
Licencia na softvérové produkty, ktoré obsahuje predplatné MSDN Academic Alliance. 

 
 
Užívateľské práva k MS produktom v rámci MSDNAA sú uvedené v  dokumentoch Licenčné 
podmienky predplatného MSDN a Dodatočných licenčných podmienok predplatného MSDNAA. 
 
Tieto dokumenty uvádzajú, že použitie obsiahnutého softvéru je obmedzené iba na účely výučby 
alebo nekomerčného výskumu. Softvér nesmie byt použitý na komerčné či akékoľvek iné účely 
týkajúce sa infraštruktúry v triedach, laboratóriách alebo v administratíve. Môže byť použitý iba 
v rámci oddelenia – katedry/fakulty, ktorá je do programu MSDNAA zapojená a tiež je možné vytvoriť 
kópie produktov na počítačoch zamestnancov a študentov, ktorí v rámci výučby danej 
katedry/fakulty navštevujú semináre predmetom výučby ktorých je uvedený softvér . Tieto inštalácie 
však môžu byť použité iba na už zmienené účely – výučbu a nekomerčný výskum softvéru. 
 
Čo sa týka operačného systému Windows, tento, v súvislosti s hore uvedeným, je možné využívať  
ako inštrukčný nástroj k výučbe koncepcií alebo teórie operačných systémov, alebo na spustenie 
niektorého s iných softvérových produktov MS, ktoré sú súčasťou MSDNAA. Napríklad OS Windows 
Vista možno použiť pre spustenie produktu Visual Studio za účelom výučby koncepcií, teórie alebo 
procedúr programovacích jazykov. Podobne Windows Server je možné používať napríklad pre 
spustenie SQL Servera za účelom výučby koncepcií, teórie alebo procedúr databázových štruktúr.  
 
Naviac, desktopový operačný systém MS Windows je možné nainštalovať na novo zakúpené počítače 
zaobstarané bez OS exluzívne pre participujúcich členov pedagogického zboru a vyššie uvedených 
študentov a počítače používané členmi zapojenej katedry/fakulty. Tento softvér je možné používať 
i po ukončení MSDNAA, či odchode študenta z katedry/ bez možných updatov. V prípade presunu 
počítača na inú, nezúčastnenú katedru či študenta, musí byť z počítača tento OS odstránený.  
 
Pokiaľ prejaví záujem študent o licenciu Office má možnosť obsatarania v rámci programu Select 
Academic, v rámci študentskej prihlášky za špeciálne ceny určené pre školstvo a študentov. Zľavy 
oproti komerčnému sektoru sú až do výšky 80%. 
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