
Návod ako inštalovať MS OFFICE 2007 profesional plus SK do tvojho počítača. 

 

 

BOD 1. Navštív stránku školy www.zshutnickasnv.sk  prejdi do sekcie predmety/informatika/stiahni program 

BOD 2. Najprv si stiahni program WIN RAR kliknutím na modrú ikonku so šipkou. (Pokiaľ máš už program WIN RAR alebo WIN 

ZIP v počítači nainštalovaný, tak si ho nemusíš sťahovať a inštalovať). Následne sa ti otvorí stránka uložto.sk a bude to vyzerať 

takto: 

 

BOD 3. Klikni na odkaz wrar360_cz.exe označený červenou šípkou hore. Otvorí sa ti následne táto stránka: 

 

http://www.zshutnickasnv.sk/


 

 

BOD 4. Klikni na tlačidlo STÁHNOUT POMALU ZDARMA. Trvá to o niečo dlhšie kým sa súbor stiahne ale to záleží hlavne od 

rýchlosti pripojenia tvojho internetu. Keď súbor stiahneš otvor ho nainštaluj do tvojho počítača. 

 

 

BOD 5. Opäť sa vráť na stránku https://www.zshutnickasnv.sk/predmety/informatika/sgtiahni-progamy/ a teraz už môžeš 

stiahnuť samotný program MS OFFICE 2007 PROFESIONAL PLSUS SK. Klikni na modrú ikonku so šípkou. 

https://www.zshutnickasnv.sk/predmety/informatika/sgtiahni-progamy/


 

BOD 6. Opäť klikni na STAHNOUT POMALU A ZDARMA. Súbor vo formáte RAR (archív) sa začne sťahovať. Súbor má cca 800 Mb 

takže to chvíľku potrvá. Rýchlosť stiahnutia záleží od rýchlosti tvojho internetového pripojenia. 

 

BOD 7. Keď sa súbor Microsoft Office 2007 SK.rar stiahne do tvojho počítača môžeš ho otvoriť. Zobrazí sa ti takéto okienko 

(viď. obrázok vyššie). Klikni na ZAVŘÍT.  



 

BOD 8. Klikni na ROZBALIŤ DO a otvorí sa ti okienko. (Program sa pýta kam má súbory rozbaliť...) Tu nemusíš nič meniť ani 

nastavovať a rovno klikni na tlačidlo OK. 

 

BOD 9. Teraz musíš len počkať kým sa súbory rozbalia. 



 

BOD 10. Súbory sa ti rozbalili do priečinka MICROSOFT OFFICE 2007 SK (žltá ikonka) na to isté miesto kam sa ti stiahol aj súbor 

MICROSOFT OFFICE 2007 SK.RAR (pravdepodobne sa ti ukladajú veci stiahnuté z internetu do priečinka PREVZATÉ SÚBORY 

alebo STIAHNUTÉ SÚBORY) 

 

BOD 11. Po otvorení priečinka (žltého) uvidíš inštalačné súbory. Ty si otvor súbor SERIAL (tam nájdeš registračné číslo, ktoré 

budeš musieť napísať keď ťa program vyzve.) Teraz otvor súbor SETUP (ten spustí samotnú inštaláciu programu MS OFFICE 

2007) Následne len odklikaj všetko tlačidlom OK. Program bude nainštalovaný v tvojom počítači. 


