
Zachytávanie snímok obrazovky 

Pri práci na počítači sa občas vyskytne situácia, že potrebujete zachytiť snímku obrazovky 

alebo jej časti pre ďalšie použitie (hlásenia o chybe, problém pri práci s programom, 

zaujímavá časť obrázku, ...). Existuje veľa programov, ktoré sú určené pre zachytávanie 

snímok obrazovky. Niektoré sú súčasťou operačného systému Windows, niektoré sú súčasťou 

prehliadačov a niektoré si môžete stiahnuť z internetu a nainštalovať. 

Použitie klávesu PrintScreen (PrtScr) 

Súčasťou klávesnice je kláves PrintScreen (niekedy označovaný PrtScr), ktorý je priamo 

určený na zachytávanie snímok obrazovky. Jeho použitie je jadnoduché: 

1. Ak chcete zachytiť celú obrazovku, stlačte kláves PrintScreen. 

2. Zachytená snímka obrazovky sa uloží do pamäte (schránky Windows) 

. 

3. Otvorte si program, v ktorom chcete zachytenú snímku použiť alebo upraviť (Skicár, 

WordPad, Gimp, ...). 



4. Vložte zachytenú obrazovku bežný spôsobom do otvoreného programu (Ctrl + V, 

Prilepiť, ...) 

. 

5. Pokiaľ chcete zachytiť snímku aktuálne otvoreného okna, stlačte kláves Alt a súčasne 

kláves PrintScreen 

. 

6. Vložte zachytenú snímku do programu, v ktorom ju chcete použiť alebo upraviť. 

Použitie programu Nástroj na vystrihovanie 

Program Nástroj na vystrihovanie je súčasťou operačného systému Windows. Pomocou 

tohto programu si môžete zosnímať ľubovoľnú časť obrazovky s ľubovoľným tvarom. Pre 

prácu s programom použite tento postup: 

1. Stlačte ikonu vyhľadávania  na Paneli úloh. 

2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte Nástroj na vystrihovanie (obvykle stačí aj časť 

tohto textu). 



3. Windows zobrazí aplikácie s najlepšou zhodou 

 
4. Kliknutím na najlepšiu zhodu sa program spustí: 

 
5. V prvom kroku je vhodné si zvoliť, čo budete snímať: 

 
6. Kliknutím na Nový obrazovka zbledne a pomocou kurzora môžete vyznačiť časť 

obrazovky, z ktorej chcete urobiť snímku . 



7. Program Nástroj na vystrihovanie zobrazí vystrihnutú snímku obrazovky a zároveň 

poskytne nástroje na jej úpravu:

 
8. Medzi zaujímavé nástroje patria: 

 Pero – umožňuje nastaviť farbu a ďalšie vlastnosti pera pre kreslenie po 

vystrihnutej snímke 

 Zvýrazňovač – umožňuje zvýrazniť časti vystrihnutej snímky 

 Guma – umožňuje vymazať prvky (čiary alebo zvýraznenie), ktoré ste vložili do 

vystrihnutej snímky 

9. Keď ste dokončili úpravy na vystrihnutej snímke, môžete si ju uložiť kliknutím na 

tlačidlo Uložiť výstrižok . 

 



10. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako, v ktorom môžete určiť priečinok, názov 

súboru a formát obrázku: 

 
11. Ukladanie dokončite kliknutím na tlačidlo Uložiť. 

Použitie programu Vystrihnúť a skicovať 

Program Vystrihnúť a skicovať bude nástupcom programu Nástroj na vystrihovanie. 

V súčasnosti sa ponúka možnosť tento program si vyskúšať pri spustení programu Nástroj na 

vystrihovanie:  

 

Je to nový program, s podobnými vlastnosťami a možnosťami ako má nástroj na 

vystrihovanie. Vzhľadom na to, že program je v štádiu testovania a posudzovania 

predpokladáme, že bližší a podrobnejší popis bude až v ďalšej verzii skrípt. 

Lightshot stiahnutie a inštalovanie 

Program Lightshot patrí medzi viacero programov, ktoré umožňujú vystrihnúť snímku 

obrazovky a následne ju upraviť a uložiť. Program si najskôr musíte stiahnuť z internetu 

a následne nainštalovať. Môžete použiť tento postup: 

1. Spustite si internetový prehliadač. 

2. Do vyhľadávacieho poľa Google napíšte Lightshot a stlačte Enter. 



3. Z vyhľadaných lokalít sa obvykle na prvé miesta dostanú stránky s odkazom: 

 
4. Kliknutím na domovskú stránku Lightshot sa zobrazia možnosti stiahnutia programu:

 
5. Pokiaľ používate program Windows, kliknite na tlačidlo Stiahnuť pre Windows 

a dokončite sťahovanie podľa použitého prehliadača.  

Inštalovanie programu Lightshot 

Program Lightshot si môžete nainštalovať ihneď po stiahnutí z internetu, priamo z použitého 

internetového prehliadača: 



- V prehliadači Firefox kliknite na modrú šípku vpravo hore:  

v ďalšom kroku, kliknite na stiahnutý inštalačný súbor 

 
- V prehliadači Google Chrome kliknite na stiahnutý inštalačný súbor, ktorý sa 

zobrazuje vľavo dolu:  

V oboch prípadoch sa spustí inštalovanie programu, ktoré si ako prvé vypýta oprávnenie na 

vykonávanie zmien v počítači (pri inštalovaní programov sa vykonávajú zmeny v počítači). 

Po kliknutí na Áno pokračujte takýmto postupom: 

1. Vyberte jazyk sprievodcu inštaláciou . 

2. Súhlaste s podmienkami licenčnej zmluvy (program je aktuálne zadarmo). 

3. Pokračujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou a dokončite inštaláciu kliknutím na 

tlačidlo Dokončiť:  

Poznámka: pokiaľ nenainštalujete program ihneď z prehliadača, môžete si ho nainštalovať 

inokedy z miesta, kde je uložený inštalačný program – obvykle je to priečinok Stiahnuté 

súbory. 

Použitie programu Lightshot 

Program je nastavený tak, že sa spustí pri spustení operačného systému Windows. Program 

„beží“ v operačnej pamäti a je nastavený na kláves PrintScreen (PrtScr). Stlačením tohto 

klávesu mierne stmavne obrazovka a čaká sa na vyznačenie časti obrazovky ťahaním myšou:  



  

 

 

Vpravo dolu sa zobrazia tlačidlá pre úpravu obrázku a tiež tlačidlá pre uloženie a zobrazenie 

obrázku.  Úpravu obrázku môžete robiť nasledovne: 

•  - kreslenie voľnou rukou 

•  - kreslenie rovných čiar 

•  - kreslenie šípiek 

•  - kreslenie obdĺžnikov 

•  - používanie zvýrazňovača 

•  - písanie textu 

•  - nastavenie farby (pre kreslenie a text) 

•  - vrátiť späť 

Obrázok môžete spracovať nasledovne: 

•  - nahrať na internet do prtnscr.com (získate adresu, ktorú môžete preposlať) 

•  - zdieľať na sociálnych sieťach 

•  - hľadať podobné obrázky v Google 

•  - vytlačiť na tlačiarni 

•  - kopírovať do pamäte 

•  - uložiť do počítača 

•  - ukončiť prácu s obrázkom 

 


