
Google Disk  

Google Disk je aplikácia, ktorá vám umožňuje pracovať s rôznymi typmi súborov a ukladať si 
výsledky práce do google úložiska na sieti internet. Výhodou takéhoto riešenia je, že nie je 
potrebné inštalovať rôzne aplikácie pre prácu s napr. textom, tabuľkami, prezentáciami či 
obrázkami. Všetky tieto aplikácie sa spúšťajú cez internetový prehliadač a sú k dispozícii 
zadarmo. Ďalšou výhodou tohto riešenia je, že vaše súbory sú uložené na internete a sú 
neustále k dispozícii a teda nie je potrebné ich prenášať na iné miesto pomocou pamäťového 
média. 

Prihlásenie sa do aplikácie Google Disk 
Skôr ako začnete pracovať so súbormi musíte sa prihlásiť do aplikácie Google Disk: 

1. Spustite si internetový prehliadač. 

2. Do adresného poľa napíšte google.sk.   

3. Vo vyhľadávači Google kliknite na ikonu Aplikácie Google.  

4. V Google aplikáciách kliknite na Google Disk.  
5. Prihláste sa svojim prihlasovacím menom a heslom. Pokiaľ nemáte Google konto – 

musíte si ho vytvoriť. 

Vytvorenie nového súboru v Google Disk 
V grafickom rozhraní Google Disk kliknite na tlačidlo NOVÉ. 

 

V rozbalenej ponuke si môžete vybrať: 



- Priečinok: vytvorenie nového priečinka v Google Disk 
- Nahranie súboru: nahranie súboru z PC do úložiska Google Disk 
- Dokumenty Google: vytvorenie dokumentu na písanie a úpravu textu 
- Tabuľky Google: vytvorenie tabuľky so vzorcami a grafmi 
- Prezentácie Google: vytvorenie prezentácie 
- Viac: 

o  Formuláre Google: vytvorenie formulárov s možnosťou štatistiky výsledkov 
o  Nákresy Google: vytvorenie vektorových kresieb (ilustrácií) 
o  Mapy Google: vytvorenie mapy s presnou špecifikáciou miesta 

Kliknite v rozbalenej ponuke na Dokumenty Google: 

 

Vytvorí sa nový textový dokument bez názvu dokumentu. V prvom kroku je vhodné si dokument 
pomenovať a potom začať s vkladaním a úpravou textu. Práca s dokumentom je podobná práci 
s textovým dokumentom v aplikácii Microsoft Word. Súbor sa po každej zmene ukladá a teda sa 
netreba mať obavy z nečakaného 
prerušenia práce napr. v dôsledku 
výpadku elektrickej energie. 

Prácu nad dokumentom dokončite 
zatvorením karty prehliadača 
(kliknutím na x na záložke karty 
s dokumentom). 

Váš dokument uložený na Google Disk sa môže zobraziť v dvoch zobrazeniach: 



  alebo   

 Zdieľanie Google dokumentu 
Zdieľanie Google dokumentu umožňuje vybraným používateľom čítať, prípadne aj upravovať 
dokument poskytnutý na zdieľanie. Dokument na zdieľanie môžete poskytnúť vy alebo vám môže byť 
poskytnutý iným používateľom. Zdieľanie sa dá nastaviť  priečinkoch Google Disk:  

 

Alebo v otvorenom dokumente: 

 

Kliknutím na tlačidlo zdieľať sa zobrazí dialógové okno pre nastavenie vybraných používateľov a ich 
právomocí pri práci s dokumentom:  



 

Po dokončení zadávania používateľov kliknite na tlačidlo Odoslať. Pritom je možné pozvať aj 
používateľov, ktorí nemajú konto na gmail. Vtedy sa zobrazí nasledovné okno: 

 

Pozvaní používatelia dostanú e-mail s pozvánkou na prácu nad zdieľaným dokumentom: 

 

Kliknutím na niektorú z liniek označených na obrázku sa otvorí dokument a používateľ môže začať 
pracovať nad dokumentom. Pri úprave zdieľaného dokumentu sa farebne označia úpravy od rôznych 
používateľov: 



 

Podobným postupom môžete vytvoriť ľubovoľný zo súborov Google Disk a ponúknuť jeho zdieľenie 
iným používateľom. 
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