vládnou regulačnou agentúrou 

v krajine, v ktorej má vzdelávacia inštitúcia svoje ústredie, alebo  
AE – kompletné balenia 

produktov (FPP) 

Academic Open 

Academic Select 

School Agreement  

(iba vzdelávací sektor 

základných a stredných škôl)  

Campus Agreement  

(iba sektor vyššieho 

vzdelávania) 
ii) nezisková neakademická a/alebo mimovládna uznaná celodenná vzdelávacia inštitúcia/organizácia. 

 

AE – kompletné balenia 

produktov (FPP) 

Academic Open 

Academic Select 

B Administratívne úrady vzdelávacej inštitúcie  

 Miestne, regionálne alebo národné administratívne kancelárie jednej alebo viacerých vzdelávacích 

inštitúcií popísaných vo vyššie uvedenej časti A i). 
AE – kompletné balenia 

produktov (FPP) 

Academic Open 

Academic Select 

School Agreement  

(iba vzdelávací sektor 

základných a stredných škôl)  

Campus Agreement  

(iba sektor vyššieho 

vzdelávania) 
C Učiteľský zbor a personál  

 Učiteľský zbor alebo personál vzdelávacej inštitúcie na plný a čiastočný úväzok, ako je určené vo 

vyššie uvedenej časti A i).  
Iba AE – kompletné balenia 

produktov (FPP) 

Academic Student Select 
D Študenti  

 Zapísaní riadni alebo diaľkoví študenti vo vzdelávacej inštitúcii, ako je určené v časti A i), a 

zapísaní riadni študenti vo vzdelávacej inštitúcii, ako je určené v časti A ii).  
Iba AE – kompletné balenia 

produktov (FPP) 

Academic Student Select 

E Verejné kniţnice  

 Verejná knižnica, ktorá bezplatne poskytuje základné všeobecné knižničné služby všetkým 

obyvateľom danej obce, oblasti alebo regiónu.  
AE – kompletné balenia 

produktov (FPP) 

Academic Open 

Academic Select 

F Verejné múzeá  

 Verejné múzeum organizované na trvalom základe najmä na vzdelávacie alebo umelecké účely, 

ktoré využíva odborný personál a pravidelne organizuje verejné výstavy hmotných objektov. 
AE – kompletné balenia 

produktov 

Academic Open 

Academic Select 

G Charitatívne organizácie  

 Charitatívne organizácie pôsobiace na neziskovej báze, ktorých cieľom je i) pomoc v núdzi, ii) 

podpora vzdelávania, iii) zvyšovanie sociálneho a verejného blahobytu, iv) podpora kultúry alebo 

v) podpora životného prostredia.   

AE – kompletné balenia 

produktov (FPP) 

Academic Open 

Academic Select 

http://www.prohuman.sk/
http://www.prohuman.cz/


Nemocnice, zdravotnícke zariadenia a výskumné laboratóriá NIE sú oprávnené získať licencie na produkty AE, 

pokiaľ ich úplne nevlastní a neprevádzkuje oprávnená vzdelávacia inštitúcia, ako je to definované vyššie v častiach 

A(i) a B. „Úplne vlastniť a prevádzkovať“ znamená, že vzdelávacia inštitúcia je jediným vlastníkom uvedenej 

nemocnice, zdravotníckeho zariadenia alebo výskumného laboratória a jedinou entitou riadiacou každodennú 

prevádzku tejto inštitúcie. Nemocnice, zdravotnícke zariadenia alebo výskumné laboratóriá NIE sú oprávnené 

kupovať licencie School Agreement a nemôžu byť zahrnuté v rámci licencie School Agreement vzdelávacej 

inštitúcie, ani ak ich úplne vlastní a prevádzkuje táto vzdelávacia inštitúcia. 

 

 
 

Ak spadá vaša organizácia do niektorej z uvedených kategórií, máte možnosť zakúpiť produkty spoločnosti 

Microsoft za výhodnejších podmienok ako majú komerčné organizácie na trhu. V prípade záujmu o získanie viac 

informácií, môžete sa obrátiť na distribútora oprávneného k predaju licencií Academic Edition (AE). Takýmto 

distibútorom je eOpen s.r.o, ktorý je Microsoft certifikovany partner s kompetenciami Licensing Solutions a Small 

Business Specialist a je aj Microsoft Authorized Education Reseller. 

 

 

Téme výhodnejšieho licencovania softvéru sa budeme venovať aj v ďalších článkoch ktoré pripravujeme.  

 

 

Za informácie ďakujeme spoločnostiam Microsoft Slovakia s.r.o. a eOpen s.r.o 
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OEM FPP AE Open License AE
Select pre 

školstvo

Schol 

Agreement

Campus 

Agreement
MSDN AA

Základné školy ● ● ● ● ●

Stredné školy ● ● ● ● ● ●

Vyššie odborné a vysoké školy ● ● ● ● ● ●

Študenti ● ● ● ● ● ●

Učitelia ● ● ● ● ●

Fakultné nemocnice ● ● ● ●

Knižnice ● ● ● ●

Múzeá a galérie ● ● ● ●

Neštátne neziskové organizácie ● ● ● ●

Cirkvi ● ● ● ●
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Licenčné programy pre akademických zákazníkov
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