
Práca na internete 

Základné pojmy 

Internet je celosvetová počítačová sieť. Aby ste mohli využívať všetko, čo vám internet 

ponúka, musíte mať počítač, ktorý je pripojený do 

siete a je na ňom vhodné programové 

vybavenie. Počítač musí mať také programové 

vybavenie, ktoré vie s internetom nadviazať 

spojenie.  

World Wide Web (WWW alebo W3) je 

sieťová informačná služba vychádzajúca z 

internetu a ponúkajúca systém zbierania 

informácií vo forme hypertextových 

multimédií. Web ponúka metódu zobrazenia 

informácií rôznych formátov. 

Pripojenie do internetu vám zabezpečí poskytovateľ internetového pripojenia (ISP - 

Internet Service Provider). V našich podmienkach sú poskytovateľmi internetového pripojenia 

napríklad firmy T-Com, Orange, UPC a iné. 

Na prehľadávanie stránok vystavených v sieti WWW budete potrebovať špeciálny program, 

tzv. webový prehliadač (browser). Medzi najrozšírenejšie patria Edge, Google Chrome, 

Mozilla Firefox a Opera.  

Otvorenie programu na prezeranie Internetu 

Prehliadač web stránok Edge je súčasťou operačného systému Windows 10, a preto sa 

budeme podrobnejšie venovať tomuto programu.  

Spustenie programu Edge  

1. Na ploche operačného systému Windows 10 kliknite (dvojklikom) na ikonu programu 

Edge , alebo stlačte tlačidlo Edge na paneli úloh . 

2. Edge sa spustí a ukáže vám domovskú stránku. 

Usporiadanie a štruktúra adries Web 

V internete pracuje veľa  serverov a na nich je uložené veľké množstvo Web stránok. Každá 

stránka má svoju adresu (URL – Uniform Resource Locator – jednoznačný lokalizátor 

zdrojov).  

Adresa môže vyzerať napríklad takto: http://www.uniza.sk  



Je rozdelená do troch častí. Prvá časť sú iba znaky http:. Tieto písmená označujú jazyk 

(protokol), ktorým sa dohovára váš počítač so serverom (slúži na prenos WWW stránok). 

V našom prípade ide o Hyper Text Transfer Protocol, ktorý sa používa na prenos rôznych 

typov súborov. Existujú aj iné protokoly, napr. ftp (File Transfer Protocol), ktorý sa používa 

pre prenos súborov. Ďalšia časť je umiestnená medzi // a / (v našom prípade www.uniza.sk) a 

nazýva sa doménová adresa. Určuje server, počítač, na ktorom je požadovaná stránka 

vyhotovená. V tejto časti adresy býva niekoľko slov oddelených od seba bodkou. 

Doménová adresa sa číta odzadu. Posledná skupina znakov (doména najvyššej úrovne) 

označuje krajinu, kde sa server nachádza. V našej adrese sa server nachádza v Slovenskej 

republike (sk). Pre Anglicko sa používa skratka uk, pre Nemecko de. Napríklad v USA sú 

servery rozdelené podľa oblastí pôsobenia, preto sa v adresách zahraničných (ale aj 

niektorých našich) stránok stretávame so skratkami edu (oblasť vzdelávania), gov (vládne 

inštitúcie), com (komerčné firmy) atď.  

Druhá časť doménovej adresy odzadu určuje organizáciu, ktorej server patrí. V tomto prípade 

ide o Žilinskú univerzitu (uniza). Pokiaľ sú pred touto časťou ešte nejaké skratky, väčšinou 

odpovedajú ďalším organizačným celkom inštitúcie, ktorej server patrí (www - World Wide 

Web). 

Zobrazenie vybranej Web stránky 

Adresu stránky, ktorú si chcete prezrieť, napíšte do poľa Adresa prehliadača Edge a akciu 

potvrďte klávesom Enter  alebo tlačidlom Prejsť.  

V prípade, že chcete stránku prezerať na novej karte prehliadača Edge, po napísaní adresy do 

poľa Adresa stlačte kombináciu klávesov Alt+Enter . Ak ide o chránené webové sídlo, 

musíte pre prístup ku stránke zadať používateľské meno a heslo. 

Váš prehliadač nadviaže spojenie s príslušným serverom. Po čase sa požadovaná stránka 

načíta a jej obsah sa zobrazí v okne prehliadača. Načítanie stránky trvá niekedy dlhší čas. 

Záleží na rýchlosti pripojenia a na obsahu stránky. Buďte preto trpezliví. 

Pokiaľ sa stane, že sa miesto očakávanej stránky objaví oznámenie o chybe, skontrolujte 

správnosť zadanej adresy. Pokiaľ je v poriadku, pokúste sa ju načítať znovu kliknutím na 

tlačidlo Obnoviť  umiestneného vľavo od poľa Adresa. Toto tlačidlo 

používajte aj v prípade, že pracujete so stránkou, ktorej obsah sa často mení, pretože pre 

zvýšenie efektivity pripojenia do Internetu sa obsah stránky často načítava z časti pevného 

disku nazvaného Cache a nie priamo z webového sídla. Cache dočasných súborov webového 



prehliadača je miesto na pevnom disku, ktoré je vyčlenené na uchovávanie nedávno 

navštívených webových stránok.  

Internetový prehliadač vám pri prezeraní stránky dá najavo, či je pripojenie na stránku 

zabezpečené. V prehliadači Edge poznáte zabezpečenú stránku podľa zeleného zámku 

vpravo od poľa Adresa a textu https . Ak kliknete na 

zámok alebo chybové hlásenie v mieste zámku, zobrazia sa vám informácie o zabezpečení - 

šifrovaní stránky . Šifrovanie sa snaží o „znečitateľnenie“ dokumentu pre toho, komu nie je 

určený – ide teda o utajenie obsahu pre neautorizované osoby. Niektoré servery nemajú 

šifrované všetky prenosy, ale iba proces prihlasovania sa (teda login (prihlasovacie meno) a 

heslo sa prenesú zašifrovane, ale ostatné texty v čitateľnom tvare).  

Zobrazenie domovskej stránky 

Domovskou stránkou nazývame web stránku, ktorá sa automaticky zobrazí po otvorení 

prehliadač. Na aktuálnej karte môžete domovskú stránku zobraziť kedykoľvek po stlačení 

tlačidla Domovská stránka . 

Adresa domovskej stránky je uložená na karte Nastavenia, ktorú otvoríte výberom ponuky 

Nastavenia a ďalšie možnosti  na paneli ponúk. Na karte 

Nastavenia v položke  Otvárať v prehliadači Windows 

Edge, kliknite na Úvodná stránka. V ďalšej ponuke kliknite na Konkrétna stránka alebo 

stránky  . V rozbalenej ponuke, zadajte URL adresu 

a kliknite na Uložiť.  

Zobrazenie domovskej stránky  

1. V otvorenom prehliadači Edge stlačte tlačidlo Domovská stránka . 

2. Na karte prehliadača sa zobrazí stránka, ktorej adresa bola označená ako domovská 

stránka. 



Ukončenie práce s prehliadačom 

Prácu s prehliadačom môžete ukončiť podobne, ako ukončujete prácu s inými aplikáciami. 

Stačí, keď stlačíte tlačidlo Zavrieť na hlavnej lište. Ak je v prehliadači otvorených niekoľko 

kariet, môžete ich zatvárať postupne, alebo môžete zavrieť všetky karty prehliadača súčasne. 

1. Na hlavnom palenli stlačte tlačidlo Zavrieť . 

2. Aplikácia Edge sa ukončí. 

Špeciálne stránky na vyhľadávanie podľa kritérií 

Na internete nájdete odpoveď na mnohé otázky, len musíte vedieť kde ju máte hľadať. Tento 

problém môžete vyriešiť pomocou nástrojov internetu, ktoré vám vyhľadanie konkrétnej 

informácie môžu uľahčiť - pomocou vyhľadávacích služieb. 

Vyhľadávače sú špeciálne servery, ktoré prehľadávajú web a informácie o stránkach si 

ukladajú do svojho zoznamu (do databázy). Pokiaľ hľadáte informácie pomocou 

vyhľadávačov, neprezeráte celý internet, ale iba databázu zvoleného vyhľadávača. 

Vyhľadávacie servery sa od seba dosť odlišujú (rozsahom databázy, ponúkanými službami a 

aj tým, z ktorej časti stránky informácie čerpajú). Dajú sa zhruba rozdeliť do dvoch skupín - 

katalógové a textové. Dnes ale väčšina vyhľadávačov obe možnosti  kombinuje. 

Katalógové servery zaraďujú stránky do svojej databázy podľa ich obsahu. Prepojenia sa do 

zoznamu pridávajú ručne 

(zariadi to prevádzkovateľ 

serveru, alebo autor stránky). 

Tieto vyhľadávače pokrývajú 

menšiu časť webu, ale nájdené 

stránky väčšinou odpovedajú 

typu hľadanej informácie. 

Textové (niekedy tiež označované ako indexové) vyhľadávače svoju databázu rozširujú 

pomocou programu, ktorý prechádza webom a pri slovách, ktoré poznajú, si uložia URL 

stránku, na ktorej sa slovo vyskytuje. Textové služby majú vo svojich databázach viac 

stránok. Pretože stránky zaraďuje program, často sa stane, že nájdené stránky nemusia 

hľadanú informáciu obsahovať. 

 


