
Pracovná plocha 

Ikony na Pracovnej ploche 

Na pracovnej ploche systému Windows sa nachádza niekoľko základných ikon, ktoré môžete 

vyberať, presúvať a pomocou nich otvárať ďalšie pracovné okná. Ikony na pracovnej ploche 

predstavujú nejakú položku. Medzi často zobrazované ikony zaraďujeme: Kôš, program, 

odkaz na program, priečinok, odkaz na priečinok, .... 

 

Práca s ikonami na pracovnej ploche 

Ikony na Pracovnej ploche môžete premiestňovať podľa potreby. 

1. Umiestnite kurzor myši na ikonu, s ktorou chcete pracovať. 

2. Kliknutím na ľavé tlačidlo myši sa vybraná ikona označí  (zmení sa 

mierne jej farba a orámuje sa). 

3. Pokiaľ podržíte ľavé tlačidlo myši na ikone stlačené, môžete pohybom myši presúvať 

ikonu po Pracovnej ploche. 

4. Po uvoľnení tlačidla zostane ikona na tom mieste, kde ste ju presunuli myšou. 

Otvorenie súboru z pracovnej plochy 

Na pracovnej ploche môžete mať uložené súbory alebo odkazy na ne. Ich otvorenie môžete 

robiť priamo z Pracovnej plochy.  

1. Umiestnite kurzor myši na ikonu súboru, ktorý chcete otvoriť. 

2. Dvojitým kliknutím na ľavé tlačidlo myši sa otvorí súbor v aplikácii, ktorá je určená 

na jeho editovanie. 

Otvorenie priečinku z pracovnej plochy  

Na pracovnej ploche môžete mať uložené priečinky alebo odkazy na ne. Ich otvorenie môžete 

robiť priamo z Pracovnej plochy.  



1. Umiestnite kurzor myši na ikonu priečinku, ktorý chcete otvoriť. 

2. Dvojitým kliknutím na ľavé tlačidlo myši sa priečinok otvorí. 

Otvorenie aplikácie z pracovnej plochy 

Na pracovnej ploche môžete mať uložené aplikácie (programy) alebo odkazy na ne. Ich 

otvorenie môžete robiť priamo z Pracovnej plochy.   

1. Umiestnite kurzor myši na ikonu odkazu na aplikáciu, s ktorou chcete pracovať. 

2. Dvojitým kliknutím na ľavé tlačidlo myši sa aplikácia otvorí. 

Postup vytvorenia ikony odkazu na program  

Na pracovnej ploche si môžete vytvoriť ikonu odkazu na súbory, priečinky alebo programy. 

1. Na pracovnej ploche presuňte kurzor myši na miesto, na ktorom sa nenachádza žiadna 

ikona. 

2. Stlačením pravého tlačidla na myši sa objaví kontextové menu. 

 
3. Vyberte položku Nový. 

4. Z ďalšieho menu vyberte položku Odkaz. 

 



5. V dialógovom okne Vytvoriť odkaz stlačením tlačidla Prehľadávať nájdite v 

počítači program, na ktorý chcete vytvoriť odkaz. 

 

Popis okna aplikácií  

Okno aplikácie sa delí na niekoľko častí s odlišnými úlohami a vyjadrovacími schopnosťami. 

V titulnom riadku je názov editovaného súboru, názov aplikácie (Poznámkový blok, Skicár, 

...) a tlačidlá na prácu s oknom (Minimalizovať, Maximalizovať, Zavrieť). Panel 

s ponukami ponúka rôzne tlačidlá s ďalšími ponukami na editovanie súboru (Súbor, Úpravy, 

Zobraziť, Pomocník, ...). Panel s nástrojmi poskytuje nástroje, vďaka ktorým môžete priamo 

pracovať so súborom (Otvoriť, Uložiť, Kopírovať, Prilepiť, ...). 

 

Stavový riadok obsahuje informácie, ktoré sú špecifické pre každú aplikáciu. V prípade, že 

množstvo zobrazovaných informácií je väčšie, než sa vojde do okna aplikácie, máte k 

dispozícii lištu s posuvníkom. Pomocou tejto lišty sa môžete pohybovať v okne aplikácie. 

Pohybovať sa môžete pomocou posuvníka alebo stláčaním šípok na krajoch lišty. 

Práca s oknami aplikácií  

Veľkosť okna aplikácie si môžete upraviť podľa vlastných potrieb. Na titulnom riadku vpravo 

sa nachádzajú tri tlačidlá. Prvé tlačidlo zľava umožňuje okno „minimalizovať“, t. j. uložiť ho 

na Panel úloh. Stredné tlačidlo umožňuje okno „maximalizovať“, t. j. otvoriť ho na celú 

plochu monitora. Posledné tlačidlo slúži na zatvorenie okna aplikácie. 

 

Pokiaľ okno aplikácie nie je zobrazené na celej obrazovke, môžete meniť jeho veľkosť 

pomocou myši. Robíte to tak, že nastavíte kurzor myši na ten okraj, prípadne roh okna, ktorý 

chcete posúvať. Pri správnom nastavení sa kurzor zmení na dve šípky, ktoré označujú smery 



zmenšenia, alebo zväčšenia okna. Stlačením a pridržaním ľavého tlačidla myši, môžete 

pohybom myši meniť veľkosť okna. 

Prepínanie medzi oknami aplikácií  

Programov (aplikácií) môžete mať otvorených niekoľko súčasne. Prepínanie medzi nimi 

môžete robiť pomocou Panela úloh, na ktorom sú zobrazené všetky spustené aplikácie. 

Kliknutím na niektorú z nich, ju zobrazíte na monitore. 

 

Iný spôsob prepínania medzi aplikáciami je pomocou dvojice klávesov Alt a Tab. Súčasným 

stlačením oboch klávesov (kláves Alt o niečo skôr) sa zobrazia všetky spustené aplikácie. 

Podržaním klávesu Alt a postupným stláčaním klávesu Tab sa môžete prepnúť do ľubovoľnej 

spustenej aplikácie. 

 


