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Zoznámte sa 
s ovládaním Windows 8.1
Počítač alebo tablet môžete ovládať dotykom, 
myšou alebo klávesnicou



8 výhod tabletu s Windows 8.1 voči konkurencii

1 Overená Windows platforma s vylepšeniami 
Známe a spoľahlivé prostredie z Windows 7 osobných počítačov  (pracovná   
plocha), vzájomná kompatibilita aplikácií a zariadení. Rýchlejší štart, vypínanie   
a reštart, ale aj výdrž na batériu ako počítače/tablet s Windows 7. 

2 Podpora USB 
USB kľúč, slúchadlá, tlačiarne, kamery, mobily, … – všetko možno pripojiť  
a naďalej používať.

3 Multitasking – viac aplikácií (okien) súčasne 
Podpora paralelných aplikácií až v 4 oknách naraz, napr. pri používaní Skype 
môžete surfovať na Internete či písať text vo Word-e.

4 Viac používateľských účtov    
Oddelenie používateľského prostredia rôznych užívateľov, napr. rodičov a detí, 
možno nastaviť obmedzenia pre deti. Možnosť obrázkového hesla.   

5 Antimalware a antivírus v cene 
Microsoft Defender vás ochráni pred hrozbami Internetu. 

6 Nemusíte sa báť o vaše fotografie a dokumenty 
Zabudovaný SkyDrive neustále synchronizuje vami zvolené súbory 
 a  dokumenty s vaším súkromným úložiskom v cloude. 

7 Vhodný aj na prácu 
S tabletom do 10.1” kancelársky balík Office 2013 v cene zariadenia. Tablet 
 s Windows 8 Pro umožňuje navyše VPN, tzn. pripojenie do firemnej siete, 
šifrovanie pevného disku a kľúčov USB, správu a zabezpečenie počítačov  
v doméne a oveľa viac. 

8 Veľa slovenských a zahraničných aplikácií vo Windows Obchod/Store 
Skype na videotelefonovanie, rádio Europa2, iStánok a Plus 7 kiosk s viac ako 30 
časopismi a novinami, denníky Pravda a SME či hry Angry Birds a Cut the Rope. 
To je len pár z viac ako 120 000 dostupných aplikácií.

prostor pro samolepky
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Obrazovka Štart
Môžete pridať dlaždice aplikácií, pracovnej plochy 
a webových stránok, ktoré používate najčastejšie.

 ● Dotykom
Otvorte kľúčové tlačidlá a potom ťuknite
na kľúčové tlačidlo  Štart.

 ● Z klávesnice
Stlačte kláves  (Windows).

 ● Tlačidlom Štart
V ľavom dolnom rohu obrazovky desktopového 
módu nájdete tlačidlo Štart, pomocou ktorého sa 
môžete prepnúť na domovskú obrazovku.

Kľúčové tlačidlá
Vyhľadávajte aplikácie a súbory, zdieľajte obsah, prehrávajte obsah na 
ďalších zariadeniach, tlačte a nastavte svoje zariadenie.

 ● Gestom
Potiahnite prstom od pravého 
okraja obrazovky.

 ● Myšou
Prejdite kurzorom do pravého horného rohu 
a potom ho posuňte nadol.

 ● Z klávesnice
Kláves  (Windows) súčasne s klávesom C.

Domovská obrazovka s dynamickými dlaždicami

Systém Windows 8.1 je atraktívny, rýchly a spoľahlivý. Domovská obrazovka s dynamickými dlaždicami ponúka nové možnosti ovládania pomocou 
dotyku, klávesnice alebo myši.

C
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Dlaždice
Aplikáciu spustíte ťuknutím na dlaždicu. Dynamické dlaždice na domovskej obrazovke 
môžete usporiadať intuitívnymi gestami. Do módu umožňujúceho usporiadanie dlaždíc sa 
prepnete pridržaním ľubovoľnej dlaždice.

K pôvodnej štvorcovej a obdĺžnikovej dlaždici pribudli vo Windows 8.1 veľké dlaždice 
vhodné pre aplikácie, ktoré potrebujú na dlaždici zobraziť veľa informácií. Malé dlaždice 
zas použijete pre aplikácie, ktoré na dlaždiciach nezobrazujú žiadne informácie. Do módu 
umožňujúceho zmenu veľkosti dlaždíc sa prepnete pridržaním ľubovoľnej dlaždice.

Obrazovka Aplikácie
Po nainštalovaní aplikácie sa jej ikona zobrazí len v zozname aplikácií. 
Na domovskú obrazovku si dlaždicu aplikácie musíte pripnúť sami.

Zobrazenie Obrazovky Aplikácie

 ● Gestom
Potiahnite obrazovku Štart s dynamickými dlaždicami od stredu smerom nahor.

 ● Myšou
Po presunutí kurzora do spodnej časti domovskej obrazovky sa vpravo zobrazí malé 
okrúhle tlačidlo so šípkou nadol. Kliknite naň.

 ● Z klávesnice
Použite postupnosť klávesov TAB a ENTER.
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Kľúčové tlačidlá
Kľúčové tlačidlá na paneli vpravo (charms) zaisťujú päť systémových 
príkazov, ktoré vám pomáhajú ovládať Windows 8.1, nech už sa v systéme 
nachádzate kdekoľvek.
• Môžete vyhľadávať v aplikáciách, nastaveniach a súboroch 

vo vašom zariadení.

•  Môžete z aplikácií zdieľať napríklad súbory a obrázky.

• Tlačidlo Štart zobrazí domovskú obrazovku na jedno 
kliknutie alebo ťuknutie.

• Tlačidlo Zariadenia umožňuje pracovať s pripojeným 
hardvérom, napríklad prepnúť zobrazenie na projektor 
alebo tlačiť z Windows 8.1 aplikácií.

• Tlačidlo Nastavenie umožňuje ovládať alebo prispôsobiť 
počítač, či tablet. Môžete ho napríklad vypnúť, zmeniť 
pozadie domovskej obrazovky a podobne.

Tlačidlo Nastavenie umožňuje zobraziť aj nastavenie konkrétnej 
aplikácie, napríklad kliknutím na ovládacie tlačidlo Nastavenie 
v aplikácii Pošta môžete pridať e-mailové konto.

Kľúčové tlačidlá zobrazíte gestom – potiahnutím prsta 
od pravého okraja obrazovky smerom do stredu, 
alebo kombináciou klávesov   (Windows) + C.

Ako fungujú kľúčové tlačidlá

Zdieľanie v systéme Windows 8.1
Windows 8.1 umožňuje zdieľať prakticky čokoľvek, intuitívne, rovnakým 
postupom bez toho, že by ste museli prechádzať do inej aplikácie.

1 Spustite aplikáciu, ktorej obsah chcete zdieľať, napríklad webovú 
stránku v novom prehľadávači Internet Explorer 10.

2 Zobrazte panel kľúčových tlačidiel.

3 Kliknite na kľúčové tlačidlo Zdieľať.

4 Vyberte aplikáciu, napríklad Pošta, SkyDrive, Facebook, Twitter..., 
podľa toho, ako chcete položku zdieľať. (Ak máte nainštalované 
ďalšie aplikácie, budete mať viac možností zdieľania.)

5 Napíšte správu, prípadne vyberte priečinok cloudovej lokality, kam 
chcete obsah odoslať.

6 Kliknite na Odoslať.
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Vylepšený desktopový mód
V ľavom dolnom rohu nájdete tlačidlo „Štart“ známe zo starších verzií 
operačného systému. Má však inú funkciu. 

Kliknutím ľavým tlačidlom myši sa prepnete na domovskú obrazovku 
s dynamickými dlaždicami. 

Kliknutím pravým tlačidlom myši sa zobrazí kontextové menu s ponukou 
najčastejšie využívaných funkcií operačného systému.

Vylepšený desktopový mód

Windows 8.1 umožňuje nabootovať priamo do desktopového módu: 

1 pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto panelu úloh; 

2 vyberte položku Vlastnosti;

3 prepnite sa na tablu Navigácia;

4 v sekcii Domovská obrazovka aktivujte voľbu Po prihlásení alebo 
zatvorení všetkých aplikácií na obrazovke prejsť na pracovnú 
plochu namiesto domovskej obrazovky.

V sekcii Navigácia v rohoch môžete vypnúť funkcionalitu po 
premiestnení kurzora myši do rohov obrazovky. Štandardne sa po 
premiestnení kurzora do pravého horného rohu zobrazí lišta kľúčových 
tlačidiel a po premiestnení kurzora do pravého horného rohu sa zobrazí 
panel na prepínanie aplikácií.
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Používanie aplikácií

Otvorenie ponuky aplikácií

 ● Gestom
Potiahnite prstom od dolného okraja.

 ● Myšou
Pravým tlačidlom kliknite v rámci aplikácie.

 ● Z klávesnice
Použite kombináciu klávesov  (Windows) + Z.

Zobrazenie spustených aplikácií

 ● Gestom
Ťahajte prstom od ľavého okraja, kým sa 
nezobrazí malá ikona aplikácie. Potom 
presuňte ikonu späť k ľavému okraju.

 ● Myšou
Prejdite do ľavého horného rohu a potom sa
posuňte nadol.

Aplikáciu môžete zatvoriť aj kombináciou  
klávesov Alt+F4.

Prepnutie aplikácií
Potiahnite prstom od ľavého okraja, alebo 
použite kombináciu klávesov  (Windows) + Tab.

Zatvorenie aplikácií
1 V otvorenej aplikácii prejdite do stredu 

hornej časti obrazovky.

2 Presuňte aplikáciu do dolnej časti 
obrazovky, až kým sa aplikácia neprestane 
zobrazovať na obrazovke.

Spustenie aplikácií

 ● Myšou/dotykom
Ak je aplikácia na domovskej obrazovke kliknite na jej dlaždicu. 

 ● Z klávesnice
Na domovskej obrazovke začnite písať názov aplikácie. Postupne, ako 
píšete ďalšie znaky, spresňuje sa ponuka  aplikácií. Aplikáciu spustíte 
kliknutím na ikonu.

 ● Cez vyhľadávanie
1 Ťuknite na kľúčové tlačidlo   Vyhľadávanie.

2 Zadajte slovo, alebo frázu tvoriacu názov aplikácie do poľa pre 
vyhľadávanie. Následne ťuknite na ikonu príslušnej aplikácie.
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Pripojenie k bezdrôtovej sieti WiFi
1 Ťuknite na kľúčové tlačidlo  a následne na ikonu siete.

2 Zo zoznamu vyberte bezdrôtovú sieť a potom ťuknite na položku 
Pripojiť.

Používanie Internetu Ďalšie činnosti 

Vyhľadávanie obsahu
1 Ťuknite na kľúčové tlačidlo  Vyhľadávanie 

alebo použite klávesovú skratku
  (Windows) + F.

2 Zadajte kľúčové slovo (napríklad Ovládací 
panel) do poľa Vyhľadávanie. Nájdené 
položky sa zobrazia vo forme komplexného 
centra (vodorovne rolovateľnej virtuálnej 
obrazovky).

3 Môžete spresniť, či budete vyhľadávať
napríklad webové obrázky, alebo videá.

Otvorenie webových stránok
1 Na obrazovke Štart ťuknutím na dlaždicu spustite prehľadávač  

Internet Explorer.

2 Zadajte adresu URL alebo kľúčové slovo na vyhľadanie webových 
stránok.

3 Ak chcete otvoriť novú kartu, otvorte ponuku aplikácií (pozrite si 
ľavú stranu) a ťuknite na ikonu .

4 Na pracovnej ploche môžete nájsť Internet Explorer aj v tradičnom 
štýle ako desktopovú aplikáciu.

Prechod do režimu spánku alebo vypnutie
1 Ťuknite na kľúčové tlačidlo  

Nastavenie.

2 Ťuknite na položku   Napájanie, 
potom ťuknite na položku Uspať, 
Vypnúť alebo Reštartovať.
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Aplikácie sú tvárou aj srdcom Windows 8.1. Vstavané aplikácie vám uľahčia 
a zefektívnia činnosti, ktoré na svojich počítačoch a tabletoch robíte 
najčastejšie. Vďaka nim si môžete jednoduchšie organizovať čas, byť 
v kontakte s rodinou, priateľmi a kolegami, môžete prehľadávať web, či 
vykonávať aktivity na sociálnych sieťach. Ďalšie aplikácie nájdete vo Windows 
Obchode.

Pošta
Vďaka aplikácii Pošta pristupujete k správam zo 
všetkých vašich účtov či už je to Hotmail, Outlook.
com, Gmail alebo firemný Exchange z jedného miesta. 
Jednotlivé účty si môžete pripnúť na domovskú 
obrazovku. Na dynamických dlaždiciach máte prehľad 
o nových správach bez toho, aby ste museli spustiť 
aplikáciu Pošta. Môžete si dokonca pripnúť jednotlivé 
priečinky.

SkyDrive
Vďaka SkyDrive už nebudete nikdy bez svojich 
dokumentov, fotiek, videí a ďalších súborov. Aplikácia 
SkyDrive a webové rozhranie SkyDrive.com umožňujú 
prístup k vašim súborom naprieč zariadeniami.
Súbory uložené v cloude sa automaticky zobrazujú

v akomkoľvek počítači alebo tablete, len čo sa prihlásite
pomocou konta Microsoft (predtým Windows Live ID).

Kalendár
Aplikácia Kalendár združuje vašu agendu zo služieb 
Hotmail, Outlook.com, Exchange či Google. Umožňuje 
zobrazovať viac kalendárov. Môžete si vybrať zobrazenie 
v rámci dňa, týždňa alebo mesiaca. Ak si aplikáciu 
Kalendár pripnete na domovskú obrazovku, môžete na 
dynamickej dlaždici vidieť nadchádzajúce plánované 
udalosti. Môžete taktiež nastaviť, aby sa nadchádzajúce 
udalosti zobrazovali na obrazovke uzamknutia 
operačného systému, aby ste ihneď po zapnutí zistili, čo 
máte na programe. Nemusíte ani odomykať počítač.

Vstavané aplikácie v systéme Windows 8.1
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Ľudia
Zobrazte svoje kontakty, sledujte ich príspevky 
a aktualizácie statusov zo sociálnych sietí Facebook, 
Hotmail, Messenger, Gmail, Twitter, LinkedIn a ďalších, 
komunikujte s nimi a zdieľajte obsah – všetko z jedného 
miesta. S aplikáciou Ľudia máte vždy prehľad o tom, čo 
sa deje, môžete zdieľať novinky, komentovať ich, alebo 
operatívne zahájiť konverzáciu.

Internet Explorer 11
Internet Explorer 11 bol navrhnutý s ohľadom na rýchlosť 
a perfektnú optimalizáciu pre dotykové ovládanie. 
Umožňuje rýchle a plynulé prehľadávanie webu 
v celoobrazovkovom zobrazení. Samozrejmosťou je 
vysoká bezpečnosť a ochrana súkromia.

Fotky
Keď sa prihlásite pomocou konta Microsoft, máte
v zariadení s Windows 8.1 prístup k albumom zo služieb
Facebook, Flicker, SkyDrive či prístup k fotografiám 
z Windows Phone. Môžete jednoducho importovať 
fotky z vášho fotoaparátu a ďalších zariadení
priamo do tejto aplikácie.

Inštalácia aplikácií zo služby 
Windows Obchod
Aplikácie môžete pridať zo služby Windows Obchod.

1 Pripojte sa na Internet.

2 Ťuknite na ikonu Obchod na obrazovke Štart 
a potom vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete 
nainštalovať.

Konto Microsoft
Ak chcete používať niektoré aplikácie alebo služby vrátane služby
Windows Obchod, potrebujete konto Microsoft. Informácie
o spôsobe vytvorenia konta Microsoft a o tom, čo všetko toto konto
umožňuje, nájdete v aplikácii Pomoc a technická podpora pre
systém Windows (pozrite si zadnú stranu).
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Prispôsobenie domovskej obrazovky
Obrazovka Štart Windows 8.1 a Windows RT poskytuje nepomerne viac 
funkcionality, než ponuka Štart, známa z Windows 7. Koncentruje všetky 
dôležité informácie. Jediným pohľadom na dynamické dlaždice vidíte 
najdôležitejšie titulky správ, informácie o počasí, počet prijatých správ 
elektronickej pošty, či najnovšie aktualizácie. Pomocou dlaždíc môžete 
otvoriť aplikácie, webové stránky, kontakty alebo priečinky.

do ľavého dolného rohu, počkajte, než sa objaví tlačidlo Štart, 
a kliknite naň.

• Pri použití klávesnice stlačte kláves s logom Windows .

• Z desktopového módu ťuknite, alebo kliknite myšou na tlačidlo 
Štart v ľavom dolnom rohu.

Usporiadajte si domovskú obrazovku tak, aby ste mali svoje obľúbené 
aplikácie, webové stránky a kontakty vždy na dosah. Môžete vyskúšať 
nasledujúce možnosti:

Vytvorte dlaždice pre svojich obľúbených ľudí a miesta.

Dlaždica zastupuje aplikáciu alebo obsah (ako napríklad webovú stránku, 
kontakt alebo priečinok), ktorý môžete otvoriť z domovskej obrazovky. 
Ak navštevujete nejakú stránku každý deň, alebo si s niekým často píšete, 
môžete vytvoriť dlaždicu pre rýchly prístup.

Ak chcete na domovskú obrazovku pridať webovú stránku, kontakt alebo 
priečinok, postupujte takto:
• Ak chcete pripnúť webovú stránku, kontakt alebo aplikáciu, 

zobrazte lištu príkazov aplikácie a kliknite na položku Pripnúť na 
Domovskú obrazovku.

• Ak chcete pripnúť priečinok, otvorte ho v Prieskumníkovi súborov, 
stlačte ho a podržte (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) 
a aktivujte položku Pripnúť na Štart.

Pripnutie alebo odopnutie aplikácií

Po nainštalovaní aplikácií z Windows Obchodu tieto nie sú pripnuté na 

Najrýchlejší spôsob, ako prejsť na obrazovku Štart:
• Pri použití dotykového ovládania potiahnite prstom smerom od 

pravého okraja obrazovky a potom kliknite na položku Štart.

• Pri použití myši presuňte ukazovateľ do pravého horného alebo 
pravého dolného rohu obrazovky a posuňte ho nahor alebo nadol 
a potom kliknite na položku Štart. Alebo presuňte ukazovateľ 

Tipy a triky pre Windows 8.1
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domovskú obrazovku. Ak ich tam chcete pripnúť, prejdite na obrazovku 
Aplikácie, alebo kliknite na kľúčové tlačidlo Hľadanie a vyberte aplikáciu, 
ktorú chcete pripnúť. Otvorte jej lištu príkazov a kliknite na položku 
Pripnúť na Domovskú obrazovku.

 
Viac aplikácií na ploche obrazovky 
Windows 8 umožňoval paralelný beh maximálne dvoch Modern UI 
aplikácií, pričom jedna z nich bežala v pripnutom móde, teda v 320 
pixelov širokom páse pri ľavom, alebo pravom okraji obrazovky. 
Windows 8.1 umožňuje rozdeliť obrazovku medzi aplikácie 
v ľubovoľnom pomere, pričom počet súčasne zobrazených aplikácií 
závisí od rozlíšenia monitora. Väčšina aplikácií podporuje minimálnu 
šírku 500 pixelov, niektoré aj 320 pixelov. Používatelia budú môcť 
napríklad vytvárať dokument v desktopovom Worde a zároveň mať 
prehľad o pošte a novinkách zo sociálnych sietí. 

Rovnakým postupom môžete z domovskej obrazovky odopnúť aplikácie, 
ktoré nepoužívate. Na lište príkazov aplikácie kliknite na možnosť Zrušiť 
pripnutie na domovskej obrazovke. Aj po odopnutí z domovskej 
obrazovky, aplikácia zostáva nainštalovaná v počítači aj v zozname na 
obrazovke Aplikácie. Aplikáciu taktiež môžete nájsť pomocou tlačidla 
Vyhľadávanie na paneli kľúčových tlačidiel (vpravo). 
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Ako nainštalovať ďalšie aplikácie
Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu Windows Obchod. Ak 
chcete nájsť novú aplikáciu, môžete prechádzať tematickými sekciami 
obchodu (napríklad Hry, Sociálne siete alebo napríklad Najobľúbenejšie 
aplikácie zadarmo). 

Ak poznáte meno konkrétnej aplikácie, zobrazte panel kľúčových tlačidiel 
(umiestnením kurzora do pravého horného rohu) a aktivujte tlačidlo 
Vyhľadávanie. Zadajte názov aplikácie, v tomto prípade „V televizi“ 
a kliknite na tlačidlo Inštalovať.

Zmena usporiadania a veľkosti dlaždíc

Dlaždice môžete usporiadať podľa vašich predstáv tak, aby prehľadne 
zobrazovali informácie a umožnili spúšťať najčastejšie používané 
aplikácie. Ak chcete dlaždicu presunúť, pridržte ju a
a presuňte na nové miesto. Dlaždice môžete kvôli lepšej prehľadnosti 
zoskupovať do pomenovaných skupín. Môžete zoskupiť aplikácie, ktoré 
využívate na prácu, zábavu a podobne.

Ak chcete pomenovať skupinu dlaždíc, postupujte takto:

1. Pridržte ľubovoľnú dlaždicu v skupine, ktorú chcete premenovať. 
Nad skupinou dlaždíc sa zobrazí pole názvu s nadpisom Pomenujte 
skupinu.

2. Zadajte do poľa vhodný názov.

Ak veľkosť dlaždice nezodpovedá miestu, kde ju chcete mať, môžete 
ju zväčšiť alebo zmenšiť. Pridržte dlaždicu na domovskej obrazovke, 
a kliknite na možnosť Zmeniť veľkosť. (Veľkosť niektorých dlaždíc 
nemožno meniť.)



Zoznámte sa s ovládaním Windows 8.1

Ako ovládať modernú aplikáciu
Spusťte aplikáciu FreshPaint – zábavné realistické maľovanie, ktorú je 
možné zadarmo stiahnuť z portálu Windows Obchod. Začnite maľovať 
pomocou myši. Kliknutím pravým tlačidlom myši zobrazíte príkazy 
aplikácie, pomocou ktorých môžete meniť typ a farbu štetca, meniť 
povrch, na ktorý kreslíte, alebo napríklad exportovať výslednú kresbu.

Windows 8 aplikácie dokážu navzájom spolupracovať. Svoju kresbu 
v aplikácii FreshPaint môžete jednoducho zdieľať s ďalšími aplikáciami. 
Zobrazte kľúčové tlačidlá (umiestnením kurzora do pravého horného 
rohu), kliknite na tlačidlo Zdieľať a následne na inú aplikáciu, napríklad 
PuzzleTouch (zadarmo v službe Windows Obchod). Takto jednoducho 
svoj namaľovaný obrázok premeníte na puzzle.

Ako tlačiť z aplikácie
Ak spustená Windows 8.1 aplikácia 
podporuje tlač (napríklad Internet 
Explorer, OneNote ...), stačí zobraziť 
kľúčové tlačidlá (umiestnením 
kurzora do pravého horného rohu) 
a kliknúť na tlačidlo Zariadenia. 
Zobrazí sa zoznam dostupných 
tlačiarní. Kliknutím na tlačiareň sa 

zobrazí náhľad tlače, v ktorom môžete napríklad nastaviť počet kópií. 
Tlač zahájite stlačením tlačidla tlačiť. Podobne funguje aj klávesová 
skratka CTRL + P. 
 
Windows 8.1 podporuje aj stále perspektívnejšiu tlač reálnych 
predmetov na 3D tlačiarňach.

Ako zmeniť nastavenie Windows 8 aplikácie 
(napríklad pridať konto do aplikácie Pošta)
Spustite Windows 8 aplikáciu. Na domovskej 
obrazovke kliknite napríklad na dlaždicu Pošta. 
Ak aplikáciu spúšťate prvý krát, prihláste sa 
pomocou svojho konta Microsoft (predtým 
Windows Live ID) alebo kliknite na Registrovať 
sa ku kontu Microsoft. Len čo sa aplikácia 
spustí, zobrazte kľúčové tlačidlá (umiestnením 
kurzora do pravého horného rohu) a kliknite na 
Nastavenie. Zobrazia sa nastavenia dostupné pre 
konkrétnu aplikáciu.

Ako zmeniť nastavenia počítača  
(napríklad zmeniť obrázok  
na obrazovke uzamknutia)
Zobrazte kľúčové tlačidlá (umiestnením kurzora do pravého horného 
rohu). Kliknite na tlačidlo Nastavenie > Zmeniť nastavenie PC. Zobrazí sa 
široká ponuka možností, ktoré môžete zmeniť.
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Napríklad môžete nastaviť, aký obrázok sa má zobrazovať na obrazovke 
uzamknutia. (Môžete kliknutím vybrať preddefinovaný obrázok alebo 
pomocou tlačidla Prehľadávať zvoliť vlastnú fotku.) Môžete taktiež 
nastaviť, ktoré aplikácie môžu na obrazovke uzamknutia zobrazovať 
oznámenia (napríklad počet nových e-mailov) a vybrať jednu aplikáciu, 
ktorá bude zobrazovať podrobný stav (napríklad nadchádzajúcu udalosť 
v kalendári). Ak nainštalujete niektoré ďalšie aplikácie, ponuka, z ktorej 
budete môcť vyberať, sa rozšíri.

Kliknutím na Obrázok konta sa môžete vyfotiť alebo vybrať fotku, 
ktorú chcete mať pridruženú k svojmu kontu. Obrázok konta sa zobrazí 
napríklad pri prihlasovaní do počítača.

Ako si vytvoriť obrázkové heslo
Na lište kľúčových tlačidiel aktivujte Nastavenie >  
Zmeniť nastavenie PC > Kontá. 
 
V sekcii Možnosti prihlásenia kliknite na Vytvoriť obrázkové heslo  
a za asistencie jednoduchého sprievodcu vyberiete obrázok a definujete 
gestá, pomocou ktorých sa budete prihlasovať k počítaču (pomocou 
gest myšou alebo prstom na dotykovej obrazovke). Pri ďalšom prihlásení 
k počítaču už môžete použiť vaše nové obrázkové heslo alebo sa 
prepnúť na prihlásenie klasickým heslom. Každé obrázkové heslo 
sa skladá z troch pohybov, pričom môžete voliť kombináciu kruhov, 
rovných čiar a kliknutí.
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Ako vytvoriť ďalšie používateľské konto
V jednom počítači alebo zariadení s Windows 8 môžete vytvoriť viac 
používateľských kont, aby jednotliví používatelia mali prístup len  k 
svojim súborom a aplikáciám (a chránili si tak súkromie) a mohli mať 
odlišné nastavenie systému. Na lište kľúčových tlačidiel aktivujte 
Nastavenie > Zmeniť nastavenie PC > Kontá. Nové konto pridáte v sekcii 
Ostatné kontá. Za asistencie jednoduchého sprievodcu vytvoríte buď 
miestne konto alebo konto Microsoft.

Ako sa odhlásiť zo svojho konta
Zobrazte domovskú obrazovku (napríklad stlačením klávesu Windows 
na klávesnici) a v pravej hornej časti obrazovky kliknite na názov svojho 
konta. Zobrazí sa ponuka možností, z ktorej vyberte položku Odhlásiť sa.

Ako prepnúť z miestneho konta na konto 
Microsoft
Na lište kľúčových tlačidiel aktivujte Nastavenie > Zmeniť nastavenie 
PC.  V sekcii Kontá kliknite na Prepnúť na konto Microsoft (ak už konto 
Microsoft nemáte k svojmu počítaču pridružené). Po zadaní aktuálneho 
hesla, e-mailovej adresy pre konto Microsoft a bezpečnostných údajov 
môžete nastaviť, aké nastavenia sa majú synchronizovať s vaším kontom 
Microsoft.

Na čo slúži konto Microsoft
Na prihlásenie do Windows 
môžete používať svoju e-mailovú 
adresu ako konto Microsoft 
(predtým Windows Live ID). To vám 
umožní odkiaľkoľvek pracovať so 
svojimi dokumentmi, súbormi a 
fotografiami vďaka cloudovému 
úložisku SkyDrive. Môžete 
synchronizovať nastavenie medzi 
viacerými počítačmi a tabletmi so systémom Windows 8.1. Môžete 
nastaviť synchronizáciu napríklad prispôsobenia počítača (farbu, 
pozadie, obrazovku uzamknutia a obrázkové heslo), motív plochy, 
jazykové nastavenia (klávesnica, zobrazovaný jazyk), heslá, či nastavenie 
Windows 8.1 aplikácií a prehľadávača (história a obľúbené položky).

Ako vypnúť počítač
Zobrazte kľúčové tlačidlá (umiestnením 
kurzora do pravého horného rohu) 
a následne kliknite na tlačidlo Nastavenie. 
Potom kliknite na grafické tlačidlo Napájanie 
a vyberte, čo chcete s počítačom urobiť. 
Alternatívne môžete stlačiť kombináciu 
klávesov CTRL + ALT + Delete a kliknúť na 
ikonu napájania v pravom dolnom rohu 
obrazovky.

Skydrive užívateľa Laco  ∨  Počet položiek: 13 

Linda
Zdieľané

Maco na horách
Zdieľané

Starý otec s deťmi
Zdieľané

Rýchle fotografie
Zdieľané

Zdieľané obľúbené položky
Zdieľané

Verejné
Zdieľané

Peter
Zdieľané

Dokumenty Obľúbené
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Ovládacie tlačidlá
 Win + C

Zobrazí ovládacie tlačidlá (a taktiež dátum, čas, stav 
napájania a siete).

 Win + F Umožňuje prehľadávať súbory.

 Win + W Umožňuje prehľadávať nastavenia.

 Win + Q
Aktivuje univerzálne vyhľadávanie vrátane  
webového kontextu.

Písanie na úvodnej 
obrazovke Hľadá aplikácie.

 Win + H Otvorí ovládacie tlačidlo Zdieľanie.

 Win + I
Otvorí ovládacie tlačidlo Nastavenie (plus umožňuje 
prístup k nastaveniu úvodnej obrazovky/konkrétnej 
aplikácie a pomocníkovi).

 Win + K Otvorí ovládacie tlačidlo Zariadenia.

Práca s plochou
 Win + D Zobrazí plochu.

 Win + E Spustí Prieskumník súborov.

 Win + I
Zobrazí ovládacie tlačidlo Nastavenie (plus príkazy 
Ovládací panel, Prispôsobenie, Informácie o počítači 
a Pomocník – týkajúci sa plochy).

 Win + R Otvorí dialóg Spustenie.

 Win + X Zobrazí zoznam užitočných príkazov na správu počítača.

 Win + T Prechádza spustenými aplikáciami na ploche.

Alt + Tab 
(uvoľnite Tab, opakujte)

Otvorí ďalšiu aplikáciu (rotuje medzi aplikáciami, každá 
aplikácia spustená na ploche má svoje zastúpenie).

Alt + 1 až 9 Spustí aplikácie pripnuté na hlavnom paneli.

Nové rozhranie Windows 8
 Win

Zobrazí domovskú obrazovku alebo naposledy 
používanú aplikáciu (stláčaním sa prepína).

 Win + Tab  
(uvoľnite Tab, opakujte)

Spustí ďalšiu aplikáciu (rotuje Windows 8 aplikáciami, 
plocha sa správa ako jedna aplikácia).

 Win + Tab (uvoľnite 
Tab, opakujte), Delete

Zavrie aplikáciu na pozadí.

 Win + Z Zobrazí príkazy aplikácie.

Alt + F4 Zatvorí aktívnu aplikáciu.

Ctrl + Alt + Del

Umožňuje pristupovať k príkazom a nástrojom: 
uzamknúť, prepnúť používateľa, odhlásiť sa, zmeniť 
heslo, Správca úloh, Uľahčenie prístupu a možnostiam 
vypnutia počítača.

Ctrl + – Oddiali (zmenší) úvodnú obrazovku.

Ctrl + = Zobrazí domovskú obrazovku v pôvodnej veľkosti. 

Šípky, medzerník, Tab Vyberá dynamické dlaždice.

Page Down Posúva dlaždice domovskej obrazovky doľava. 

Page Up Posúva dlaždice domovskej obrazovky doľava. 

Užitočné klávesové skratky



Zoznámte sa s ovládaním Windows 8.1

Práca s prehľadávačom Internet Explorer
Ctrl + Tab Prechádza spustenými záložkami.

Ctrl + Shift + P Spustí prehľadávanie so službou InPrivate.

Ctrl + T Otvorí novú záložku.

Ctrl + F4 Zatvorí aktívnu záložku.

Backspace Prejde späť na predchádzajúcu webovú stránku.

Shift + Backspace Prejde dopredu na predchádzajúcu webovú stránku.

Tab Prechádza dopredu položkami na webovej stránke.

Shift + Tab Prechádza späť.

Enter Aktivuje vybranú položku.

Ctrl + P Vytlačí stránku.

Ctrl + L Zobrazí stránku na ploche v IE.

Alt + D Zobrazí panel Adresa (vrátane najčastejšie zobrazovaných 
a pripnutých stránok).

Ďalšie informácie o používaní systému Windows 8.1
Prejdite do aplikácie Pomoc a technická podpora pre systém Windows.

1 Ťuknite na kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie.

2 Do poľa Vyhľadávanie zadajte výraz „Pomoc a technická podpora pre systém“, ťuknite 
na položku Aplikácie a potom ťuknite na príslušnú ikonu.

Ďalšie informácie o Windows 8 nájdete na www.windows.sk.

Ďalšie užitočné skratky
 Win + P Zobrazí možnosti pre zobrazenie na druhom monitore.

 Win + L Zamkne počítač.

 Win +, Zobrazí náhľad plochy.

 Win + O Otáčanie obrazovky uzamknutia (ak to počítač umožňuje). 

 Win + U Centrum uľahčenia prístupu.

 Win + Enter Spustí program Predčítanie.

 Win + = Zväčšenie pomocou lupy.

 Win + – Zmenšenie, keď je lupa zapnutá.

 Win + V Prechádza oznámeniami.

 Win + Shift + V Prechádza oznámeniami opačným smerom.



Nezabudnite si kúpiť Microsoft Office
Výhody kancelárskeho balíka Office

www.microsoft.sk/office

•   Osvedčený štandard  formátov pre študentov/na pracovné účely 
  (diplomová práca, školské prezentácie, zadania úloh z matematiky, …).
•   Funguje bez pripojenia na Internet, rovnako dobre, ako aj cez  internetový prehľadávač.
•   Dostupný pre rôzne platformy (počítače Windows a MacOS,  Windows Phone, iPhone, Android Phone). *
•   Optimalizované rozhranie pre ovládanie dotykom, perom aj klávesnicou.
•   Jednoduchý online poznámkový blok OneNote pre použitie  v škole, práci i doma.
 
 *Na všetkých telefónoch Windows Phone a na vybraných  počítačoch Windows zadarmo.

Office 365 Premium pre domácnosti – ročné predplatné.  Office 365 University – 4-ročné predplatné.    
Office 2013 pre študentov a domácnosti,  Office 2013 pre podnikateľov – trvalá licencia. 

Office 2013 pre študentov 
a domácnosti 
• 1 PC
• trvalá licencia 

Office 365 Premium 
pre domácnosti
• možnosť využívať až na 5 ZARIADENIACH – 
 PC/MAC a 5 mobilných zariadeniach 
• ročné predplatné
• 27 GB úložného priestoru SkyDrive
• 60 minút volaní cez Skype zdarma každý mesiac
•  automatické inovácie verzií zadarmo



www.windows.sk


