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Microsoft Select is a kind of mail marge, that reduces the buying costs of software.  
It suffers very easily to install, to upgrade, to obtain a licence of Microsoft software 
products. Article is about licensing of Microsoft software products at Slovak 
University of Agriculture in Nitra. 
 
software, licence, amnesty, installation, medium, executive centre  
 
Ú vod  
 
Ministerstvo školstva SR a Microsoft Slovakia s. r. o. uzavreli od 1. 2. 2000 opakovane 
dvojročné rámcové zmluvy o spolupráci Microsoft Select. Ú čelom zmluvy bola hlavne 
legalizácia použ ívaného softvéru na školách od firmy Microsoft, zlepš enie podmienok 
pre rozvoj využ ívania informačných technológií, zvýhodnený nákup softvéru firmy 
Microsoft a podpora ochrany duš evného vlastníctva. 
Microsoft Select je forma hromadnej licencie, ktorá  zniž uje náklady na zakúpenie 
softvéru a zá roveň umož ňuje jednoduchým spôsobom inš talovať , aktualizovať  (ugrade) 
a získavať  licencie na softvérové produkty firmy Microsoft. Microsoft Select nie je 
multilicencia. 
 
 
Zmluva Microsoft Select pozostávala v 1. roku z dvoch častí: 
 
1. časť  - amnestia nelegá lne použ ívaných softvérových produktov firmy Microsoft 
platila v období troch mesiacov od 1. 2. do 30. 4. 2000, kedy bolo mož né získať  licenciu 
na nelegá lne použ ívaný softvér za cenu 1 USD a tieto licencie boli uhradené 
z prostriedkov Ministerstva školstva. Počas týchto troch mesiacov bola realizovaná  
amnestia tým, ž e naš a univerzita dostala určitý počet licencií úmerne počtu existujúcich 
počítačov ku dňu 31. 12. 1999 podľa majetkovej evidencie. 
 
2. časť  – nákup licencií a softvéru od firmy Microsoft za výrazne niž š ie ceny počas 
obdobia, na ktoré bola podpísaná  rámcová  zmluva. 
 
V súčasnej dobe je podpísaná  v poradí už  tretia zmluva a bol zvolený licenčný program 
Microsoft Select Academic verzia 6.1, ktorá  bola podpísaná  dňa 25. 3. 2004 ministrom 
školstva pánom Martinom Froncom. Tá to zmluva bude v platnosti tri roky od dá tumu 
podpisu a je pokračovaním zmluvy Microsoft Select Academic verzia 5.1., ktorá  bola v 
platnosti v rokoch 2002-2004. Zmluva zabezpečuje zľavy na produktových licenciách 
až  do výšky 80% oproti cenám komerčným.   
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Microsoft Select je program umož ňujúci získať  významné zľavy pri hromadných 
nákupoch softvéru na základe jednotkových hodnôt. Softvér je rozdelený do troch 
skupín:  
 
1. aplikácie (MS Office, MS Word, MS Exel, MS Access, MS Project, atď .....), 
2. operačné systémy (Windows 9x, Windows 2000, Windows XP, atď ....), 
3. servery (Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, atď .....). 
 
 
Priebeh „ licencovania“  softvérových  produktov od firmy Microsoftom na našej 
SPU: 
 
Objednávanie uvedeného softvéru na naš ej univerzite zabezpečuje Vykonávacie 
stredisko MS Selectu pri SPU v Nitre. Zá roveň Slovenská  poľnohospodá rska univerzita 
je vykonávacím strediskom aj pre ďalš ie univerzity, a to Univerzitu Konš tantína 
Filozofa, Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskú univerzitu v Trnave. 
Použ ívatelia posielajú písomnú objednávku, v ktorej je uvedený typ softvérového 
produktu, verzia, jazyková  mutácia, pož adovaný počet licencií a či pož adujú inš talačné 
médium. Vykonávacie stredisko zabezpečí objednanie uvedeného  softvéru, spoločnú 
objednávku za Slovenskú poľnohospodá rsku univerzitu v Nitre podpísanú rektorom 
SPU zaš le do firmy Exe, s. r. o., Na Hrebienku 5, Bratislava. Vš etky produkty, ktoré si 
objednávame u firmy Exe,  s. r. o., sú uvedené v cenníku programu MS Select pre 
školstvo. Ceny sú uvedené v USD a bez DPH. Pri prepočte na Sk nám pomáha virtuá lna 
kalkulačka (obr.1), ktorá  je na stránke http://www.fem.uniag.sk/msselect/. Cenník sa 
pravidelne zasiela na vybrané pracoviská  SPU (centrá  IKT a do SlPK), ktoré 
zabezpečujú poradenstvo a servis pre jednotlivé fakulty a pracoviská  SPU.   Cenník 
Microsoft pre školstvo neobsahuje plné verzie operačných systémov. Obsahuje iba ceny 
za upgrade k týmto systémom. Z toho vyplýva, ž e nový počítač je nevyhnutné kúpiť  
s OEM produktmi firmy Microsof. OEM  - Microsoft Original Equipment Manufacturer 
je tovar so špeciá lnou licenciou určený hardvérovým výrobcom. OEM licencia 
podmieňuje ďalš í predaj OEM softvéru iba s novým počítačom. Na OEM softvér 
dostane kupujúci licenciu, t. j. ž iaden počítač nesmie byť  zakúpený bez neho, inak sa 
porušuje licenčná  politika firmy Microsoft, ak sa ňom chcú prevádzkovať  produkty tejto 
firmy. 
 
 

 
                      obr. 1 
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Od začiatku podpísania zmluvy medzi Ministerstvom školstva SR a Microsoft Slovakia   
s. r. o. si pracoviská  Slovenskej poľnohospodá rskej univerzity v Nitre objednali cez 
Vykonávacie stredisko pri SPU v Nitre 3093 licencií na  softvérové  produkty  
Microsoftu.  
 
Vo vykonávacom stredisku sa eviduje: 
• aká  softvérová  licencia bola zakúpená ,  
• aké pracovisko si ju zakúpilo, aký počet licencií,  
• pre presnú evidenciu sa prideľuje interné číslo ku kaž dej licencii na softvér – napr. 

SPU/06/1/3093 (06 – rok zakúpenia licencie, 1 – v uvedenom roku číslo spoločnej 
objednávky, 3093 –číslo pridelenej licencie).  

Písomnou formou sú čísla licencií spolu s názvom produktu zasielané na pracoviská  
SPU.  
 
Pre inš taláciu softvéru sa odporúča použ ívať  média zo Select CD Pack. Dôvodom je 
kompletnosť  produktu, bezpečnosť  (bez vírusov) a kontrola. CD sú ulož ené vo 
Vykonávacom stredisku Microsoft Select pri SPU v Nitre, kde sa zá roveň vedie presná  
evidencia  vypož ičania CD pracovníkmi SPU. Kedykoľvek počas platnosti zmluvy 
môž e už ívateľ  vyhotoviť  kópie softvéru. Kaž dá  tá to kópia sa môž e vyrobiť  len z CD 
ROM MS Select získaných z vykonávacieho strediska. Pokiaľ  už ívateľ  nedostane 
licenčné osvedčenie pokrývajúce konkrétnu softvéru kópiu, jeho právo na použ ívanie 
danej kópie bude dočasné. Toto dočasné právo na použ itie kópie skončí v dvoch 
nasledujúcich prípadoch: 

1. po získaní platného licenčného osvedčenia, 
2. v 45. deň po kalendá rnom mesiaci, v ktorom bola tá to kópia vyhotovená , 

v prípade, ž e platné licenčné osvedčenie nebolo získané. 
 
Kaž dý mesiac firma Microsoft Ireland Operations, Dublin 18, Ireland, zasiela 
aktualizované balíky softvérov na CD nosičoch, respektíve nové produkty.  Novinky 
produktov firmy Micrsooft  sú kaž dý mesiac aktualizované v databáze na www stránke: 
http://www.fem.uniag.sk/msselect/  (obr. 2). Na základe tejto databázy sú pracovníci 
SPU informovaní o novinkách softvérových produktov firmy Microsoft.  
 

 
obr. 2 
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Súhrn 
 
Microsoft Select je forma hromadnej licencie, ktorá  znižuje ná klady na zakúpenie 
softvéru a zá roveň umožňuje jednoduchým spôsobom inš talovať , aktualizovať  
(upgrade), získavať  licencie na softvérové produkty firmy Microsoft. Príspevok sa 
zaoberá  licencovaním softvérový ch  produktov od firmy Microsoftom na SPU v Nitre. 
 
Kľ účové slová: 
 
softvér, licencia, amnestia, inš talá cia, médiá , vykoná vacie stredisko 
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