
Práca s textovým editorom 

V systéme Windows sa nachádzajú dva textové editory (aplikácie), ktoré sa inštalujú v rámci 

základnej inštalácie Windows. Editor s názvom Poznámkový blok slúži na písanie 

a ukladanie krátkych textov bez obrázkov. Editor s názvom WordPad slúži na písanie 

dokumentov s možnosťou vkladania obrázkov a editovania (úpravy) textu. 

Spustenie editora Poznámkový blok 

Program Poznámkový blok môžete spustiť z Panela úloh. 

1. Stlačte ikonu vyhľadávania  na Paneli úloh. 

2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte Poznámkový blok (obvykle stačí aj časť tohto 

textu). 

3. Windows zobrazí aplikácie s najlepšou zhodou . 

4. Kliknutím myšou na aplikáciu Poznámkový blok sa aplikácia spustí. 

 

Práca s aplikáciou Poznámkový blok 

Poznámkový blok slúži na písanie a ukladanie krátkych textov a preto má veľmi jednoduché 

rozhranie. V mieste kde bliká kurzor môžete začať písať svoj text pomocou stláčania klávesov 

na klávesnici. V hornej časti grafického rozhrania sa nachádza panel s ponukami, ktoré 

umožňujú jednoduché editovanie (úpravu) textu a prácu s vytvoreným súborom.  

Poznámkový blok – ponuka Súbor 

V ponuke súbor sú k dispozícii nasledujúce položky 

• Nový – otvorí sa nový prázdny súbor 

• Nové okno – otvorí sa ďalšie okno pre Poznámkový blok 

• Otvoriť – zobrazí sa dialógové okno pre nájdenie otvorenie súboru 



• Uložiť – pri prvom ukladaní za zobrazí dialógové okno pre ukladanie súboru, pri 

druhom a ďalšom ukladaní sa súbor uloží na to isté miesto na disku a s tým istým 

názvom bez ďalšieho pýtania 

• Uložiť ako – zobrazí sa dialógové okno pre ukladanie súboru, ktoré umožní uložiť 

súbor na iné miesto alebo pod iným názvom 

 

• Nastavenie strany – zobrazí sa dialógové okno nastavenia strany pri tlači 

 



• Tlačiť – zobrazia sa možnosti tlače súboru 

 

• Skončiť – ukončenie práce s aplikáciou Poznámkový blok 

Poznámkový blok – ponuka Upraviť 

V ponuke Upraviť máte možnosť upravovať napísaný text pomocou týchto položiek: 

• Zrušiť zmenu – zrušenie vykonanej zmeny 

• Vystrihnúť – označený text zobrať a vložiť do schránky (pamäte) 

• Kopírovať – označený text vložiť do schránky (pamäte) 

• Prilepiť – text, ktorý máte v schránke (pamäti) vložiť na miesto, kde sa nachádza 

kurzor 

• Odstrániť – odstrániť (vymazať) označený text 

• Hľadať cez Bing – hľadať na internete pomocou vyhľadávača Bing 

• Hľadať – nájsť v texte prvý výskyt preddefinovaného slova (výrazu) smerom nadol 

• Hľadať ďalej – nájsť v texte ďalší výskyt preddefinovaného slova (výrazu) smerom 

nadol 

• Hľadať predchádzajúce – nájsť v texte výskyt preddefinovaného slova (výrazu) 

smerom nahor 

• Nahradiť – nájsť v texte slovo a nahradiť ho iným 

• Prejsť na – presunúť kurzor na určený riadok 

• Vybrať všetko – označiť celý text 

• Čas alebo dátum – vložiť do textu aktuálny čas a / alebo dátum 

Poznámka: pri práci s aplikáciami Windows môžete používať tzv. horúce klávesy (Hot Keys) 

– ich zoznam nájdete na záver tejto publikácie 

Spustenie textového editora WordPad 

Textový editor WordPad si môžete spustiť z Panela úloh. 



1. Stlačte ikonu vyhľadávania  na Paneli úloh. 

2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte WordPad (obvykle stačí aj časť tohto textu). 

3. Windows zobrazí aplikácie s najlepšou zhodou 

 
4. Kliknutím myšou na aplikáciu WordPad sa aplikácia spustí. 

 

Otvorenie textového súboru 

Otvorenie textového súboru v spustenom programe WordPad môžete urobiť z ponuky 

Súbor. 

1. V programe WordPad stlačte na paneli ponúk tlačidlo Súbor. 

2. Z ponuky vyberte položku Otvoriť (Ctrl + O) . 



3. V dialógovom okne pre otvorenie súboru nájdite miesto na disku, kde sa súbor 

nachádza. 

 
4. Označte súbor kliknutím na myši. 

5. Otvorte súbor kliknutím na tlačidlo Otvoriť. 

Práca s textovým editorom WordPad 

Text do súboru v textovom editore vkladáte pomocou stláčania klávesov na klávesnici. Pri 

jeho úprave (editovaní) môžete použiť nasledovné pomôcky: 

• Jedným kliknutím na myši presuniete kurzor myši na miesto, kde sa nachádzate. 

• Stlačením ľavého tlačidla na myši a potiahnutím myši vľavo alebo vpravo označíte 

časť textu (tlačidlo je potrebné potom pustiť). 

• Dvojitým kliknutím na myši (rýchlo za sebou) označíte slovo, na ktorom sa nachádza 

kurzor myši. 

• Trojitým kliknutím na myši (rýchlo za sebou) označíte odsek, na ktorom sa nachádza 

myš. 

• Jedným kliknutím na myši označíte riadok, vedľa ktorého je kurzor myši. 

• S označenými časťami textu (slovo, riadok, odsek, ...) môžete robiť rôzne úpravy 

pomocou nástrojov na karte Domov. 

WordPad – nástroje karty Domov 

Karta Domov ponúka nástroje na úpravu textu v dokumente: 

 



Jednotlivé zoskupenia nástrojov umožňujú: 

• Schránka – umožňuje skopírovať, vystrihnúť a prilepiť označenú časť textu 

• Písmo – umožňuje meniť vlastnosti označeného textu (typ písma, veľkosť, rez písma, 

farbu, ...) 

• Odsek – umožňuje meniť vlastnosti označených odsekov (odsadenie, zarovnanie, 

medzery, ...) 

• Vložiť – umožňuje vložiť do textu obrázok, kresbu, dátum a čas, objekt. 

• Úpravy – umožňuje hľadať text, nahradiť text alebo označiť (vybrať) všetko 

v dokumente 

Poznámka: pri práci s aplikáciami Windows môžete používať tzv. horúce klávesy (Hot Keys) 

– ich zoznam nájdete na záver tejto publikácie 

Vytvorenie nového textového súboru 

Vytvorenie nového textového súboru v spustenom programe WordPad môžete urobiť 

z ponuky Súbor. 

1. V programe WordPad stlačte na paneli ponúk tlačidlo Súbor. 

2. Z ponuky vyberte položku Nové (Ctrl+N) . 

3. Teraz môžete začať písať text dokumentu. 

Uloženie textového dokumentu 

Dokument, s ktorým práve pracujete si môžete uložiť niekoľkými postupmi. Pri ukladaní 

môžete určiť, na ktoré miesto na disku (do ktorého priečinku) sa má súbor uložiť.  

a) Na paneli s rýchlym prístupom stlačte tlačidlo Uložiť (obrázok diskety) 

. 

b) Stlačte kombináciu klávesov Ctrl a S (súčasne). 

c) Na paneli ponúk stlačte tlačidlo Súbor a vyberte položku Uložiť (Ctrl+S) 

. 



Pri ukladaní súborov (nielen v programe WordPad) platia nasledovné postupy: 

1. Ak ukladáte nový ešte nepomenovaný súbor, tak sa pri všetkých postupoch objaví 

dialógové okno Uložiť ako. 

  
2. V poli Názov súboru: zadajte názov súboru. 

3. Kliknite na Uložiť. 

4. Ak ukladáte súbor, ktorý ste si otvorili z disku, tak sa súbor uloží na to isté miesto 

a s tým istým menom bez ďalších otázok. 

Zatvorenie textového editora 

Prácu s textovým editorom WordPad môžete skončiť viacerými postupmi. 

a) Stlačte na titulnom riadku tlačidlo Zavrieť. 

 
b) Na paneli ponúk stlačte tlačidlo Súbor a vyberte položku 

Skončiť.  

  



 


