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Licencia 
o licencia = právo používať software  
o vzniká na základe licenčnej dohody medzi autorom programu a používateľom  
o všetky programy ,  na ktoré sa vzťahuje autorské právo sa riadia zákonom o 

autorskom práve  so všetkými následkami a dôsledkami 
o podľa druhov licenčných dohôd môžeme software rozdeliť  na : 

o komerčný software 
o Shareware 
o Trialware 
o Demo version 

o bezplatný software 
o Public domain 
o Abandonware 
o Open source 
o Freeware 

 
 

 



Shareware 
o shareware  (share = časť, diel; ware = tovar; v preklade čiastkový, neúplný 

tovar)  
o shareware je počítačový softvér, ktorý možno používať bezplatne, ale len 

po určitú dobu a s obmedzenými funkciami 
o po vypršaní skúšobnej doby je pre ďalšie používanie potrebné zaplatiť 

považovanú cenu, prípadne program odinštalovať  



Trialware 
o trialware (trial = skúšobný; ware = tovar; v preklade skúšobný tovar) 
o trialware je počítačový softvér (program alebo hra), ktorého používanie je 

časovo obmedzené (dĺžka skúšobnej doby je rôzna) 
o po uplynutí skúšobnej doby program spravidla prestane fungovať a je 

potrebné si zakúpiť licenciu, prípadne softvér odinštalovať nakoľko sa 
stane nepoužiteľným 



Demo version 
o demo version (demo = predviesť; version = verzia; v preklade 

predvádzacia verzia) 
o demo version je ukážková, demonštratívna verzia počítačového softvéru 

(programu alebo hry) 
o predstavuje komerčný softvér, ktorý je voľne šíriteľný, ale s 

obmedzeniami: 
o zostane funkčný len určitý čas 
o nedajú sa používať všetky požadované úkony 
o má blokovaný prístup k dôležitým funkciám 
 



Freeware 
o freeware (free = voľný, bezplatný; ware = tovar; v preklade bezplatný 

tovar) 
o freeware je bezplatný počítačový softvér, ktorý je možné používať 

zadarmo a voľne ho ďalej šíriť 
o predstavuje bezplatnú alternatívu ku komerčne šíriteľným programom 

(napr. Open Office vs. Microsoft Office,...) 



Open source 
o open source (open = otvorený; source = zdroj; v preklade otvorený zdroj) 
o open source je počítačový softvér, ktorý je podobne ako freeware možné 

používať bezplatne a ďalej ho voľne šíriť 
o na rozdiel od freewaru však obsahuje aj otvorené zdrojové kódy, čím je ho 

možné upravovať a vytvárať tým nové, upravené verzie programu a tieto 
ďalej voľne šíriť 



Abandonware 
o abandonware (abandon = opustiť; ware = tovar; v preklade opustený 

tovar) 
o abandonware predstavuje počítačový program, najčastejšie počítačové hry 

staršieho dátumu vydania, o ktoré výrobca alebo distribútor stratil záujem 
a už sa nepredáva 



Public domain 
o public domain je voľne šíriteľný softvér, ktorý možno bezplatne používať, 

prípadne modifikovať 
o na rozdiel od freewaru nie je chránený autorskými právami 

 



Počítačová etiketa 

o svojim správaním nepoškodzovať a neobmedzovať iných užívateľov webu 

o nepozerať súbory iných užívateľov (rešpektovať súkromie iných) 

o nevyužívať PC k nelegálnej činnosti 

o neuverejňovať na webe falošné údaje 

o nepoužívať nelegálny softvér 

o nevyužívať zdroje iných užívateľov bez autorizácie 

o rešpektovať autorský zákon 
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