
 

 

LICENČNÁ ZMLUVA 

 

Táto licenčná zmluva (ďalej tiež zmluva) je zmluvou medzi Vami, fyzickou alebo 

právnickou osobou, koncovým používateľom (ďalej iba používateľ), ktorá získala 

počítačový program od spoločnosti SILCOM Multimedia SK, s.r.o. alebo jej iného 

autorizovaného predajcu a spoločností SILCOM Multimedia SK, s.r.o. so sídlom 

Jánošíkova 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36665134 (ďalej iba autor) a 

týka sa počítačového programu vydávaného autorom (ďalej iba produkt).  

Rozbalením ochranného obalu produktu alebo aktivovaním produktu aktivačným 

kľúčom potvrdzujete, že súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, rozumiete im a ste 

nimi zaviazaní. 

Ak s podmienkami používania produktu stanovenými touto licenčnou zmluvou 

nesúhlasíte, neporušujte obal a/alebo nepoužite aktivačný kľúč a vráťte kompletný 

softvérový balík alebo aktivačné kľúče autorovi a oznámte svoj nesúhlas. Zmluva 

bude zrušená a autor /predajca Vám vráti zaplatenú sumu. 

 

LICENCIA NA PRODUKT 

Produkt je chránený autorskými právami a medzinárodnými dohodami o autorských 

právach, ako aj ďalšími zákonmi a dohodami o duševnom vlastníctve. 

Produkt nie je určený na ďalší predaj. Od autora získavate iba právo (ďalej len 

licenciu) na jeho používanie. 

Táto licenčná zmluva definuje podmienky pri akých je používateľ oprávnený 

inštalovať a používať produkt na osobnom alebo prenosnom počítači, serveri alebo 

inom zariadení umožňujúcom inštaláciu, spustenie a používanie produktu (ďalej tiež 

ako zariadenie). 

 

ŠKOLSKÁ LICENCIA PRE JEDNÉHO POUŽÍVATEĽA 

Licencia je udelená na dobu neurčitú a má platnosť len na území Slovenskej republiky. 

Licencia je udelená na prevádzku  na 1 PC v jednej lokálnej sieti používateľa 

umiestnenej v hlavnom sídle používateľa alebo bydlisku učiteľa, ktorý túto licenciu 

získal od svojho zamestnávateľa (školy)  na mimoškolskú prípravu na vyučovanie. 

Používateľ je oprávnený používať produkt len pre svoju potrebu a výhradne na 

počítači, ktorý je v jeho vlastníctve, príp. na osobnom počítači učiteľa, ktorý túto 

licenciu získal od svojho zamestnávateľa (školy) na mimoškolskú prípravu na 

vyučovanie. 

Používateľ je oprávnený používať produkt len pre svoju potrebu a výhradne na 

počítačoch, ktoré sú v jeho vlastníctve. 

 

 

 



 

 

ĎALŠIE DOJEDNANIA 

 

Je zakázané zhotovovať kópie, prekladať, spracovávať, upravovať alebo inak meniť 

produkt pre seba alebo pre tretie osoby s výnimkou, ak ide o záložnú kópiu, ktorá je 

potrebná na používanie produktu. Zmluvný vzťah a tým aj právo používateľa na 

používanie softvéru a dokumentácie zaniká okamžite, keď používateľ neoprávnene 

zhotoví kópiu produktu v akejkoľvek forme, trvalú i dočasnú alebo urobí 

neoprávnený preklad, spracovanie, úpravu či inú zmenu produktu alebo umožní 

používanie produktu ďalšej osobe, vrátane prenájmu a požičiavania, alebo poruší § 66 

Autorského zákona iným spôsobom. V prípade zmluvného vzťahu nemá používateľ 

nárok na vrátenie sumy ani jej časti. V takom prípade je pôvodný používateľ povinný 

úplne odstrániť produkt zo všetkých zariadení alebo inak zničiť všetky kópie. V 

prípade každého jednotlivého porušenia podmienok tejto licenčnej zmluvy alebo 

Autorského zákona je používateľ povinný zaplatiť výrobcovi zmluvnú pokutu v sume 

1000,- €. Používateľ je povinný uhradiť autorovi škodu, ktorú mu spôsobil 

používaním produktu v rozpore s licenčnou zmluvou. 

Ako používatelia máte právo po úplnom zaplatení na bezplatnú poradenskú službu 

týkajúcu sa produktu - písomne, telefonicky, na internete alebo e-mailom, prípadne 

rozšírenie licencie na ďalšie za zvýhodnenú cenu a nákup nových verzií softvéru za 

zvýhodnenú cenu. 

Všetky riziká spojené s používaním tohto produktu znáša používateľ. Autor nenesie v 

žiadnom prípade zodpovednosť za škodu vzniknutú používaním produktu, keby bola 

akákoľvek. 

Licenciu na používanie produktu môžete bezplatne preniesť na ďalšiu osobu iba spolu 

so záväzkami vyplývajúcimi z licenčnej zmluvy a o takomto prevode ste povinní 

písomne upozorniť autora do jedného týždňa od uzatvorenia zmluvy o prevode a 

oznámiť mu o nadobúdateľovi licencie: názov (meno), sídlo (bydlisko), identifikačné 

číslo (rodné číslo). Prevod je účinný až dňom doručenia takéhoto oznámenia 

výrobcovi. Prevádzateľ prevodom stráca oprávnenie na používanie softvéru. 

Nadobúdateľ vstupuje do práv a povinností používateľa. 

Autor si vymedzuje právo zmeny licenčnej zmluvy. Nová licenčná zmluva bude 

zverejnená na webových stránkach autora najneskôr deň pred nadobudnutím 

platnosti. 

Licenčná zmluva sa riadi Autorským zákonom a Obchodným zákonníkom. 

Táto licenčná zmluva nadobúda platnosť dňa 1. 9. 2014 a platí do vydania novej 

licenčnej zmluvy. 

 

David Formánek, v.r., konateľ SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 

 


