
Skype – vytvorenie konta 

Aplikácia Skype parí medzi tzv. IM (Instant Messanger) aplikácie. Zjednodušene to 

znamená odosielanie/posielanie/zasielanie okamžitých správ, rýchle posielanie/zasielanie 

správ. IM umožňujú tzv. chat – priamu on line komunikáciu medzi dvoma používateľmi. 

Chat komunikácia býva prostredníctvom textových správ, ale mnohé IM umožňujú aj 

komunikáciu prostredníctvom „telefónu“ – t.j. slúchadiel a mikrofónu a aj video spojenie – 

pomocou kamery. Skype je v poslednej dobe súčasťou OS Windows a ak ho chcete používať 

stačí, keď si vytvoríte konto (účet): 

1. Stlačte ikonu vyhľadávania  na Paneli úloh. 

2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte Skype (obvykle stačí aj časť tohto textu). 

3. Windows zobrazí aplikácie s najlepšou zhodou . 

4. Kliknutím myšou na aplikáciu Skype sa aplikácia spustí.

 
5. V ďalšom kroku kliknite na Začíname. 

6. Pre vytvorenie konta kliknite na  

7. Pokiaľ konto nemáte – vytvorte si ho . 

8. Kontá na internete obvykle vyžadujú telefónne číslo alebo alternatívny e-mail 

z dôvodu možnosti obnovenia (notifikácie) konta, v prípade zabudnutia prihlasovacích 

údajov. Môžete si vybrať zadanie telefónneho čísla alebo e-mailového konta 

  
9. Kliknite na Ďalej. 



10. Každé konto má okrem prihlasovacieho mena aj heslo:

  
11. Kliknite na Ďalej. 

12. Preto aby vás v množstve používateľov Skype bolo možné nájsť, je vhodné do vášho 

konta vložiť meno a priezvisko .  

13. Kliknite na Ďalej. 

14. Skype je zvedavý aj na krajinu odkiaľ pochádzate a na dátum narodenia

  
15. Kliknite na Ďalej. 

16. Na záver príde overenie telefónneho čísla (e-mailovej adresy). 

17. Overenie telefónneho čísla urobte vložením kódom z SMS a kliknite na Ďalej. 

Nastavenie Skype 

Po vytvorení konta príde na rad rýchle nastavenie Skype: 

1. Najskôr sa Skype pokúsi nastaviť vaše kontakty, pokiaľ nie ste skúsenejšími 

používateľmi PC kliknite na Preskočiť (vpravo hore)  

. 

2. V druhom kroku bude požadovať vašu fotografiu (obrázok) – opäť odporúčam použiť 

Preskočiť .  

3. Podobne pokračujte pri nastavení zvuku a kamery (toto všetko môžete urobiť neskôr).  



4. Nakoniec sa spustí aplikácia Skype 

. 

Používanie aplikácie Skype 

Na začiatku je vhodné vytvoriť si skupinu kontaktov – ľudí, s ktorými plánujeme v 

budúcnosti komunikovať. 

 

Tieto svoje kontakty hľadáme kliknutím do vyhľadávacieho 

poľa Ľudia, skupiny a správy (vedľa obrázku lupy). Do toho 

poľa vkladáme nám známe údaje (používateľské meno, meno 

a priezvisko, bydlisko, ...). Ak podľa niečoho Skype pozná 

používateľa (preto je dobré vkladať svoje skutočné meno 

a priezvisko) , zobrazí ho v stĺpci ... Adresár aplikácie 

Skype. 

Pokiaľ ste podľa ďalšieho príznaku našli hľadanú osobu (kontakt) kliknite na ňu v Skype 

. 

Po zamávaní sa čaká kým oslovený používateľ prijme pozvanie 

. 



Môže sa stať aj to, že vás niekto osloví (zamáva) a chce si vás tak pridať do kontaktov:

. 

Kliknutím na takúto žiadosť sa zobrazí: . 

Pokiaľ prijmete žiadosť o kontakt, zobrazí sa . 

Pri chat komunikácii najskôr kliknite na kontakt (používateľa) a do spodnej časti okna vľavo, 

môžete písať správu pre neho . 

Stlačením klávesu Enter sa správa odošle . 

U príjemcu sa správa zobrazí  

a môže na ňu odpovedať . 

Telefonovanie a video hovor pomocou Skype 

Pri nadviazaní spojenia pri telefonovaní alebo video hovor, najskôr kliknite na kontakt 

a potom použite tlačidlá pre telefonovanie alebo video hovor (vpravo hore) . 

Pokiaľ má váš kontakt možnosť prijať video hovor, zobrazí sa mu upozornenie na 

prichádzajúci hovor spolu s vyzváňaním . Kliknutím na piktogram 

kamery sa môže začať váš video hovor. Ukončenie hovoru uskutočníte kliknutím na červený 



piktogram položeného slúchadla . Počas hovoru môžete vypnúť 

video  alebo upraviť nastavenia zvuku 

. 

Vybranému používateľovi z vašich kontaktov môžete prostredníctvom Skype poslať súbor, 

kliknutím myšou na piktogram súborov  

na riadku, v ktorom sa píše text chatu. Tiež mu môžete poslať videosprávu 

. 

 


