
Ashampoo – stiahnutie a inštalovanie  

Pre zachovanie spomienok v podobe fotografií alebo video súborov a v neposlednom rade pre 

zálohovanie súborov je občas potrebné použiť externé pamäťové médium.  Medzi tieto médiá 

radíme: 

- CD R: médium s kapacitou cca 450 MB, umožňujúce jeden zápis 

- CD RW: médium s kapacitou cca 450 MB, umožňujúce viacnásobné zapisovanie a 

prepisovanie 

- DVD R: médium s kapacitou cca 4,7 GB, umožňujúce jeden zápis 

- DVD RW: médium s kapacitou cca 4,7 GB, umožňujúce viacnásobné zapisovanie a 

prepisovanie 

- BD R: médium s kapacitou cca 23 GB, umožňujúce jeden zápis 

- BD RE: médium s kapacitou cca 23 GB, umožňujúce viacnásobné zapisovanie 

a prepisovanie 

Pre zapisovanie na takéto médiá potrebujeme špeciálny program (pokiaľ nebudeme používať 

programy integrované vo Windows). Tieto programy sa nazývajú „napaľovacie preogramy“. 

Na internete je k dispozícii veľké množstvo takýchto programov. Jedným z nich je program 

Ashampoo, ktorý je k dispozícii ako v platenej, tak v bezplatnej verzii. Pre bežného 

používateľa je bezplatná verzia, ktorá je označená ako verzia 6, úplne postačujúca. 

Stiahnutie programu 

Program je k dispozícii na viacerých stránkach na internete a nájdeme ho pomocou 

vyhľadávača Google: 

1. Spustite si internetový prehliadač. 

2. Do vyhľadávacieho poľa Google napíšte Ashampoo Burning Studio 1.20.1 (predtým 

6) a stlačte Enter. 



3. Vo vyhľadaných lokalitách kliknite na stránku ponúkajúcu stiahnutie programu: 

 
4. Na stránke poskytovateľa programu kliknite na tlačidlo umožňujúce stiahnutie 

programu: 

 
5. Dokončite sťahovanie podľa požiadaviek vami používaného prehliadača: 

- Firefox sa obvykle pýta kam má uložiť súbor – určite priečinok a kliknite na Uložiť 

- Google Chrome sa obvykle nič nepýta a uloží súbor do priečinka Prevzaté súbory 

Inštalovanie programu 

Program, ktorý ste práve stiahli si môžete nainštalovať priamo z vami používaného 

prehliadača: 

- V prehliadači Firefox je úspešné stiahnutie programu indikované modrou šípkou 

vpravo hore: 

 



- Kliknutím na túto šípku sa zobrazia naposledy stiahnuté súbory: 

 
- Kliknutím na stiahnutý inštalačný súbor, začne prebiehať inštalácia 

- V prehliadači Chrome je úspešné stiahnutie programu indikované tlačidlom vľavo 

dolu: 

 
- Kliknutím na stiahnutý inštalačný súbor, začne prebiehať inštalácia 

- Pri inštalovaní sa správajte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou (obvykle len 

klikáme na tlačidlo Ďalej) 

- Pri inštalovaní si všímajte ponuky na inštalovanie doplnkového softvéru (addware) 

Poznámka: Pokiaľ neinštalujete program ihneď po jeho stiahnutí, obvykle ho nájdete 

v priečinku Prevzaté súbory. 

Ashampoo – napaľovanie na médiá 

Program Ashampoo si môžete spustiť ihneď po dokončení jeho inštalácie: 

 

Kliknutím na tlačidlo Dokončiť sa spustí nainštalovaný program, ktorý si na začiatku vypýta 

vašu e-mailovú adresu a heslo na zriadenie konta: 



 

Po úspešnej aktivácii programu sa program spustí a ponúkne svoje možnosti práce s médiami: 

 



Napaľovanie údajov 

Pokiaľ chcete zálohovať svoje súbory na niektoré médium, položte kurzor myši na ponuku 

Napáliť dáta. Zobrazí sa ponuka: . Po kliknutí na Nový disk sa zobrazí 

rozhranie, v ktorom môžete buď pridať súbory na pamäťové médium alebo na tomto médiu 

vytvárať priečinky: 

  

Štruktúra priečinkov sa potom zobrazuje v ľavej časti rozhrania a v strednej časti rozhrania sa 

zobrazí obsah priečinkov: 

 

Po označení všetkých súborov, ktoré chcete uložiť na pamäťové médium, kliknite na tlačidlo 

Ďalej. Program skontroluje vložené médium a ponúkne niektoré nastavenia:  

 

Napaľovanie dokončite kliknutím na tlačidlo Zapísať CD. 



Zvuk a hudba 

Pokiaľ chcete vytvoriť zvukové alebo hudobné CD, kliknite na ponuku Zvuk + Hudba. 

V zobrazenej ponuke si môžete ďalej vybrať: 

- Napáliť audio CD: vytvorenie audio CD z vašich mp3 zvukových súborov 

- Vytvoriť mp3 alebo wma disk 

- Kopírovať hudobné súbory na disk 

- Ripovať audio CD: uložiť zvukové súbory z audio CD na disk vo formáte 

podporovanom PC 

Film 

Pokiaľ chcete na médium vložiť film, kliknite na ponuku Film. V zobrazenej ponuke si 

môžete ďalej vybrať: 

- Video DVD z priečinka 

- Video CD (VCD) 

- Super video CD (SVCD) 

Kopírovanie 

Pokiaľ chcete vytvoriť kópiu disk, kliknite v ponuke na Kopírovať disk: 

Zobrazia sa informácie o zdrojovom médiu. 

Pokiaľ je všetko v poriadku, kliknite na 

tlačidlo Ďalej. V prvom kroku prebehne 

načítanie zdrojového média. Po úspešnom 

načítaní sa zdrojové médium vysunie a program si 

vypýta prázdne médium. Po jeho vložení začne 

proces napaľovania.  

Poznámka: pred napaľovaním je možné nastavať niektoré parametre (počet kópií a pod.) 



InfraRecorder  

InfraRecorder je program určený na napaľovanie CD/DVD médií. Program je zadarmo a jeho 

funkcie sa úplne vyrovnajú základným funkciám komerčných napaľovacích programov. 

Disponuje jednoduchým používateľským prostredím a všetkými základnými funkciami ako 

napaľovanie CD/DVD, napaľovania ISO obrazov, kopírovanie diskov a aj rozšírenými 

funkciami ako je napaľovanie špeciálnych diskov kombinujúcich audio a dátové CD, 

sťahovanie zvuku z audio CD do počítača a pod. 

Získanie programu 

Program môžete získať z internetu, napr. z domovskej stránky: http://infrarecorder.org/ alebo 

niektorej českej alebo slovenskej stránky, napr.: http://downloads.zoznam.sk/program/infra-

recorder-40  

Inštalovanie 

Program je distribuovaný ako samorozbaľovací balíček. Po dvojitom kliknutí sa spustí 

inštalačná procedúra, pri ktorej je treba odsúhlasiť licenčné podmienky, zvoliť umiestnenie 

programu a upraviť vytvorenie zástupcov. Počas inštalácie je možné si vybrať aj jazyk, 

v ktorom bude program komunikovať.  

Spustenie programu a výber úlohy 

Pri spustení sa objaví úvodná obrazovka, na ktorej určíte akú úlohu požadujete od programu: 

Môže to byť: 

 Vytvorenie nového dátového 

projektu (CD/DVD) 

 Vytvorenie nového projektu 

zvukového CD 

 Vytvorenie nového projektu DVD-

Video disku 

 Napálenie obsahu obrazu disku na 

CD 

 Kopírovanie obrazu disku CD 

priamo na iné CD 

 Kopírovanie obsahu CD do obrazu 

disku  

Vytvorenie nového dátového projektu (CD/DVD) 

V tomto prípade si na začiatku vyberiete, či budete tvoriť CD alebo DVD projekt (tlačidlo 

Data Disc má vpravo dve možnosti CD a DVD).  

http://infrarecorder.org/
http://downloads.zoznam.sk/program/infra-recorder-40
http://downloads.zoznam.sk/program/infra-recorder-40


 

Program má klasický panel s ponukami (Súbor, Úpravy, ...). V jeho hornej časti je 

Prieskumník (stromové zobrazenie priečinkov a panel s obsahom aktuálneho priečinka). 

Obsah projektu CD/DVD je v dolnej časti programu, podobne rozvrhnutý ako Prieskumník. 

To, čo chcete napáliť na CD/DVD presuňte ťahaním myšou do pravého okna dolnej časti 

programu. Môžu to byť celé priečinky a podpriečinky alebo jednotlivé súbory. Pri pridávaní 

súborov si dajte pozor na to, aby ste neprekročili množstvo dát, ktoré sa dá na médium uložiť. 

Vaše CD/DVD si môžete aj premenovať podľa vašej potreby. 

 



Po kompletnom pripravení projektu ho 

môžete napáliť na médium. Na paneli ponúk 

stlačte tlačidlo Akcie a vyberte Napáliť 

kompiláciu a ďalej na CD. V dialógovom 

okne Napáliť kompiláciu môžete nastaviť 

viacero parametrov. Z nich si všimnite 

položky: 

 Priebežný režim (on the fly) – pri 

jeho vybratí sa bude napaľovať 

priamo na médium, v opačnom 

prípade sa súbory najskôr uložia do 

dočasného priečinka na disk a až 

potom sa napália na médium. Pri 

napaľovaní z externého média to 

môže znamenať riziko. 

 Disk po napálení uzavrieť – 

niektoré, hlavne staršie prehrávače nedokážu prehrať neuzavreté disky. 

Zvyšné voľby nie je potrebné samostatne komentovať – stačí na to ich popis v dialógovom 

okne. Po nastavení parametrov napaľovania môžete spustiť napaľovanie stlačením tlačidla 

OK. 

Vytvorenie nového projektu DVD-Video disku 

V tomto prípade si z úvodnej ponuky 

vyberiete tlačidlo Video Disc.  

Program má klasický panel 

s ponukami (Súbor, Úpravy, ...). 

V jeho hornej časti je Prieskumník 

(stromové zobrazenie priečinkov 

a panel s obsahom aktuálneho 

priečinka). Obsah projektu DVD je 

v dolnej časti programu, podobne 

rozvrhnutý ako Prieskumník. DVD 

disk obsahuje dva priečinky 

AUDIO_TS (ten je obvykle prázdny) 

a VIDEO_TS (v ňom sa nachádzajú 

súbory video disku). Tieto dva 

priečinky presuňte ťahaním myšou do 

pravého okna dolnej časti programu. 

Vaše DVD si môžete aj premenovať 

podľa vašej potreby. 



 

 

 

Po kompletnom pripravení projektu ho 

môžete napáliť na médium. Na paneli ponúk 

stlačte tlačidlo Akcie a vyberte Napáliť 

kompiláciu a ďalej na CD. V dialógovom 

okne Napáliť kompiláciu môžete nastaviť 

viacero parametrov. Z nich si všimnite 

položky: 

 Priebežný režim (on the fly) – pri 

jeho vybratí sa bude napaľovať 

priamo na médium, v opačnom 

prípade sa súbory najskôr uložia do 

dočasného priečinka na disk a až 

potom sa napália na médium. Pri 

napaľovaní z externého média to 

môže znamenať riziko. 

 Disk po napálení uzavrieť – 

niektoré, hlavne staršie prehrávače 

nedokážu prehrať neuzavreté disky. 

Zvyšné voľby nie je potrebné samostatne komentovať – stačí na to ich popis v dialógovom 

okne. Po nastavení parametrov napaľovania môžete spustiť napaľovanie stlačením tlačidla 

OK. 

 


