
Aktualizácie produktov spoločnosti 
Microsoft 

Aktualizácie sa týkajú hlavne softvéru, pretože hardvér môžete obmieňať bez obáv, že by mal 

priamy vplyv na bezpečnosť počítača. Pri softvéri ale nastáva iná situácia. Po vzniku internetu 

tvorcovia softvéru zistili, že je dobré využiť internet na distribúciu nových verzií softvéru. 

Tým sa výrazne znížili náklady výrobcom softvéru a bolo im umožnené priamo komunikovať 

so zákazníkmi a flexibilne reagovať na ich požiadavky, či sťažnosti. Vďaka internetu sa však 

objavili aj ľudia, ktorí hľadajú chyby operačných systémov a ich aplikácií (hackeri).  

Tvorcovia operačných systémov a ich aplikácií prakticky neustále opravujú chyby, či už po 

nahlásení, alebo vďaka vlastnému odhaleniu. Súčasne však neustále vylepšujú svoje aplikácie, 

pridávajú nové funkcie, vylepšujú vzhľad a snažia sa zjednodušiť prácu s aplikáciou. Vďaka 

tomu sa však dopúšťajú ďalších chýb, ktoré v určitej miere môžu ohroziť počítač jeho 

používateľa.  

V každom prípade, že je dôležité mať aktualizovaný operačný systém a jeho aplikácie v tej 

verzii, ktorá obsahuje čo najmenej objavených zraniteľností a neobsahuje žiadnu závažnú 

zraniteľnosť. Najlepšie je mať vždy tú, ktorá je komunitou používaná niekoľko dní, alebo 

týždňov. Ak sa však objaví závažná zraniteľnosť (o ktorej väčšinou informuje mnoho 

internetových médií a blogov), je treba okamžite aktualizovať. 

Inštalácia aktualizácií v OS Windows 7 

Ak chcete, aby systém Windows inštaloval dôležité aktualizácie ihneď po ich sprístupnení, 

zapnite si funkciu automatických aktualizácií. Dôležité aktualizácie vám poskytujú významné 

výhody, napríklad vyššiu úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti počítača. Systém Windows 

môžete nastaviť aj tak, aby automaticky inštaloval odporúčané aktualizácie, ktoré nie sú 

kritické a rozširujú možnosti pri práci s počítačom. Voliteľné aktualizácie sa nedajú 

automaticky ani prevziať, ani inštalovať. 

Zapnutie automatických aktualizácií Windows 7 

1. Kliknite na tlačidlo Štart.  

2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Windows Update. 

 



3. Kliknite na nájdený odkaz Windows Update.  

4. V aplikácii Windows Update kliknite na položku Zmeniť nastavenia na ľavej table. 

 
5. V časti Dôležité aktualizácie vyberte požadovanú možnosť. 

 
6. V časti Odporúčané aktualizácie začiarknite políčko Poskytovať odporúčané 

aktualizácie rovnakým spôsobom ako dôležité aktualizácie a potom kliknite na 

tlačidlo OK. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte 

heslo alebo potvrďte akciu. 

Začiarknutím políčka Povoliť všetkým používateľom inštalovať aktualizácie v tomto 

počítači môžete tiež určiť, či môžu aktualizácie inštalovať všetci používatelia počítača. Táto 

možnosť sa vzťahuje len na aktualizácie a softvér, ktoré sa inštalujú manuálne. Automatické 

aktualizácie sa budú inštalovať bez ohľadu na používateľa. 



 

Spoločnosť Microsoft ponúka rozšírenie služby Windows Update, ktoré sa nazýva Microsoft 

Update. Táto služba umožňuje získať aktualizácie pre ďalšie produkty spoločnosti Microsoft, 

ako aj prijímať upozornenia na nový softvér spoločnosti Microsoft, ktorý môžete bezplatne 

prevziať a nainštalovať. Ak chcete získať aktualizácie a upozornenia na nový softvér, 

postupujte nasledovne: 

1. Kliknite na tlačidlo Štart.  

2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Windows Update. 

 

3. Kliknite na nájdený odkaz Windows Update.  

4. V dialógovom okne Windows Update kliknite na položku Kliknutím sem získate 

podrobné informácie. 

  



5. V dialógovom okne Microsoft Update začiarknite políčko Áno, informovať o novom 

softvéri (odporúča sa). 

  
6. Dokončite nastavenie kliknutím na tlačidlo Zavrieť. 

 
7. Zatvorte okno Windows Update. 

 


