
Counter Strike 1.6 Anthology 
 
Postup inštalácie: 
Počas celej inštalácie je nutné mať aktívne pripojenie na Internet 
 
1. Z internetu si stiahnite a nainštalujte program STEAM: 

1.1. Na stránke http://store.steampowered.com/kliknite na ikonku 

 
1.2. Stiahnite a uložte súbor „SteamInstall.msi“ na váš pevný disk pod ľa inštrukcií na 

obrazovke. 
1.3. Spustite súbor „SteamInstall.msi“ 
1.4. Kliknite na „Next“ 
 

 

http://store.steampowered.com/


1.5. Kliknite na „I Accept...“ a následne na „Next“ 
 

 
 
1.6. Vyberte si rýchlosť vášho internetového pripojenia a kliknite na „Next“ 
 

 



1.7. Vyberte si jazyk a kliknite na „Next“ 
 

 
 
1.8. V nasledovnom kroku je možné kliknutím na „Browse“ vybrať adresár, do ktorého 

bude STEAM a následne aj hra Counter Strike 1.6 nainštalovaná. Následne kliknite 
na „Install“. 

 

 



1.9. Po ukončení inštalácie STEAMu kliknite na „Finish“ 
 

 
 
2. Aktivácia užívateľského účtu na STEAMe: 

2.1.  Program STEAM sa sám spustí a nakonfiguruje, čo môže trvať niekoľko minút. 
V prípade, že sa program sám nespustí, môžete ho spusti ť manuálne z pracovnej 
plochy, kde sa už nachádza ikonka programu STEAM. 

 

 



2.2. Po spustení ponúkne program STEAM úvodnú obrazovku s nasledovnými 
možnosťami: 

 

 
- V prípade, že ešte nemáte vytvorený účet na STEAM-e, kliknite na „Create 

a new account“ a postupujte ďalej podľa návodu. 
- Ak už máte vytvorený účet, prihláste sa naň kliknutím na „Login to an existing 

account“, kde následne zadáte vaše užívate ľské meno a Heslo. Pokračujte 
následne ďalej priamo bodom 3. 



2.3. Po kliknutí na „Create a new account“ pokračujte ďalej kliknutím na „I Agree“ 
 

 
 
2.4. Vytvorte si svoj účet.  

2.4.1. vložte svoje meno (nick), ktorý budete používať na STEAM-e.  
2.4.2. zadajte heslo 
2.4.3. pre potvrdenie znova zadajte heslo 
Dôležité!!! heslo zvoľte dostatočne silné a ťažko uhádnuteľné (odporúčame 
minimálne 8 znakov – kombináciu malých a veľkých písmen, ako aj číslic), keďže 
sily zvoleného hesla závisí ochrana vášho účtu pred ukradnutím. Čím dlhšie heslo 
si zvolíte, tým je bezpečnosť vášho účtu vyššia.  
HESLO V ŽIADNOM PRÍPADE NIKOMU NEDÁVAJTE ANI PO VÝZVE CEZ 
MAIL/TELEFÓN/ICQ/SKYPE. TECHNICKÁ PODPORA ANI ŽIADNY 
ORGANIZÁTOR TURNAJA ANI ŽIADNA INÁ „ZODPOVEDNÁ“ OSOBA OD VÁS 
NEMÁ PRÁVO ŽIADAŤ HESLO K VÁŠMU ÚČTU!!! ODOVZDANIE HESLA INEJ 
OSOBE NA 99% KONČÍ JEHO ODCUDZENÍM A NENÁVRATNOU STRATOU 
VÁŠHO ÚČTU. 
 
Následne kliknite na „next“. 
 



 
 
2.5. Zadajte a znovu potvrďte svoju e-mailovú adresu, ktorú budete používať na 

komunikáciu s technickou podporou STEAM-u. Tento mail budete potrebova ť aj 
v prípade, že zabudnete svoje heslo. Následne kliknite na „Next“. 

 

 



2.6. Vyberte si zo zoznamu „tajnú otázku“ a odpoveď na ňu. Odpoveď na tajnú otázku 
od vás bude požadovať technická podpora v prípade, že zabudnete svoje heslo. 
Odpoveď (answer) môže byť akýkoľvek textový reťazec, ktorý si dobre pamätáte. 
Následne kliknite na „Next“.  

 

 
 
2.7. STEAM účet sa následne aktivuje. Po vytvorení zobrazí vaše meno, heslo 

a kontaktný e-mail. Odporúčame si tieto údaje vytlačiť a uschovať na bezpečné 
miesto. Pokračujte kliknutím na „Next“ a následne na „Finish“. 

 
2.8. STEAM účet je aktivovaný a program steam je spustený, čo indikuje svojou 

ikonkou v pravom dolnom rohu obrazovky. 
 

 

 
 
 
 
 



3. Aktivácia hry Counter Strike 1.6 Anthology  
3.1. STEAM spustíte dvojklikom na ikonku STEAM-u 

 
3.2. STEAM si zjednodušíte kliknutím na položku hlavného menu „View -> Switch to 

mini games list”. 
 

 
 
3.3. Kliknite na položku hlavného menu „Games -> Activate a product on Steam…” 
 

 
 
3.4. Kliknite na „Next“. 



3.5. V nasledovnej obrazovke kliknite na „I Agree“ 
 
 

 



3.6. Vložte váš CD-kľúč do poľa „Product code“ a kliknite na „Next“. Váš CD-kľúč 
nájdete vytlačený vo vašej užívateľskej príručke, alebo prilepený z vnútornej strany 
DVD-obalu hry. V prípade platby prevodom na účet Vám bol CD-kľúč zaslaný e-
mailom. 

 

 
 



3.7. Hra je úspešne aktivovaná. Vytlačte si prosím doklad o aktivácii hry kliknutím na 
„Print Receipt“. Daný doklad môžete použiť v prípade reklamácie.  Po vytlačení 
potvrdenia o aktivácii kliknite na „Next“. 

 

  
 



3.8. Zaškrtnutím nasledovných volieb vytvoríte pre všetky nainštalované hry ikony 
v menu Start, ako aj na pracovnej ploche. Pokračujte kliknutím na „Next“. 

 

 



3.9. Blahoželáme. Proces aktivácie hry máte úspešne za sebou. Aktiváciu ukončíte 
kliknutím na „Finish“. 

 

 
 
 

3.10. V záložke „My Games“ sa súbory potrebné na spustenie hry automaticky 
začnú sťahovať z internetu. Akonáhle je hra stiahnutá na 100%, môžete ju spusti ť 
kliknutím na jej ikonku na pracovnej ploche, alebo dvojklikom priamo na hru 
v záložke „My Games“. 

 

 


