
YouTube – vlož enie videa  

YouTube je databáza video súborov (väčšinou krátkych), ktorá je umiestnená na internete. 

Youtube má internetovú adresu: www.youtube.com. Na tejto adrese sa nachádza obrovské 

množstvo video súborov, ktoré tam môže nahrať ľubovoľný (zaregistrovaný) používateľ. 

Zaregistrovať sa môže hocikto, pričom majitelia Google účtu sú považovaní za 

zaregistrovaných, pretože YouTube patrí medzi Google aplikácie. Každý zaregistrovaný 

používateľ môže svoje video súbory zdieľať s inými používateľmi YouTube. 

Prihlásenie do YouTube 

Spustite si internetový prehliadač, do adresného poľa napíšte www.youtube.com a stlačte 

Enter. Pokiaľ nie ste prihlásení YouTube alebo inej Google aplikácii, zobrazí sa: 

 

Kliknite na text PRIHLÁSIŤ SA. V ďalšom okne kliknite na účet, ktorý chcete použiť: 

 

Pokiaľ nemáte účet v Google, kliknite na Použiť iný účet a ďalej na Vytvoriť účet. Po 

vytvorení účtu sa prihláste do aplikácie YouTube. Po úspešnom prihlásení sa zobrazí napr.: 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


  

Vloženie video súboru 

Pri vkladaní video súborov, kliknite najskôr na tlačidlo s obrázkom kamery: 

 

V ďalšom kroku si vyberte položku Nahrať video:  a vyberte zo 

svojho disku video, ktoré chcete umiestniť na YouTube alebo video súbory presuňte myšou 

do určeného priestoru: 

   

Zobrazí sa okno so stavom spracovania nahrávaného video súboru: 



 

Po dokončení sťahovania a spracovania súbor dokončite akciu kliknutím na Publikovať: 

 

Zobrazí sa okno s adresou vášho uloženého videa v YouTube: 

 

Prehľad vložených video súborov 

Vaše vložené a publikované video súbory sa nachádzajú položke Môj kanál. Do svojho 

kanála poskytovaných video súborov sa dostanete kliknutím na ikonu svojho profilu (buď je 

to obrázok alebo písmeno). Zobrazí sa ponuka, v ktorej kliknite na položku Môj kanál.  



 

Zobrazí sa zoznam vašich video súborov umiestnených v YouTube: 

 

Prehrávanie video súboru spustíte kliknutím na jeho zmenšený obrázok. 

YouTube – u prava videa  

Vaše video súbory, ktoré máte uložené na YouTube v položke Môj kanál môžete upravovať 

v online editore YouTube. Tento editor umožňuje len jednoduché úpravy. V prvom kroku sa 

musíte prihlásiť do YouTube. 

Prihlásenie do YouTube 

Spustite si internetový prehliadač, do adresného poľa napíšte www.youtube.com a stlačte 

Enter. Pokiaľ nie ste prihlásení YouTube alebo inej Google aplikácii, zobrazí sa: 

http://www.youtube.com/


 

Kliknite na text PRIHLÁSIŤ SA. V ďalšom okne kliknite na účet, ktorý chcete použiť: 

 

Pokiaľ nemáte účet v Google, kliknite na Použiť iný účet a ďalej na Vytvoriť účet. Po 

vytvorení účtu sa prihláste do aplikácie YouTube. Po úspešnom prihlásení sa zobrazí napr.: 

 

Prehľad vložených video súborov 

Vaše vložené a publikované video súbory sa nachádzajú položke Môj kanál. Do svojho 

kanála poskytovaných video súborov sa dostanete kliknutím na ikonu svojho profilu (buď je 

to obrázok alebo písmeno). Zobrazí sa ponuka, v ktorej kliknite na položku Môj kanál.  



 

Zobrazí sa zoznam vašich video súborov umiestnených v YouTube: 

 

Prehrávanie video súboru spustíte kliknutím na jeho zmenšený obrázok. 

Úprava video súboru 



Video súbory môžete upravovať v editore Štúdio YouTube, ktorý je zatial ešte stále v Beta 

verzii. Vstup do štúdia je kliknutím na tlačidlo ŠTÚDIO YOUTUBE (BETA). 

 

Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazia vaše video súbory 

a ponuka v ľavej časti obrazovky. Kliknite na ikonu pre 

Videá.  

V ďalšom kroku kliknite na video, ktoré chcete upraviť, 

zobrazí sa: 

 

Kliknite na ikonu Editor. Následne sa zobrazí video editor: 

 

V editor môžete robiť len jednoduché úpravy, napr. rozdeliť video. Kliknutím na tlačidlo 

ZOSTRIHAŤ, sa v spodnej časti obrazovky objaví ponuka: 

 



Ponuka ROZDELIŤ bude aktívna, keď potiahnete časovú značku na miesto, kde chcete urobiť 

strih.  Kliknutím na ROZDELIŤ sa zobrazí modrá čiara . 

Posúvaním modrej čiary myšou môžete určiť, ktorá časť videa sa má vymazať a ktorá zostať. 

 Po ohraničení videa, ktoré má zostať zachované, kliknite na 

ponuku UKÁŽKA. Presuňte kurzor myši na video a kliknutím na tlačidlo spustiť sa spustí 

ukážka zostrihaného video súboru. 

 

Pokiaľ vám vyhovujú urobené zmeny, kliknite na tlačidlo ULOŽIŤ. Majte pritom na pamäti, 

že vaše pôvodné video sa nenávratne zmení. Ukladanie upraveného videa môže prebiehať 

dlhšiu dobu. Video editor vás o tomto upozorňuje: 



 

 

 


