
Základné rozloženie webu

S dizajnom webu začnete hneď po registrácii. Vďaka  
napovedám môžu s Meu.sk veľmi pohodlne pracovať 
aj používatelia, ktorí nemajú veľké zručnosti s prácou 
s počítačom. V prvom kroku si vymyslite názov pro-

jektu s podtitulom a vyberte si jazyk. Okrem slovenči-
ny máte k dispozícii ďalších 56 jazykov. V bezplatnej 
verzii si musíte vybrať 1 jazyk, ktorý budete používať, 
v platenej verzii môže mať váš web viac jazykových mu-
tácii. Tie si môžete vybrať neskôr. V tomto momente sa 
tiež musíte rozhodnúť, či chcete štandardnú webovú 
prezentáciu alebo internetový obchod. Začnime teda 
prezentáciou.
Následne dostanete na výber rozloženie webu. Meu.
sk ponúka 9 základných šablón, pričom každá je pri-
pravená vo viacerých farebných prevedeniach. Vyber-
te si jednu z ponuky a zaškrtnite ju.

platforma na ktorej funguje služba Meu.sk získala na minuloročnej prestížnej súťaži LeWeb 
v Paríži ocenenie za najlepšiu začínajúcu webovú službu roka. Niet sa čomu diviť, lebo služba 
ponúka svojim používateľom naozaj veľa. So službou Meu.sk si vytvoríte vlastný profesionálny 
web v priebehu niekoľkých hodín bez toho aby ste ovládali programovacie jazyky. Problémom 
nie je ani tvorba e-shopu. Ak sa uspokojíte so základnou verziou stránky, tak nezaplatíte za web 
ani korunu.

Jednoduchá tvorba 
webových stránok s Meu.sk

Web za hodinku

Registrácia

Tvorba webových stránok sa celá odohráva na webe 
www.meu.sk. Nemusíte si inštalovať žiadne aplikácie, 
ani svoj web posielať niekomu aby vám ho publikoval. 
Všetko je vo vašej réžii.

Najprv sa zaregistrujte kliknutm na oranžové tlačidlo 
Registrujte sa! Vyberte si adresu vášho projektu 
v tvare menoprojektu.meu.sk, zadajte e-mail a heslo. 
Na uvedenú e-mailovú adresu dostanete správu s 
potvrdením registrácie. Webovú adresu projektu 
môžete neskôr v prípade záujmu jednoducho zmeniť. Ak 
budete mať záujem môžete si cez Meu.sk zaregistrovať 
vlastnú doménu v tvare menoprojektu.sk.

Vyberte si prezentáciu alebo obchodPred registráciou si pozrite ukážky vytvorených webov



V poslednom kroku tejto časti máte na výber sekcie 
vášho webu. Sekcie môžete neskôr pridať, zmeniť 
alebo vymazať, ale je to komplikovanejšie ako v tomto 
bode.

Editor stránok - webová prezentácia

Ako náhle dokončíte nastavenie základnej štruktúry 
webu otvorí sa hlavná časť Meu.sk – editor. Editor je 
základné pracovné prostredie, v ktorom budete vkla-
dať informácie do vášho webu, upravovať ich tu alebo 
vymazávať. Môžete upravovať štruktúru webu a záro-
veň si môžete pozrieť živý náhľad toho ako bude web 
vyzerať.
Editačné okno sa skladá z hornej lišty a samotného 
webu, ktorého rozloženie zodpovedá zvolenej šab-

lóne. Obsah webu však vždy obsahuje tieto 4 prvky: 
Záhlavie s nadpisom a sloganom, hlavné menu s od-
kazmi, stĺpec s vyhľadávaním a kontaktmi a vybranými 
prvkami a samotný obsah webu.

Zmena štruktúry webu a jeho obsahu

Prostredníctvom odkazov v hlavnom menu sa môže-
te pohybovať medzi jednotlivými podstránkami (o nás, 
kontakty, galéria...). kliknutím 
na danú sekciu sa dostanete 
k jej obsahu. Pridávať alebo 
meniť podstránky môžete cez 
tlačidlo Upraviť menu, čím vy-
tvoríte štruktúru webu. Pri pri-
dávaní nových stránok ponú-
ka Meu.sk niekoľko možností 
čo má nová stránka obsahovať a podľa vášho výberu 
navrhne jej podobu. Následne zadajte vlastnosti no-
vej podstránky: názov, zaradenie do štruktúry webu 

Editácia podstránok webu

Výber vzhľadu stránky Základná podoba editoru webu

Vyberte si prvky webu

Pre pridanie novej stránky sú pripravené šablóny



pojmom článok je akýkoľvek text patriaci do niektorej 
rubriky vášho webu. Úpravu rubrík si predstavíme v 
ďalšom článku. 
Druhé tlačidlo Prejsť na použite na rýchlu navigáciu 
po webe. Na rozdiel od hlavného menu sa takto do-
stanete aj k editácii systémových stránok, článkov a 
katalógov.

Editor stránok – Stránka

Menu Stránka ukrýva 4 funkcie. Základná je možnosť 
Publikovať svoj web. Po stlačení tohto tlačidla sa vaša 

stránka stáva verejnou a ktokoľvek ju môže navštíviť. 
Tlačidlom Zobraziť si otvoríte náhľad webu tak ako ho 
uvidia jeho návštevníci. Podstránku môžete aj vymazať 
cez funkciu Odstrániť. Nastavenie jednotlivých detai-
lov stránky môžete cez funkciu Vlastnosti.
Dôležitá je možnosť Vzhľad stránky, ide o jemnejšie 
nastavenie šablóny. Po kliknutí na dané tlačidlo si mô-
žete vybrať zo 4 možností rozloženia obsahovej časti. 
Obsahové moduly tak môžu byť zobrazené vedľa seba, 
pod sebou alebo hybridne.

Editor stránok – Obsah

Väčšinu času pri tvorbe nového webu strávite v menu 
Obsah. Prvé štyri moduly (Formátovaný text, Anke-

ta, Diskusné fórum a Fotogaléria) pridáte do ob-
sahu jednoduchým pretiahnutím, podobne môžete 
zachádzať s obsahom podmenu Ostatné. V podme-
nu Články a Katalógy budete môcť spravovať obsah 
týchto dvoch kategórií priamo v ich editore. 

a metainformácie, ktoré sú potrebné pre internetový 
vyhľadávač. Viac sa dozviete v časti editor stránok 
- stránka.
Obsah jednotlivých podstránok je ohraničený preru-
šovanou čiarou. Skladá sa z obsahových prvkov akými 
sú napríklad článok, galéria alebo fórum. Tie môžete 
v rámci ohraničeného priestoru premiestňovať alebo 
vymieňať. V záhlaví každého z týchto prvkov nájdete 
možnosť upraviť obsah (Upraviť text, Správa fotiek 
a pod.) a/alebo Nastavenie. Preťahovaním týchto 
prvkov myšou z miesta na miesto, nastavením týchto 
prvkov alebo úpravou obsahu môžete upraviť svoj web 
do posledných detailov.

Editor stránok – Objekty

Prvé menu v nástrojovej lište, ktorému sa budeme 
venovať sa nazýva Objekty. Obsahuje tlačidla Nový a 
Prejsť na. Funkcie tohto 
menu sú podobné tým z 
predchádzajúcej kapitoly. 
Pod funkciou Nový/Strán-
ka je vyššie popísaná tvor-
ba novej podstránky. Fun-
kcia Nový/Článok otvorí 
textový editor veľmi podob-
ný ako je MS Word. Pod 

Editácia textu

Každá podstránka by mala obsahovať metainformácie 
potrebné pre vyhľadávač

Editácia textu je podobná ako práca v programe MS Word

Prvé menu v nástrojovej lište

Nástrojové menu č.2

Nástrojové menu č.3



Modul Formátovaný text predstavuje prázdny boxík s 
tlačítkom Upraviť text. Prostredníctvom neho sa do-
stanete do podobného editoru, ako pri pridávaní no-
vého článku, s rozsiahlymi možnosťami formátovania. 
Samozrejmosťou je používať formátovanie len tam, 
kde to dáva zmysel – divokou kombináciou nadpisov, 
odrážok a farieb rozbijete grafi cký koncept šablóny a 
svojho čitateľa skôr odradíte.
Podobne sa dá pretiahnuť do obsahovej časti susedná 
Anketa. Ta často dáva zmysel skôr v stĺpci vedľa ob-

sahu, ako v hlavnej časti obsahu. Aj tu nájdete miesto 
ohraničené prerušovanou čiarou na jej umiestnenie. 
Anketa musí mať minimálne dve varianty odpovede, 
tlačidlom Pridať odpoveď vytvoríte takmer ľubovoľné 
množstvo variant odpovedí.

Až nečakane jednoduchá je možnosť pridať Diskus-
né fórum. Nebudete mať možnosť triediť príspevky 
ani vytvárať diskusné vlákna, ale len nastaviť možnosti 
zobrazenia. Aj tak ide o príjemnú aplikáciu a prístupnú 
možnosť spätnej väzby od návštevníkov vašej stránky. 
Stačí len pretiahnuť Diskusné Fórum na miesto pre 
obsahový modul.

Posledným zo štandardných formátov pre pridanie je 
Fotogaléria. Vložte fotogalériu kdekoľvek na stránku 

a kliknite na odkaz Správa fotiek. Fotky najskôr vložte 
pomocou tlačítka Nahrať obrázky alebo Hromadný 
upload (funguje podobne ako správca súborov). Po 
prejdení ponad fotku sa objaví ponuka editačných iko-
niek – možnosť Stiahnuť, Vlastnosti, otáčanie, po-

súvanie a mazanie. Posledná ikona umožňuje Upraviť 
obrázok v samostatnom editore, ktorý zatiaľ mnoho 
funkcií neponúka, jedinými použiteľnými funkciami sú 
Nastavenie výrezu a Nastavenie veľkosti.
Prejdite myšou na tlačidlo Články. Najskôr vás priví-
ta obmedzené pole možností v závislosti na tom, aké 

Anketa Jednoduché pridávanie obrázkov

Fórum

Hromadné pridávanie obrázkov

Správa rubrík článkov



podstránky ste si na začiatku zvolili pre svoj web (No-
vinky, Blog atď.), a tlačídlo Nová rubrika. Pomocou 
neho si môžete vytvoriť ľubovoľné množstvo tematic-
kých celkov. Meu vzápätí rubriku preklopí do podoby 
obsahového modulu na aktuálnej podstránke. Ten 
môžete zaplniť tlačídlom Nový článok v záhlaví mo-
dulu, alebo pomocou hornej lišty cez Objekty/Nový 
článok s voľbou správnej kategórie. Po uložení člán-
ku uvidia návštevníci webu text s titulkom a dátumom 
publikovania, prípadnými tagmi a ikonami pre poslanie 
na sociálne siete (ich nastavenie nájdete nižšie). 
Veľmi podobne sa chová tiež Katalóg. Vytvorte Nový 
katalóg, do ktorého budete vkladať a editovať jednot-
livé položky. Tu tiež uplatníte cestu Objekty/Nový/
Zápis do katalógu. Oproti článkom však nebudete 
vytvárať len textové správy – ku katalógovému zázna-
mu môžete pridať aj fotku. Pomocou Katalógu vytvoríte 
katalóg produktov, zoznam referencii, adresár osôb a 
podobne.

Zostáva vysvetliť, čo znamená posledná funkcia Ostat-
né. Všeobecne ide o spôsob ako na svoje stránky vlo-
žiť obsahový modul s ľubovoľným zdrojovým kódom. 
Ten si buď vytvoríte sami – HTML kód (Embed) – ale-
bo využijete pred pripravené moduly s nadväznosťou 
na najznámejšie služby v daných kategóriách (mapy, 
videa, fotogalérie atď.). Týmto spôsobom vložíte ob-
sah niektorej služby, ktorá ponúka svoje dáta (API), 
stačí zistiť webovú adresu videoklipu na Free.sk, či 
online hry na Pauzicka.sk. Jediným podporovaným 
platobným systémom je PayPal.

Editor stránok – Ostatné
Úplne vpravo nájdete ostatné funkcie  združené pod 
názvom Ostatné. Prvé dve ikony Súbory a Obrázky, 
fungujú ako správa súborov. V prvom sa budete sta-
rať o súbory využívané kdekoľvek na webe, ktoré sa 
nezmestia do kategórie Obrázky. Druhá funkcia sa lo-

gicky stará o tieto súbory.  Výnimkou sú obrázky, ktoré 
máte vo fotogalérii, tie sa tu neobjavia. Správa súboru 
teda prebieha priamo na stránkach, nebudete potre-
bovať FTP. 
Tlačítko Vzhľad webu otvorí zoznam zložený z troch 
častí. Úplne vpravo nájdete zoznam, podobný pridáva-
niu funkcií z predchádzajúcej kapitoly (Obsah). Na roz-
diel od toho však nebudete pridávať funkcie na kon-
krétnu podstránku, ale na celý web. Pokiaľ tu pridáte 
anketu alebo článok na určité miesto, daný objekt sa 
bude zobrazovať na tomto mieste na všetkých pod-
stránkach. Okrem toho sa práve tu dostanete k na-
staveniu designu webu na najnižšej (základnej) úrovni. 
Zmeníte tu základnú šablónu (Vzhľad stránok/Šabló-
ny) aj rozloženia obsahu (Vzhľad stránok/Východzia 
varianta) a pohráte sa s písmom (Vzhľad stránok/
Zmeniť font). Pre expertov je pripravená možnosť 
pozrieť sa na obsah CSS (Vzhľad stránok/Upraviť 
CSS).

Menu Nastavenie asi nie je potrebné veľmi zložito 
predstavovať, stačí sa pozrieť na jeho obsah: Hlavička, 
Pätka a Kontakt. 
Prostredníctvom pr-
vej zmeníte úvodné 
informácie vrátane 
fotky, druhá okrem 
toho umožní vložiť 
do nenápadnej pä-
tičky vlastný HTML kód. Tretia funkcia ponúkne mož-
nosť vložiť a zverejniť meno, email, telefón a adresu.
Zavrite editor a pozrite sa na posledné dve ikony v ná-
strojovej lište. Prvá z nich, Jazyky pustí ďalej len ma-
jiteľa Prémiového účtu. V 
Nastavenia nenájdete 
takmer nič, čo by ste už 
nevideli skôr. Výnimkou 
je Motív Administrácie, 
ktorý ale nemá žiadny 
vplyv na vytváraný web. 
Dôležitejší je odkaz na Komunitné služby. Pokiaľ pra-
cujete s dynamickým obsahom – váš web nie je len 
mŕtvou prezentáciou a pravidelne ho oživujte článkami 
– oplatí sa použiť Nastavenie RSS a vyladiť spoluprá-
cu so sociálnymi sieťami odkazom na Bookmark & 

Nástrojové menu č.4

Možnosť úpravy CSS
Správa rubrík článkov



Share. Prvý z nich rozhoduje o tom, ako sa váš obsah 
bude zobrazovať v RSS čítačkách: či Celý text alebo 
Perex článku (úvod), a ako bude vyzerať Pätka pod 
článkom. Dole si môžete pozrieť odkaz na RSS feed 
a môžete ho presmerovať na vlastnú adresu. Úplne 
na záver sa dostanete k nastaveniu tlačidla, ktoré sa 
bude objavovať pod článkami na vašom webe. Pomo-
cou služby ADDThis (môžete využiť profi l služby Meu 
alebo si vytvoriť vlast-
ný) si nájdete tlačidla 
pre ľahké publikovanie 
v sociálnych sieťach 
alebo bookmarking v 
službách, ktoré umož-
ňujú sociálne zdieľanie 
záložiek. Typicky sa 
pod článkami objavu-
je odkaz na zdieľanie 
na Facebooku, odkaz 
na Delicious a Digg, 
prípadne pípnutie na 
Twitter. Môžete pridať 
aj všeobecnejšie ikony pre poslanie emailu či tlač 
článkov. 

Administrácia
Doteraz sme sa venovali dizajnu a obsahu webu. Exis-
tuje však celá škála činností, ktoré s webom súvisia, 
ale v editore sa im venovať nebudete: správa účtu, sle-

dovanie návštevnosti, riešenie technických problémov 
a ďalšie.
O všetko sa budete starať na stránke administrácie, 
na ktorú sa z editoru dostanete cez tlačidlo Webnode 
(vľavo hore) a odkaz Administrácia.
Vpravo hore nájdete emailovú adresu, pod ktorou ste 
prihlásený a odkaz na Môj účet. V ňom môžete ľah-
ko doplniť podrobnejšie údaje, ktoré sa potom objavia 
napríklad v rámci kontaktu pri tvorbe webu. V kolón-
ke Projekt sa zobrazuje adresa práve spravovaného 
webu a možnosť prepnúť na Ďalší, pokiaľ cez Meu 
vytvárate viac webov. Úplne dole, v pätke, zas získate 
prehľad o dátach na serveri, ich prenosoch a zostáva-
júcej kapacite.
Všetko podstatné sa odohráva v priestore uprostred. 
Editácia stránok vás prenesie do editora, ktorý sme 
popisovali v predchádzajúcich kapitolách. V Štatistiky 
návštevnosti okrem základného prehľadu zistíte pod-
robnosti o pohybe návštevníkov po vašej stránke, ich 

lokalizáciu a aktivitu. Vďaka tomu budete môcť nájsť 
slabiny webu a vyladiť ho.
V sekcii Domény a Prémiové služby sa najskôr po-
zrieme na odkaz Domény. Prezradíme sladké tajom-
stvo: nemusíte zostávať pri doméne, ktorú vám prira-
dilo Meu (menoprojektu.meu.sk). Pokiaľ máte vlastnú 
doménu, kam chcete hotovú prezentáciu presunúť, 
použite tlačítko Priradenie existujúcej domény, po-
kiaľ nie, Meu vám pomôže objednať si vlastnú doménu 
odkazom Registrácia novej domény. Do jediného 
políčka tu naťukajte názov domény a vyberte kon-
covku, stlačte Overiť a Meu vám povie, či je doména 
voľná. Tlačidlom Ďalej sa posuniete k platbe: zadáte 
svoje osobné údaje, vyberiete si na ako dlho chcete 
doménu zaregistrovať a zvolíte typ platby. K dispozícii 
je platba cez PayPal, platobnú kartu a prevod z účtu. 

Ak sa o svoj web nebudete starať sami, môžete jeho 
správu zdieľať s kolegom alebo kamarátom. Vráťte sa 
do hlavného okna administrácie a v menu Nástroje 
kliknite na Správa užívateľov. Ďalší účet vytvoríte 
voľbou Nový užívateľ. Vzápätí si vyberte, či chcete 
vytvoriť plnohodnotného užívateľa služby Meu (Nový 
e-mailový účet, ale s bezplatným účtom ich nevytvo-
ríte), alebo Pozvať ku spolupráci externého užívateľa 
bez účtu na Meu. Tomu bude k práci stačiť akýkoľvek 

Okno administrácie webu

Možnosť nastavenia RSS

Funkcia ADDThis umožňuje 
prepojenie webu so sociálnymi 
službami

Cez Meu si môžte registrovať aj vlastnú doménu, táto služba je 
však spoplatnená



Prehľad bezplatných a platených služieb

email a záleží len na vás, aké mu dáte práva (len We-
bová prezentácia, prípadne i Nastavenie).
Funkcie Zálohovanie a obnova dát slúži len ako lá-
kadlo, bez plateného účtu ich nevyužijete. Na záver 
sekcie o administrácii sa ešte vrátime k funkcii Prémi-
ové služby.

Pokiaľ vás v priebehu práce s Meu prestane baviť 
premýšľať nad tým, ako vyriešiť kapacitu alebo obme-
dzené funkcie, pozrite sa na vybavenie a cenník vyš-
ších variant. Ceny rozhodne nie sú premrštené oproti 
konkurencii. 

O web sa môžu starať viacerí administrátori


