
IRFAN VIEW 

Inštalácia: 
Pomocou cesty Štart\Ovládací panel\Systém a 
zabezpečenie\Systém 

zistíme či máme 32bitový, alebo 64 bitový operačný systém (typ 
systému). 

Na základe toho na stránke http://www.irfanview.com/ vyberieme 

Download pre 32 bitový operačný systém, alebo 

IrfanView 64-bit pre 64 bitový operačný systém 

 
Download pre 32 bitový operačný systém vyzerá nasledovne:  

 
Kde disketka  znázorňuje jednotlivé servery, kde sa dá stiahnuť inštalačný 
súbor pre program (je ich tam pre istotu viac  ). 



 
IrfanView 64-bit pre 64 bitový operačný systém 

 

Kde disketka  znázorňuje jednotlivé servery, kde sa dá stiahnuť inštalačný 
súbor pre program (je ich tam pre istotu viac  ). 

Na serveri to vyzerá nejako takto (rôzne servery môžu mať rôzny 
vzhľad). Dávame pozor na to čo sťahujeme. Môžu tu byť nástrahy 
v podobe iných programov, alebo vírusov! Chceme IrfanView ! 

 

Klikneme na  (v origináli ) 



Niekde na stránke sa zobrazí 

 

alebo 

 

Následne (treba počkať pár sekúnd) sa nám ponúkne dialóg na 
začatie sťahovania, kde si môžeme vybrať umiestnenie inštalačného 
súboru: 

 

Po stiahnutí súboru dáme súbor otvoriť. 

 

V tomto dialógu potvrdíme spustenie inštalácie IrfanView stlačením tlačidla spustiť. 

  



 

V prvom kroku sa nás inštalátor opýta, kam chceme program nainštalovať: 

Ďalej sa pýta, kam všade chceme umiestniť zástupcu programu  a či chceme inštalovať 

program len pre prihláseného používateľa, alebo pre všetkých používateľov  
poznámka: Pokiaľ na to nemáme zvláštny dôvod cestu k inštalačnému priečinku nemeníme 

 

 Klikneme na tlačido Ďalej 

Dialóg ktorý hovorí o zmenách programu oproti staršej verzii.  

 Klikneme na tlačido Ďalej 

  



Nastavenie asociácií prípon s programom IrfanView (súbory 
s akými príponami má program IrfanView otvárať pri kliknutí ) 

 

 - len obrázky           - označ všetky           - nič 

Necháme neoznačené a klikneme na tlačidlo Ďalej 

 

Toto necháme tak ako je prednastavené a klikneme na 
tlačidlo Ďalej 

  



Dostávame hlásenie, že Inštalácia je úspešná! 

(Odfajknuté otvorenie domovskej stránky s často kladenými otázkami a spustenie 
programu IrfanView) 

 

Následne sa nám otvorí program IrfanView, takto vyzerá: 

 Gratulujem  

Teraz príďte na to ako do programu dostať SLOVENČINU 


