
Práca s USB kľúčom 

Zariadenia na uchovávanie súborov 

Priečinky a súbory sú uložené na niekoľkých typoch médií. Medzi najviac používané médiá 

patria: Pevný (Hard) disk, sieťový disk, DVD, CD, USB kľúč, disketa, ... . 

Ukladanie priečinkov a súborov sa obvykle robí do „stromovej“ štruktúry (začína sa koreňom 

a sústava priečinkov a pod priečinkov sa postupne rozvetvuje). 

Priečinky a súbory  

Operačný systém Windows má všetky súbory uložené v stromovej štruktúre priečinkov. 

Stromovú štruktúru priečinkov si môžete zobraziť pomocou Prieskumníka: 

1. Na Paneli úloh nájdite ikonu Prieskumník a umiestnite na ňu kurzor myši. 

 
2. Kliknutím na ľavé tlačidlo myši sa otvorí okno Prieskumník. 

3. V ľavej časti okna Prieskumník sa zobrazia priečinky. 

 
4. Klikaním na šípky pri priečinkoch a pod priečinkoch sa postupne v ľavej časti okna 

zobrazuje ich stromová štruktúra. V tomto prípade nie zobrazené zriadenie USB disk, 

pretože nie je pripojené. 

5. Pripojením USB kľúča (vložením do USB portu) sa kľúč a jeho obsah zobrazí 

v Prieskumníkovi (pri prvom vložení sa obvykle inštaluje driver – ovládač kľúča).  

 



6. S USB kľúčom a jeho priečinkami môžete pracovať rovnako ako s priečinkami na 

pevnom disku. To znamená, že môžete vytvárať, mazať, presúvať a kopírovať súbory 

a priečinky podľa potreby. 

7. Dôležitou zmenou ale je, že to čo vymažete z USB kľúča sa nepresunie do koša ale sa 

nenávratne vymaže. 



Práca s CD(DVD) ROM 

CD(DVD) ROM je bežnou súčasťou stolných počítačov. Je aj súčasťou prenosných počítačov 

(Notebook, Laptop). V poslednej dobe ale prenosné počítače znížili svoju pracovnú výšku 

a mechanika CD(DVD) sa do konštrukcie prenosných počítačov už nezmestí. Preto je pri 

nových prenosných počítačoch niekedy potrebné kúpiť externú CD(DVD) mechaniku. Takto 

vyzerá Prieskumník PC, v ktorom nie je CD(DVD). 

 

Pri pripojení externej mechaniky potom bude Prieskumník zobrazovať toto: 

 

S jednotkou CD(DVD), môžete robiť úkony, na ktoré je určená. Obvykle ňou prehrávame 

Audio CD alebo DVD disky. Na diskoch CD a DVD môžu byť aj dátové súbory, s ktorými 

môžeme ďalej pracovať. Pre ukladanie dát na CD(DVD) potrebujeme špecializované 

programy určené na tzv. napaľovanie. 


