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V tomto návode si ukáţe ako si jednoducho zaloţiť a spravovať vlastnú webovú 

stránku.  Pracovať budeme s doménou www.weblahko.sk. Táto doména ponúka ľahkú 

tvorbu webových stránok, ich administráciu a uloţenie na servery. V základnej verzii  je 

doména zadarmo, avšak kedykoľvek je moţné prejsť na inú, lukratívnejšiu i keď 

spoplatnenú verziu. WebLahko.sk vytvára internetové stránky pre nenáročné aj zloţité 

weby v jazykových mutáciách. Výhodou WebLahko.sk je ľahký a intuitivný redakčný 

systém (správa stránok), pomerne kvalitné grafické šablóny a funkcie ako fotogaléria, 

eShop, email, FTP, štatistiky, zálohovanie... 

Postup pri zakladaní webovej stránky: 

1. – do internetového prehliadača zadáme 

adresu: www.weblahko.sk. Zobrazí sa nám takáto stránka. Klikneme na 

REGISTRÁCIA. 

 

http://www.weblahko.sk/
http://www.weblahko.sk/
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a) ŠABLÓNY – po kliknutí na registráciu sa dostaneme do sekcie ŠABLÓNY, v ktorej 

máme na výber zo 4 moţnosti. Prvé dve sú spoplatnené, tretia je bonusová. Štvrtá je 

klasickým typom webovej stránky. Ako sa teda rozhodnúť pre správnu šablónu? 

Nakoľko máme záujem o neplatené verzie popíšeme si len moţnosť 3 a 4. Šablónu 3 

ponúka maximálne 10 sekcií (priečinkov) a má zaujímavejší dizajn. Šablóna 4 ponúka 

aţ 16 sekcií, ale dizajn je skôr klasický, decentnejší. Takţe je to len na vás, ktorý vás 

viac zaujme. V tomto návode si vyberáme šablónu 4. 

 

 

Po zvolení si vhodnej šablóny (kliknutím na ) ďalej pokračujeme 

kliknutím na ULOŢIŤ A ĎALEJ. 

 

b) FARBY – v ďalšej časti je potrebné vybrať si farebný štýl šablóny. 

 

Ako zistím, ktorý farebný variant bude 

najvhodnejší pre moju web stránku? 

Postupným klikaním je jednotlivé 

moţnosti sa vám okamţite bude meniť 

aj aktuálna stránka. Takto si môţete 

pozrieť všetky moţnosti. Rozhodnite sa 

pre jednu a tú nechajte zakliknutú. 

Následne kliknite na ULOŢIŤ A ĎALEJ. 
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c) LOGO – ďalším krokom je výber loga pre vašu stránku. Teda výber obrázka, ktorý 

sa bude zobrazovať v hornej časti vašej stránky. 

 

          

 

 

Máte 3 moţnosti: 

1) nevyberiete si ţiaden obrázok, 

2) máte vo svojom počítači obrázok a ten 

chcete ako logo stránky, 

3) vyberiete si obrázok z galérie domény 

 

My si ukáţeme tretiu moţnosť. 

 

Zobrazí sa vám takéto okno. 

Kliknite sem. 

Vyberte si obrázok. 

Následne označte výber, ktorý chcete mať v hlavičke 

svojej stránky a kliknite na AKTUALIZUJ OBRÁZOK. 

 

Zvolený výber obrázka sa vám zobrazí 

v tejto časti (hlavičke). 
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Zrolujte stránku niţšie a kliknite na TEXT LOGA – nadpis stránky. 

 

 

Do tohto okna vpíšte logo vašej budúcej stránky. Podotýkam, ţe ešte nehovoríme o názve 

stránky, len o akomsi motte, ktoré bude stránku prezentovať. 

 

 

O riadok niţšie sa nachádza časť – FARBA TEXTU LOGA. Po kliknutí sa objaví okno 

s farbami. 

 

 

 

Tu vpíšete 

„motto“. 

V tejto časti sa 

„motto“ 

zobrazí. 
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Vyberte si farbu, ktorá sa najviac hodí vášmu textu a kliknite sa ULOŢIŤ A ĎALEJ. 

 

 

d) ÚDAJE – jedna z najdôleţitejších častí! Postupne vypisujeme nasledujúce údaje.  

 

Musíte vyplniť všetky okienka! 

 

 

 

Paleta farieb. 

Aktuálna farba. 

 
 

 

 

Názov stránky 

Vyberte si koncovku 

vášho webu z tejto 

ponuky. 

Prihlasovacie heslo – 

najlepšie pouţiť 

kombináciu písmen 

a čísel. 

Vpíšte svoj email, meno 

a priezvisko. Ak sa 

stane, ţe zabudnete 

prihlasovacie údaje, 

server vám ich zašle 

práve na tento mail. 
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Zrolujte stránku niţšie, prečítajte si podmienky pouţívania tejto domény. 

 

WebLahko.sk sprísnil podmienky pouţívania jeho domény, preto nezabudnite na to, ţe ak: 

- server nezaznamená minimálne 10 unikátnych návštev (10 kliknutí z rôznych IP 

adries) vašej stránky, stránka bude zrušená! 

- 6 mesiacov nenahráte na web stránku ţiaden materiál, stránka bude zrušená! 

- vo všeobecných podmienkach pouţívania sa nachádzajú aj iné dôleţité informácie, 

z toho dôvodu vám odporúčam, aby ste si ich pozorne prečítali! 

 

e) ŠTRUKTÚRA STRÁNKY – tu si volíte jednotlivé sekcie stránky. Ich počet, názvy 

i poradie. 

 

Označte, ţe súhlasíte 

s týmito 

podmienkami.

 

Kliknite na ULOŢIŤ 

A ĎALEJ. 

 

 

Základné sekcie. 

Typy sekcií. 

 

Priestor na vkladanie 

nových sekcií. 

 Napíšeme jej názov 

a klikneme na VLOŢIŤ 

NOVÚ SEKCIU. 
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f) OBSAH STRÁNKY – tejto časti sa budeme venovať podrobnejšie v osobitej kapitole. 

 

Kliknite na ULOŢIŤ A ĎALEJ. Zobrazia sa informácie o webovej stránke. 

 

g) DOKONČENIE ZALOŢENIE WEBOVEJ STRÁNKY – posledným krokom je 

kliknúť na DOKONČIŤ REGISTRÁCIU. 

 

 

Nová (pridaná)sekcií. Pomocou tohto 

panela sekcie 

presúvame 

a upravujeme 

ich názov. 
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Server vám následne vygeneruje vašu webovú stránku, ktorá bude vyzerať podobne, 

ako táto na obrázku. 

 

 

ODPORÚČANIE NA ZÁVER 

Ešte skôr ako začnete so zakladaním vlastnej webovej stránke dobre si premyslite 

nasledovné: 

 názov stránky – veľmi dôleţitý údaj 

 obsah a štruktúra stránky – mali by ste vedieť pribliţný počet sekcií stránky, aby ste 

si vedeli zvoliť vhodnú šablónu. 

 farbu a logo stránky je tieţ dobré mať vopred premyslené, avšak tieto súčasti je 

moţné kedykoľvek zmeniť. 

 

 

 

Na doménu (server) WebLahko.sk je moţné nahrávať takmer čokoľvek: textové súbory, 

html súbory, prezentácie fotografie, obrázky a iné. Ako na to? Zadajte do internetového 

prehliadača adresu www.weblahko.sk a prihláste sa (vyplňte prihlasovacie údaje svojej 

stránky). 

http://www.weblahko.sk/


                                        Tvorba a správa webových stránok                             

© 2010 by Mgr. Lenka Lenková 
Základná škola, Školská 389, Sačurov 

www.weblahko.sk  

 

 

 

Pri prvom prihlásení sa do stránky sa vám objaví videonávod. Zatvoríte ho kliknutím na 

červené x v pravom rohu.  

 
 

Budeme pracovať s ponukou na ľavej strane stránky. Kliknite na SPRÁVCA 

SÚBOROV. Slúţi na nahrávanie súborov na server (vašu stránku). 

 

Názov stránky 
Koncová 

prípona 

stránky 

Heslo stránky 
Kliknutím sa 

prihlásite 
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Otvoríme sa vám okno určené na nahrávanie súborov. 

 

Pre nahrávanie kliknite na PREHĽADÁVAŤ! 

 

 

 

V dolnej časti stránky sa spustí nahrávanie. Čakajte kým sa zelená šípka neotočí a zmení 

na číslo 2 (viď ďalší obrázok). 

 

Zoznam (prehľad) nahratých súborov. 

Informácia o voľnom 

priestore na stránke. 

Otvorí sa vám okno 

určené na prehľadávanie 

súborov v počítači. 

Vyhľadajte vo svojom 

počítači dokument 

(obrázok, test, hmtl 

a pod.), ktorý chcete 

nahrať na webovú stránku 

a kliknite na otvoriť. 
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Nahrávanie dokončíte kliknutím na NAHRAŤ. 

 

Ak sme urobili všetko správne v hlavnom okne sa nám objaví nahrávaný súbor! 

 

 
Takto nahrávame dokumenty vo worde, exceli, powerpointe, pdf, obrázky (gif, jpg, png) 

a podobne.  

Testy vytvorené programom Hot Potatoes môţeme nahrať dvoma spôsobmi. Testy sa 

nám totiţ môţu otvárať ako web stránky alebo ako súbor v priečinku. Ak by sme chceli test  

otvárať zo zipu, stačí nahrať zozipovaný súbor, v ktorom budú uloţené obrázkami spolu s 

testom. Takto nahrávame jeden súbor. Ak však chceme, aby sa test otváral jednoduchým 

kliknutím, priamo ako webová stránka, musíme nahrať osobitne kaţdý obrázok a súbor 

html s cvičením. Tu však treba dať pozor, aby názvy obrázkov a cvičení boli s malými 

písmenami, bez medzier, bez diakritiky a hlavne kaţdý obrázok musí mať vlastné 

pomenovanie. Ak sa stane, ţe na server nahráme obrázky s rovnakými názvami, posledný 

nahrávaný prepíše predchádzajúci s rovnakým názvom. I keď druhý spôsob je časovo 

náročnejší, výsledný efekt je praktickejší. 

 

Prejdeme ku konkrétnym úpravám obsahu jednotlivých sekcií. Z ponuky na ľavej strane 

si vyberte poslednú moţnosť – OBSAH. Kliknite naň. 

             

 

Vyberte si sekciu, ktorú chcete upraviť.  

Kliknite na UPRAVIŤ OBSAH. 
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Úpravu stránky spustíte dvojklikom do vyšrafovanej plochy. 

 

             HLAVNÁ ČASŤ                                                               NOVÝ BLOK 

                  
 

 

Dvojklikom sa takto zmení stránka. Môţeme začať s umiestňovaním súborov na stránku. 

 
 

 

A. UMIESTNENIE SÚBORU (word, excel, pdf, pptx, zip, html ...) – napíšte na 

stránku názov dokumentu, označte ho a kliknite na moţnosť VLOŢIŤ/ ZMENIŤ 

ODKAZ. 
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Otvorí sa okno ODKAZ. Kliknite na SPRÁVCU SÚBOROV. 

 Otvorí sa okno správcu súborov (časť, kde nahrávame 

dokumenty). Nájdeme dokument, ktorý chceme umiestniť na stránku. 

 
Na daný dokument jedenkrát klikneme. 

 

Okno odkazu sa takto zmení. Potrebné je ešte nastaviť CIEĽ ODKAZU. 

       
 

 

 

 

Názov dokumentu upravte. Zvoľte si typ, veľkosť i farbu písma podľa svojho uváţenia. 

 

 
Lišta panela nástrojov (ovládanie intuitívne – obdoba panela nástrojov wordu) 

Náš dokument 

Z ponuky vyberte moţnosť 

NEW WINDOW. 
Umiestnenie dokumentu 

dokončíte klinutím na OK. 
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Po dokončení všetkých úprav a nahraní všetkých potrebných materiálov ULOŢTE 

ZMENY!  Odporúčam ukladanie zmien priebeţne počas práce na stránke. 

 
 

B. UMIESTNENIE TESTU HOT POTATOES (ako web stránky) – postupuje 

presne ako pri umiestňovaní dokumentu. Vyhľadáme si cvičenie vo forme htm 

(html) a nahráme ako odkaz. V prípade, ţe máme testy poprepájané, ako odkaz 

nahráme test, ktorým cvičenie (test) začína – spúšťací test. Nezabudnite zmeniť cieľ – 

otváranie na novom okne. 

 

C. UMIESTNENIE OBRÁZKA – máme dve moţnosti umiestenia obrázkov na 

stránku. Buď vloţíme obrázok cez jeho URL adresu alebo ho nahráme zo svojho 

počítača. Prvú moţnosť však neodporúčam z dôvodu, ţe ak administrátor stránky, 

z ktorej sme si obrázok skopírovali cez URL adresu daný obrázok odstráni, 

automaticky tento obrázok zmizne aj z našej stránky. Popíšeme si preto iba druhú 

moţnosť. 

Kliknite na moţnosť v pracovnom panely – VLOŢIŤ/ ZMENIŤ OBRÁZOK. 

 

 

Otvorí sa nám okno 

VLASTNOSTI OBRÁZKU. 

Kliknite na správcu súborov, vyhľadajte 

obrázok, ktorý chcete umiestniť na 

stránku (postup ako bode A.) 
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Obrázok je pripravený na umiestenie. Môţete ho ešte upraviť (jeho šírku a výšku) na 

tomto mieste alebo aj priamo na stránke (ukáţeme si druhú moţnosť). 

 
Kliknite na OK. 

 

Keď uţ máme obrázok umiestnený na stránke, môţeme ho dodatočne upraviť. 

Jedenkrát na obrázok klikneme. Označí sa nám ako na obrázku (pod textom). Ťahaním 

za biele štvorčeky ho môţeme zmenšiť, zväčšiť prípadne vycentrovať. 

 
Nezabudnite uloţiť zmeny! 

 

D. UMIESTNENIE INTERNETOVÉHO ODKAZU – postupujeme presne ako 

pri umiestňovaní dokumentu (viď bod A) len s malým rozdielom – nepouţívame 

správcu súborov. Vyhľadáme si web stránku, ktorej odkaz chceme umiestniť na 

stránku. Skopírujeme URL adresu tejto stránky a vloţíme ju na miesto vyznačené na 

obrázku. 

 
Zmeňte cieľ otvárania – new window (nové okno) a potvrďte kliknutím na OK. 
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Po dokončení všetkých úprav na stránke a uloţení zmien, vygenerujete 

stránku pomocou GENEROVAŤ WEB. Tlačidlo nájdete na ľavej strane 

stránky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tento postup opakujte po kaţdej úprave stránky. 

 

 

 

 

 

 

Po vytvorení webovej stránke medzi dôleţité kroky patrí nastaviť niektoré funkcie 

stránky. Ako na to? Po prihlásení sa kliknite na DOPLNKY – nachádzajú sa v ponuke na 

ľavej strane. Tu si môţete upraviť údaje o stránke, nastavenia šablóny. 

 

Doplňte popis stránky a kľúčové slová. Uľahčíte 

tým vyhľadávanie vašej stránky. 
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V moţnosti NASTAVENIA ŠABLÓNY urobte nasledovné zmeny: 

 zapnite si počítadlo návštevnosti (bod 1) – budete mať lepší prehľad 

o návštevnosti vašej stránke 

 môţete nastaviť, ţe sa na vašej stránke bude zobrazovať dátum poslednej 

aktualizácie (bod 2). Ak to chcete, vyberte – zapnuté. 

 zapnite si ochranu proti kopírovaniu textu a obrázkov na vašej stránke (bod 3) 

 nastavte skrývanie IP adries v príspevkoch (bod 5) 

 
 

Všetky zmeny nezabudnite uloţiť! 

 

 

Na záver vám prajem veľa tvorivých chvíľ pri tvorbe zaujímavých, výučbových či 

zábavných webových stránok. Pevne verím, ţe tento návod vám pri ich tvorbe pomôţe. 

 


