
Práca s Panelom úloh 

Panel úloh (často prezývaný „lišta“) umožňuje zrýchlenú (zjednodušenú) prácu s programami 

(aplikáciami) a nastaveniami OS Windows. Rozdeľuje sa akoby na niekoľko častí: 

• V ľavej časti sa nachádzajú možnosti práce s aplikáciami 

 

• V pravej časti sa nachádzajú možnosti nastavenia niektorých vlastností OS Windows 

 

• V strednej časti je možné uskutočniť nastavenie zobrazenia a správania sa samotného 

Panela úloh. 

Práca s aplikáciami pomocou Panela úloh 

Vľavo sa na paneli úloh nachádzajú dve dôležité tlačidlá: 

• Spustiť  - slúži na spustenie programu (aplikácie) 

• Hľadať  - slúži na hľadanie programu (aplikácie) 

S ich pomocou dokážeme nájsť a spustiť každý program (aplikáciu), ktorý máme 

nainštalovaný v počítači v OS Windows. 

Pokiaľ spustíme niektorý z nainštalovaných programov (postup spustenia programov nájdete 

v ďalšej časti textu), zobrazí sa tento na Paneli úloh a pod svojou ikonou má čiarku. 

 

Kliknutím na jeho ikonu sa program zobrazí na Pracovnej ploche. Ikony, ktoré pod sebou 

nemajú čiarku, sú ikony programov, ktoré sú na Paneli úloh v režime rýchleho spustenia. 

 Rýchle spustenie znamená, že program 

môžete z Panela úloh spustiť jedným kliknutím na ľavé tlačidlo myši. 

Pokročilá práca s Panelom úloh 

Pokiaľ ste skúsenejším používateľom OS Windows, môžete použiť pokročilejšie funkcie pre 

nastavenie a kontrolu OS Windows, pomocou tlačidla Spustiť: 



1. Položte kurzor myši na tlačidlo Spustiť  

2. Kliknite na pravé tlačidlo myši 

3. V kontextovej ponuke kliknite na funkciu, ktorú chcete použiť: 

 

Poznámka: Použitie uvedenej ponuky odporúčame len skúsenejším používateľom počítača. 

Dátum a čas 

Informácie o dátume a čase môžete nájsť na Paneli úloh, na jeho pravej strane.  

Zmena dátumu a času z Panela úloh 

Pokiaľ chcete zmeniť dátum a čas z Panela úloh použite nasledujúci postup: 

1. Na Paneli úloh (vpravo dolu) sa nachádza informácia o čase 

. 

2. Kliknutím ľavým tlačidlom myši na tento čas sa zobrazí kalendár aktuálneho mesiaca. 

3. Kliknutím pravým tlačidlom na Dátum a čas sa zobrazí kontextová ponuka, v ktorej 

kliknite na Upraviť dátum a čas. 



4. Pokiaľ máte práva správcu systému, môžete nastaviť dátum a čas a ďalšie parametre. 

Nastavenie jazyka a rozvrhnutia klávesnice 

V systéme Windows si môžete nastaviť rôzne jazyky a klávesnice podľa aktuálnej potreby. 

Ak píšete anglický (český) text môžete si nastaviť anglický (český) jazyk a klávesnicu. 

Zmena jazyka  

Zmenu jazyka môžete robiť pomocou tlačidla na Paneli úloh. 

1. Na Paneli úloh vpravo sa nachádza informácia o nastavenom jazyku 

.  

2. Kliknutím ľavého tlačidla na myši na tlačidlo so skratkou jazyka sa rozbalí ponuka 

všetkých inštalovaných jazykov . 

3. Myšou si vyberte jazyk a rozvrhnutie klávesnice (v slovenčine napr. QWERTZ alebo 

QWERTY) a potvrďte ho ľavým tlačidlom myši. 

Ak nemáte k dispozícii 

potrebné rozvrhnutie 

klávesnice môžete si ho 

nainštalovať: 

1. Kliknutím ľavého 

tlačidla myši na 

tlačidlo so 

skratkou jazyka sa 

rozbalí ponuka 

panela jazykov. 

2. Vybratím ponuky 

Predvoľba 

jazyka sa otvorí 

dialógové okno 

Nastavenia 

a karta Jazyk.  



3. Kliknite na jazyk, ku ktorému chcete pridať ďalšie rozloženie klávesnice. 

4. V ďalšom kroku kliknite na Možnosti. 

. 

5. V okne Nastavenie na karte Možnosti jazyka ... kliknite na pridanie klávesnice 

 
6. Nakoniec vyberte kliknutím myšou požadované rozloženie klávesnice. 

Nastavenie Panela úloh 

Panel úloh sa nastavuje kliknutím na pravé 

tlačidlo myši v jeho strednej časti: 

1. Položte kurzor myši na Panel úloh na 

miesto, kde nie je žiadna ikona (približne 

do stredu) 

2. Kliknite na pravé tlačidlo na myši 

3. V kontextovej ponuke si môžete vybrať 

rôzne nastavenia 

4. Pre nastavenia Panela úloh, kliknite na 

ponuku Nastavenia panela úloh (zobrazí 

sa dialógové okno Nastavenia a v ňom 

karta Panel úloh) 


