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• Počítač je postavený na modulárnom (stavebnicovom) princípe.

• Zmena konfigurácie počítača  sa uskutoční zámenou jednotlivých funkčných
modulov.

• Moduly sú predstavované  procesorom,pamäťou,pevným diskom,zvukovou 
kartou,grafickou kartou.

• Zmena konfigurácie obyčajne znamená zmenu výkonu počítača.

• Základným stavebným modulom každého počítača je matičná doska.

• Ďalšie moduly (komponenty) sú pripojené priamo na matičnú dosku pomocou 

konektorov,slotov,portov,socketom.

• !!!! Najprv si zvoľte procesor a následne už vyberajte iba zo základných dosiek 
so zodpovedajúcim socketom(čipovou sadou).

ÚVOD

https://www.alza.sk/procesory/18842843.htm


MODULÁRNY SYSTÉM POČÍTAČA
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CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNEJ DOSKY

• Základná doska je ústredným komunikačným bodom počítača, cez ktorý sa prepájajú
všetky komponenty a externé periférne zariadenia.

• Základnou funkciou základnej dosky je poskytnúť základné prepojenie vnútorných a  
vonkajších zariadení počítača, či už po mechanickej alebo elektronickej stránke.

• Niektoré rozširujúce moduly počítača sú umiestnené na matičnej doske priamo,  
niektoré sú prepojené káblom, iné môžu komunikovať aj bezdrôtovo.

• Základnou doskou je hlavná doska s plošnými spojmi,súčiastkami,konektormi .

• Základná doska môže obsahovať 6-14 vrstiev sklenených vlákien, medených spojov ,  
izolačných ciest a napájania.

• Základ matičnej dosky tvorí systém vodičov ukončených konektorom(slotom) .Systém 
vodičov sa nazýva zbernica(bus).
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POROVNANIE
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ZÁKLADNÉ FORMÁTY ZÁKLADNÝCH DOSIEK POČÍTAČA (FORM FACTOR)

--- hranice výkresu A4 a A3

• Matičná doska má štandardizované rozmery a umiestnenie upevňovacích otvorov.
• Rovnako sú na nej definované umiestnenia jednotlivých kľúčových komponentov, napájacích konektorov, 

konektorov  na prepojenie so skrinkou napájacieho zdroja....
• Spolu tieto vlastnosti označujeme ako "form factor".
• Existuje niekoľko základných typov rozmerov dosiek.
• Dva najobľúbenejšie sú ATX a ITX. Existuje však viac ako tucet ďalších formových faktorov, ktoré existovali a boli 

použité v histórii výpočtovej techniky.(AT,Baby-AT,LPX,Mini-LPX).



SÚČASTNÉ NAJPOUŽÍVANEJŠIE FORMÁTY ZÁKLADNEJ DOSKY
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SÚČASTNÉ NAJPOUŽÍVANEJŠIE FORMÁTY ZÁKLADNEJ DOSKY
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OBLASTI POUŽITIA BEŽNÝCH FORMÁTY ZÁKLADNEJ DOSKY

EATX (EXTENDED ATX)

• Raritné a veľmi drahé herné dosky, ktoré využijete najmä pri inštalácii 
trojice či štvorice grafických  kariet do CrossFireX, respektíve Sli ,do PCI –e 
slotov.

• Ostatná výbava sa podobá najdrahším modelom formátu ATX.
• Na umiestnenie tejto dosky budete potrebovať naozaj rozmernú skriňu (Big 

Tower).
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ATX (STANDARD ATX)

• Štandardné ATX dosky sa hodia do veľmi dobre vybavených počítačov (herné či
pracovné stanice),  do ktorých môžete uložiť väčšie množstvo rozširujúcich kariet, 
vrátane niekoľkých grafík do  CrossFireX/SLi.(2 Karty)

• Na zadnom paneli očakávajte širokú ponuku portov na externé zariadenia.
• Vďaka dostatku miesta na konektory sa vám budú jednotlivé komponenty 

ľahko zapájať a celý  počítač sa bude, pri použití kvalitnej skrine, aj efektívne
chladiť.



mATX (MICRO ATX)

• Ak nechcete za základnú dosku míňať veľa peňazí(vystačíte si s jedinou grafikou ) a 
jednou či dvoma rozširujúcimi  kartami, môžete pokojne zvoliť formát Micro ATX, 
ktorý je zvlášť pre kancelárske a  multimediálne počítače ideálnou voľbou.

• V prípade mATX dosiek máte navyše v drvivej väčšine prípadov dostatok miesta na  
inštaláciu výkonnejších chladičov procesora, a pritom ich uložíte aj do menších skríň
(Minitower).

mITX (MINI ITX)
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• Hodí sa pre veľmi kompaktné kancelárske a multimediálne počítače (Desktop).
• Miesta je na nich už naozaj poskromne a na veľké vežové chladiče procesorov môžete  

zabudnúť, rovnako ako na akýkoľvek rozširujúci slot, s výnimkou jediného na grafickú kartu.
• Aj keď nájdete aj medzi týmito doskami herné modely, počítajte s tým, že budete musieť

veľmi starostlivo vyberať počítačovú skriňu, aby sa do nej výkonné komponenty zmestili a
súčasne sa dostatočne chladili. (pre herný ani výkonný pracovný počítač dosky M i n i I T X
príliš neodporúčajú.)

OBLASTI POUŽITIA BEŽNÝCH FORMÁTY ZÁKLADNEJ DOSKY



PRINCIPIÁLNE KOMPONENTY ZÁKLADNEJ DOSKY
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PRINCIPIÁLNE KOMPONENTY ZÁKLADNEJ DOSKY
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PRINCIPIALNE 
KOMPONENTY 
ZÁKLADNEJ DOSKY
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PRINCIPIALNE 
KOMPONENTY 
ZÁKLADNEJ DOSKY



POPIS OBVODOV STARŠEJ DOSKY
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PRÍKLAD NA POPIS  KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY



PRÍKLAD NA POPIS KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY
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POPIS OBVODOV DOSKY ASUS
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POPIS OBVODOV DOSKY PRE PROCESOR SANDY BRIDGE
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GA-X79-UD7 (rev. 1.0) Supports New Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition

Pamäť DDR3ZBERNICA  
PCIe

Patica pre
procesor

Zadný panel

chipset

BIOS
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Gigabyte Z77X-UD5H
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PRÍKLAD NA POPIS  KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY



GA-X79-UD7 (rev. 1.0) Supports New Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition
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PRÍKLAD NA POPIS  KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY



POPIS KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY
SOCKET ZÁKLADNEJ DOSKY

• Socket (pätica) slúži na spojenie základnej dosky a procesora. Aby ste mohli procesor s 
konkrétnou  základnou doskou používať, musí sa ich socket zhodovať (mať rovnaké
označenie).

ČIPOVÁ SÚPRAVA
• Čipové súpravy ovplyvňujú najmä to, koľko a aké prídavné karty a periférie pripojíte k doske,  

nezanedbateľný vplyv majú však aj na výkon. Taktiež rozhodujú o tom, či budete môcť taktovať  
procesor (ak taktovanie podporuje).

• Severný most je zodpovedný za koordináciu toku údajov medzi pamäťou, grafickou kartou a

procesorom. Sekundárny čip, známy ako Southbridge, má podobnú funkciu, ktorá koordinuje tok dát  
medzi procesorom a periférnymi zariadeniami, ako sú zvukové karty alebo sieťové karty.
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KOMPONENTY PRIPOJENÉ NA ČIPSET TVORENÝ SEVERNÝM A JUŽNÝM
MOSTÍKOM
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ČIPSET TVORENÝ IBA JEDNÝM INTEGROVANÝM OBVODOM

23



ČIPSET PRE PROCESORY 8.GENERÁCIE
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PREHĽAD ČIPOVÝCH SÚPRAV
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ČIPOVÉ SÚPRAVY INTEL

• H110 (socket 1151) – na kancelársku činnosť a multimédiá, najčastejšie s integrovanou grafickou kartou v  
procesore.

• B150/B250 a H170/H270 (socket 1151) – hry, domáca tvorba videa a 3D grafiky
• Z170/Z270 (socket 1151) – hry, domáca tvorba videa a 3D grafiky a taktovanie.
• X299 (socket 2066) – pracovné stanice a servery, profesionálne hranie, profesionálna tvorba videa a 3D  

grafiky vrátane taktovania.

• C612 (2× socket 2011-3) – špecializované serverové dosky s priestorom na osadenie dvoch procesorov Intel
Xeon.

ČIPOVÉ SÚPRAVY AMD

A320 (socket AM4), AM1 (socket AM1) – na kancelársku činnosť a multimédiá, najčastejšie s integrovanou  
grafickou kartou v procesore.
B350, X370 (socket AM4) – hry, VR, tvorba videa a 3D grafika vrátane taktovania. CrossFire funguje na oboch
čipových súpravách, pre SLI je nevyhnutný X370.
X399 (socket TR4) – pracovné stanice a servery, profesionálna tvorba videa a 3D grafiky vrátane taktovania.



SLOVNÝ POPIS KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY

PAMÄŤOVÉ SLOTY
• V prípade základných dosiek sú väčšinou udávané maximálne frekvencie, ktoré môžete dosiahnuť

pretaktovaním pamäte (OC).
• Ak chcete s počítača získať maximum, kúpte si pamäť s vyššou frekvenciou, než aká je frekvencia  

pamäťového radiča procesora, aby ste mali dostatočný priestor na taktovanie.
• Na nižšej frekvencii, než ktorú udáva výrobca pamäte, môžete moduly prevádzkovať bez obáv.

Na automatické pretaktovania pamätí v prípade procesorov Intel môžete využiť moduly s  
technológiou XMP.
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SLOVNÝ POPIS KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY

PAMÄŤOVÉ SLOTY
Parametre
• Dual/Triple/Quad Channel – ak pri osadzovaní pamätí dodržíte odporúčaný počet modulov na viackanálové  

spracovanie (2/3/4), eventuálne do dosky vložíte ich dvojnásobok, môžete dosiahnuť navýšenie výkonu  
počítača, zvlášť v náročných výpočtoch a hrách.

• Na správne fungovanie môže byť nutné použiť rovnaké pamäťové moduly do všetkých slotov.
• Maximálny počet modulov – zodpovedá počtu pamäťových slotov v základnej doske.
• Typ pamäte (DDR3/DDR4 atď.) – typ pamäte musí vždy zodpovedať špecifikácii základnej dosky, respektíve

procesora.

• Napätie – napätie pamätí musí byť vždy rovnaké alebo nižšie, než aké maximálne podporuje základná doska.
• Kapacita – pri osadzovaní modulov RAM nesmiete prekročiť maximálnu kapacitu pamäťového slotu na  

základnej doske, respektíve celkovú maximálnu kapacitu v súčte všetkých modulov.
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SLOVNÝ POPIS KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY

ROZŠIRUJÚCE SLOTY ZÁKLADNEJ DOSKY

•

• PCI-Express ×16 – slúži na osadenie grafických kariet. Ak plánujete osadenie niekoľkými
výkonnými grafickými kartami, skontrolujte si koľko liniek PCI-Express je využiteľných v jednotlivých slotoch

• PCI-Express ×8/×4 – na rozšírenie o prídavné karty, ktoré vyžadujú mimoriadne rýchle prenosy dát,  
napríklad sieťové karty či diskové radiče.

• PCI-Express ×1 – na nenáročné karty, napr. zvukovú kartu, televíznu kartu, strihovú kartu a pod.

• PCI – výbehové rozhranie. Ak neplánujete osadenie starších kariet, pravdepodobne ho nebudete
vôbec potrebovať.

• M.2 a U.2 – na pripojenie vysokorýchlostných a vysokokompaktných SSD pamätí (diskov) s rozhraním NVMe  
alebo SATA III.

Počet liniek (číslo za ×) určuje maximálnu priepustnosť slotu. Karty s rozhraním PCI-Express ×1 však môžete bez
obáv osadiť aj do slotu PCI-Express ×4/x8/x16 atď., opačne to nejde (vždy iba do slotu s zodpovedajúcim alebo
vyšším počtom liniek), limitovala by vás nedostatočná dĺžka slotu .
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SLOVNÝ POPIS KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY

EXTERNÉ KONEKTORY (I/O PORTY – ZADNÝ PANEL)

• Video (obraz) – DVI, HDMI, DisplayPort, miniDisplayPort (využíva ho Thunderbolt 1/2), USB-C (využíva ho  
Thunderbolt 3).

• Audio (zvuk) – 3,5 mm jacky (reproduktory a slúchadlá), optika (TosLink – externý DAC, A/V receivery a pod.).

• Data – USB 2.0/3.0/3.1, USB-C, PS/2, RJ-45, eSATA, COM/LPT, anténa/y WiFi.

• Ak sa radíte medzi fanúšikov neskresleného zvuku a využívate kvalitné reprosústavy (Hi-Fi alebo štúdiové  
monitory) alebo audiofilské slúchadlá, mali by ste základnú dosku rozšíriť ešte o kvalitnú zvukovú
kartu alebo externý D/A prevodník (DAC).
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SLOVNÝ POPIS KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY

EXTERNÉ KONEKTORY (I/O PORTY – ZADNÝ PANEL)

30

a :D-Sub port

b :DVI-D port

c :optical port

d :HDMI port

e :DIPLAY port  

f :port usb2.1

g :IEEE 1394 port  

h :eSATA port

i :RJ 45 port
j :USB 3.0 port  
k,l,m,n,o,p:konektory  
zvuk.karty



SLOVNÝ POPIS KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY

INTERNÉ KONEKTORY (I/O PORTY)

• Serial ATA (SATA III, SATA Express) – pripojenie klasických pevných diskov, SSHD a 2,5"SSD.

• USB – na vyvedenie USB konektorov na predný/horný/bočný panel skrine (má každá základná doska).

• Front panel audio – na vyvedenie konektorov slúchadiel a mikrofónu na čelný/horný/bočný panel skrine (má
každá základná doska).

• vstup (input) a výstup (output). I/O konektory teda slúžia na obojsmernú komunikáciu periférií a komponentov  
so základnou doskou.
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SLOVNÝ POPIS KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY

NAPÁJANIE A CHLADENIE POČÍTAČA

• Základné dosky s väčším počtom konektorov na ventilátory vám umožnia efektívne chladiť aj výkonné počítače. Reguláciu otáčok môžete  
vykonávať priamo v BIOSU, ale výkonnejšie základné dosky sa dodávajú so softvérom, ktorý nastavenie ďalej uľahčuje.

• Základné typy konektorov na ventilátory sú:
• CPU FAN – na pripojenie ventilátora procesora. Prevažná väčšina základných dosiek obsahuje dva. Druhý býva označený „CPU OPT FAN“,

„CPU FAN2“ a pod. A slúži na pripojenie sekundárneho ventilátora v prípade najvýkonnejších vežových chladičov procesora.
• Chassis FAN – pripojenie dodatočných ventilátorov do skrine.
• High AMP FAN – pripojenie vysokorýchlostných ventilátorov s vysokým prúdovým odberom.
• Hybrid FAN, W PUMP FAN a pod. – pripojenie vodných púmp alebo vysokorýchlostných ventilátorov s veľkým prúdovým odberom.

• 3-pinový konektor – je možná len napäťová regulácia otáčok (voltage – pokiaľ ich základná doska podporuje), ktorá riadi otáčky v užšom  
rozsahu ako PWM regulácia.

• 4-pinový konektor – umožňuje PWM reguláciu otáčok, vďaka ktorej dokáže otáčky ventilátora znížiť aj na veľmi nízke (takmer
nepočuteľné) hodnoty.

• Teplotné senzory – uľahčujú riadenie otáčok ventilátorov a výkonu vodných púmp na základe aktuálnej teploty základnej dosky.

4-pinové a 3pinové konektory na ventilátory sú vzájomne kompatibilné. (ventilátor so 4-pinovým konektorom, môžete ovládať pomocou  
PWM aj napäťovej regulácie, 3-pinový, ale iba s pomocou napäťovej regulácie, nemá totiž pin pre PWM).
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SLOVNÝ POPIS KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY

BIOS ZÁKLADNEJ DOSKY
• BIOS slúži najmä na zavedenie a konfiguráciu hardvéru základnej dosky a následný štart operačného systému.
• Aktualizovať BIOS má zmysel iba v prípadoch, keď „vám niečo nefunguje“, napríklad potrebujete osadiť nový procesor,  

ktorý starý BIOS nerozpozná.
• Výrobca základnej dosky v prípade každej verzie BIOSu vždy uvádza, aké nové funkcie pridal.
• UEFI/EFI BIOS – zrýchľuje bootovanie počítača, obsahuje grafické rozhranie, podporuje bootovacie oddiely GPT a prináša  

ďalšie výhody.
• Dual BIOS – základná doska má dva BIOSy, a ak jeden zlyhá, automaticky naštartuje z druhého. Hodí sa najmä pri

taktovaní.
• Čip BIOSu obsahuje základný kód, ktorý je potrebný na to, aby počítač mohol prejsť procesom zavádzania, až do bodu, v

ktorom operačný systém prevezme. Keďže kód BIOS je uložený na pamäťovom čipu, ktorý potrebuje konštantný výkon, je
k dispozícii aj batéria, ktorá udržuje napájanie pomocou čipu, keď je počítač odpojený.
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VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=LGz0Io_dh_I


SLOVNÝ POPIS KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY

ĎALŠIA VÝBAVA ZÁKLADNEJ DOSKY

• Bluetooth – bezdrôtové pripojenie s klávesnicou, myšou, telefónom, tabletom a ďalšími zariadeniami s technológiou  
bluetooth.

• WiFi – bezdrôtové pripojenie do domácej či firemnej siete. Pri počítačoch, ktoré stále stoja na jenom mieste, sú v  
miestach so zarušenou sieťou a vyžadujú vysoké rýchlosti dátových prenosov, poskytne spoľahlivejšiu konektivitu káblový  
ethernet (LAN, RJ-45). V prípade kompaktných skríň, ktoré občas prenášate, bude, naopak, WiFi lepšou voľbou.  
Hardvérové tlačidlá – spravidla slúžia na reset alebo načítanie posledného funkčného nastavenia BIOSu, alebo zapnutie a  
reset počítača (ideálne ak taktujete mimo skriňu).

• Softvérové tlačidlá (automatické pretaktovanie) – softvér, ktorý je dodávaný k niektorým základným doskám, zaistí
bezpečné automatické pretaktovanie procesora alebo pamätí.

• NVIDIA SLi/AMD CrossFire – zapojenie niekoľkých grafických kariet.
• AMD Dual Graphics – umožňuje prepojenie integrovaného grafického jadra procesora s vybranými dedikovanými kartami  

Radeon na zvýšenie výkonu.
• Stavový displej – veľmi uľahčí identifikáciu chýb. Pomocou príslušeného kódu si môžete v manuáli vyhľadať presnú  

príčinu chyby.

• Radič RAID – umožňuje zapojenie niekoľkých diskov do diskového poľa na zvýšenie rýchlosti, spoľahlivosti, alebo  
kombináciou oboch.

•
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SLOVNÝ POPIS KOMPONENTOV ZÁKLADNEJ DOSKY

SLOTY PRE GRAFICKÉ KARTY
• Toto je typ slotu, ktorý nepotrebuje vysvetlenie, pretože jeho názov neopúšťa veľa priestoru na interpretáciu, aká je jeho

úloha.
• Prichádza vo forme slotu PCI-Express na novších základných doskách alebo AGP na starších, slot pre grafickú kartu sa

nachádza priamo pod procesorom.
• Nie je nezvyčajné, že pre staršie základné dosky, najmä tie, ktoré sa zameriavajú na kancelársky segment, chýba tento  

slot, čo znamená, že nebudete môcť inštalovať diskrétnu grafickú kartu, a tak sa musieť spoliehať na integrovanú.
• Na opačnom póle, high-end herné dosky prichádzajú s viacerými sloty grafickej karty, ktoré umožňujú inštaláciu viacerých  

grafických kariet v konfigurácii SLI alebo CrossFire.
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VÝROBCOVIA ZÁKLADNÝCH DOSIEK
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