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Inštalácia redakčného systému Wordpress 
Stiahneme inštalačný súbor Wordpress z oficiálnej stránky https://wordpress.org/download/  

Po extrahovaní .ZIP súboru je potrebné skopírovať rozbalené súbory na server prostredníctvom FTP 
(získame zakúpením webhostingu napr. od spoločnosti Websupport) alebo lokálne (je však potrebné 
mať taktiež nainštalovaný lokálny server, tzv. localhost napr. prostredníctvo XAMPP) 

Následne navštívime webovú stránku, kde sme skopírovali extrahované súbory a začneme samotnou 
inštaláciou:  

1. Inštalácia jazyka 

 

2. Informácie o databáze 
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3. Vpisovanie databázových údajov (je potrebné si vytvoriť tieto údaje vopred prostredníctvom 
poskytovateľa webhostingu alebo lokálne napr. http://localhost/phpmyadmin) 

 

4. Spustenie inštalácie, ak sme sa korektne napojili na databázu 

 

5. Požadované informácie ohľadom novej webovej stránky. Potvrdíme tlačidlom Inštalovať 
WordPress. 
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Následne môžeme vyskúšať Prihlásenie administrátorom. Administrácia je vždy dostupná aj po 
zadaní adresy www.mojastranka.sk/wp-admin 

 

Po úspešnom prihlásení náš čaká Úvodná stránka administrácie 
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Tvorba obsahu 
Vo Wordpress tvoríme obsah prostredníctvom stránok a článkov. Obsah stránok sa automaticky 
zobrazuje návštevníkovi webu. Články môžeme použiť pri tvorbe aktualít alebo blogu, tie patria do 
kategórií, podobne ako v PC máme štruktúru priečinkov. Štruktúru, hierarchické usporiadanie 
stránok, článkov, kategórií na webovej stránke určujeme prostredníctvom menu. 

Tvorba stránky 
Stránky > Pridať novú 

Vo vrchnej časti zadávame názov stránky, prostredníctvom tlačidla Pridať súbor môžeme k stránke 
pridať prílohu alebo priamo zobraziť obrázok, či galériu. V hlavnej časti okna nájdeme textový editor, 
podobný ako v Microsoft Word, kde vpisujeme hlavný obsah stránky. 

 

Vpravo nájdeme panel (sidebar), ktorý je rozdelený na 3 časti a to Publikovať, Atribúty stránky 
a Ilustračný obrázok. 

• Publikovať – stránke priraďujeme rôzne stavy. Stránku zverejníme kliknutím na tlačidlo 
Publikovať. Stránku môžeme odstrániť kliknutím na Presunúť do koša. 

Stav – zadávame Koncept alebo Čaká na schválenie. 

Viditeľnosť – ovplyvňujeme viditeľnosť obsahu a to Verejné, Chránené heslom 
a Súkromné. Verejné je dostupné pre každého návštevníka webu, chránené heslom 
vyžaduje zadanie hesla po návšteve takejto stránky a súkromne až vtedy, keď sa na 
webovej stránke zaregistrujeme, resp. prihlásime. 

Publikovať – môžeme nastaviť zmenu, resp. termín publikovania stránky. 

• Atribúty stránky – určujeme hierarchiu stránky v rámci iných stránok. Dôležité kvôli 
prehľadnosti webu a obsahu. 

Nadradená stránka – určuje, ku ktorej nadradenej stránke bude patriť práve 
upravovaná stránka. 
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Poradie – určuje číselné poradie medzi ostatnými stránkami. 

• Ilustračný obrázok – obrázok, ktorý sa zobrazí v perexe (na začiatku) stránky 

Ďalšie možnosti nastavenia sprístupníme kliknutím na tlačidlo Možnosti zobrazenia, ktorý sa 
nachádza vpravo hore. Okrem základných blokov môžeme pridať 

Vlastné polia – predstavujú vlastné polia, ktoré sa môžu na stránke zobrazovať, resp. slúžia na 
ukladanie ďalší dôležitých informácií. 

Komentáre – možnosť povoliť a pridať komentár k tejto stránke 

Slug – možnosť úpravy „peknej“ adresy stránky 

Autor – zmena autora stránky 

 

 

Dôležité: stránka sa automaticky zobrazuje v menu webovej stránky, takže je ihneď dostupná 
návštevníkovi webu 

Administrácia stránok 
Stránky > Všetky stránky 

Zoznam všetkých vytvorených stránok môžeme vidieť prostredníctvom kliknutia na Stránky, resp. 
Stránky > Všetky stránky. Prechodom kurzora myši cez článok nám automaticky sprístupní možnosti 
a to Upraviť, Rýchla úprava, Zahodiť a Zobraziť. Napravo vidíme autora stránky, počet komentárov 
(ak existujú) a dátum publikovania. 

V zozname môžeme vyhľadávať vyplnením kľúčového slova vpravo hore a potvrdením tlačidla Hľadať 
na stránkach. V zozname po označení viacerých článkov sa hodia hromadné akcie (Upraviť, Presunúť 
do koša), ktoré nájdeme vľavo hore. 
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Menu 
Vzhľad > Menu 

Zobrazí menu na webovej stránke. 

Pridanie menu položky 
V záložke Upraviť menu nájdeme nasledovné možnosti: 

Naľavo sa nachádza zoznam všetkých stránok, článkov, vlastných odkazov a kategórií. Po označení 
ktoréhokoľvek obsahu ich do menu pridáme prostredníctvom tlačidla Pridať do menu. Tie sa 
automaticky pridávajú do hlavnému menu, ktoré sa na webovej stránke zobrazuje. Zoznam menu 
položiek spolu s ich typom hlavného menu vlastne vidíme napravo. Poradie a hierarchiu dokážeme 
zmeniť ťahaním za ktorúkoľvek z nich (smerom hore, dolu ale aj doľava, resp. doprava). 

Po usporiadaní nezabudnime uložiť štruktúru menu kliknutím na Uložiť menu. Ak je potrebné 
umiestniť položky do iného menu (napr. zvislého), zmenu urobíme prostredníctvom Vyberte menu 
na editáciu. 

Poznámka: Umiestnenie a typ menu zásadným spôsobom ovplyvňuje použitá šablóna (téma) 
Wordpress. Menu však môžeme pridať na stránku prostredníctvom widgetov, viď kapitolu s názvom 
Widgety. 
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Odstránenie menu položky 
Menu položku môžeme odstrániť kliknutím na šípočku úplne vpravo, ktorá sa nachádza v konkrétnej 
menu položke. Kliknutím ju rozbalíme, kde dodatočne vidíme odkazy s názvami Odstrániť a Zrušiť. 
Pre odstránenie použijeme Odstrániť. Pre potvrdenie nezabudnime po konečných úpravách použiť 
tlačidlo Uložiť menu. 

 

Články  
Články 

Články vo Wordpress využijeme na tvorbu obsahu webovej stránky typu aktuality či blog. 
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Pridanie článku 
Články > Pridať článok 

Vysoká podobnosť s tvorbou stránky. 

Vo vrchnej časti zadávame názov článku, prostredníctvom tlačidla Pridať súbor môžeme k stránke 
pridať prílohu alebo priamo zobraziť obrázok, či galériu. V hlavnej časti okna nájdeme textový editor, 
podobný ako v Microsoft Word, kde vpisujeme hlavný obsah stránky. 

 

Vpravo nájdeme panel (sidebar), ktorý je rozdelený na 5 častí a to Publikovať, Formát, Kategórie, 
Značky, Ilustračný obrázok. 

• Publikovať – článku môžeme priradiť rôzne stavy. Článok zverejníme kliknutím na tlačidlo 
Publikovať. Článok môžeme odstrániť kliknutím na Presunúť do koša. 

Stav – zadávame Koncept alebo Čaká na schválenie. 

Viditeľnosť – ovplyvňujeme viditeľnosť obsahu a to Verejné, Chránené heslom 
a Súkromné. Verejné je dostupné pre každého návštevníka webu, chránené heslom 
vyžaduje zadanie hesla po návšteve takejto stránky a súkromne až vtedy, keď sa na 
webovej stránke zaregistrujeme, resp. prihlásime. 

Publikovať – môžeme nastaviť zmenu, resp. termín publikovania stránky. 

• Formát – určuje akým spôsobom bude obsah článku vyzerať (Štandardný, Poznámka, 
Obrázok, Video, Citát, Odkaz, Galéria, Stav, Audio, Chat). Túto funkcionalitu musí 
podporovať nainštalovaná šablóna (téma). 

• Kategórie – určuje do ktorej kategórie bude patriť článok. Podobnosť s priečinkami v PC. 
• Značky – jedná sa o tzv. tagy alebo si ich môžeme predstaviť ako hashtagy, čiže krátke 

výstižné slová, z ktorých Wordpress vytvorí klikateľné odkazy. Kliknutím na daný tag 
Wordpress zobrazí všetky články obsahujúce daný tag. 

• Ilustračný obrázok – obrázok, ktorý sa zobrazí v perexe (na začiatku) stránky 
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Ďalšie možnosti nastavenia sprístupníme kliknutím na tlačidlo Možnosti zobrazenia, ktorý sa 
nachádza vpravo hore. Okrem základných blokov môžeme pridať 

• Zhrnutie – predstavuje vlastný sumár článku, ktorý sa môže zobraziť na stránke (téme) 
• Poslať spätné odkazy – zobrazí k danému článku spätný odkaz 
• Vlastné polia – predstavujú vlastné polia, ktoré sa môžu na stránke zobrazovať, resp. slúžia 

na ukladanie ďalší dôležitých informácií. 
• Komentáre – možnosť povoliť a pridať komentár k tejto stránke 
• Slug – možnosť úpravy „peknej“ adresy stránky 
• Autor – zmena autora stránky 

 

Dôležité: najnovšie články sa automaticky zobrazujú na hlavnej stránke nášho webu. Ovplyvniť takéto 
nastavenie môžeme v administrácii Wordpress a to v menu Nastavenia > Čítanie, kde vo vrchnej časti 
nájdeme možnosť Najnovšie články (v Zobraziť na úvodnej stránke), príp. môžeme zobraziť 
najnovšie články po kliknutí na konkrétnu stránku a to cez Statická stránka, resp. Stránka článkov.

 

Administrácia článkov 
Články > Všetky články 

Zoznam všetkých vytvorených stránok môžeme vidieť prostredníctvom kliknutia na Články, resp. 
Články > Všetky články. Prechodom kurzora myši cez článok nám automaticky sprístupní možnosti 
a to Upraviť, Rýchla úprava, Zahodiť a Zobraziť. Napravo vidíme autora stránky, kategórie, značky 
(ak existujú), komentáre (ak existujú) a dátum publikovania. 
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V zozname môžeme vyhľadávať vyplnením kľúčového slova vpravo hore a potvrdením tlačidla 
Vyhľadať články. V zozname po označení viacerých článkov sa hodia hromadné akcie (Upraviť, 
Presunúť do koša), ktoré nájdeme vľavo hore. 

Inštalácia novej funkcionality – pluginy 
Pluginy 

Wordpress stránku dokážeme rozšíriť o funkcionalitu inštalovaním pluginov. Do stránky takto 
pridáme profesionálnu galériu, kontaktný formulár alebo e-shop. 

Pridanie nového pluginu 
Pluginy > Pridať nový 

Pri pridávaní nového pluginu nám Wordpress automaticky zobrazí zoznam odporúčaných pluginov. 
Pridať plugin môžeme v administrácii pridať dvomi spôsobmi a to hľadaním v poli Prehľadávať 
pluginy... vpravo hore alebo po kliknutí v hornej časti na tlačidlo Pridať plugin. Týmto spôsobom však 
musíme mať stiahnutý plugin uložený v PC. 
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Nájdený plugin nainštalujeme kliknutím na tlačidlo Inštalovať teraz. 

 

Nezabudnime ho po inštalácii Aktivovať. 
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Zoznam všetkých pluginov nájdeme vľavo Pluginy > Nainštalované pluginy. Nastavenia pluginov 
ovplyvňujeme kliknutím na Nastavenia, niekedy sú ich nastavania umiestnené vľavo 
v administračnom menu. 

 

Aktivácia, deaktivácia, úprava a odstránenie pluginu 
Pluginy > Nainštalované pluginy 

V zozname pluginov pod každým pluginom nájdeme akcie ako sú Nastavenia, Aktivovať (resp. 
Deaktivovať), Upraviť a Zmazať. 

Nastavenia – nastavujeme konkrétny plugin. Napr. v prípade konktaktného formulára Contact Form 7 
je možné vytvoriť kontaktné formuláre, ktoré sú označené jedinečným názvom. V strede si všimnime 
Shortcode – tento kód je potrebné skopírovať a vložiť do stránky, aby sa kontaktný formulár korektne 
zobrazil. 
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Aktivovať – aktivujeme vybraný plugin, teda bude „fungovať“ 

Deaktivovať – deaktivujeme vybraný plugin, stane sa teda „nefungujúcim“ 

Upraviť – možnosť programátorskej úpravy daného pluginu 

Zmazať – plugin zmažeme, resp. odinštalujeme. Táto možnosť je aktívna len vtedy, ak je plugin 
deaktivovaný. 

 

Widgety 
Vzhľad > Widgety 
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Predstavujú časti webu, ktoré obsahujú určitú funkcionalitu (napr. archív článkov, zoznam najnovších 
článkov, vyhľadávanie na stránke, kalendár, menu, (vlastný) text, atď.). Widgety umiestňujeme na 
stránku do tzv. sidebarov. 

Dôležité: zobrazenie sidebarov na konkrétnych miestach určuje samotná téma. Pridanie ďalších je 
možné úpravou zdrojového kódu, viď http://justintadlock.com/archives/2010/11/08/sidebars-in-
wordpress príp. skrátene na https://wordpress.stackexchange.com/questions/25431/display-
specific-widgets-in-different-areas-around-the-page/25436#25436  

 

Pridanie widgetu 
Widgety 

Naľavo v prvej polovici okna vidíme zoznam dustupných widgetov, napravo sidebary (v slovenčine 
panely). Do týchto panelov „pretiahneme“ widgety z pravej strany. 

Administrácia widgetov 
Widgety 

Pre widget môžeme nastaviť jeho názov, ďalšie nastavenia alebo ho odstrániť. 

Po kliknutí na Widgety v administračnom paneli Wordpress opäť vidíme zoznam všetkých widgetov. 
Kliknutím do šípočky konkrétneho widgetu na pravej strane rozbalíme jeho nastavenia. Ak je 
potrebné zadáme jeho názov, ďalšie nastavenia (napr. v prípade Najnovšie články počet zobrazených 
článkov), príp. ho môžeme odstrániť kliknutím na Zmazať. 
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Inštalácia nových widgetov 
Je rovnaká ako pri pluginoch, viď kapitolu Inštalácia novej funkcionality – pluginy. 

Šablóna – vzhľad webovej stránky 
Vzhľad > Témy 

Šablóna (téma) určuje vzhľad webovej stránky Wordpress. Po kliknutí na Vzhľad > Témy vidíme 
zoznam všetkých nainštalovaných tém. 

Vzhľad > Témy > Pridať novú 

Pridať novú šablónu môžeme kliknutím na tlačidlo Pridať novú. 
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Wordpress nám zobrazí zoznam odporúčaných tém, v ktorých vyhľadávame prostredníctvom Hľadať 
témy... príp. kliknutím na Nahrať tému vľavo hore (vtedy musíme mať tému stiahnutú v PC). 

 

Tému nainštalujeme kliknutím na Inštalovať, ktoré sa nám zobrazí v prípade, keď prejdeme myškou 

  

Nainštalovanú tému nezabudnime Aktivovať. 
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Dôležité: aktivovaním novej šablóny (témy) môže dôjsť k preusporiadaniu, resp. odstráneniu 
zobrazených (nie však nainštalovaných!) widgetov na webovej stránke. Je to tým, že mohlo dôjsť 
k preusporiadaniu sidebarov (umiestnených panelov/častí na stránke).  

Úprava obsahu vizuálnym spôsobom 
Webovú stránku môžeme po jej zobrazení (v prípade, že sme aj prihlásení napr. ako administrátori 
stránky) upraviť kliknutím na Prispôsobiť. 

 

Následne sa nám naľavo sprístupní panel, ktorý reprezentujú upravovateľné časti webovej stránky. 
Napravo nájdeme na konkrétnymi časťami webu piktogram Pero, ktorý reprezentuje úpravu danej 
časti webu. Po kliknutí na tento nástroj sa nám vľavo zmení obsah panela – ten reprezentuje 
konkrétnu časť, ktorú upravujeme. Po úprave nezabudnime zmeny uložiť a to vľavo kliknutím na 
Uložiť & Publikovať. 
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Do administrácie sa dostaneme späť kliknutím na názov webovej stránky vľavo hore. 

 

Aktualizácie Wordpress a pluginov 
Kvôli bezpečnosti a novej funkcionalite je potrebné aktualizovať Wordpress a pluginy. Wordpress sa 
automaticky aktualizuje sám, informáciu ohľadom aktualizácie vidíme vo vrchnej časti webovej 
stránky, keď sa prihlásime do administrácie (obsahuje piktogram „stočených“ šípok s počtom 
aktualizácií). 
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Používatelia 
Používatelia 

Je možné pridať ďalších používateľov na stránku, ktorí sa môžu prihlásiť do administrácie webu 
(www.mojawebovastranka.sk/wp-admin, resp. www.mojawebovastranka.sk/wp-login.php ) príp. 
použitím prihlasovacieho formulára, ktorý sa dá do webovej stránky pridať použitím widgetu 
https://sk.wordpress.org/plugins/sidebar-login/  

Pridanie používateľa 
Používatelia > Pridať nového 

Je potrebné vyplniť formulár so základnými poliami ako sú používateľské (prihlasovacie) meno, e-
mail, meno, priezvisko, heslo a rolu. 

Rola môže byť nasledovná: 

Odberateľ – môže len upravovať svoj profil, minimum právomocí 

Prispievateľ – môže vytvárať a upravovať svoje články, ale nemôže ich publikovať 

Autor – môže vytvárať a upravovať svoje články, môže ich aj publikovať 

Editor – môže publikovať a spravovať všetky články (aj ostatných používateľov) 

Administrátor  – plné práva na administráciu celej stránky 
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Administrácia používateľov 
Používatelia > Všetci používatelia 

Zoznam všetkých vytvorených stránok môžeme vidieť prostredníctvom kliknutia na Používatelia, 
resp. Používatelia > Všetci používatelia. Prechodom kurzora myši cez článok nám automaticky 
sprístupní možnosti a to Upraviť, Zmazať (administrátor takúto možnosť nemá). Napravo vidíme 
meno používateľa, jeho e-mail, rolu a počet jeho článkov. 

 

Nastavenia webovej stránky 
Nastavenia 

Nastavenia nainštalovanej Wordpress stránky delíme na niekoľko častí a to: 
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Všeobecné nastavenia 
Obsahuje nastavenia pre zmenu názvu stránky, sloganu, webovej adresy, e-mailovú adresu 
administrátora, formát dátumu a čas a ďalšie 

 

Písanie 
Určuje predvolenú kategóriu pre každý nový článok, jeho formát, príp. možnosť publikovania e-
mailom. 
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Čítanie 
Možnosť nastaviť najnovšie články, konkrétnu stránku alebo stránku článkov na úvodnej Wordpress 
stránke. Dokážeme zmeniť počet, RSS alebo viditeľnosť pre vyhľadávače. 
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Komentáre 
Nastavenie komentárov 

 

Multimédia 
Nastavenie rozmerov obrázkov, veľkosť miniatúr a pod. 
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Trvalé odkazy 
Určuje akým spôsobom sú prezentované webové adresy. Jedná sa o takzvané "krajšie adresy" pre 
užívateľov a vyhľadávače, príklad s použitím jednoduchej adresy 

http://localhost/wordpress/?p=123 

a tej istej ako peknej: 

http://localhost/wordpress/priklad-clanku/ 
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Zdroje a užitočné odkazy 
https://sk.wordpress.org/ - oficiálna stránka Wordpress 

https://wordpress.org/themes/ - bezplatné šablóny (témy) 

 


