
Jednoduchý návod na inštaláciu IDP 

1. Spustíme si stránku AMV projektu : www.amvprojekt.sk a prihlásime sa do systému MKS 

pomocou našich prihlasovacích údajov – po prihlásení sa nám zobrazia modré dlaždice kde si 

môžeme všimnúť, že pribudla nová dlaždica – IDP 

 

 

2. Po kliknutí na dlaždicu IDP sa nám zobrazí priečinok s konkrétnymi súbormi IDP momentálne 

sú tam dva v najbližšom čase pribudne tretie (v budúcnosti ich tam bude oveľa viac) pre 

stiahnutie si klikneme napríklad na „IDP 14“  

 

 

 

http://www.amvprojekt.sk/


 

3. Po kliknutí (v závislosti na tom aký internetový prehliadač používate) sa nám zobrazí výzva na 

stiahnutie súboru, ja v návode ukážem ako si ho stiahneme na pracovnú plochu (niekomu sa 

súbor automaticky stiahne do zložky napr. Stiahnuté súbory záleží na nastavení prehliadača) kliknutím 

na šípku pri tlačidle uložiť sa nám zobrazia možnosti kde klikneme na „Uložiť ako“. 

 

4. Nasleduje výber miesta uloženia súboru, my si ho uložíme jednoducho na plochu 

 

 

 

 



5. Súbor je dosť veľký, počkáme kým sa nám stiahne (v závislosti od rýchlosti internetu), keď 

máme súbor kompletne stiahnutý klikneme na neho pravým tlačidlom myši a zvolíme 

možnosť „Rozbaliť súbory...“ a potom jednoducho na „OK“ 

 

 

6. Po rozbalení súboru nám vznikne na ploche priečinok s názvom IDP 14 - CVC 1 ktorý si 

otvoríme a spustíme súbor ktorý sa v ňom nachádza (modrá ikona) v závislosti od vášho 

operačného systému Vám môže vyskočiť okno (viď obrázok) kde klikneme na „Spustiť“  

 

 

 



 

 

7. Spustí sa nám inštalácia kde jednoducho stlačíme tlačidlo „Extract“ a postupujeme presne 

podľa krokov, ktoré nám inštalácia radí 

 

8. Posledným krokom je jednoduché spustenie programu pomocou modrej ikony IDP.exe po 

spustení sa najskôr zobrazí prezentačné video a potom sa nám spustí samotné prostredie 

vzdelávacieho programu, ktoré vypadá takto 

 

 postup inštalácie je rovnaký pre všetky IDP  

 pri problémoch s rozbalením prípadne ak nemáte potrebný program (napríklad Win Rar, 

Win Zip, 7zip atď.) pod návodom popíšem jednoduchý návod na jeho inštaláciu 

 

 



Inštalácia programu na rozbalenie súborov:  

 

1. klikneme na nasledujúci odkaz Stiahnuť archivátor 

2. po kliknutí stlačíme oranžové tlačidlo „Stáhnout“ 

3. súbor po stiahnutí jednoducho otvoríme a klikneme na „Instalovat“ 

      

 

 

Po nainštalovaní je program pripravený na použitie ak by ste stále po pravom kliknutí na súbor 

nemali možnosť „Rozbaliť sem... „ skúste reštartovať počítač 

 v prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať ikt.mks6@mpc-edu.sk  

 

http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/komprese/winrar/
mailto:ikt.mks6@mpc-edu.sk

