
Prvé kroky
Prehrýzli sme sa úvodom, na stole pred nami leží notebook s nainšta-
lovaným Windows 10, takže nastal čas, aby sme sa s ním zoznámili. 
V tejto kapitole si teda povieme, ako vlastne notebook vyzerá, ako je 
to v ňom zariadené, popíšeme si jeho možnosti a skúsime ho zapnúť.

Čo je to vlastne notebook
Už sme si povedali, že notebook (čítame „noutbúk“) je prenosný po-
čítač; niekedy sa môžeme stretnúť aj s  výrazom „laptop“. Pokiaľ iba 
očkom mrkneme na nejaký stolný počítač, zistíme, že toto zariadenie 
pozostáva najmenej zo štyroch častí: veľkej skrine, samostatného mo-
nitoru, pripojenej klávesnice a myši, väčšinou sú tu ešte reproduktory. 
Také zložité monštrum je jednoducho prikované ku stolu a  o  neja-
kom operatívnom sťahovaní nemôže byť ani reč. Hneď sú teda zrejmé 
rozdiely – náš notebook je malý, o niečo väčší ako kniha, a jedná sa 
o jediný kus. A ten má v sebe všetko, čo vyššie zmienený stolný počí-
tač, aj tie reproduktory. V tom je jeho sila a najväčšia výhoda.
Tu by som mohol uviesť dlhé rozprávanie o tom, ako som si v staro-
dávnych časoch elektroniky viezol stolný počítač na dovolenku, kto-
rú sme prežili v prenajatej chate. Nebol tam totiž žiadny vhodný stôl, 
a tak počítač ležal na podlahe, monitor stál na nočnom stolíku a klá-
vesnicu som mal na lone, pričom som myšou jazdil na kolene. Už vte-
dy som svoj vrodený odpor k  notebookom silno prehodnotil. Dnes 
mám počítače dva, jeden doma na stole, a práve na ňom píšem túto 
knihu, a  druhý v  kufríku, ktorý ma sprevádza na všetkých cestách. 
Nosil som ho na chrbte v batohu do zamestnania, môžem ho len vy-
baliť v autobuse, vo vlaku, v reštaurácii, aj v hotelovej izbe. Čas, ktorý 
som predtým márnil spánkom alebo sledovaním krajiny z okna, mô-
žem teraz využiť tvorivým spôsobom.
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Všetko má pochopiteľne isté obmedzenia. Notebook sa predsa len 
niekedy prenesie, nejaké tie kilá si so sebou vždy berie, batérie nie sú 
nevyčerpateľné a zdrojov energie nie je po ruke vždy dostatok.
Ale čo je najdôležitejšie – z funkčného hľadiska ide o úplne rovnaký 
plnohodnotný prístroj, ako každý stolný počítač.
Na čo ho vlastne využijeme?
Počítače nie sú na počítanie, túto činnosť prenecháme kalkulačkám. 
Počítače sú prístroje na spracovanie informácií.
Dá sa namietnuť, že predsa žiadne informácie, ktoré by bolo potre-
ba spracovať počítačom, nemáme. Možno že nie, ale stačí sa trochu 
zamyslieť.
Čo napríklad texty? Pravda, keď chceme niekomu poslať papierovú 
pohľadnicu k narodeninám, počítač nám asi veľmi nepomôže, ale do-
ba je už taká, že sa aj pohľadnice posielajú elektronicky. Ak chceme 
niekomu napísať list, jednoduchú správu, už sa tu počítače začínajú 
hlásiť o svoje práva. Nielenže s pomocou notebooku svoj list môže-
me vytvoriť, ale môžeme ho rovno odoslať, bez toho, aby sme vstali 
od stola, a počas niekoľkých minút si môžeme na rovnakej obrazovke 
čítať odpoveď od adresáta. Tomuto fenoménu dnešnej doby sa hovorí 
elektronická pošta.
Pokiaľ si vedieme denník, píšeme verše, poviedky, fejtóny alebo ro-
mány, alebo si jednoducho chceme iba niečo poznamenať, aby sme 
na to nezabudli (čo sa vždy hodí), je pre nás počítač tou najlep-
šou investíciou. Na to môžeme využiť program nazývaný textový 
editor.
Poďme ďalej: Občas si chceme prečítať noviny, aj keď správy sú deň za 
dňom horšie. Preto ale vôbec nemusíme behať do trafiky, ten správny 
denník nám rovnako ponúkne notebook. Áno, tu využijeme internet, 
teda sieť sietí a nekonečný zdroj informácií.
A konečne aj tú kalkulačku, ktorá vypočítaný výsledok ihneď zabud-
ne, nám môže notebook taktiež nahradiť. A  keď si chceme zahrať 
karty alebo šachy a nemáme práve s kým, potom je tu notebook, tr-
pezlivý protihráč.
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Možno si položíme otázku: Toto všetko predsa dokáže aj stolný počí-
tač, prečo vlastne používať namiesto neho to ploské zariadenie, pri-
pomínajúce knihu?
Dôvod je jednoduchý  – zatiaľ, čo stolný počítač zaberie celý stôl aj 
blízke okolie, notebook je jediným masívnym kúskom hmoty, ktorý 
sa dá nosiť stále so sebou.
Pravda, niekedy vyžaduje trochu odlišné postupy.
Predovšetkým – všetko je maličké. Tie úplne najmenšie počítače dnes 
vlastne splynuli v jeden prístroj s mobilným telefónom a hovorí sa im 
rôzne, napríklad vreckové diáre. Do takejto hĺbky naša kniha nepôj-
de. Budeme sa zaoberať notebookom rozumnej veľkosti, teda veľkým 
asi ako kniha formátu A4, prípadne o  kúsok väčším. Takýto note-
book má displej (obrazovku) s uhlopriečkou 14 palcov, teda necelých 
40 centimetrov. To nie je zase tak málo, stačí, keď si pripomenieme, 
že najstaršie televízory mali uhlopriečku asi 25 cm, mnohí z vás si ich 
isto pamätajú. A  aby sme nečítali dlhé teoretické traktáty, všetko si 
budeme hneď skúšať.

Zapíname notebook
Notebook už máme pred sebou na stole. Môžeme ho prevádzkovať na 
batérii, ale určite bude výhodnejšie, keď ho doma občas budeme „kŕ-
miť“ z elektrickej siete.
K  notebooku sme dostali „zdroj“, elektrický kábel, končiaci na jed-
nom konci vidlicou na 230 V a na druhom konci špeciálnou zásuv-
kou, ktorá pasuje presne do jedného otvoru na zadnej alebo bočnej 
stene prístroja.
Najskôr zastrčíme zásuvku do notebooku a až potom pripojíme opač-
ný koniec do elektrickej zásuvky.
Teraz už nebudeme váhať a dáme sa do práce. Otvoríme veko. Nie-
kedy býva zaistené malou západkou, ktorú stačí stlačiť alebo posunúť 
do strany. Veko by malo ísť otvárať pomerne ľahko. Nastavíme ho do 
takej polohy, aby sme sa na plochu displeja pozerali zhruba v  pra-
vom uhle, a  dôležité je, aby sa nelesklo odrazené pozadie. Okno za 
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chrbtom nie je najvhodnejšie prostredie. Neskôr nastavenie upravíme 
podľa toho, ako bude jas displeja vyhovovať vašim očiam.
Pozrime sa na obrázok 1.1. Tu môžeme vidieť bežný notebook, pri-
pravený na prácu. Rozlišujeme na ňom predovšetkým displej, malú 
plochú obrazovku. Zatiaľ na tom displeji nevidíme nič.
Aby sme mohli s notebookom pracovať, potrebujeme zariadenie, kto-
rým sa s ním môžeme dorozumieť. Preto sú tu k dispozícii klávesnice 
a polohovacie zariadenie zvané touchpad (čítame „tačpad“).

Obrázok 1.1: Bežný notebook

Notebook sa zapína vypínačom a  pre informáciu sú tu umiestnené 
farebné svetielka, teda kontrolné diódy. Okrem toho tu môžeme za-
znamenať otvory reproduktorov  – notebook nie je nemý a  bude sa 
s nami rozprávať, a niekedy aj priamo slovami.
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Tlačidlo pre zapnutie môže byť umiestnené rôzne, spoznáme ich 
podľa symbolu krúžku s  anténou ako je na obrázku 1.2. Ľahko, ale 
dôrazne ho stlačíme.

Obrázok 1.2: Tu zapneme notebook

Ihneď, ako notebook zapneme, začnú sa diať veľké veci, predovšet-
kým na displeji. Na doposiaľ čiernej obrazovke sa po niekoľkých se-
kundách rozžiari v  plných farbách kontrolný obrazec operačného 
systému. Budeme si pamätať poradie, v ktorom sa všetko odohráva, 
zakaždým by totiž mal tento proces prebiehať rovnako.
Ak pri nasledujúcom spustení beží niečo inak, znamená to, v lepšom 
prípade, že systém stiahol automaticky aktualizácie a  potrebuje čas, 
aby sa aktualizácie nainštalovali, v  horšom prípade sa ale s  notebo-
okom stalo niečo nekalého, mnohokrát to naznačuje aj výskyt počí-
tačového vírusu. Ani vtedy nie je potrebné robiť paniku, stačí spustiť 
antivírusovú kontrolu.
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 Riešenie problému: Čo ak ale notebook nejde vôbec zapnúť? Obrazovka je 
stále tmavá a žiadna kontrolka nesvieti, možno niektorá sem-tam blikne. Potom 
tu máme niekoľko možných ciest k náprave.

 • Je pravdepodobné, že nie je nabitá batéria, to vyriešime pripojením 
notebooku do elektrickej siete.

 • Ak si myslíme, že sa notebook napája z elektrickej siete, pozrieme 
sa, či je šnúra v zástrčke a či ide vôbec prúd.

 • Ak je tomto ohľade všetko v  poriadku a  kontrolky na note-
booku svietia, je možné (aj keď málo pravdepodobné), že sa 
notebook nepodarilo prebudiť. Vyriešime to tak, že podržíme 
tlačidlo spúšťania viac ako päť sekúnd, čím sa notebook zaru-
čene vypne. Po chvíli stisneme tlačidlo spúšťania znova, note-
book by sa mal spustiť.

 • Ak nepomôže nič z uvedeného, je notebook v  takom stave, že 
už to sami nespravíme. Potrebujeme odbornú pomoc.

Spustenie notebooku trvá necelú minútu. Nakoniec by sa malo spúš-
ťanie zastaviť a notebook by nás mal požiadať o heslo. Toto heslo nám 
musí povedať ten, od koho sme notebook získali. Napíšeme ho po-
mocou klávesnice – všetko bude vyzerať podobne ako na obrázku 1.3. 
Znaky hesla neuvidíme, aby nám ich nikto nemohol čítať spoza chrb-
ta. Vloženie hesla potvrdíme stisnutím klávesu e.
Ešte chvíľu počkáme, kým sa dokončí štart na notebooku. Ak sme 
predtým notebook iba uspali alebo hibernovali (čo to je, si povieme 
neskôr), nájdeme na displeji svoju vlastnú rozrobenú prácu v tom sta-
ve, v akom sme ju nechali.
Ak sme však predtým notebook vypli, uvidíme pred sebou pracov-
nú plochu systému Windows 10; tá je podľa okolností buď prázdna 
a  jednofarebná, alebo sa na nej zobrazuje zvolený motív, ako naprí-
klad na obrázku 1.4.
V spodnej časti obrazovky môžeme vidieť lištu s viacerými piktogra-
mami, ktorej sa hovorí hlavný panel.
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Obrázok 1.3: Zápis hesla na vstupnej obrazovke

Na ľavom okraji hlavného panelu sa nachádza nad mieru dôležité tla-
čidlo Štart (na obrázku 1.4 úplne vľavo dole).

Obrázok 1.4: Pracovná plocha systému Windows 10

A na ploche sú rozhodené najrôznejšie ikony.
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 Poznámka: Na obrázku 1.4 sa nachádza niekoľko najrôznejších ikon, ale my na 
svojom notebooku máme ikony celkom iné. Je to tým, aké programy sú v note-
booku nainštalované.

Na začiatok to stačí, neskôr sa na všetko, čo na obrazovke vidíme, po-
zrieme podrobnejšie.
Kým sa pustíme do užitočnej práce, musíme si povedať niečo podstat-
né o napájaní notebooku. Kdesi vnútri zariadenia je ukrytý akumu-
látor, pomocou ktorého dokážeme určitý čas pracovať s notebookom 
kdekoľvek, aj v prírode. Akumulátor udrží prevádzku niekoľko hodín. 
Neskôr si povieme, ako urobiť rôzne úsporné opatrenia.
Teraz ide ale o to, ako si počínať doma, kedy môžeme kŕmiť káblom, 
pripojeným k sieti. Ak však necháme kábel trvalo pripojený, bude sa 
akumulátor nepretržite dobíjať a to mu nerobí dobre. Preto je výhod-
nejšie notebook s nabitým akumulátorom od siete odpojiť a akumulá-
tor znova nabiť, až keď nás k tomu notebook vyzve, a to roztomilým 
spôsobom, ako na obrázku 1.5.
Je však potrebné mať na pamäti, aby pred odchodom do miest, kde 
nie sú elektrické zástrčky, bol akumulátor plne nabitý.

Obrázok 1.5: Batéria sa vybíja

Pracujeme s touchpadom
Touchpad (čítame „tačpad“) je polohovacie zariadenie. Pri stolnom 
počítači zastáva túto funkciu myš, pri notebooku sa môžeme zaobísť 
aj bez nej. Hneď si to vyskúšame, aj keď hneď vám dám radu, aby ste 
si radšej zaobstarali myš, práca s ňou je predsa len jednoduchšia ako 
s touchpadom.
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Touchpad je plochá priehlbi-
na na hornej doske notebo-
oku, doplnená dvoma alebo 
troma tlačidlami. Touchpad si 
môžeme prezrieť na obrázku 
1.6 a  tiež na svojom vlastnom 
notebooku.

Obrázok 1.6: Polohovacie zariadenie – touchpad

Touchpad  – ako každé polohovacie zariadenie  – 
slúži na to, aby umožnil prechod ukazovateľa myši po 

obrazovke (displeji), niekedy sa tiež môžete stretnúť s  poj-
mom kurzor myši. Ukazovateľ myši sa za normálnych okolností po-
dobá šípke. Základným objektom, ktorý môžeme ovládať, je ikona. 
Oboje si môžeme prezrieť na obrázku 1.7.

Počas ďalšej práce podlieha ukazo-
vateľ myši rôznym mutáciám a me-
ní sa na presýpacie hodiny, niekedy 
na dopravnú značku, potom zase na 
ruku s  ukazovákom, inokedy zase 
na šípky, smerujúce do rôznych sve-
tových strán. Niekoľko podôb uka-
zovateľa myši si môžeme prezrieť na 
obrázku 1. 8.

Ak sa dotkneme plochy, ktorá 
nebýva väčšia ako 6 × 10  cm, 
zosnímajú maličké senzory 
elektrickú kapacitu nášho prs-
ta, a tak sa určí jeho poloha. Ak posunieme prst po ploche, začne sa 
rovnakým smerom pohybovať ukazovateľ myši:
1. Pozrieme sa na displej a vyhľadáme ukazovateľ myši.
2. Ukazovák položíme na touchpad, ale netlačíme.

Obrázok 1.7: Ukazovateľ myši a typická 
ikona

Obrázok 1.8: Rôzne tvary ukazovateľa myši

18

KAPITOLA 1 – Prvé kroky

B102LF16053_blok.indd   18B102LF16053_blok.indd   18 10.07.2020   10:23:4110.07.2020   10:23:41



3. Postupne posunieme prstom smerom od seba. Ukazovateľ myši 
na obrazovke sa dá do pohybu, a pretože posúvame prst smerom 
od seba, posúva sa nahor.

4. Zdvihneme ukazovák, ukazovateľ myši sa zastaví.

Ukazovateľ myši nás na začiatku veľmi nepočúva, ale nezúfajte. Chce 
to iba trocha cviku, vytrvajme. Prst v rukavici je neúčinný, podobne 
ako ceruzka alebo iné pomocné zariadenie. Rovnako mokré alebo 
spotené prsty môžu ukazovateľ myši celkom zmiasť.
Podobne si môžeme skúsiť pohyb ďalšími smermi; všimnite si, že na 
prejdenie celej plochy displeja je potrebné občas prst zdvihnúť a po-
sunúť ho späť. Preto napríklad s pohybom smerom nahor by sme ma-
li začať na dolnom okraji plochy.
Skúsme si teraz niečo iné. Vydajme sa pomocou touchpadu za urči-
tým cieľom. Tým cieľom bude ikona Tento počítač (alebo ľubovoľná 
iná) na pracovnej ploche.
1. Vyhľadajme očami cieľ (ikonu) 

a ukazovateľ myši.
2. Ukazovák položíme na touch-

pad, ale netlačíme.
3. Posúvame ukazovák tak, aby 

sa ukazovateľ myši pohyboval 
smerom k ikone.

4. Ihneď, ako ukazovateľ myši do-
siahne cieľ, zdvihneme prst.

5. Stisneme ľavé tlačidlo touchpa-
du. Ikona sa zvýrazní; celý postup dokumentuje obrázok 1.9.

Tým, že sme presunuli ukazovateľ myši na nejaký objekt, v našom prí-
pade ikonu, sme sa premiestnili – tomuto úkonu sa hovorí prechod.
Tomu poslednému pohybu, teda stlačeniu ľavého tlačidla, sa hovorí 
klepnutie (môžeme tiež počuť aj slovo kliknutie). Tým naznačujeme, 
že sa o objekt, nad ktorým stojí ukazovateľ myši, zaujímame. Zvyčajne 

Obrázok 1.9: Prechod na ikonu
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nasleduje reakcia – naša ikona sa zvýraznila. Podobne sa dá napríklad 
kliknúť na okno, s ktorým chceme pracovať, alebo na položku ponuky.
Ale my dokážeme ešte niečo viac. Skúsime objekt presunúť:
1. Prejdeme ukazovateľom myši na ikonu.
2. Stlačíme ľavým ukazovákom ľavé tlačidlo a držíme.
3. Pravý ukazovák položíme na plochu touchpadu.
4. Posúvame pravý ukazováčik po ploche a sledujeme, ako sa ikona 

dala do pohybu. (Šikovnejší to určite dokážu jednou rukou.)
5. Ak ikona dosiahla cieľovú pozíciu, uvoľníme všetko.

Práve takto budeme presúvať ikony, okná, rôzne priečky v  oknách. 
Tejto operácii sa hovorí ťahanie. Možno je na ploche notebooku, kto-
rý sme práve zdedili, pekný neporiadok. Pomocou ťahania môžete 
plochu upratať a ikony pekne usporiadať.
Ale to stále ešte nie je všetko. Každá ikona (alebo skoro každá) v sebe 
skrýva okno. Skúsme ich otvoriť.
1. Prejdeme ukazovateľom myši na ikonu Tento počítač.
2. Zdvihneme ukazovák z plochy touchpadu.
3. Dvakrát, rýchlo po sebe, stlačíme ľavé tlačidlo. Pokiaľ sa všetko 

podarilo, otvorilo sa práve okno ako na obrázku 1.10.

To, čo sme práve vykonali, sa nazýva poklepanie (niekedy taktiež 
dvojklik alebo dablklik) a je to špeciálna akcia, určená práve na otvá-
ranie okien, a teda súčasne aj na spustenie programov.
Poklepanie aplikujeme iba na ikony, na ostatné objekty by pôsobilo 
skôr deštruktívne.

 Dôležité: Je potrebné, aby obe stlačenia tlačidla nasledovali veľmi rýchlo po 
sebe, najdlhšie do jednej tretiny sekundy. Inak si notebook vysvetlí akciu ako dve 
stlačenia a žiadne okno neotvorí.

 Tip: Niektoré touchpady umožňujú poklepanie prstom na ľubovoľnom mieste, 
nie je teda potrebné používať tlačidlá.
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Obrázok 1.10: Poklepaním na ikonu Tento počítač sa otvorí okno

 Tip: Pomocou touchpadu sa dá obsahom okna rolovať; vyskúšať sa to dá naprí-
klad na okne programu Microsoft Edge (prehliadač internetu). Sú k tomu ale 
potrebné dva prsty. Priložíme ich na plochu touchpadu kúsok od seba a posú-
vame hore alebo dole. Chce to trochu cviku, ale je to úžasne jednoduché.

Teraz okno zatvoríme, pretože ho nebudeme potrebovať. Pritom si 
znovu zopakujeme prejdene a klepnutie, ale už bez podrobného ná-
vodu. Objekt, na ktorý je potrebné klepnúť, je zatváracie tlačidlo na-
pravo v záhlaví okna; spoznáme ho podľa krížika.
Stále sme ale ešte nevyčerpali možnosti touchpadu. Vyskúšame si po-
slednú operáciu.
1. Prejdeme na prázdne miesto na ploche.
2. Stlačíme tentokrát pravé tlačidlo touchpadu. Otvorí sa zoznam 

príkazov, ktorému hovoríme miestna ponuka.
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3. Jeden z  riadkov tejto ponuky je zvýraznený. Presunom ukazová-
ku po ploche touchpadu môžeme zvýraznený pruh presunúť hore 
alebo dole.

4. Prejdeme na príkaz prispôsobiť.
5. Stlačíme ľavé tlačidlo touchpadu, tým je príkaz aktivovaný a okam-

žite sa vykoná – otvorí sa okno.

Miestna ponuka je veľmi užitočná, obsahuje tie najdôležitejšie príka-
zy, ktoré sa týkajú daného miesta na obrazovke. V podstate si môžete 
všetko sami vyskúšať. Príkaz nie je potrebné zadávať, miestna ponuka 
sa skryje, kedykoľvek klikneme mimo nej alebo stlačíme kláves ‘.
Okno, ktoré sa otvorilo (Nastavenia – Prispôsobenie), opäť zatvorí-
me stlačením zatváracieho tlačidla (krížik).
Niektoré staršie notebooky majú 
ešte vo vnútri klávesnice zvlášt-
ne zariadenie nazývané pointing 
stick (čítame „pojntink styk“)  – 
viď obrázok 1.12. Ponúka aj slo-
venský názov  – polohovací 
kolíček. Ovláda sa ním ukazova-
teľ myši obyčajným vychýlením 
zo zvislej osi. Je potrebné si dať 
pozor, pretože ukazovateľ myši 
tak získava neuveriteľnú svižnosť. 
Pokiaľ sa „polohovací kolíček“ 
stlačí, má fungovať ako ľavé tla-
čidlo myši, ale to je iba v  oblas-
ti teórie. Väčšinou totiž pritom 
ukazovateľ myši niekam utečie, 
preto radšej používame tlačidlá 
touchpadu.

 Riešenie problémov: Ukazovateľ myši na pohyb nášho prstu nereaguje buď 
vôbec, alebo iba pomaly a trhane. Pokiaľ sa nejedná o fyzické poškodenie touchpa-
du prachom alebo priamo v našich prstoch. Nemali by byť vlhké ani znečistené.

Obrázok 1.11: Miestnu ponuku otvoríme 
stlačením pravého tlačidla
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