
Rýchle poznámky (Sticky Notes) 

Určite poznáte poznámkové bločky (nalepovacie papieriky), na ktoré si môžete zapísať rôzne 

poznámky od telefónnych čísel až po zoznam, čo chýba v chladničke. Tieto papieriky majú 

časť zadnej strany potretú lepom a tak sa dajú nalepiť na vhodné miesta. Môžu však aj 

odpadnúť alebo sa jednoducho minú a potrebujeme kúpiť ďalšie. 

Pokiaľ často pracujete na počítači môžete si takéto poznámky ukladať do počítača. Existuje 

veľké množstvo programov (aplikácií), ktoré podobné služby poskytujú. V operačnom 

systéme Windows 10 (ale aj v predchádzajúcich verziách) je k dispozícii aplikácia Rýchle 

poznámky (Sticky Notes), ktorá umožňuje „nalepiť“ papierik s poznámkou priamo na 

monitor. Nalepenie predstavuje umiestnenie na pracovnú plochu a nie je trvalé.  

Spustenie aplikácie Rýchle poznámky 

Aplikáciu Rýchle poznámky si môžete spustiť z Panela úloh. 

1. Stlačte ikonu vyhľadávania  na Paneli úloh. 

2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte Rýchle poznámky (obvykle stačí aj časť tohto 

textu). 

3. Windows zobrazí aplikácie s najlepšou zhodou (ak nezobrazí Rýchle poznámky, 

napíšte Sticky Notes – anglický ekvivalent):  



4. Klinutím na najlepšiu zhodu – Rýchle poznámky / Sticky Notes sa aplikácia spustí: 

 
5. Na žltý „papierik“ môžete napísať vaše poznámky 

 

Pridávanie a upravovanie poznámok 

Pri spustení sa zobrazí žlto podfarbená plocha pre písanie poznámky. Pokiaľ potrebujete 

vytvoriť viacero poznámok, môžete si ďalšie „papieriky“ pridať kliknutím na tlačidlo + vľavo 

hore (prípadne môžete použiť klávesovú skratku Ctrl + N). Vytvorené poznámky môžete 

presúvať po pracovnej ploche podobne ako presúvate okná aplikácií (ťahaním za jemne 

tmavší pásik hore). V prípade potreby môžete rozmer „papierika“ meniť rovnako ako meníte 

veľkosť okna spustených aplikácií. Kliknutím na tlačidlo Ponuka  môžete 

zmeniť farbu poznámky.  

Vaša pracovná plocha potom môže vyzerať napr. takto: 



 

Pokiaľ už poznámku nepotrebujete, môžete ju vymazať kliknutím na tlačidlo x v pravom 

hornom rohu . Pri dostatočnej veľkosti poznámky sa v spodnej časti zobrazia 

tlačidlá umožňujúce jednoduchú úpravu textu poznámky  

Jednotlivé tlačidlá umožňujú: 

•  – tučné písmo (Ctrl + B) 

•  – šikmé písmo (Ctrl + I) 

•  – podčiarknuté písmo (Ctrl + U) 

•  – prečiarknuté písmo (Ctrl + T) 

•  – odrážky 

•  – vloženie obrázka 

Úprava písma sa týka len vyznačeného textu v poznámke. 

Pridanie Rýchlych poznámok na panel úloh a do ponuky Štart 

1. Stlačte ikonu vyhľadávania  na Paneli úloh. 

2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte Rýchle poznámky (obvykle stačí aj časť tohto 

textu). 



3. Windows zobrazí aplikácie s najlepšou zhodou (ak nezobrazí Rýchle poznámky, 

napíšte Sticky Notes – anglický ekvivalent):  

4. Položte kurzor myši na vyhľadanú aplikáciu a kliknite na pravé tlačidlo na myši. 

5. Teraz môžete kliknúť na položku Pripnúť na Štart alebo na položku Pripnúť na 

panel úloh: . 

6. Aplikácia sa pripne do požadovanej položky. 

Zrušiť pripnutie Rýchlych poznámok z panela úloh a z ponuky Štart 

1. Stlačte ikonu vyhľadávania  na Paneli úloh. 

2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte Rýchle poznámky (obvykle stačí aj časť tohto 

textu). 

3. Windows zobrazí aplikácie s najlepšou zhodou (ak nezobrazí Rýchle poznámky, 

napíšte Sticky Notes – anglický ekvivalent):  

4. Položte kurzor myši na vyhľadanú aplikáciu a kliknite na pravé tlačidlo na myši. 

5. Teraz môžete kliknúť na položku Zrušiť pripnutie na Štart alebo na položku Zrušiť 

pripnutie na paneli úloh: . 

6. Zruší sa označené pripnutie. 


