
Študentské licencie softvéru Enterprise Architect 

Fakulta informatiky a informačných technológií dohodla pre svojich študentov bezplatné študentské 

licencie na softvér Sparx Systems Enterprise Architect. 

Na tieto licencie majú automaticky nárok študenti vybraných predmetov (bez písomného súhlasu): 

 Zimný semester – Modelovanie softvéru (3. ročník Bc. štúdia – voliteľný predmet) 

 Letný semester – Princípy softvérového inžinierstva (2. ročník Bc. štúdia – povinný predmet) 

Ostatní študenti môžu získať študentskú licenciu k účelu vypracovania školských projektov na základe 

žiadosti schválenej odborným garantom softvéru (Ing. Karol Rástočný a Ing. Ivan Kapustík).  Žiadosť je 

možné zaslať vyplnením formuláru dostupného na adrese: 

 https://docs.google.com/forms/d/1ehVBPs1UMbYSJivbqYIi0ZqdbRVHClmF3v0nlwJghNo/vie

wform?usp=send_form 

Žiadosť  na zapožičanie študentskej licencie obsahuje meno, priezvisko a študentské identifikačné číslo  

a kontaktný email študenta, ktorému bude licencia na základe schválenia tejto žiadosti zapožičaná, 

obdobie, na ktoré bude licencia zapožičaná, názov a stručný opis projektu, na vypracovanie ktorého 

bude licencia zapožičaná. Vlastnoručným podpísaním tejto žiadosti študent potvrdí, že zapožičanú 

licenciu použije len na účely, pre ktoré mu bude táto licencia zapožičaná. 

V prípade nedostatočného zdôvodnenia si vyhradzujeme právo vyžiadať vyjadrenie vedúceho projektu 

k potrebe poskytnutia licencie, prípadne k zamietnutiu žiadosti. Schválenú žiadosť si študent môže 

vyzdvihnúť v CVKS. 

Licencie budú zapožičiavané na obdobie: 

 zimný semester (16. 9. – koniec zimných prázdnin) 

 letný semester (začiatok semestra - 30. 6.) 

 letné prázdniny (1. 7. - 15. 9.) 

Postup pri zapožičiavaní študentských licencií (po splnení podmienok na zapožičanie licencie) : 

 pre študentov vybraných predmetov podľa zoznamu vyššie počas prvých troch týždňov 

semestra možno licenciu nainštalovať v počítačovej učebni/laboratóriu, kde sa bude daný 

predmet vyučovať (CVKS zabezpečí v učebni väčší počet prípojných bodov do počítačovej siete 

– switch s káblami)  

 pre študentov mimo vybraných predmetov, resp. mimo prvých troch týždňov semestra možno 

získať licenciu u služby CVKS na základe schválenej žiadosti pre použitie softvéru Enterprise 

Architect. Postupuje sa tak, že študent mailom (licencie@fiit.stuba.sk) dohodne konkrétny 

termín, študent v CVKS vlastnoručným podpisom potvrdí spôsob použitia licencie a CVKS 

umožní inštaláciu na mieste. 
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