
INFORMATIKA 7R.  
INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ – 
LEGÁLNOSŤ POUŽÍVANIA SOFTVÉRU  
(NAPÍŠ SI POZNÁMKY, KTO MÁ POČÍTAČ 
UROBÍ SI PREZENTÁCIU) 
POJMY: AUTORSKÉ PRÁVO, LEGÁLNOSŤ, 

NELEGÁLNOSŤ, TYPY LICENCII    



AUTORSKÝ ZÁKON  

• Autor programu alebo firma, ktorá program vytvorí, sú chránení autorským 

zákonom.  

 

•Autorský zákon určuje práva povinnosti autora, t.j. autor 

má právo rozhodovať o tom, ako bude sa jeho dielo 

(program) používať a šíriť. 

 

 



LICENCIA  

• Získame ju zakúpením softvéru  

• Je to dokument, ktorý stanovuje podmienky 

za ktorých môžeme softvér legálne používať.  

• Licencia môže byť: 

• Na 1 PC 

• multilicencia 

 



TYPY LICENCIÍ 

•Študentská/ školská licencia – je lacnejšia, výhodnejšia pre 

školské inštitúcie. Je zakázané používať na komerčné účely. 

 



• Krabicová licencia (Retail) – väčšinou je to najdrahšia licencia.  

 Veľká škatuľa obsahuje CD/DVD, licenčnú zmluvu, licenčné 
číslo, manuál  k používaniu a registračná karta. Po zaregistrovaní 

sú k dispozícií používateľovi nové verzie programu, doplnky, upgrade 

(aktualizácia) programu. 

 



•OEM licencia – licencia patrí medzi tie lacnejšie Získame ju so 

zakúpeným PC. Súčasťou je inštalačné CD (no nemusí byť) a nálepka o 

licencii. Nálepka musí byť nalepená. V prípade nenalepenia nálepky sa 

stáva licencia neplatná. Softvér nemožno prenášať na iný PC.  

 



• Shareware – program môžeme 

voľne používať istý čas (napr. 30 

dní) potom je nutná registrácia 

(môže byť spoplatnená). Aj bez 

registrácie sa dá ďalej nelegálne 

používať. 

 





• Demoverzie – sú to programy, ktoré 
majú zablokované niektoré funkcie 
(napr. tlač). 

 

Trial alebo Beta verzia – umožňuje 
plnohodnotnú prácu s programom ale 
len na určitý čas. Po uplynutí času sa 
program nedá znovu spustiť ani 
nainštalovať. 



• Freeware – program môžeme  zadarmo používať a šíriť. Nemôžeme 

upravovať program (programátorsky). 

 

Open source – program voľne používať, šíriť i upravovať 
(myslí sa programátorsky upravovať). Autori sa vzdávajú niektorých 
svojich práv na program.  

 
Napr. operačný systém typu Unix (napr. Linux). 



FORMY NELEGÁLNEHO ŠÍRENIA POČÍTAČOVÝCH 
PROGRAMOV 

• napaľovanie programov na CD ROM a ich predaj 

• predaj počítačov spolu s nelegálne nahraným softvérom 

• ponuka a nahranie nelegálneho softvéru cez Internet 

• prenájom a vypožičanie programov na domáce nahranie 

Neoprávnené používanie, sťahovanie, šírenie, vymieňanie programov bez licencie sa 

nazýva počítačové pirátstvo 

Z internetu by sme nemali sťahovať hudbu, obrázky, videá, hry, ktoré majú autorské 

práva . Nemali by sme napaľovať CD alebo DVD 

 

 

 


