
Inštalovanie a odinštalovanie 
programov 

Programy, ktoré si môžete nainštalovať do počítača získate z viacerých zdrojov: 

1. z inštalačných CD/DVD/BR 

2. z internetu 

3. od známych a priateľov na USB 

Inštalačné CD/DVD/BR 

Inštalačné CD/DVD/BR obvykle obsahujú inštalačný súbor, ktorý sa spustí pri inštalácii 

a sprevádza vás počas celej inštalácie programu až do jej skončenia. Obvykle to bývajú 

programy, ktoré získate buď priamo zakúpením programu (Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, Corel Draw, ...), alebo pri kúpení niektorých technických zariadení (digitálny 

fotoaparát, digitálna kamera, tlačiareň, skener, ...). Inštalačné CD/DVD/BR získané pri kúpe 

technických zariadení obvykle obsahujú programy určené na prácu so súbormi, získanými 

prácou s daným zariadením. Obvykle sú to teda programy na úpravu fotografií a video 

sekvencií. Obvykle sú zadarmo a v anglickom jazyku. 

Programy z internetu 

Na internete je možné nájsť veľmi veľa programov rôzneho druhu. Pri ich vyhľadávaní je 

dôležité vedieť čo potrebujeme nájsť, t.j. na aký účel má daný program slúžiť. Medzi 

najsťahovanejšie programy (10/2014) patria programy: 

 Skype – program na on-line komunikáciu o internete 

 CCleaner – program na „upratovanie“ disku a registrov 

 Win RAR – program na komprimovanie a dekomprimovanie súborov 

 Mozilla Firefox – internetový prehliadač 

 Google Chrome – internetový prehliadač 

 ... 

Veľmi dôležité je odkiaľ inštalačné programy sťahujeme. Veľké množstvo stránok okrem 

programov „vnúti“ používateľovi aj ďalšie „nepotrebné“ súčasti inštalácie, ktoré môžu 

obsahovať škodlivé kódy (mallware) a môžu poškodiť počítač. Preto je nevyhnutné byť veľmi 

opatrní pri sťahovaní a následnom inštalovaní súborov do počítača. 

Medzi pomerne bezpečné a overené stránky na sťahovanie programov do počítača môžeme 

zaradiť napr.: 

 www.tahaj.sk 

 www.downloads.sk 

http://www.tahaj.sk/
http://www.downloads.sk/


 www.slunecnice.cz 

 www.stahuj.cz 

Všetky uvedené servery poskytujú svoje služby v slovenčine alebo češtine a programy, ktoré 

poskytujú sú obvykle dostatočne preverené voči vírusom. Ale pravdou je, že 100% istota 

neexistuje. 

Servery určené na poskytovanie programov majú obvykle všetky programy zoskupené podľa 

možností ich použitia a preto pokiaľ neviete presný názov programu, ktorý hľadáte, stačí ho 

pohľadať podľa jeho použitia. Pri každom programe je obvykle stručne napísané na aký účel 

ho môžete použiť a aké funkcie má. Okrem toho je snáď najdôležitejšou informácia 

o pravidlách jeho používania (licencia). 

Programy môžu byť: 

 zadarmo (free, freeware, GNU/PL, ...) – vtedy je ich používanie bez poplatku na 

neobmedzenú dobu 

 na vyskúšanie (trial, demo, shareware, ...) – vtedy ich môžete používať počas 

obmedzenej doby (obvykle 1 mesiac) bez obmedzenia. Po uplynutí tejto doby sa 

nespustí vôbec alebo s nejakým obmedzením. 

 za poplatok – program sa nespustí bez zaplatenia licenčného poplatku 

Väčšina programov na uvedených serverov je freeware alebo shareware. Dôležitou 

vlastnosťou programu, je jazyk, ktorým s vami komunikuje. 
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Stiahnutie a inštalovanie programu WinRAR zo servera 

tahaj.sk 

V tomto príklade urobíme nasledovné kroky: 

1. V internetovom prehliadači zapíšeme do adresného poľa adresu tahaj.sk: 

 

2. Na stránke tahaj.sk klikneme na kategóriu Komprimácia. V zobrazených programoch 

určených na komprimáciu klikneme na WinRAR vx (x je číslo verzie): 

http://www.stahuj.cz/


 

3. V ponúknutých verziách programu klikneme na tlačidlo Stiahni pri tej verzii, ktorá nám 

vyhovuje: 

 

4. V ďalšom dialógovom okne klikneme na Uložiť súbor: 

 



Sťahovaný súbor sa obvykle uloží do priečinka Obľúbené položky a jeho podpriečinka 

Prevzaté súbory:  

 

5. Klikneme (dvojklikom) na inštalačný súbor a začneme inštalovať podľa pokynov 

sprievodcu inštaláciou: 

 

 

Inštaláciu dokončíte v poslednom dialógovom okne kliknutím na OK: 

 



Odinštalovanie programu 

Program môžete odinštalovať viacerými postupmi: 

a) Kliknite na tlačidlo štart a ponuke Všetky programy nájdite priečinok programu, ktorý 

chcete odinštalovať. V priečinku sa obvykle nachádza položka odinštalovať. Kliknite na ňu 

odinštalujte program pomocou pokynov sprievodcu. 

b) Pokiaľ v priečinku programu nie je položka odinštalovať, kliknite na tlačidlo štart 

a ponuku Ovládací panel. V Ovládacom paneli kliknite na položku Programy a súčasti. 

V zobrazených nainštalovaných programoch nájdite a kliknite na program, ktorý chcete 

odinštalovať.  V hornej lište kliknite na Odinštalovať a ďalej pokračujte podľa pokynov 

sprievodcu. 

 


