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Súbor (File) 
o súbor je množina ľubovoľných údajov (resp. ľubovoľná množina údajov) 

uložená v nejakom formáte  (napr. text, obrázok, prezentácia,...) 
 
o súborom sa rozumie postupnosť údajov v elektronickej forme, ktorá je 

označená názvom, informáciou o kapacite údajov a časovou značkou o jej 
poslednej zmene  (§2 písm. g) Výnosu MF SR z 9. júna 2010 o štandardoch pre IS VS č. 
312/2010 Z.z) 

 
o z dôvodu prehľadného uloženia sa súbory ukladajú do priečinkov  

 
o každý súbor (aj priečinok) má svoj názov. Môže mať dve časti: meno a 

(typovú) príponu (zvyčajne ide o 3 znaky, od mena je oddelená bodkou), 
ktorá vyjadruje jeho formát) a podľa nej/neho vie užívateľ i počítač zistiť 
typ súboru t.j. aký program je potrebný na jeho otvorenie alebo pomocou 
akého programu bol vytvorený. 

 



Rozdelenie súborov 

 
 Súbory zvyčajne rozdeľujeme na dve skupiny:  
 
a) Programy (aplikácie) – súbory vytvorené programátormi, po ich 

nainštalovaní na disk a spustení môžeme vykonávať činnosti, ktoré 
umožňujú. Najčastejšie pomocou programov vytvárame a upravujeme 
dokumenty. Programy majú v názve príponu .exe alebo .com.  

 
b) Dokumenty – súbory, ktoré sami vytvoríme, upravíme, prečítame a pod. 

(napr. list, ktorý píšeme, nakreslený obrázok, tabuľka atď.). Keďže ide o 
údaje, ktoré spracovávame, niekedy sa takéto súbory označujú aj ako 
dátové . 

 



Prípony súborov 
o .doc, .docx, .rtf, .txt ................. textový súbor vytvorený vo Worde, 

Notepade alebo v inom text. editore (napr. mesiac.doc, sprava.txt, 
oznam.rtf)  

 
o .xls, .xlsx .................................. tabuľka vytvorená v Exceli (napr. 

tabulka.xls) alebo v OpenOffice.org Calc  
 

o .ppt, .pps, .pptx ....................... prezentácia vytvorená v MS PowerPoint 
alebo OpenOffice.org Impress (napr. prezentacia.ppt)  

 
o .jpg, .gif, .bmp, .tif, .png .......... obrázok (grafický súbor) vytvorený Skicári 

(napr. strom.jpg)  

 
 



o .gif, .swf, .lgf .......................... animácie – súbor obsahuje sekvenciu 
obrázkov, ktorých striedaním je vyvolaný dojem pohybu (napr. 
skok.gif), čiže ide o tzv. pohyblivý obrázok  
 

o .wav, .mp3, .wma, .cda ....... hudobné súbory – zvuk resp. zvuková 
informácia (napr. hymna.mp3)  
 

o .avi, .mpg, .mpeg, .wmv ...... súbory obsahujúce video (napr. 
movie.avi)  
 

o .htm, .html, .php .................. súbory (dokumenty), v ktorých sú 
prezentované informácie na internete (napr. index.htm, main.html, 
menu.php)  

 



o .zip, .rar, .arj ............................ komprimované (zhustené - zazipované) 
súbory zaoberajúce menej miesta (napr. doklady.zip)  
 

o .pdf .......................................... dokument „Acrobat“ (napr. zmluva.pdf), 
ktorý je možné zobraziť (čítať) programom Adobe Reader  
 

o .exe, .com, .bat ........................ program (napr. winword.exe, soffice.exe) 
a tzv. dávkový súbor (napr. install.bat)  

 



Usporiadanie súborov 
 Súbory umiestnené v priečinku môžeme usporadúvať podľa nasledujúcich 

kritérií: 
 
o podľa názvu (abecedné poradie) 
 
o veľkosti 
 
o typu 
 
o dátumu modifikácie 

 



Priečinok (adresár, zložka, folder) 

o vo väčšine prípadov sú súbory uložené v podadresároch (priečinky, zložky, folders) 
 

o priečinok slúži na prehľadné ukladanie súborov na disku 
 

o každý priečinok má svoje meno a je k nemu presne definovaná adresárová 
cesta 
 

o priečinky majú stromovú štruktúru. Ako prvý je hlavný adresár (označenie: \) a 
v ňom sa môžu nachádzať ďalšie priečinky, a v nich ďalšie... 
 

o Tento počítač zobrazený vrchol hierarchie zobrazovanej OS. V tomto okne 
nemôžeme postupom zvyčajným v ostatných oknách, zobrazujúcich obsah 
priečinkov, ľubovoľne vytvárať ďalšie priečinky, súbory a zástupcov !!! (ikony tu 
vytvára len samotný OS) 
 
 

 
 



obr. Ukážka stromovej štruktúry adresárov a Tento počítač  



obr. Obsah adresára C:\Windows  

priečinok 

súbor 

spôsob zobrazenia obsahu priečinku o úroveň vyššie 

cesta k adresáru 



o obsah priečinku zobrazíme dvojklikom ľavým tlačidlom myši na ikonu 
priečinku 

o priečinok, ktorého obsah je práve zobrazený označujeme ako aktuálny 
alebo pracovný priečinok. Ak chceme zobraziť obsah priečinku, ktorý je 
v hierarchickej štruktúre priečinkov na rovnakej alebo vyššej úrovni ako 
priečinok, ktorého obsah je práve zobrazený, klikneme na tlačidlo 
O úroveň vyššie 
 
 

obr. Priečinok C:\Windows  obr. Priečinok C:\Windows\system32  



Rôzne spôsoby zobrazenia obsahu 
aktuálneho  priečinku 



obr. Podrobnosti 



obr. Zoznam 



obr. Ikony 



obr. Dlaždice 



obr. Miniatúry 



obr. Filmový pás 



Operácie s priečinkami a súbormi 



Vlastnosti 
priečinku 

 
o zistenie bližších údajov o priečinku 

vykonáme tak, že raz klikneme pravým 
tlačidlom myši na ikonu priečinka. Pri 
priečinku sa nám rozbalí ponuka možností, 
čo môžeme s priečinkom vykonať. Klikneme 
ľavým tlačidlom myši na VLASTNOSTI 

 
o identifikačné údaje o priečinku nájdeme na 

karte VŠEOBECNÉ. Je tam údaj o type 
priečinku, informácia o tom, na ktorom 
pamäťovom médiu a v akých hierarchicky 
nadradených priečinkoch je uložený, 
nájdeme tam údaj o celkovej veľkosti 
všetkých súborov a priečinkov v danom 
priečinku umiestnených, o počte súborov a 
priečinkov v ňom umiestnených, dátum 
vytvorenia priečinku i jeho atribúty. 

 



Vytvorenie 
priečinku 

 
o na pracovnej ploche (alebo inom mieste na 

disku), si nový priečinok vytvoríme tak, že 
na pracovnú plochu klikneme raz pravým 
tlačidlom myši → na danom mieste sa nám 
rozbalí ponuka možností a my si vyberieme 
možnosť NOVÝ → po kliknutí ľavým 
tlačidlom myši na NOVÝ sa zobrazí ponuka 
objektov, ktoré na danom mieste môžeme 
vytvoriť → vyberieme možnosť Priečinok, 
ktorý pomenujeme podľa potreby 
 
 



Označovanie 
priečinkov 

 
 

o samostatný súbor či priečinok 
najjednoduchšie označíme jedným 
kliknutím na jeho ikonu ľavým tlačidlom 
myši 

o ak chceme označiť nejakú nesúvislú skupinu 
súborov či priečinkov vybranú z väčšej 
skupiny objektov, túto nesúvislú skupinu 
označíme tak, že držíme stlačený kláves 
CTRL a ľavým tlačidlom myši klikáme na 
objekty, ktoré chceme  v danej skupine 
označiť 

o ak chceme označiť všetky objekty ktoré sa 
na nachádzajú vo vnútri otvoreného okna ( 
alebo aj na pracovnej ploche), raz klikneme 
ľavým tlačidlom myši do vnútra otvoreného 
okna alebo na ľubovoľný objekt v ňom sa 
nachádzajúci a následne použijeme 
klávesovú skratku CTRL + A 
 
 
 
 



Kopírovanie 
priečinkov 

 
 

o pri kopírovaní súboru alebo priečinku 
klikneme na ikonu súboru alebo priečinku 
pravým tlačidlom myši a z následne 
rozbalenej ponuky vyberieme ľavým 
tlačidlom myši možnosť Kopírovať (prípadne 
označíme súbor alebo priečinok a následne 
použijeme klávesovú skratku CTRL + C) 

o potom na požadované miesto klikneme 
pravým tlačidlom myši a z rozbalenej 
ponuky ľavým tlačidlom myši vyberieme 
možnosť Prilepiť resp. Vložiť (prípadne 
klikneme na príslušné miesto v dokumente 
alebo v okne priečinku či pamäťového 
média označíme jedným kliknutím ľavým 
tlačidlom myši a následne použijeme 
klávesovú skratku CTRL + V) 
 
 



Odstránenie a 
obnova priečinkov 

 
o vybratý súbor alebo priečinok 

vymažeme príkazom Odstrániť (Delete) 
z kontextového menu (kliknutie pravým 
tlačidlom myši), čím sa súbor, resp. 
priečinok presunie do priečinku Kôš 

o ak sa rozhodneme súbor alebo priečinok 
vrátiť na pôvodné miesto, klikneme naň 
pravým tlačidlom myši a zvolíme 
Obnoviť (operačný systém si pamätá, 
odkiaľ bol súbor vymazaný a vráti ho na 
pôvodné miesto v počítači) 

o ak chceme odstrániť z priečinka Kôš 
všetky súbory alebo priečinky, z 
kontextového menu vyberieme príkaz 
Vysypať kôš (v tom prípade sú súbory a 
priečinky z počítača úplne odstránené) 
 



 Okrem súborov a priečinkov môžeme na pracovnej ploche a obrazovke 
počítača nájsť aj: 

 
o ikony - ide o malé obrázky, ktoré symbolizujú určitú funkciu (napr. Tento 

počítač, kôš)  
 

o odkazy na rýchle spúšťanie programov  - vytvorené automaticky počas 
inštalácie operačného systému a programov., prípadne vytvorené 
samotným používateľom 
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