
Získavanie informácií z internetu 

Z internetu môžete získavať informácie prezeraním webových stránok. Na stránkach sú 

informácie v rôznych podobách (formátoch). Môžu to byť informácie: 

• Textové 

• Zvukové  

• Obrazové 

• Video 

Textových informácií je najviac (zaberajú najmenej miesta a najrýchlejšie sa načítavajú). 

Medzi bežné zdroje textových informácií patria stránky dennej tlače alebo rôznych 

magazínov. Ich internetové adresy obvykle korešpondujú s pomenovaním ich papierovej 

verzie: sme.sk, pravda.sk, cas.sk, urobsisam.sk, zivot.sk, .... Pokiaľ neviete akú adresu má 

časopis, ktorý hľadáte, použite na jej vyhľadanie vyhľadávač Google (google.sk). 

    

Zvukové informácie sa vyskytujú na rôznych stránkach, pričom typicky je to na stránkach 

internetových rozhlasových vysielaní. Ich adresy tiež obvykle korešpondujú s reálnymi 

rozhlasovými stanicami:  funradio.sk, radiorebeca.sk, jemne.sk, .... Pokiaľ neviete akú adresu 

má rozhlasové vysielanie, ktoré hľadáte, použite na jej vyhľadanie vyhľadávač Google 

(google.sk). Internetové rozhlasové vysielače ponúkajú okrem živého (live) vysielania aj tzv. 

streamy, ktoré vysielajú nepretržitý tok (stream) vybraného hudobného žánra. 

   

Obrazové informácie sa vyskytujú prakticky na každej web stránke. Sú tam vo forme 

kreslených obrázkov, fotografií, tlačidiel a ďalších grafických prvkov. 

Video informácie sa viacerých stránkach nachádzajú v podobe krátky video sekvencií, ktoré 

premietajú dôležité udalosti. Televízne spoločnosti majú na webe svoje stránky a na nich 

ponúkajú, živé vysielanie a tiež vysielanie z archívu. To znamená, že pokiaľ nestihnete 

niektorý diel obľúbeného seriálu, obvykle si ho môžete pozrieť na internete. Niekedy sú tieto 

služby podmienené zaplatením poplatku. Ich adresy tiež obvykle korešpondujú s reálnymi 

rozhlasovými stanicami: markiza.sk, joj.sk, ta3.com, nova.cz, .... Pokiaľ neviete akú adresu 

má televízne vysielanie, ktoré hľadáte, použite na jej vyhľadanie vyhľadávač Google 

(google.sk). 

       

 



Wikipedia 

Wikipedia je encyklopédia, ktorá je umiestnená na webe a umožňuje komukoľvek do nej 

prispievať a čítať vložené príspevky. Je sponzorovaná neziskovou organizáciou Wikimedia 

Foundation. Má 287 nezávislých jazykových vydaní vrátane slovenského. Wikipédia obsahuje 

popri článkoch encyklopedického typu aj články podobajúce sa almanachu, atlasu či stránky 

aktuálnych udalostí. Wikipédia je jedným z najpopulárnejších zdrojov informácií na webe s 

približne 13 miliardami zobrazení mesačne. 

Spustenie wikipedie 

1. Spustite si internetový prehliadač (Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, ...). 

2. Pokiaľ nemáte ako domovskú stránku nastavený vyhľadávač Google, napíšte do 

adresného poľa: google.sk 

3. Do vyhľadávacieho poľa Google napíšte wikipedia . 

4. Vo vyhľadaných lokalitách kliknite na vami vybranú verziu wikipédie (obvykle 

slovenskú verziu . 

5. Do vyhľadávacieho poľa (vpravo hore) napíšte, čo hľadáte (napr. Ľudovít Štúr): 

 
6. Zobrazia sa informácie o žiadaných informáciách napr.: 

 
7. Tieto informácie si môžete prečítať a v prípade potreby z nich urobiť: knihu, pdf 

dokument alebo pripraviť verziu pre tlač:  

8. V ľavom stĺpci wikipedie nájdete viac možností, ako len spracovanie do knižnej 

podoby. 

Poznámka: Wikipedia nie je recenzovaná, to znamená, že nie všetky informácie, ktoré ponúka 

zodpovedajú pravde. 

 


