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4 Práca s operačným systémom 

4.1 Čo je operačný systém 

Operačný systém je hneď prvá vec, ktorá sa spomína, keď sa hovorí o počítačoch. Čo to vlastne 

je, načo slúži, potrebujeme to vôbec?  

Často vidíme pri nákupe počítača, že je s operačným systémom prípadne je ho potrebné 

dokúpiť. Z toho je jasné, že asi je v počítači potrebný. 

Operačný systém je vo svojej podstate dušou počítača. Zabezpečuje súčinnosť všetkých častí 

počítača a pri práci s počítačom, pri jeho ovládaní sprostredkúva akési rozhranie, ktorému my 

ľudia dokážeme dobre porozumieť a dokážeme tak počítač ovládať. 

Existuje veľa druhov operačných systémov nielen ten „najznámejší“ s oknami. Pri počiatkoch 

počítačovej éry boli veľmi rozšírené operačné systémy typu Linux alebo DOS. Vo svojej 

podstate MS DOS je predchodca súčasných Windows a ešte nepoužíval grafické rozhranie ako 

dnešné počítače. Myšky alebo dotykové obrazovky sú vymoženosťou až moderných 

operačných systémov. Ako prvé s tým prišli systémy iOS, Android a Windows Mobile. Áno, 

aj tieto sú známe operačné systémy len s tým rozdielom, že obsadili segment malých 

a prenosných počítačov – tabletov, netbookov alebo smartfónov. 

Prečo potrebujeme operačný systém?  

Jednoduchá otázka, zložitá odpoveď. Dnešné počítače sa skladajú z viacerých, možno povedať 

modulov. Základná časť je vlastne základová doska – motherboard. Na nej sú inštalované, 

umiestnené pamäťové moduly, procesor, systémy správy diskových pamätí – radiče diskov, 

systémy rozhrania pre komunikáciu s okolím – porty pre klávesnicu, myš a ďalšie zariadenia 

ako sú tlačiareň, skener, grafický tablet. Taktiež sa do základovej dosky zapája grafická 

a zvuková karta a mnoho iných voliteľných modulov.  

Aby počítač fungoval v poriadku a ako má, je potrebné aby všetky tieto moduly spolupracovali. 

A presne to je úlohou operačného systému – zabezpečiť súčinnosť všetkých častí počítača 

a zabezpečiť jeho ovládanie obsluhou. To, že aká je forma ovládania operačného systému je 

v podstate prispôsobenie prostredia ľudským návykom a požiadavkám jednoduchej práce. Preto 

je v súčasnosti najrozšírenejší operačný systém MS Windows s verziou 7 a 8. 

4.2 MS Windows 

Vznikol postupným vývojom zo základnej verzie Windows 3.0 a postupne dospel do stupňa 

Windows 8. Veľmi známe boli varianty Windows 95, 98 a XP. Následne bol vyvinutý Windows 
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Vista ale vďaka niektorým problémom s grafickou náročnosťou nebol natoľko rozšírený. Dá sa 

povedať, že posledné verzie Windows 7 a 8 v súčasnosti kraľujú na trhu operačných systémov. 

Pre naše potreby sa budeme zaoberať verziou Windows 7 ale v podstate to čo si ukážeme na 

príkladoch platí aj pre nižšie alebo vyššie verzie. Treba podotknúť, že aj keď existujú spolu 

s novými ešte aj predošlé verzie systému, od výrobcu už nemajú podporu a nevydávajú sa pre 

ne oprávky a obnovenia. Taktiež výrobcovia komponentov do počítača smerujú svoje snahy 

o skvalitnenie výrobkov práve do podpory nových operačných systémov a tak sa ľahko môže 

stať, že niektoré časti počítača pod starým operačným systémom už nebudú pracovať. Podobne 

je to aj pri nových programoch, mnohé z nich dokonca pracujú len na 64 bitovej variante 

Windows 7 a preto majitelia počítačov s Windows XP majú jednoducho smolu. Alebo prejdú 

na vyššiu verziu a z 32 bitovej na 64 bitovú architektúru alebo program nemôžu používať. 

4.3 Práca v systéme Windows 7. 

Na obrázku 4.1 je základná obrazovka systému Windows 7. 

 

Obrázok 4.1 Základná obrazovka systému – desktop alebo pracovná plocha. 

Systém Windows používa systém priečinkov a niektorým z nich pridáva určitú dôležitosť. Preto 

je napríklad možné v počítači nájsť priečinok Pracovná plocha – je to vlastne základná 

obrazovka v systéme. Ak niečo do tohto priečinka dáme, objaví sa to aj na ploche. Podobne 

Windows spravuje aj niektoré ostatné priečinky. Preto pozor pri mazaní zdanlivo nepotrebných 

súborov, môžeme si totiž náhodou vymazať niečo dôležité. 
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Našťastie systém na to myslel a výrobcovia vyrobili „odpadkový kôš“, do ktorého sa 

vymazávané veci uložia. Ak náhodou vymažeme niečo, čo sme nechceli tak v koši to znova 

nájdeme a stačí len otvoriť kôš, označiť čo potrebujeme a kliknúť Obnoviť položku, podľa 

obrázka 4.2. 

 

Obrázok 4.2 Obnova súborov z koša. 

V podstate aj kôš je určitý typ priečinka. 

Ako vlastne práca s operačným systémom vyzerá? Na čo všetko ho môžem použiť? Odpoveď 

je jednoduchá, na všetko čo robím s počítačom. Klasický spôsob práce so systémom je vlastne: 

• vytváranie, kopírovanie, presúvanie a mazanie priečinkov, 

• vytváranie, kopírovanie, presúvanie a mazanie súborov, 

• inštalácia programov a softvéru, 

• spúšťanie programov, 

• inštalácia a správa hardvéru – ovládačov, 

• čistenie priečinkov a systémových súborov. 
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Medzi základné činnosti práce so systémom patria predovšetkým práce s priečinkami 

a súbormi. Vo väčšine prípadov sa jedná o vytváranie priečinkov a súborov, presúvanie 

a kopírovanie. Predpokladáme, že tieto činnosti čitateľ zvláda a preto by sme sa radšej venovali 

iným, dôležitým príkladom práce so systémom. 

4.4 Disky v počítači. 

Všetky súbory a priečinky sú vytvárané na pevných diskových pamätiach počítača. Zápis na 

tieto disky sa vykonáva magneticky a preto by sme mali zabrániť, aby tieto disky prišli do styku 

so silným magnetom. Pevné disky sú v podstate tenké kovové disky, ktoré rotujú vysokou 

rýchlosťou – niektoré až 10 tisíc otáčok za minútu. Na hriadeli, ktorý sa otáča môže byť 

prítomných aj viac diskov ako jeden. Medzi týmito rotujúcimi diskami sa pohybujú záznamové 

hlavy, ktoré záznam buď vytvárajú alebo čítajú. Preto napríklad sa neodporúča prenášať 

notebook zapnutý, stačí malá neistota a aj jemný pád z malej výšky, ktorý by inak neublížil 

počítaču môže spôsobiť, že sa záznamové hlavy dotknú povrchu disku. Ten je v tom momente 

zničený a disk je neopraviteľný. Našťastie mnohé disky sú relatívne imúnne voči takýmto 

pohybom a dokonca niektoré majú aj snímače polohy a zrýchlenia. V potrebných prípadoch 

odpoja disk a zaparkujú hlavy mimo kotúčov. 

Nás ale teraz budú zaujímať iné disky v počítači – tie, kde vidíme štruktúru a umiestnenie 

obsahu disku – ikona Môj počítač. Dvojklik a vidíme obsah počítača pred sebou viď obrázok 

4.3. 
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Obrázok 4.3 „Obsah“ počítača. 

V tomto prípade vidíme, že máme k dispozícii 4 disky, konkrétne Systém (C:), Video (D:), 

Tibor  (E:) a Samsung G2 320GB (Q:). Ďalej vidíme tiež, že v počítači je inštalovaný prehrávač 

Blu-ray  diskov – BD-RE (H:) – v tomto prípade tiež dokáže napaľovať tieto disky a ešte jedno 

prenosné zariadenie Xperia Z. Jedná sa o mobilný telefón. To teda znamená, že vlastne vidím 

všetko, čo je v počítači pretože mi stačí otvoriť príslušný disk a vidím priečinky a súbory. Toto 

predpokladáme, že čitateľ ovláda. Iná je však situácia, keď by sme sa spýtali, koľko diskov, 

fyzických diskov je v počítači? Bežný užívateľ by asi spočítal to čo vidí v okne a povedal by, 

že 4. Aj keď je skutočne možné napočítať 4 disky, nemusia však byť fyzické – je totiž možné 

vytvoriť tzv. logický disk, ktorý sa síce nachádza na fyzickom ale na jednom fyzickom disku 

je možné vytvoriť viacero logických diskov. Aby sme videli ako to v skutočnosti vyzerá 

a prípadne ak by sme chceli pracovať s rozložením diskov a ich označením, musíme v počítači 

spustiť správu diskov – Disk Management. Nájdeme ho v priečinku Windows, podľa obrázka 

4.4. 
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Obrázok 4.4 Cesta k súboru diskmgmt – programu na správu diskov. Cesta je v hornej časti zobrazená: Počítač-Systém-
Windows-System32 

Dvojklikom spustíme program. Po chvíľke sa zobrazí okno, kde uvidíme „pravdu“ o diskoch 

v našom počítači, obrázok 4.5. 
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Obrázok 4.5 Okno správy diskov v počítači. 

Z tohto pohľadu je zrejmé, že v počítači je jeden fyzický disk číslo 0, na ktorom sú vytvorené 

tri logické oddiely, z ktorých prvý – Systém – je zavádzací – tu je inštalovaný operačný systém 

a z tohto disku počítač nabieha pri zapnutí. Pozor však s týmto programom správy diskov. 

Veľmi ľahko je možné v ňom poškodiť niektoré disky, napríklad keby sme zrušili niektorú 

jednotku tak by sme jej obsah už nevideli – prišli by sme o údaje umiestnené na tomto disku. 
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Ak však máme veľký pôvodný disk a chceme vytvoriť ďalšie oddiely, tak tento program to 

umožní a teda vieme na jednom veľkom disku vytvoriť dva či viac logických jednotiek a tie sa 

budú tváriť ako samostatné disky. Presne na toto sa tento program používa. Ešte raz ale varujem 

pred nepremysleným zásahom, môže dôjsť k strate údajov až k nefunkčnosti počítača. Na 

obrázku je ešte vidieť, že je v počítači aj veľa iných diskov – hoci sme ich pôvodne nevideli. 

Disky 1 až 4 sú v tomto prípade čítačky pamäťových kariet a keďže sme v nich nemali nič 

vložené tak sa v počítači neukázali. Tento program ich však registruje a ukáže. Ďalej naspodku 

vidíme ešte disk 5 – to je v tomto prípade externý fyzický disk a nižšie CD-ROM mechaniku – 

spomínaný prehrávač a napaľovač Blu-ray diskov. Tabuľka hore v okne (obr. 4.5) zobrazuje 

využitie diskov v percentách. 

Už sme hovorili, že na diskoch sú umiestnené naše súbory. Je tu nainštalovaný aj operačný 

systém, a ten býva v určitých časoch obnovovaný prípadne dopĺňaný a aktualizovaný. Počítač 

si systematicky hľadá aktualizácie a v prípade potreby ich doinštaluje do systému. To je pre 

užívateľa výhoda, pretože aktuálny systém znamená odolnejší proti vírusom a útokom zvonka, 

lepšie a rýchlejšie pracuje, je hospodárnejší s prostriedkami v počítači a podobne. Počítač si 

však vždy urobí kópiu existujúcich systémových súborov ešte pred aktualizáciou. Podobne sa 

správa, ak browsujeme po internete alebo si sťahujeme rôzne súbory, používame programy na 

kompresiu (zip a rar) prípadne rôzne upravujeme rôzne dokumenty v počítači. Vtedy sa zvyknú 

vytvárať záložné kópie, ak by bolo potrebné niektoré činnosti vrátiť. Neskôr si ukážeme ako 

môžeme opraviť krok, ktorý sme urobili omylom, napríklad nainštalovali sme nejaký nový 

program ale z istých dôvodov nám nevyhovuje a potrebujeme sa vrátiť do stavu pred 

inštaláciou. Teraz si však ukážeme, ako sa môžeme zbaviť nepotrebných súborov na počítači 

a tým ušetriť miesto na disku. 

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že počítač vytvára systémové súbory na systémovom 

disku, teda kde je nainštalovaný operačný systém. Preto nie je potrebné čistiť nesystémové 

disky, prípadne raz za čas áno ale systémový disk je vhodné čistiť pravidelnejšie, podľa tempa 

a množstva práce na počítači. Ako postupujeme? Otvoríme si Môj počítač a vyhľadáme 

systémový disk, obvykle je označený písmenom C, môže mať ale aj iné písmeno. Klikneme 

pravým tlačidlom myši na disk a zvolíme možnosť Vlastnosti. V okne uvidíme informácie 

o disku, obrázok 4.6. 
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Obrázok 4.6 Vlastnosti systémového disku 

Klikneme na tlačidlo Čistenie disku a po chvíľke sa  krátko objaví dialógové okno, že prebieha 

zber údajov, obrázok 4.7 a potom výsledné okno čistenia disku, obrázok 4.8. 

 

Obrázok 4.7 Dialógové okno – príprava disku na čistenie 
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Obrázok 4.8 Dialógové okno čistenia disku, tu si vyberieme, čo chceme vyhodiť. 

Stačí aby sme označili v zozname v hornom okne, ktoré položky si prajeme vymazať. Ak sme 

hotoví klikneme na tlačidlo OK a počítač sa nás pre istotu znova spýta, či to myslíme vážne. 

Vymazávanie je v tomto prípade nevratné pretože sa vyhodené súbory nepresunú do koša ale 

rovno sa vymažú. Nie je teda možné ich jednoducho obnoviť. 

Takto dokážeme naraz vymazať veľa súborov, ktoré nepotrebujeme. Počítač určite nevyhodí 

také, ktoré sú potrebné. Tu sa zbavuje predovšetkým nepotrebných súborov, ktoré vznikli počas 

práce na počítači bez vôle človeka – automaticky.  

Ak si ale všimneme dialógové okno mazania súborov na obrázku 4.8, vidíme tam ďalšie tlačidlo 

– Vymazať systémové súbory. Pred týmto textom je ešte obrázok štítu – to signalizuje, že túto 

voľbu môžeme vykonať iba ak máme administrátorské práva na počítači. Ak sme majitelia a len 

my pracujeme na počítači tak s veľkou pravdepodobnosťou sme aj administrátori toho počítača. 

Administrátori nie sme na verejne prístupných počítačoch, na školských a podobne. Teda tam, 

kde počítač nie je len náš a niekto iný inštaloval systém. 
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Ak sme teda administrátorom počítača, v tomto kroku môžeme vymazať aj staré zálohy 

nepotrebných systémových súborov – sú to väčšinou záložné kópie, ktoré vznikli pri 

aktualizácii operačného systému a po nejakom čase už nie sú potrebné.  

Keď sa teda rozhodneme, že odstránime aj nepotrebné systémové súbory, klikneme na toto 

tlačidlo. Čistenie disku sa spustí odznova ale tentoraz končí oknom ako na obrázku 4.9. 

 

Obrázok 4.9 Čistenie disku – vymazanie nepotrebných systémových súborov.  

Vidíme, že sú tu dve záložky a na tej druhej je možné vybrať si čo chcem vyčistiť – či chcem 

odinštalovať nejaké programy – to nie je naša voľba alebo Obnovovanie systému a tieňové 

kópie – to je to čo chceme, viď obrázok 4.10. 
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Obrázok 4.10 Čistenie a mazanie starých kópií systémových súborov. 

Po kliknutí na Vyčistiť sa počítač ešte raz pre istotu spýta, či to myslíme vážne, ak sme 

rozhodnutí klikneme Odstrániť. Počítač chvíľu bude intenzívne pracovať a posledné okno sa 

zavrie. Ostane len to na obrázku 4.10. Potom klikneme na tlačidlo OK , počítač sa pre istotu 

znova spýta, či to myslíme vážne a po potvrdení, že áno (klikneme na Odstrániť súbory) 

počítač začne čistiť a mazať nepotrebné súbory. Po skončení môžeme okná čistenia disku 

zavrieť. Odmenou za našu námahu je viac voľného miesta na systémovom disku a teda viac 

priestoru pre systém, čo urýchľuje počítač a poteší užívateľa. 

4.5 Urobil som chybu, ako sa vrátim späť? 

Operačný systém si pri každej inštalácii vytvára tzv. body obnovenia. Sú to stavy počítača, do 

ktorých sa dá vrátiť systém ak sa niečo pokazí, ak náhodou niečo nainštalujeme, čo sme 

nechceli, ak sa systém z nejakých príčin pokazil prípadne ak sme vykonali krok, ktorý sme 

nechceli. V prípade inštalácie nepotrebného programu tento stačí odinštalovať. Klikneme na 

Štart potom na Ovládací panel a vyberieme si Odinštalovať programy. V zozname si 

vyhľadáme to čo chcem odinštalovať a dvojklikom to odinštalujeme. Stane sa však, že sme 
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nainštalovali niečo, čo sa neobjaví v zozname inštalovaných programov napríklad nejaké nové 

ovládače k tlačiarni, skeneru alebo nejaký obslužný ovládač. Ako môžem tento krok napraviť? 

Našťastie v systéme Windows existuje možnosť vrátiť sa v čase späť do stavu, keď počítač 

fungoval v poriadku. Ide o tzv. obnovu do predošlého stavu. Podmienkou tejto obnovy je, že 

existujú nejaké body, do ktorých sa dá vrátiť. Ak sme práve vyčistili disk a vymazali sme si 

body obnovenia tak nebude možné sa nikam vrátiť. Akonáhle však systém nainštaluje nejakú 

aktualizáciu už sa vytvorí bod obnovy a tam sa dokážeme vrátiť. Dokonca body obnovy môže 

vytvárať aj užívateľ tak, že si zvolí vytvoriť bod obnovy a počítač tento stav zaregistruje. 

Neskôr ak sa niečo pokazí, dá sa do tohto bodu vrátiť. 

Do stavu obnovovania sa dostaneme pravým klikom na ikonu Počítač a zvolíme Vlastnosti. 

Otvorí sa okno ako na obrázku 4.11  

 

Obrázok 4.11 Vlastnosti počítača, hore je popísaná aj alternatívna cesta cez ovládací panel. 

Tu si zvolíme Rozšírené systémové nastavenia, obrázok 4.12. Zameriame sa na záložku 

Ochrana systému. 
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Obrázok 4.12 Ochrana systému formou správy bodov obnovenia. 

Všimnime si, že v tomto okne sa môžeme nielen vrátiť do predošlého bodu obnovy (tlačidlo 

Obnovovanie systému) ale aj vytvoriť nový (Vytvori ť). V strede okna vidíme v Nastavení 

ochrany, ktoré disky majú zapnutú možnosť automatického vytvárania bodu obnovy. Tu je 

potrebné povedať, že je možné túto funkciu úplne vypnúť tak, že vypnem ochranu pre každý 

disk. To ale dôrazne neodporúčam. Nechajme si zapnutú ochranu na systémovom disku, na 

ostatných to v podstate nemá zmysel. Systém je uložený na systémovom disku a návrat do 

predošlého bodu obnovy sa bude týkať teda len systémového disku, ostatných nie. Treba ešte 

poznamenať, že keď sme medzitým vytvorili nejaké nové dokumenty, obrázky alebo iné súbory 

ako užívatelia tak pri návrate do predošlého bodu obnovy tieto súbory zostanú zachované – 

menia sa iba tie, ktoré sú systémové. My o dokumenty neprídeme. 

Tlačidlom Konfigurovať... je možné jednotlivým diskom zapnúť ochranu a prideliť priestor 

pre zálohy. Tlačidlo Vytvori ť... okamžite vytvára bod obnovy, stačí len zadať nejaký názov, 

aby sme vedeli, že čo sme si vytvorili (počítač vytvorí bod obnovy a zahrnie ho do svojho 
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zoznamu bodov). A posledné a veľmi dôležité tlačidlo Obnovovanie systému vyvolá dialóg 

ako na obrázku 4.13. 

 

Obrázok 4.13 Výber spôsobu a bodu obnovenia. 

Tu si zvolíme druhú možnosť Vybrať iný bod obnovenia a klikneme Ďalej. Otvorí sa zoznam 

bodov obnovenia, obrázok 4.14. Pod zoznamom si zvolíme Zobraziť ďalšie body obnovenia 

aby sme videli všetky možné a vyberiem si ten, ktorý si želáme. Ak by som si napríklad zvolil 

z tej ponuky druhý bod s dátumom 10.12.2014 18:04:53 tak by sa počítač vrátil do stavu pred 

tým ako som nainštaloval program Image Data Converter. Po výbere bodu obnovenia si 

môžeme skontrolovať, ktoré programy to ovplyvní prípadne klikneme Ďalej a na poslednom 

okne zvolíme Dokončiť. Odtiaľto je proces automatický a nedá sa zastaviť. Počítač prestane 

reagovať a nakoniec sa reštartuje a po úspešnej obnove potvrdí stav hlásením o obnove. Tento 

proces je nevratný, nemôžeme si to rozmyslieť a vrátiť sa späť, že sme nechceli tento bod 

obnovenia. To už nie je možné a preto si treba veľmi dobre premyslieť, do ktorého bodu sa 

chcem vrátiť, ostatné body registrované po tomto budú zmazané a akoby nikdy neexistovali. 

Taktiež sa odstránia programy, ktoré sme medzitým inštalovali, skrátka prídeme o všetko, čo 

sme na počítač inštalovali po tomto bode obnovenia. Zostanú iba dokumenty, ktoré sme 
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vytvorili. Ale zbavili sme sa neželanej inštalácie alebo stavu nefunkčnosti počítača ak to bol 

dôvod obnovovania. 

 

Obrázok 4.14 Zoznam bodov obnovenia, úplne prvý je manuálne vytvorený bod, pod ním je automaticky vytvorený bod. 

Načo sú dobré body obnovenia? Predstavte si situáciu, že idete upraviť počítač, nainštalujete 

všetko čo budete potrebovať a teda počítač funguje ako má, podľa vašich požiadaviek. Dá sa 

ale očakávať, že v budúcnosti budú k dispozícii novšie verzie programov, ktoré sú inštalované 

na počítači. Pred inštaláciou novej verzie mi stačí vyčistiť disk a spraviť manuálny bod 

obnovenia. Teraz nainštalujem novú verziu softvéru. Niekoľko dní budem zisťovať, či je všetko 

v poriadku a či zmena na novú verziu nespôsobila nejakú poruchu. Ak nie, môže znova vyčistiť 

disk od starých kópií a bodov obnovenia a vytvoriť si nový manuálny bod obnovenia. Takto 

vlastne bude môj počítač vždy pripravený a keby bolo potrebné riešiť obnovu, vždy budem mať 

bod, kam sa viem v prípade potreby vrátiť.  

4.6 Hardvér v počítači 

Posledné miesto, kam sa v prípade problémov musíme pozrieť je miesto, kde vidíme čo sa 

fyzicky nachádza v počítači – tzv. Správca zariadení. Klikneme pravým tlačidlom myši na 
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ikonu Počítač, klikneme v zozname na Vlastnosti a v tomto okne, obrázok 4.11, si zvolíme 

Správcu zariadení, vľavo hore. Podľa ikonky pred textom je nám jasné, že musíme mať 

administrátorské privilégiá aby sme mohli spustiť správcu. Otvorí sa nové okno, obrázok 4.15. 

Práve tento správca slúži na to, že ak je nejaký prípadný problém s nejakou časťou počítača, 

tak tu ten problém uvidíme, presnejšie v správcovi uvidíme, ktorá časť počítača má problémy. 

V našom prípade žiadna, pretože ak by bol niekde problém tak sa pri príslušnom zariadení 

objaví varovný symbol trojuholníka – v žltom trojuholníku čierny alebo červený výkričník. Na 

obrázku však nie je taký symbol. Ale v prvom riadku zoznamu vidíme, že pri zariadení Floppy 

disk drive je vidieť malá čierna šípka ukazujúca smerom dole. Tento symbol znamená, že 

zariadenie je vypnuté a nepoužíva sa. V skutočnosti na počítači nie je takáto jednotka a preto je 

v správcovi vypnutá. Keby sme podobne vypli napríklad myš tak hneď nato by myš prestala 

fungovať a počítač by sme museli ovládať kurzorom. Vypínanie niektorých zariadení však 

umožňuje odpojiť to, ktoré môže spôsobovať nejaké problémy pri činnosti počítača a tak 

dokážeme odhaliť, ktoré zariadenie spôsobuje poruchu, nefunkčnosť.  

 

Obrázok 4.15 Správca zariadení počítača, tu vidíme čo všetko je fyzicky spojené v počítači. 

Ak niektoré zariadenie nepotrebujeme vôbec, napríklad odstránime grafickú kartu alebo 

zmeníme klávesnicu, tak tu v tomto správcovi môžeme odinštalovať aj ovládač k uvedenému 
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zariadeniu. Napríklad chceme zmeniť grafickú kartu. Klikneme na šípku vedľa Display 

adapters a v zozname sa nám objaví nainštalovaná grafická karta, v tomto prípade NVIDIA 

GeForce 8800GT. Klikneme pravým tlačidlom na názov karty a z ponuky vyberieme možnosť 

odinštalovať, viď obrázok 4.16. Okrem odinštalovania môžeme ovládače karty aj aktualizovať, 

môžeme kartu zakázať prípadne zistiť, či sa zmenil hardvér (vymenil som kartu za novší typ). 

Keď si vyberieme odinštalovať, ponúkne sa možnosť ako na obrázku 4.17. 

 

 

Obrázok 4.16 Úpravy vlastností grafickej karty 

 

Obrázok 4.17 Odinštalovanie grafickej karty. 

Ak len potvrdíme v tomto okne OK  tak sa síce karta vymaže zo zoznamu zariadení, ale najbližší 

reštart spôsobí, že počítač si nájde grafickú kartu (ak ju medzitým neodstránime z počítača pred 

zapnutím) a hneď si aj doinštaluje existujúce ovládače. V tomto prípade budeme po reštarte 

presne tam, kde sme boli v momente odinštalovania karty. 

Ak si ale označíme voľbu Odstrániť softvér ovládača pre toto zariadenie, tak po potvrdení 

OK  sa karta nielen odstráni zo zoznamu, ale odstráni sa aj ovládač karty. Teda ak sme si 

omylom nainštalovali verziu, ktorá nie je pre moju kartu, tak teraz sme sa jej zbavili. Stačí 

počítač len reštartovať a on si sám nájde grafickú kartu a nainštaluje základné ovládače. Po 

tomto kroku môžeme znova zo zoznamu z obrázka 4.16 vybrať napríklad Aktualizovať softvér 



Práca s operačným systémom 

 

65 

ovládača a zvoliť si správny typ ovládača. Takto som dokázal opraviť a vymeniť nevhodný 

ovládač ku karte. Podobne môžem upraviť a opraviť ovládače pre ostatné inteligentné 

zariadenia, akými sú napríklad skener, tlačiareň, niektoré špeciálne zariadenia ako tablety 

(grafické), zvukové a grafické karty, strihové karty a podobne. Jednoduché zariadenia ako 

klávesnica alebo myš majú tak jednoduché ovládače, že ich ani nie je potrebné odstraňovať. 

Operačný systém ich má v sebe zabudované od výroby, takže jeho inštaláciou sa nainštalujú aj 

tieto ovládače. 

4.7 Núdzový režim. 

Existujú situácie, že napríklad nainštalujeme nový ovládač grafickej karty ale niečo sa stane 

a ovládač nie je celkom vhodný pre našu kartu, namiesto obrazu je len čierny monitor. Alebo 

sa počítač nejakým spôsobom zavíri a nedokážem vírus odstrániť lebo bráni spusteniu 

antivírového programu. V tomto prípade existuje len jediné riešenie a to je prepnutie počítača 

do núdzového režimu. 

Núdzový režim je sám o sebe funkčný režim počítača, teda je v ňom možné pracovať, až na 

niektoré drobnosti, ktoré sú vcelku dosť dôležité. Pre Windows 7 sa núdzový režim spúšťa 

nasledovne: pri spúšťaní držíme alebo stláčame kláves F8 v sekundových intervaloch, ešte skôr 

ako sa objaví logo Windows. Ak sa nám podarí tak uvidíme čiernu obrazovku ako na obrázku 

4.18 (prípadne niečo veľmi podobné). 
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Obrázok 4.18 Núdzový režim počítača. Obrázok z 
http://kb.eset.sk/esetkb/index?page=content&id=SOLN2268&locale=sk_SK 

Tu si môžeme vybrať z prvých troch ponúk, pre riešenie problémov odporúčam výber hneď 

prvej. V tomto prípade bude internet nedostupný a my sa vyhneme možným útokom vírusov na 

sieti. V núdzovom režime totiž počítač spustí len obmedzenú časť svojich ovládačov a nespúšťa 

takmer nijaké užívateľské programy – ani antivírus. Pri prvej možnosti je teda sieť blokovaná 

a my máme istotu, že sa do počítača neinfiltruje nič. Ak máme podozrenie, že máme zavírený 

počítač tak veľmi odporúčam spustiť počítač na čistenie tak, že ho najskôr vypneme, počkáme 

niekoľko sekúnd (aj 30) a potom zapneme. Je to dôležité preto, lebo ak máme v pamäti vírus, 

reštart nevymaže pamäť a vírus, najmä rezidentný by ostal v pamäti a šarapatil by ďalej. 

Vypnutím sa ale pamäť vymaže a pri štarte je teda čistá. 

Teda ak sa počítač spustí v núdzovom režime môžeme postupovať rovnako ako by sme mali 

plný systém. Môžeme odstrániť nevhodné ovládače a tým opraviť tento problém alebo spustiť 

skenovanie disku a vyhľadávanie zavírených súborov. Antivírus takto nájde problém a pretože 

sme v núdzovom režime a v pamäti nie je vírus rezidentný, dokážeme ho vymazať z počítača. 

Často je núdzový režim jediná možná záchrana počítača.  
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4.8 Bonus na záver. 

Určite všetci máme nejaký ten USB kľúčik, na ktorom nosíme rôzne súbory. Niekto vlastní 

veľký 4GB 7niekto má väčší napríklad 32GB. Na takéto kľúče sa zmestí toho veľa. Ale možno 

sa aj vám stalo, že hoci ste mali na kľúčiku dostatok voľného priestoru, nemohli ste tam 

skopírovať nejaký súbor pretože vám systém ohlásil, že je disk plný. Ako je možné, že na 

kľúčik, kde máte voľných napríklad 12GB neviete skopírovať 5GB veľký súbor? 

Pri kopírovaní tak veľkých súborov vám bráni samotný operačný systém. Niežeby nechcel aby 

ste to skopírovali ale určité nastavenia kľúčika vám to neumožnia. Konkrétne, ak sa to stane, 

tak si najprv overte v akom formáte je kľúčik naformátovaný. Ak je formát kľúčika FAT32 

alebo ešte nižší FAT16 tak vedzte, že to je príčina tohto správania. Súborový systém FAT32 

dokáže naraz adresovať súbor veľký 4GB a preto pri pokuse o zápis väčšieho, systém ohlási, 

že je disk plný. Stačí sformátovať kľúčik na formát NTFS, známy od Windowsu XP až po 

dnešné osmičky a hneď je po probléme. Nezabúdajte, že formátovaním stratíte obsah kľúčika. 

Urobte si niekde kópiu obsahu, sformátujte a dajte všetko naspäť. Získate tak kľúčik, kde 

nebude problém s veľkými súbormi. 

4.9 Na záver ... 

Chceli by sme vás ešte upozorniť, že ak sa rozhodnete skúšať nejaké návody z tejto publikácie 

a nemáte dostatok skúseností, že za všetko čo skúsite a čo urobíte, autori tejto publikácie nenesú 

žiadnu zodpovednosť a v prípade poškodenia alebo straty súborov tieto straty nebudú 

nahradené. Prosíme vás, práca a nastavovanie systému nie je hračka a zábava na voľné chvíle 

a preto k tomu pristupujte zodpovedne. Na cvičeniach si budeme jednotlivé kroky opakovať 

a budete včas upozornení na prípadné riziká práce. 

 

                                                 
7 GB v tomto prípade značí gigabajt. 4 GB označuje veľkosť 4 gigabajty. V počítačovej terminológii je 1 gigabajt 
1024 megabajtov a nie 1000 ako sme zvyknutí. 


