
Ninite – hromadné inštalovanie užitočných programov 

OS Windows poskytuje veľké množstvo programov (aplikácií), ktoré vám uľahčujú prácu 

s PC. Napriek tomu veľké množstvo spoločností vyvíja a poskytuje ďalšie programy 

(aplikácie), ktoré v OS Windows poskytujú ďalšie užitočné funkcie. Obvykle si tieto 

programy musíte nájsť, stiahnuť z domovskej stránky a nainštalovať. Zaberie to pomerne veľa 

času, hlavne keď máte nový počítač a musíte si spomenúť, čo vlastne od neho očakávate. 

Preto existujú web stránky na hromadné inštalovanie užitočných programov. Jednou z nich je 

ninite.com. Stránku ninite si spustíte tak, že v prehliadači vo vyhľadávacom poli Google 

napíšete ninite: 

Vo vyhľadávaní môžete kliknúť na domovskú stránku a najmä na položku Preložiť túto 

stránku: 

 

Zobrazí sa preložená web stránka: 



 

Preklad je trocha „kostrabatý“ ale nie je až také zlé. Aplikácie, ktoré sú ponúkané na stránke 

Ninite sú rozdelené do niekoľkých kategórií (použijem anglické názvy programov): 

Web Browsers: 

Web prehliadače: Google Chrome, Opera,   

Firefox, Edgde 

 

Documents: 

Práca s dokumentmi: Foxit Reader,  

Libre Office, Open Office – náhrada za Microsoft 

                                              Office 

Sumatra PDF, Cute PDF – tvorba PDF  

        dokumentov 

Utilities: 

Z týchto programov sú zaujímavé hlavne 

programy na napaľovanie CD: ImgBurn,  

DBurnerXP, Infra Recorder 

Team Viewer – vzdialené ovládanie počítača 

TeraCopy – kopírovanie súborov 

Revo – program na odinštalovanie 

Launchy – indexovanie programov 

WinDirStat – štatistika používania disku 

Glary – nástroj na čistenie disku 



Classic Start – klasický štart pre win8, win10 

Messaging: 

Komunikačné programy: Zoom, Skype, Discord, 

Pigdin, Trillian, Thunderbird 

 

Security: 

Antivírusové programy: Essentials (pre win7), 

Malwarebytes, Avast, AVG, Spybot, Avira, 

SUPERAntiSpyware 

 

Developer Tools: 

Nástroje pre tvorbu počítačových aplikácií. 

 

 

 

 

Media: 

Programy pre prácu s mediálnymi súbormi: 

iTunes, VLC, AIMP, foobar2000, Winamp, 

MusicBee, Audacity, K-Lite Codecs, GOOM, 

Spotify, CCCP, MediaMonkey, HandBrake 

 

 

 

 

 

Compresion: 

Programy pre kompresiu (zipovanie) súborov 

a priečinkov 

Runtimes: 

Nástroje pre tvorbu programov pracujúcich 

v reálnom čase 

 

 



File Sharing: 

Zdieľanie súborov 

Online Storage: 

Online úložiská súborov 

 

Imaging: 

Programy pre prácu s obrázkami a ich kolekciami. 

Pomocou niektorých môžete obrázky vytvárať a  

Upravovať. Niektoré sú 3D (Blender), rastrové  

(GIMP, Paint.Net) a niektoré vektorové (Inkscape) 

 

 

 

Other: 

Programy, ktoré „sa nevošli“ do žiadnej kategórie 

 

 

 

 

Pokiaľ si chcete inštalovať niektoré z uvedených programov, je treba kliknúť do štvorčeka pred 

ním a inštalovanie programu sa vyberie. Po vyznačení všetkých vybraných programov, kliknite 

na tlačidlo Získajte svojho Ninite:  

 

Začne sa inštalovanie označených (vybraných) programov do vášho počítača podľa týchto 

pravidiel (pravidlá sú na preloženej stránke Ninite):  



 

Na svojom počítači môžete ďalej pracovať a Ninite sa postará o nainštalovanie vami 

vybraných programov. 

 


