
Ako nainštalovať Windows 7 na počítač 
V tomto návode sa dozviete ako nainštalovať systém Windows 7 na počítač a čo bude potrebné pred 

inštaláciou vykonať. Spomeniem aj to, ako správne rozdeliť disk. 

Čo treba spraviť pred inštaláciou 

Najskôr je dôležité vedieť či idete Windows inštalovať na čistý disk bez dát, alebo potrebujete dáta 

predtým zálohovať. Odporúča sa dáta zálohovať na externý disk, prípadne iné médium. 
Ja osobne mám disk rozdelený na dve partície (oddiely). Na prvej sa nachádza Windows spolu s 

ostatnými programami a na druhej partícii mam uložené svoje osobné dáta ako rôzne dokumenty, 
fotky, atď…, ktoré nechcem aby sa pri prípadnej preinštalácii zmazali. Výhoda takto rozdeleného disku 

je v tom, že ak sa vám niečo stane so systémom, tak stačí jednoducho vložiť CD a za pár minút je PC 

preinštalovaný. Vaše dáta pritom ostanú tam kde boli – na druhej tzv. „Záložnej“ partícii. 

 
O tom ako môžete rozdeliť disk na partície som už popísal v tomto článku. 

Postup inštalácie Windows 7 
1.) Vložíme disk s operačným systémom Windows 7 do CD/DVD mechaniky a reštartujeme počítač. Ak 
máte stiahnutý ISO súbor, bude potrebné ho najskôr napáliť na DVD. O tom čo je ISO súbor a ako ho 

napáliť sa dozviete v článku, ktorý som písal už dávnejšie. 
2.) Ihneď po reštartovaní počítača bude potrebné dostať sa do BIOSU a nastaviť bootovanie z 

CD/DVD mechaniky. To znamená, že počítač sa najskôr pokúsi načítať dáta z CD/DVD a až potom z 

pevného disku počítača. To je veľmi dôležité, pretože naše inštalačné dáta sa nachádzajú práve na 
CD/DVD. Ak neviete ako na to, mohol by vám pomôcť návod na nastavenie bootovania z CD/DVD 

mechaniky. 
3.) Po nastavení Bootovania z CD/DVD mechaniky nám počítač po spustení vypíše „Press any key to 

boot from CD or DVD….“. Vtedy je nutné stlačiť nejakú klávesu, aby sa zahájila inštalácia 
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systému. 

 



4.) Hneď na to na nás vyskočí pár hlášok, že Windows načítava dáta atď… 

 

 



5.) V tomto kroku v podstate nič nenastavujeme, keďže je to už prednastavené. Preto klikneme na 

tlačidlo „Ďalej“ a následne na tlačidlo „Inštalovať“. 
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6.) V tomto kroku len zaškrtneme „Súhlasím s licenčnými podmienkami“ a klikneme na 

tlačidlo „Ďalej“. 
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7.) V tomto kroku vyberieme možnosť „Vlastná (rozšírená)“. 

 
8.) Tento krok je dôležitý. Pri inštalácií na čistý disk máme možnosť rozdeliť disk na partície. Ako 

som písal už vyššie, ja osobne mám disk rozdelený na 2 partície. Na prvej sa bude nachádzať samotná 
inštalácia systému Windows aj s ďalšími aplikáciami a na druhej budú moje osobné dáta. 

Najskôr teda vytvoríme partíciu pre systém Windows 7. Klikneme na tlačidlo „Nový“ a zvolíme 
veľkosť partície v MB. V tomto návode to bude len 30 000, ale odporúčam viac ak tam plánujete 

inštalovať aj nejaké väčšie aplikácie. Odporúčam aspoň 100 000MB, ale je to na vás. 
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Po zvolení vhodnej veľkosti klikneme na tlačidlo „Použiť“ a v okne ktoré sa nám zobrazí na „Ok“. 
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Teraz urobíme to isté pre zvyšné voľné miesto. Veľkosť sa nastaví už automaticky na vyplnenie 

voľného miesta na disku. Táto partícia bude slúžiť ako miesto pre naše dáta. 

 
10.) V tomto kroku vyberieme partíciu, ktorú sme vytvorili ako prvú. Na tejto partícii sa bude 
nachádzať aj systém Windows. Všimnite si, že sa nám automaticky vytvorila aj partícia s veľkosťou 
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100MB, ktorá slúži pre potreby systému. 
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11.) Po odkliknutí sa začnú kopírovať súbory systému Windows. Počas tohto kroku sa počítač 

sám niekoľkokrát reštartuje. 

 
12.) V ďalšom kroku nás inštalácia vyzve k zadaniu mena používateľa. Potom hesla a produkčného 
kľúča, ten môžete zadať aj neskôr. 
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13.) V tomto kroku vyberieme možnosť „Použiť odporúčané nastavenie“. 
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14.) Zvolíme vhodné časové pásmo a hodiny. Zvyčajne to už býva správne prednastavené. 

 
15.) V tomto kroku zvolíme „Domáca sieť“ (predpokladám že windows inštalujete doma). Po tomto 

kroku sa už inštalácia dokončí. 
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16.) Ostáva nám ešte naformátovať partíciu do ktorej budeme ukladať osobné dáta. Pôjdeme 

do „Tento počítač“ a dvakrát klikneme na „Lokálni disk D“. Následne klikneme 

na „Formátovať“ a potom na „Spustiť“. 
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Teraz je už partícia pripravená na použitie. Môžete do nej ukladať svoje fotky, dáta, súbory, ktoré 

chcete pri prípadnej preinštalácii systému zachovať. 
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