
Základná obsluha počítača 

Informatika 

veda, ktorá sa zaoberá štruktúrou, spracovaním a využitím informácií. Spracovaním 

informácií sa chápe ich zber, ukladanie, zobrazovanie, triedenie a výber, prenos... 

Informácie 

o fakty, vedomosti a skúsenosti, ktoré ľudstvo zbiera, zaznamenáva a odovzdáva ďalej 

o sú to údaje, ktoré určitým spôsobom zmenšujú nevedomosť príjemcu; sú pre neho 

nové 

Informačná spoločnosť 

o spoločnosť, v ktorej sa využívanie prostriedkov informačno-komunikačných 

technológií (IKT) stáva bežným postupom pri zbere, spracovaní a prezentovaní 

informácií. 

o Informácie sa stávajú tovarom; IKT ovplyvňujú život každého jednotlivca. 

Základné pojmy  

Počítač /PC – personal computer/ 

je technické zariadenie /hardver/, ktoré prostredníctvom programov /softver/ umožňuje 

vykonávanie rôznych úloh a funkcii. Napríklad umožňuje písanie dokumentov, výpočty, 

kreslenie obrázkov, prezeranie si fotografii, posielanie elektronických správ, hľadanie 

informácii cez internet, zábavu, počúvanie hudby a tak ďalej. 

Zároveň počítač slúži aj na uschovávanie údajov. 

Hardvér 

je súbor jednotlivých technických častí počítačovej zostavy, ktoré plnia rôzne funkcie a sú 

navzájom káblovo poprepájané . 

Hlavné a nevyhnutné časti počítačovej zostavy sú: 

skrinka počítača – skrýva v sebe technické zariadenia, ktoré zabezpečujú hlavné funkcie 

počítača 

monitor – slúži na zobrazenie údajov 

klávesnica – prostredníctvom sady tlačidiel zabezpečuje komunikáciu s počítačom 

Prídavné zariadenia: 

tlačiareň – je zariadenie pre tlač dokumentov, obrázkov, grafov a iných výstupov. Základné 

druhy tlačiarní: čiernobiela a farebná. Dôležitou súčasťou tlačiarne je náplň tkz. toner. 



skener – je technické zariadenie, ktoré umožňuje prenos dokumentov, obrázkov , fotografii 

z papiera do počítača (do elektronickej podoby) a následne umožňuje ich tlač z počítača na 

tlačiareň. S pomocou skenera si ľahko môžeme vytlačiť napr. fotografie najbližších doma na 

tlačiarni. 

Pamäťové médiá alebo kde sa uchovávajú údaje 

Aby počítač mohol vykonávať funkcie programov, aby mohol uchovávať údaje, potrebuje 

„pamäť“, kde si všetky pokyny programov alebo naše údaje ukladá. Základom pamäťovej 

jednotky počítača sú: 

pevný disk – je pevnou súčasťou skrinky počítača, má svoju veľkosť / kapacitu/ a tá určuje 

aké množstvo údajov je schopný v sebe uchovať. Od kapacity pevného disku závisí aj 

možnosť využívania rôznych programov, napríklad obľúbené hry na svoje spustenie vyžadujú 

pomerne vysokú kapacitu disku. 

disketová mechanika – je súčasťou skrinky počítača, a zabezpečuje čítanie alebo zapisovanie 

údajov z diskety 

disketa – je prenosná pamäť, využíva sa na prenos údajov z jedného počítača na druhý alebo 

na archiváciu údajov. Nedostatkom diskety je, že sa ľahko poškodí, čo znamená stratu údajov 

na nej uložených. 

CD mechanika - je tiež súčasťou skrinky počítača a zabezpečuje čítanie alebo zapisovanie 

(napaľovanie) údajov z CD-čka 

CD – je prenosná pamäť, má vysokú kapacitu, slúži na prenos údajov a ich archiváciu, je 

pomerne odolné voči poškodeniu, preto je vhodným pamäťovým médiom na dlhšie 

uschovávanie dát. Na CD môžete uložiť rôzne typy súborov: texty, výpočty, hudbu, obrázky, 

filmy, fotografie. 

USB kľúč – je prenosné pamäťové médium, slúži na prenos údajov, má minimálne rozmery, 

vysokú kapacitu, ľahko sa s ním manipuluje, preto sa stáva veľmi obľúbeným. Pre jeho 

použitie je nevyhnutné mať na počítači USB výstup. USB výstup je pri súčasných 

počítačových zostavách bežnou výbavou. 

Softvér 

je programové vybavenie počítača. Program zabezpečuje vykonávanie funkcii, ktoré od neho 

požadujete. Bez programu Vám je počítač /hardver/ zbytočný. Napr. program Word, slúži na 

písanie textov, program Excel – slúži na výpočty, zostavovanie tabuliek, program Outlook – 

slúži na posielanie elektronických správ a pod. Existuje veľké množstvo programov, ktoré je 

možné si zakúpiť, naištalovať do počítača a využívať ich funkcie. Dôležité upozornenie: 

používanie nezakúpeného (nelegálneho) programu /softvéru/ je trestné. 

Operačný systém osobného počítača 

Zabezpečuje komunikáciu medzi vami /užívateľom/, počítačom a programom. Slúži teda na 

ovládanie počítača a jeho prídavných zariadení ale aj spúšťanie programov. Operačný systém 



je nevyhnutným vybavením každého počítača. Aby sme mohli počítač ovládať, potrebujeme 

poznať základné funkcie operačného systému a ich ovládanie. 

Operačný systém Windows 

Je jedným z viacerých existujúcich operačných systémov. My sa budeme venovať práve 

tomuto systému, pretože je veľmi rozšírený a  keď sa naučíte ovládať operačný systém 

Windows, viete už ovládať aj množstvo ďalších užívateľských programov, pretože aj tieto 

programy používajú podobný spôsob ovládania. Existuje niekoľko verzii OS Windows, 

pretože sa stále pracuje na ich vylepšení. /Windows 98, Windovs 2000, Windovs XP, OS 

Linux, .../ 

Vírusy a ochrana proti nim 

Napriek tomu, že počítač je technické zariadenie, môže byť napadnutý vírusom, čo vám môže 

spôsobiť obrovské problémy. Počítačové vírusy, ktorých je obrovské množstvo a objavujú sa 

stále nové, sú zamerané na narušenie, či úplné zničenie vašich údajov a programov. Do vášho 

počítača sa môžu dostať pri prenose údajov na diskete, pri pripájaní sa na Internet. Preto je 

dôležitá pravidelná kontrola počítača a jeho programov prostredníctvom antivírusových 

programov, ktoré je možné si zakúpiť a naištalovať na počítač. Existuje množstvo 

antivírusových programov, preto je dobré dať si typ programu a spôsob jeho aktualizácie 

doporučiť odborníkom. /používané antivírové programy: NOD, AVG,... / 

 


