
Skicár – kreslenie obrázkov vo Windows 

Obrázky sa na počítačoch kreslia v dvoch základných režimoch: 

• Rastrové obrázky -  obrázok sa vykresľuje pomocou maličkých obrazových bodov 

(pixlov), pričom počet bodov určuje kvalitu a veľkosť obrázku (viac bodov = väčšia 

kvalita = väčší objem súboru) 

• Vektorové obrázky – obrázok sa vykresľuje pomocou matematických výrazov (čím 

zložitejší obrázok, tým zložitejšie výrazy) 

Pre tieto obrázky sú k dispozícii programy (aplikácie), ktoré umožňujú jednotlivé typy 

vytvárať a upravovať (editovať). V OS Windows je k dispozícii program (editor) s názvom 

Skicár, ktorý vie tvoriť a upravovať rastrové obrázky. 

Spustenie editora Skicár 

Program Skicár môžete spustiť z Panela úloh. 

1. Stlačte ikonu vyhľadávania  na Paneli úloh. 

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

3. Windows zobrazí aplikácie s najlepšou zhodou . 

4. Kliknutím myšou na aplikáciu Skicár sa aplikácia spustí. 

 

Práca s aplikáciou Skicár 

Skicár slúži na kreslenie a upravovanie rastrových obrázkov a má veľmi jednoduché 

rozhranie. V hornej časti grafického rozhrania sa nachádzajú dve karty: 

• Domov – na tejto karte sú k dispozícii zoskupenia nástrojov na kreslenie a úpravu 

obrázkov 

• Zobraziť – na tejto karte sú k dispozícii zoskupenia nástrojov pre zmenu zobrazenia 

obrázku 



Kreslenie pomocou nástrojov na karte Domov 

Na karte Domov sú k dispozícii zoskupenia nástrojov, ktoré sú určené na kreslenie a úpravu 

rastrových obrázkov: 

 

• Schránka – pomocou týchto nástrojov môžete kopírovať, vystrihnúť a prilepiť 

označenú časť obrázku (alebo prilepiť súbor z disku) 

• Obrázok – pomocou týchto nástrojov môžete označiť (vybrať) časť obrázku, orezať 

obrázok, zmeniť veľkosť a pod. 

• Nástroje – tu nájdete nástroje na kreslenie (ceruzka – štetec, kanvička na nalievanie 

farby, písanie textu, guma, ...) 

• Tvary – pomocou týchto nástrojov kreslíte preddefinované tvary objektov a určujete 

hrúbku a typ obrysu a možnosti výplne objektov 

• Farby – pomocou týchto nástrojov určujete farbu obrysu a farbu výplne 

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

– ich zoznam nájdete na záver tejto publikácie 

Vytvorenie nového obrázka 

Vytvorenie nového obrázkového súboru v spustenom programe Skicár môžete urobiť 

z ponuky Súbor. 

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

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

3. Teraz môžete začať kresliť obrázok. 

Kreslenie nového obrázka 

Pri vytvorení nového obrázku, môžete v prvom rade určiť jeho veľkosť:  

a) Na karte Domov kliknite na  nástroj Zmeniť 

veľkosť a skosiť. 



b) Zobrazí sa dialógové okno, ktoré vám ponúkne zmenu veľkosti obrázku: 

 
c) Pri nastavení veľkosti v pixeloch, môžete zmeniť veľkosť obrázku podľa počtu 

pixelov, pričom môžete zachovať / nezachovať pomer strán 

Po nastavení veľkosti obrázku môžete začať kresliť: 

Čiary kreslíme pomocou nástroja Ceruzka , vlastnosti ceruzky nastavujeme nástrojmi 

Štetce a Veľkosť , farbu čiary nastavujeme pomocou zoskupenia nástrojov Farba, 

pričom Farba 1 je farbou obrysu a Farba 2 je farbou výplne (pri stlačení pravého tlačidla na 

myši je to opačne). 

Pri kreslení môžete použiť zoskupenie nástrojov Tvary . 

Kliknutím na niektorý z týchto tvarov, sa tento označí a presunutím myši na obrázok môžete 

začať kresliť vybraný tvar: . 

Kým je nakreslený tvar ohraničený čiarkovanou čiarou, môžete ho ešte upravovať. Pokiaľ 



kliknete mimo kresleného tvaru, už ho nebudete môcť zmeniť.  Toto patrí 

medzi vlastnosti rastrových obrázkov. 

Uloženie obrázka 

Obrázok, 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 Skicár) 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. V poli Uložiť vo formáte vyberte formát súboru (png, jpg, gif, bmp, ...) 

4. Kliknite na Uložiť. 

5. 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 obrázkového editora 

Prácu s textovým editorom Skicár môžete skončiť viacerými postupmi. 

a) Stlačte na titulnom riadku tlačidlo Zavrieť. 

 
b) Na paneli ponúk stlačte tlačidlo Súbor a vyberte položku Skončiť.  

 


