
Ukladanie obrázkov z CD-ROM 

Nie všetky multimediálne CD umožňujú uloženie obrázku, ktorý sa na nich nachádza do súboru na počítač. Iba na 
niektorých CD-ROM sa stretneme s možnosťou uložiť obrázok pomocou ikony alebo pomocou pravého tlačidla 
a pomocnej ponuky – „Uložiť obrázok ako“. 

Ak sme si vybrali obrázok, stlačíme kláves PrintScreen (PrtSc). Týmto sme si uložili obsah celej obrazovky1 do schránky 
(„lokálna pamäť počítača“), z ktorej si ho môžeme vybrať v ľubovoľnom grafickom editore (napríklad Skicár). Funguje to 
podobne ako keď v nejakom programe zvolíme v ponuke Úpravy položku Kopírovať – tiež sa vybraný text alebo obrázok 
skopíruje do schránky. 

Spustíme program Skicár (Malování). V Skicári otvoríme nový súbor („čistý papier“) a vložíme obsah schránky. 
V hlavnej ponuke klikneme na Úpravy a tam Prilepiť (resp. Vložit). Väčšinou sa pri ukladaní zobrazí okno, v ktorom sa nás 
počítač pýta „Obrázok v schránke je väčší ako bitmapa. Chcete bitmapu zväčšiť?“. Obrázok (odfotená plocha obrazovky) 
býva obyčajne väčší, než pôvodná plocha („čistý papier“), ktorú máme na obrázok vyhradenú. Aby sme si boli istí, že sa 
nám zobrazí všetko, necháme si bitmapu (v češtine rastr) zväčšiť – klikneme na Áno. 

Do plochy sa nám vloží celá odfotená obrazovka a my si z nej môžeme vybrať tú časť (výrez, obrázok), ktorá nás 

zaujíma. Klikneme na tlačidlo výber  a dynamickým obdĺžnikom vyberieme časť obrázka. 

 

Ak sa pomýlime, klikneme inde 
a zopakujeme výber ešte raz. 
Potom klikneme v hlavnej ponuke 
na Úpravy a tam si vyberieme 
položku Kopírovať do... (resp. 
Zkopírovat do...) a uložíme náš 
výber do súboru (do svojho 
priečinku). 

 

Keď sa chceme presvedčiť, či je všetko správne, môžeme práve vytvorený súbor hneď aj otvoriť. Pri otváraní sa nás 
počítač spýta, či nechceme uložiť aj ten súbor, na ktorom sme práve pracovali (čiže obrázok zobrazujúci odfotografovanú 
plochu obrazovky): 

 

Tento si už ukladať nemusíme (takže klikneme na Nie), pretože 
výrez, ktorý nás zaujímal sme si už uložili predtým. 

 

                                                
1 Ak nechceme ukladať celý obsah obrazovky, ale len obsah aktívneho okna, môžeme použiť kombináciu kláves Alt + 
PrintScreen (držíme Alt – vľavo od medzerovníka a zároveň stlačíme Print Screen). 


