
CVIČENIE Č.9 – INŠTALÁCIA WORDPRESS 

1. Cieľom cvičenia je nainštalovať redakčný systém (CMS) Wordpress na subdoménu, ktorá vám 

bude pridelená. 

2. Na začiatku cvičenia dostanete od cvičiaceho prihlasovacie údaje na FTP a do databázy 

MySQL 5.7. 

3. Stiahnite si ľubovoľného klienta pre FTP. Odporúčame napríklad WinSCP. Existuje aj portable 

verzia, kto si nechce klienta inštalovať. 

4. Po otvorení WinSCP si nastavíme Prenosový protokol: FTP. 

 

Do Hostiteľa napíšeme údaj marketingy.eu 

 

Ďalej budeme vpisovať údaje, ktoré dostane každý od cvičiaceho. 

 

Meno používateľa sa skladá z údajov v treťom stĺpci (mal by to byť login do AIS). Za meno 

treba pridať .marketingy.eu . Bude to teda napríklad vyzerať ako xkucerae.marketingy.eu 

 

Heslo je v siedmom stĺpci. 

 

 
 

5. Údaje môžeme uložiť a prihlásiť sa. 

 

 

 



6. Mal by sa nám otvoriť koreňový priečinok, kde môžeme presúvať svoje súbory a stránky: 

 
 

7. Aby sme náš server odskúšali, prekopírujeme sem stránku, ktorú sme vytvárali na minulom 

cvičení. Následne ju otvoríme v prehliadači. Link bude vyzerať napríklad 

http://xkucerae.marketingy.eu/skuska.html . Závisí to od mena nášho HTML súboru. 

8. Ak všetko funguje, ideme na ďalší bod. 

9. Nakoľko ideme teraz inštalovať Wordpress, zmažeme skúšobnú stránku zo servera. Kto je 

skúsený a vie, čo robí, tak nemusí. 

10. Stiahneme si Wordpress na disk (lokálny) - https://sk.wordpress.org/download/ . 

V stiahnutom archíve je priečinok „wordpress“, ktorý skopírujeme na náš FTP server. V tom 

prípade bude naša stránka na adrese xkucerae.marketingy.eu/wordpress (samozrejme, 

namiesto xkucerae bude vaša subdoména). Ak chceme, aby sme mali wordpress 

v koreňovom priečinku, tak obsah priečinka „wordpress“, ktorý sme rozbalili, prekopírujeme 

rovno do koreňového priečinka na FTP. 

11. Počkáme, kým sa všetko skopíruje. Môže to trvať dlhšie. 

12. V prehliadači otvoríme link, ktorý smeruje na priečinok, kde sme prekopírovali Wordpress. 

Teda napríklad xkucerae.marketingy.eu/wordpress alebo rovno koreňový adresár 

xkucerae.marketingy.eu . 

 

 

 

 

http://xkucerae.marketingy.eu/skuska.html
https://sk.wordpress.org/download/


13. Po zatlačení Poďme na to! by sme mali vidieť nasledovné okno: 

 
 

14. Meno databázy a aj Používateľské meno je posledný riadok údajov, ktorý vám poskytol 

cvičiaci. Mal by to byť približne váš login do AIS. 

 

Heslo je predposledný riadok údajov, ktoré vám poskytol cvičiaci. 

 

Hostiteľ databázy je mysql57.websupport.sk:3311 

 

Ak máte na serveri len jednu inštaláciu Wordpressu, prefix tabuľky môže byť ľubovoľný. 

 

15. Po potvrdení vpisujeme informácie o našej stránke podľa nášho uváženia. 

16. Inštalácia by sa mala bez problémov dokončiť. 

17. Výborné návody v slovenčine nájdete tu: https://jurosko.sk/wordpress-navod/ . 

 

18. Pre pokročilých: Link na phpMyAdmin je https://db57.websupport.sk/ . 

 

 

 

 

https://jurosko.sk/wordpress-navod/
https://db57.websupport.sk/

