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 DEFINÍCIA JAZYKA HTML 

• HTML je skratka pre Hyper Text Markup Language 

 
• Preklad(Hypertextový značkovací jazyk) 

 
• Je to sada značiek určených na formátovanie stránok a na vytvorenie hypertextových odkazov (hyperlink) 

 
• Hypertext je text, v ktorom fungujú niektoré výrazy ako odkazy. 

 
• Prostredníctvom týchto odkazov sa prenesiete na inú časť dokumentu alebo na úplne nový dokument. 

 
• Najznámejšie službou fungujúce na princípe hypertextu je World Wide Web , čo je najpoužívanejší  služba 

Internetu. 

 
• Na webe možno ľahko publikovať dokumenty prostredníctvom jazyka HTML . 
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SYNTAX HTML ZNAČIEK 
➢HTML značky sú kľúčové slová obklopené lomenými zátvorkami: 

<Meno značky> Obsah </ Meno značky> 

• HTML značky bežne prichádzajú v pároch, 

• Prvá značka v páre je počiatočná značka, druhá značka je koncová značka 

• Koncová značka je napísaná ako počiatočná značka, ale s lomítkom pred názvom  značky 

• Nepárový tag obsahuje iba počiatočnú značku. 

 
• Napr. 

• Značka pre vykreslenie horizontálnej čiary <hr> . 

• Značka pre tvrdé zalomenie riadka <br> 

• 
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1. <! DOCTYPE html> 
 

2. <html>,</html> 
 

3. <body>,<body> 

 ZÁKLADNÉ PRVKY KOSTRY HTML DOKUMENTU 
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<html> 
• Značka ohraničuje začiatok a koniec html dokumentu 

• Pred ním a za ním už nie je nič(okrem DOCTYPE> 

<head> 
• Hlavička HTML stránky, ktorá s sa nezobrazuje. 

• Obsahuje nepovinne ďalšie tagy (napr. title,, meta, link, style, script atď.). 

• Tag head nemá atributy a je značkou párovou. 

POPIS PRVKOV KOSTRY HTML DOKUMENTOV 
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<meta> 
• V každej stránke musi byť značka pre slovenské kódovanie stránky 
• <meta charset=‘UTF-8‘>(alebo s úvodzovkami) 

 

<title> 
• titulok html stránky, párová značka, 

• zobrazuje sa v záhlaví okna a na hlavnom panely ako nadpis aplikácie 

• zobrazuje sa ako nadpis vo vyhľadávačoch 

• je prioritný pri indexovaní stránky robotmi vyhľadávačov 

POPIS HTML PRVKOV  UMIESTNENÝCH V ČASTI HEAD 

7 



<link> 

• Zabezpečuje spojenie s iným súborom. 

• Najčastejšie sa používa pre prepojenie s externým súborom. 

• Vyskytuje sa len v hlavičke 

• PRÍKLADY POUŽITIA ZNAČKY link 

<link href='images/logo.png' rel='shortcut icon' type='image/png'> 

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css"> 
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AKO VYTVORIŤ KOSTRU HTML SÚBORU 
• Táto funkcia nás odbremeňuje od stáleho písanie tých istých značiek pri vytváraní nového  html 

dokumentu 

• Postup: 
• Spustíme editor sublime text3 

• Uložíme otvorený dokument pod novým menom do vybraného priečinka 

• Nezabudneme pri ukladaní súboru na príponu .html 

• Napíšeme do editora: <h a potvrdíme voľbu html 

• Prepíšeme kostru html podľa nášho nového kódu ktorý chceme vytvoriť 
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VZOROVÝ SÚBOR vzor.html 
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OBSAHY PRIEČINKOV PRE ZAČIATOK PRÁCE 

AKÝKOĽVEK OBRÁZOK PRE FAVICON TREBA ULOŹI´T S PRÍPONOU *.png 

MNE TO FUNGUJE AJ S AKÝMKOĽVEK FORMÁTOM,ANI NEMUSÍ BYŤ *.png 
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STAVEBNÉ PRVKY TELA DOKUMENTU 

1.Hlavička<hi> 
 

2.Odstavec<p> 

3.Oddiel<div> 

4.Rozpätie <span> 

5.Obrazok<img> 

6.odkaz-link<a> 
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• Hlavička je párová značka označujúca určitý nadpis alebo podnadpis 
textu. 

• Hlavičku označuje 6 značiek, odstupňovaných o jednu 
podúroveň <h1> až <h6>. 

• <h1> je hlavná a najväčšia hlavička. 

• hlavička <h2> je jej podnadpis, čiže nadpis druhej úrovne. 

• <h3> je podnadpis tretej úrovne a je to podnadpis pre hlavičku <h2> a 
tak ďalej. 

• <hi> je blokový prvok-zaberá celý riadok,zalamuje riadok ,možnosť 
meniť rozmery a iné vlastnosti 

• Jej vlastnosti možno meniť cez formátovacie prvky HTML alebo CSS 

 1.HLAVIČKA DOKUMENTU 
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• Odstavec je niekoľko súvislých viet tvoriacich určitý celok. 

• Prejavuje sa odsadením prvého riadka a medzerou medzi posledným 
riadkom predchádzajúceho odstavca a prvého 
riadka nasledujúceho odstavca. 

• V HTML jazyku odstavce oddeľujeme párovou značkou <p>. 

• Odstavec je časť kódu medzi <p>……………….</p> 

• Odstavec je blokový prvok 

• Zaberá celú šírku riadku,zalomuje riadok 

2.ODSTAVEC-PARAGRAF 
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ODSADENIE MEDZI 
DVOMA ODSTAVCAMI 16 
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ODSTAVEC-POKRAČOVANIE 

▪pokiaľ text zalomíme tak , že vložíte medzi text 

tak vo výsledku toto zalomenie internetové prehliadače nezobrazia. 

▪Ale pokiaľ na rozdelenie textu použijeme nepárovú značku <br>(tvrdé 
zalomenie) riadok sa zalomí a je to vidieť v prehliadači 
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3.ODDIEL-DIVISION 

Značka: <div>...........</div> 

▪ div z ang.division(oddiel) 

 
▪ využíva sa na grafické rozvrhnutie štruktúry HTML stránky . 

 

▪ Je tagom párovým. 

▪ Obsah stránky sa obalí do <div> a tým sa elementom v ňom nastavia rovnaké 

vlastnosti. 

 
▪ Používa sa jako kontajner pre iné elementy 
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 FORMÁTOVANIE TEXTU PRVKOV HTML 

I. Fyzické formátovanie 

 
• Sem patria také značky, ktorých význam je vždy rovnaký, teda ak je to značka 

pre tučné písmo, vždy bude tučné. 

• Prejavia sa opticky odlišne od defaultného nastavenia textu. 
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 FORMÁTOVANIE TEXTU PRVKOV HTML 

II. Logické formátovanie 
• V tejto tabuľke sa nachádzajú značky, ktoré sa štandardne prejavujú rovnako 

ako fyzické . 
• V niektorých prípadoch sa však môžu zobrazovať odlišne. 
• Spôsobujú však zmenu dôrazu na text napr. pre nevidiacich,zvýšia hlasitosť 

čítaného textu alebo zmenu podfarbenia hlasu 
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 FORMÁTOVANIE TEXTU PRVKOV HTML 

III. Nezaradené formátovacie značky textu html prvkov 
• Pretože som na Internete nenašiel jednoznačné zaradenie určitých 

formátovacích značiek html prvkov medzi logické alebo fyzické, tak som 
formatovacie prvky zaradil do samostatnej tabuľky. 
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Špecialne znaky 

Ak chceme na stránke zobraziť html kód tak ako v editore(sublime text), musí sa obaliť 

do xmp 
<xmp>.............................................</xmp> 
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 Špecialne znaky 

PRÍKLAD Toto chcem zobraziť v prehliadači: 
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PREDLOHA SAMOSTATNEJ PRÁCE 1 
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RIEŠENIE SAMOSTATNEJ ÚLOHY 1 
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PREDLOHA SAMOSTATNEJ  PRÁCE 2 
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HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 

index.html 
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ODKAZY 
• Odkaz <a> je párová značka. 

• <a></a> 

• Keď posuniete myš nad odkaz, šípka myši sa zmení na malú  ruku. 

• Odkaz  môže byť text alebo obrázok. Prípadne  iný HTML element. 

 

• SYNTAX: 

 

• link-text je viditeľná časť odkazu(modrý podčiarknutý text. Ak naň presunieme kurzor zobrazí sa symbol ruky) 

• atribut href avizuje ,že nasleduje cieľová adresu odkazu (kam chceme presmerovať  čítač kódu) 

• url je cieľová adresa odkazu 

• Adresa môže byť :absolútna : http://drgo.sk/html/priklad1.html  server 

                                                         : c:/1E/Nemec/priklad1.html    lokálny počítač   

•                                  :miestna:#identifikátor miesta v  html súbore 

• Navštívený odkaz je podčiarknutý a fialový 

• Aktívny odkaz je podčiarknutý a červený 

• Farba odkazu sa volia  pomocou pseudotried v CSS súbore 
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TEXTOVÝ ODKAZ 

KOTVIACI TEXTOVÝ ODKAZ (anchor) 

Je to spôsob ako sa odkazovať na prvok v rámci jednej stránky 
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SAMOSTATNÁ ÚLOHA Č.3 
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KÓD 3.ÚLOHY 
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TEXTOVÝ ODKAZ NA IDENTIFIKÁTOR V INOM SÚBORE 
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ODKAZY NA INÝ SÚBOR S POUŽITÍM OBRÁZKA  
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ODKAZY V RAMCI JEDNÉHO SÚBORU S POUŽITÍM OBRÁZKA 
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SAMOSTATNÁ PRACA Č.4 
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SAMOSTATNÁ PRACA Č.4 
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SAMOSTATNÁ PRACA Č.5 
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RIEŠENIE ÚLOHY Č.5 



SAMOSTATNÁ PRÁCA Č.5 PONUKA S ODKAZMI 

súbory:priklad1_16.html film.html hudba.html sport.html 
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OBRÁZOK 

▪Obrázok (angl. image) je nepárový html prvok <img> 

▪Do stránky sa vloží obrázok načítaný zo súboru. 

▪Riadkový prvok 

▪Vykresľuje sa na riadku a nasledujúci riadkový element pokračuje na 
rovnakom riadku. 

▪ S riadkovým elementom pracuje CSS v rámci nadriadeného 
blokového elementu. 

▪Napr.div alebo p vytvorí z obrázka blokový element. 

▪Obrázky vložíme do HTML dokumentu pomocou tagu <img>>. 

▪Tento tag musíme rozšíriť o niekoľko dôležitých atribútov. 
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 FORMÁTY OBRÁZKOVÝCH SÚBOROV 

• Obrázky pre HTML dokumenty sa obvykle ukladajú v 
troch základných formátoch: 

• .jpg - vhodné pre ukladanie veľkých fotiek, 
nepodporuje priehľadnosť 

• .gif - vhodné pre ukladanie malých obrázkov (ikon, 
tlačidiel) alebo animacií 

• .png - vhodné pre ukladanie väčších grafických prvkov 
alebo obrázkov s priehľadnosťou 
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PARAMETRE PRVKA OBRÁZOK <img> 

PRÍKLAD POUŹITIA PARAMETROV OBRÁZKA: 

atribút Význam 

src-(zdroj) Udáva adresu k obrázku. Ten môže byť uložený v rovnakej alebo aj inej zložke ako 

html, prípadne na vzdialenom serveri. 

alt Udáva sa predovšetkým pre vyhľadávače alebo pre čítačky obsahu. Tiež sa zobrazuje 
v prehliadači pokiaľ nie je možné obrázok načítať. 

title Popis obrázku ktorý sa zobrazí pri presune kurzora na obrázok 

width Šírka obrázku v pixeloch 

height Výška obrázka v pixeloch 
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RADENIE OBRÁZKOV 
• Ak uvedieme v html viac obrázkov usporiadajú sa vedľa seba-ako 

inline prvky:-vedľa seba(pokiaľ nedosiahnu pravý okraj stránky) 

• Ak obrázok obalíme do <div> alebo <p>:bude sa obrázok správať ako 
blokový prvok. 
 

 

 

• Obrázok v kombinácií s odkazom funguje tak,že ak klikneme na 
obrázok vykoná sa skok na odkaz : 
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PRÍKLAD NA RADENIE OBRÁZKOV 
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ODKAZOVANIE POMOCOU OBRÁZKOV1 
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ODKAZOVANIE POMOCOU OBRÁZKOV2 



ZOZNAMY 
• Jazyk HTML umožňuje vypisovať tzv. zoznamy - skupiny položiek, ktoré spolu nejako súvisia(zoznam žiakov) 
• Položka zoznamu sa označuje  <li> (z angl. List item). 
•  Pre správne zobrazenie musí byť < li> vo vnútri zoznamu - to znamená vnútri elementu <ol>, <ul>,  

<menu>. 
• Zobrazuje sa vždy na novom riadku za číslom (pokiaľ ide o <ol>) alebo za zarážkou (v ostatných prípadoch).  
• Medzi jednotlivými položkami nie sú zväčšené vertikálne medzery. 
• Zoznam je blokový prvok tzn. že položky <li> sa vypisujú pod seba(bez CSS). 
• Značky <ol> a <ul> sú značky párové(vyžadujú ukončenie< /ol> resp.</ul>) 
• Zoznam môže byť :nečíslovaný(neusporiadaný),číslovaný(usporiadaný),kombinovaný a vnorený 
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ZOZNAMY 

Syntax číslovaného zoznamu: 
<ol> 
  <li>položka1</li> 
  <li>položka 2</li>  
 <li>položka3</li> 
 </ol> 

Syntax nečíslovaného  zoznamu: 
<ul> 
 <li>položka1</li> 
  <li>položka 2</li>  
 <li>položka3</li> 
 </ul>  
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ZOZNAMY 
• Na formátovanie markerov zoznamov sa používa atribút je "type" . 
• Umiestňuje sa do značky <ol> alebo <ul> 
• SYNTAX:<ol  type = “x“>                                                                         <ul type =“y“> 
                                                                                                                               
•  x môže byť :                                                                                                 y môže byť: 
             1 - klasické decimálne čísla,                                                             disc      
 a - malé písmená abecedy,                                                              circle 
 A - veľké písmená abecedy,                                                           square 
 i - malé rímske čísla, 
  I - veľké rímske čísla. 
                 atď. 
 
• Ak atribút type nepoužijeme tak  sa položky zoznamu zobrazia  ako klasické desatinné číslo alebo kružnica(podľa 

typu zoznamu)  
  
 

PRÍKLAD:<ol type =“I“> 

PRÍKLAD:<ul type =“disc“> 
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ZOZNAMY-DRUHY MARKEROV 

Ďaľšie možnosti formátovania sú pomocou kaskádových štýlov(CSS) 
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ZOZNAMY-PRÍKLAD BEZ ATRIBÚTU ‘TYPE‘ 
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PREDCHÁDZAJÚCI PRÍKLAD S POUŽITÍM ATRIBÚTU ‘TYPE‘ 
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PRÍKLAD NA VNORENÉ ZOZNAMY 
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PRÍKLAD NA TVORBU MENU POMOCOU ZOZNAMOV 
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TABUĽKY 
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• Často sa stáva, že na stránkach potrebujeme tabuľku.  
• Tabuľka nám umožňuje vkladať do jej buniek elementy, ktoré sú potom pekne 

usporiadané.  
• Na rozdiel od odsekov, ktoré sa vždy skladajú pod seba, si môžeme text v tabuľke 

skladať úhľadne vedľa seba.  
• V bunkách môžu byť okrem textu samozrejme aj obrázky a ďalšie elementy.  
• To sa môže hodiť napríklad k zobrazovanie nejakých výsledkov, parametrov alebo 

štatistík. 
• Pre vytvorenie tabuľky  použijeme nasledovné tagy :<table><tr><td></table> 
• Prvok <table></table> je párový a blokový prvok(značka). 
• Prvok na úrovni bloku sa vždy začína na novom riadku a zaberá celú  šírku, ktorá je k 

dispozícii (rozkladá sa vľavo a vpravo čo najviac). 
 



POPIS TAGOV TABUĽKY 
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• HTML tag <table>slúži pre zápis tabuľky. Uzatvára celú štruktúru tabuľky, obsahuje ďalšie 
elementy; najmä riadky tabuľky <tr>a bunky <td>. Tag <table>je tagom párovým. 

• Tag <tr>slúži pre zápis riadku tabuľky. Je tagom párovým<tr></tr> 
 

• HTML tag <td>je bunka tabuľky. Musí byť umiestnená v riadku <tr>a je párovým tagom. 
 

Atribúty prvkov 
tabuľky 

ATRIBÚT POPIS 

align zarovnanie 

border rámček okolo  tabuľky 

width šírka tabuľky 

padding výstielka okolo tabuľky(buniek) 

color farba textu bunky 

colspan počet zlúčených stĺpcov tabuľky 

rowspan počet zlúčených riadkov tabuľky 



71 

FORMÁTOVANIE TABUĽKY 0,1 
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FORMÁTOVANIE TABUĽKY 2,3 
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FORMÁTOVANIE TABUĽKY 4,6 



74 

FORMÁTOVANI

E TABUĽKY 5 
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Komplexná 

úloha na 

tabuľku 
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Komplexná 

úloha na 

tabuľku 
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Komplexná 

úloha na 

tabuľku 
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KOMPLEXNÁ ÚLOHA NA TABUĽKY 
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KOMPLEXNÁ ÚLOHA NA TABUĽKY 
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KOMPLEXNÁ ÚLOHA NA TABUĽKY-1.ČASŤ KÓDU 
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KOMPLEXNÁ ÚLOHA NA TABUĽKY-2.ČASŤ KÓDU 



ZOPAKOVANIE PRVKOV A VLASTNOSTÍ TABUĽKY 

 HTML  prvok <table> definovanie tabuľky 

 HTML prvok  <tr> definovanie riadku tabuľky 

 HTML prvok  <td> definovanie údajov tabuľky 

 HTML  prvok <th> definujte hlavičku tabuľky 

 HTML prvok <caption> definovanie nadpisu tabuľky 

 CSS vlastnosť  <border> definovanie ohraničenia tabuľky 

 CSS vlastnosť <border –collapse>zrušenie  ohraničenia tabuľky 

 CSS  vlastnosť <padding> pridanie výplne do buniek 

 CSS vlastnosť <text-align> zarovnanie textu v bunke 

 CSS vlastnosť <border spacing>vytvorenie  medzery medzi  medzi bunkami 

 HTML prvok <colspan> zlučovanie buniek v stĺpcoch 

 HTML prvok< rowspan>zlučovanie buniek  v riadkoch 

 Pomocou atribútu <id >jednoznačne definujete jednu tabuľku 
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FORMULÁRE 

• WEB formuláre sa môžu podobať papierovým alebo databázovým formulárom. 

• Používatelia webu vyplňujú formuláre pomocou začiarkavacích políčok, prepínačov,text.polí.  

•  Formulárové prvky sprostredkúvajú výmenu informácií medzi uživateľom a web serverom. 

• Grafický vzhľad formulára sa určuje pomocou  formulárových HTML prvkov. 

• V Javascripte  a  v PHP  sú  formuláre spracovávané  pomocou funkcií. 

• Spracovanie formulára môže spočívať  iba v kontrole zadania vstupných grafických prvkov ,alebo 

ich ďaľšie spracovanie  funciami.(JS PHP jazyk). 
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<form name="menoFormulara"> 
<fieldset> 

<legend> Meno legendy</legend> 

• Vstupný prvok 1 

• Vstupný prvok 2 

 

• .Potvrdzovací prvok 

</fieldset> 
 
 

    </form> 

 
POZNÁMKA :FIELDSET  slúži na nastavenie grafiky formulára 

SYNTAX DEFINOVANIA FORMULÁRA 
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• Nepárový  HTML prvok 

• Je najčastejšie používaným grafickým prvkom u formulárov.  

• Možné hodnoty atribútov type prvku < input> 
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Grafický  prvok <input> 
 



• Nepárový  HTML prvok 

• Je najčastejšie používaným grafickým prvkom u formulárov.  

• Možné hodnoty atribútov type prvku < input> 
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Grafický  prvok <input> 
 



• Grafický prvok  <textarea> sa používa pre textové pole, ktoré je určené pre väčšie  viacriadkový text.  
• Je to párový HTML grafický prvok. 
• Pomocou atribútu cols  je možné definovať počet znakov na riadok . 
• Atribútom rows  sa nastavuje počet viditeľných riadkov. 
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Grafický  prvok <input> 
 

Grafický  prvok <textarea> 
 

http://www.klikzone.cz/sekce-html/seznam-html-tagu/textarea.php
http://www.klikzone.cz/sekce-html/seznam-html-tagu/textarea.php
http://www.klikzone.cz/sekce-html/seznam-html-tagu/textarea.php


Grafický  prvok <select> 

• Používa pre vytvorenie rolovacej ponuky. 

• Možnosti výberu  rolovacej ponuky  sú tvorené pomocou  grafického prvku <option> . 

•  Pomocou atribútu multiple je  možné vyberať aj viac možností naraz. 
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http://www.klikzone.cz/sekce-html/seznam-html-tagu/option.php
http://www.klikzone.cz/sekce-html/seznam-html-tagu/option.php
http://www.klikzone.cz/sekce-html/seznam-html-tagu/option.php


PRÍKLAD NA PRVOK <INPUT type ‘Number‘> 
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PRÍKLAD  NA PRVOK <INPUT type ‘text‘> 
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PRÍKLAD  NA PRVOK <INPUT type ‘Number‘> 
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PRÍKLAD  NA PRVOK <INPUT type ‘radio‘> 
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PRÍKLAD  NA PRVOK <INPUT type ‘checkbox‘> 
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PRÍKLAD  NA PRVOK <INPUT type ‘option‘> 
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PRÍKLAD  NA PRVOK <INPUT type ‘range‘> 
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• Je predstavovaná  prvkami <svg></svg> a <canvas></canvas>. 

• SVG znamená Scalable Vector Graphics.(prekl. Škálovateľná vektorová grafika). 

• SVG sa používa na definovanie vektorovej grafiky pre web. 

• Umiestňuje sa do tela html <body>...</body>. 

• Grafika SVG nestráca žiadnu kvalitu, ak sú zväčšené alebo zmenšené zo zmenou veľkosti stránky. 

• Obrazok  SVG začína prvkom <svg> a končí prvkom </svg>. 

• Atribúty width a height elementu <svg> definujú šírku a výšku obrazu SVG. 

• Súčasťou grafiky HTML je aj prvok canvas. 

• Prvok  <canvas> sa používa na kreslenie grafiky, za behu, cez spustený skript (zvyčajne JavaScript). 

• Prvok <canvas> je len kontajner pre grafiku.  

• Na skutočné vykreslenie grafiky musíte použiť skript. 



SVG GRAFIKA V HTML 
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KRESLENIE OBDĹŽNIKA 
 

• Element SVG Rectangle - <rect> 

• Element <rect> sa používa na vytvorenie obdĺžnika a variácií tvaru obdĺžnika. 

• Atribúty width a height elementu <rect> definujú výšku a šírku obdĺžnika. 

• Atribút style(štýl) sa používa na definovanie  CSS vlastností  pre obdĺžnik. 

• Vlastnosť CSS fill definuje farbu výplne obdĺžnika. 

• Vlastnosť CSS stroke-width definuje šírku okraja obdĺžnika. 

• Vlastnosť CSS stroke:color definuje farbu okraja obdĺžnika. 

• Atribút x definuje ľavú pozíciu obdĺžnika v svg prvku (napr. X = "50" umiestni obdĺžnik 50 px od ľavého okraja) 

• Atribút y definuje hornú polohu obdĺžnika v svg prvku (napr. Y = "20" umiestni obdĺžnik 20 px od horného okraja) 

• CSS vlastnosť  fill-opacity definuje opacitu(priehľadnosť) farby výplne (legálny rozsah: 0 až 1). 

• Css vlastnosť stroke-opacity definuje priehľadnosť farby ťahu (legálny rozsah: 0 až 1). 

• Atribúty rx a ry zaokrúhľujú rohy obdĺžnika. 



SVG GRAFIKA V HTML - 
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SVG GRAFIKA V HTML - 

PRÍKLADY 
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SVG GRAFIKA V HTML 
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KRESLENIE KRUŽNICE 
 

•  <circle> 

• Element <circle> sa používa na vytvorenie kruhu 

• <circle cx="50" cy="50" r="40„> 

• Atribúty cx a cy definujú súradnice x a y stredu kruhu.  

• Ak sú cx a cy vynechané, stred kruhu je nastavený na hodnotu (0,0) 

• Atribút r definuje polomer kruhu 
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SVG GRAFIKA V HTML 
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KRESLENIE ELIPSY 
 

•  <ellipse> 

• Elipsa úzko súvisí s kruhom.  

• Rozdiel je v tom, že elipsa má polomer rx a ry, ktorý sa od seba líši, zatiaľ čo kruh má rovnaký polomer x a y 

• Atribút cx definuje súradnicu x stredu elipsy 

• Atribút cy definuje súradnicu y stredu elipsy 

• Atribút rx definuje horizontálny polomer 

• Atribút ry definuje vertikálny polomer 
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SVG GRAFIKA V HTML-
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SVG GRAFIKA V HTML 
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KRESLENIE ÚSEČKY 

•  <line> 

• Atribút x1 definuje začiatok čiary na osi x 
• Atribút y1 definuje začiatok čiary na osi y 
• Atribút x2 definuje koniec čiary na osi x 
• Atribút y2 definuje koniec čiary na osi y 
 



SVG GRAFIKA V HTML 
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KRESLENIE MNOHOUHOLNÍKA 

•  <polygon> 

• prvok <polygon> sa používa na vytvorenie grafiky, ktorá obsahuje aspoň tri strany. 
• Polygóny sú vyrobené z rovných čiar a tvar je „uzavretý“ (všetky vedenia sa pripájajú). 



SVG GRAFIKA V HTML-
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SVG GRAFIKA V HTML 

112 

KRESLENIE POLYLINE(obrázok zložený z viacerých čiar) 
 
<polyline> 
 
• Polyline  sa používa na vytvorenie ľubovoľného tvaru, ktorý sa skladá len z priamok (ktoré sú spojené v 

niekoľkých bodoch) 
• Atribút points definuje zoznam bodov (párov súradníc x a y) potrebných na vykreslenie krivky 
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KRESLENIE TEXTU 

•  <<text>> 

• Prvok  <text> sa používa na definovanie textu. 
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TVORBA ANIMÁCIÍ 

• <animate>  
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TVORBA ANIMÁCIÍ 

• <animate>  

 

 



SVG GRAFIKA V HTML-

PRÍKLAD 
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SVG GRAFIKA V HTML-PRÍKLAD 

POKRAČ. 
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MULTIMÉDIA  V HTML 
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• Multimédiá sú kombináciou textu,zvuku, grafiky, animácie , interaktivity a videa. 
• Multimediálne súbory majú formáty  ako sú: .swf, .wav, .mp3, .mp4, .mpg, .wmv a .avi. 
• HTML5  ponúka tagy pre prehrávanie zvukov a videí. 
• Tagy <audio> a <video> sú inline prvky(riadkové) 
 
ZVUK  V HTML DOKUMENTE 
 
• <audio> je párový tag, slúžiace na vloženie zvukovej stopy do HTML dokumentu.<audio></audio>. 
• Štandard HTML5 podporuje iba zvuk vo formáte MP3, WAV a Ogg. 
• MP3 je najnovší formát pre komprimovanú hudbu.  
• PREHĽAD PREHLIADAČOV A ICH PODPOROVANÉ FORMÁTY ZVUKU 

 
 



ATRIBÚTY ELEMENTU <audio> 
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• autoplay - Atribút je boolean. Ak je uvedený, spustí sa zvuk automaticky, ihneď po 
načítaní. 

• controls - Atribút je boolean. Ak je uvedený, zobrazí sa prehrávač s ovládacími 
prvkami. Ak nie, nie je element nijako zobrazený. 

• loop - Atribút je boolean. Ak je uvedený, je zvuková stopa prehrávaná s 
opakovaním stále dokola. 

• preload - Umožňuje nastaviť načítanie média do pamäte, čo urýchli jeho prehratie 
po kliknutí, ale spomalí načítanie stránky. Pri hodnote auto sa po načítaní stránky 
načíta do pamäti celý audio súbor. Pri hodnote metadáta sa načíta len 
hlavička. Pri hodnote none sa súbor do pamäte nenačíta. 

• src - Špecifikuje umiestnenie zvukového súboru. Súbor môžeme vložiť priamo, 
pomocou atribútu src alebo pomocou elementu <source>. 
 
 



PRÍKLAD VLOŽENIA ZVUKOVEJ STOPY DO HTML KÓDU 
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VIDEO   V HTML DOKUMENTE 
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• V minulosti sa video do webov dávalo pomocou Flash Playera. 
•  Dnes sa však video vkladá  cez nové funkcie HTML 5.  
• Na vloženie videa do html kódu sa používa tag(značka) <video></video> 
• Tag video má nasledovné atribúty: 
1. autoplay - Atribút je boolean. Ak je uvedený, spustí sa video automaticky, ihneď po načítaní. Ak nie, 

musím na video kliknúť pravým tlačidlom a zvoliť Prehrať (ak nemáme zapnuté controls, viď. Ďalej). 
2. controls - Atribút je boolean. Ak je uvedený, zobrazí sa prehrávač s ovládacími prvkami. Ak nie, zobrazí sa 

len samotné video a jediná možnosť ovládania je cez kontextové menu, čo nie je šťastné riešenie ,. 
3. height - Nastavenie výšky prehrávača. 
4. loop - Atribút je boolean. Ak je uvedený, je zvuková stopa prehrávaná s opakovaním stále dokola. 
5. Muted - Atribút je boolean. Ak je uvedený, je zvuk vypnutý. 
6. poster - URL obrázku, ktorý sa zobrazí na pozadí prehrávača, kým používateľ video nespustí. 
7. preload - Umožňuje nastaviť načítanie média do pamäte, čo urýchli jeho prehratie po kliknutí, ale spomalí 

načítanie zo stránky. Pri hodnote auto sa po načítaní stránky načíta do pamäti celý video súbor. Pri 
hodnote metadáta sa načíta len hlavička. Pri hodnote none sa súbor do pamäte nenačíta. 

8. src - Špecifikuje umiestnenie zvukového súboru. Súbor môžeme vložiť priamo, pomocou atribútu src alebo 
pomocou elementu source. 

9. width - Nastavenie šírky prehrávača. 
 
 



KODÉKY VIDEA 
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• Dátové toky pri vysielaní v médiách, videokonferenciách, pri prehrávaní digitálnych videozáznamov a 

audiozáznamov sú väčšinou upravené pomocou niektorého kodeku. 

• V záujme dosiahnuť čo najmenší objem dát výsledného streamu kodeky často používajú stratové kompresie. 

•  To znamená, že počas prevodu dochádza ku strate kvality signálu. 

• Kodeky používajúce bezstratovú kompresiu umožňujú plne zachovať kvalitu signálu, ktorý kodek spracúva.  

• Kompresné pomery takýchto kompresií sú však obvykle malé. 

•  To znamená, že výsledok bezstratovej kompresie obvykle vyžaduje vyšší objem dát v porovnaní so stratovými 

kompresiami. 

• Kodek je zariadenie alebo   počítačový program na kódovanie a  dekódovanie prenášaného videa cez 

internet. 

• Pred prenosom treba video zakódovať  aby prenos  bol rýchly.(menšie veľkosť prenášaného videa). 

• Kódovanie videa(kompresia) spočíva v tom , že napríklad  ak video obsahuje 50 rovnakých snímok, tak sa 

neprenáša týchto 50 snímok ale sa vyšle jedna snímka a s ňou sa vyšle číslo 50. 

• Po prenose treba  treba obnoviť týchto 50 snímok,To sa nazýva dekompresia(dekódovanie) 

 
 



KODÉKY VIDEA 
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PREHĽAD KODEKOV A PREHLIADAČOV KTORÉ ICH PODPORUJÚ 

• Aby video  fungovalo všade musíte uviesť video v minimálne dvoch formátoch. 
• Ak uvedieme viac formátov prehliadač si vyberie ten prvý, ktorý bude fungovať. 
• Vzhľadom k tomu, že mobilní operátori majú celkom nízky FUP (dátový limit), tak je vhodné 

udávať ako prvý formát  ten ktorý má lepšiu kompresiu(menší). 
• Obvykle býva že  kodek WMV(od Microsoft) dáva  oveľa väčšia kapacitu súboru ako ostatné, a 

preto je vhodné ho dávať na koniec zoznamu. 
• Veľkosť  video súboru v kódovaní  MP4 a OGV  je približne rovnaká. 
• Veľkosť  audio súboru v kódovaní MP3 a OGG  je približne rovnaká. 
• Ako prvý formát videa teda  napísať mp4 formát(mp4 kodek) a zvuku mp3 
• Video môžeme spúšťať ako stream (priamo z Internetu) alebo ho stiahnúť do adresára video. 
 



PRÍKLAD NA UMIESTNENIE VIDEO SÚBORU DO HTML KÓDU 
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Video súbor je stiahnutý z internetu a uložený v priečinku ‚video‘ 
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SÉMANTIKA HTML 
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• Sémantika  je systém pravidiel ,ktoré slúžia k správnemu označovaniu  jednotlivých úsekov  webovej 
stránky. 

• Sémantický web sa s vypnutými štýlmi zobrazí korektne a užívateľovi by sa mal zobraziť správne.  
• Ak budete vytvárať  stránky nesémantické ( nebudete riadne vyznačovať  základné  časti stránky), váš web 

nebude nikdy SEO-friendly(uživateľsky prívetivý ). 
• SEO (Search Engine Optimization)-optimalizácia vyhľadávacích strojov(google). 
• Pri vyhľadávaní pomocou vyhľadávacích programov(tzv.robotov ) sa vaše stránky  budú nachádzať niekde 

na konci zoznamov poskytnutých vyhľadávacím  programom(browserom). 

• Poňatie moderného webdesignu znie, oddeliť obsah od vzhľadu. Čiže kaskádové štýly majú určovať vzhľad 

dokumentu a HTML značky zase jeho obsah . 

• V žiadnom prípade neštýlujte základné html  prvky inak ako sú  v html definované . 

•  Ony majú už svoj význam daný( napr.<H2> sa má požívať ako nadpis a nemá sa štýlovať inak(napr.ako 

odstavec). 
• Iniciatívny programátor tým ,že štýluje význam základných prvkov  inak narobí viac škody ako úžitku. 
• Jediným veľkým nepriateľom sémantiky zostáva lenivý webdesigner ;-). 
• Sémantika je dôležitá, ale nie je nevyhnutná.(viď.nevýhody). 

 



CHARAKTERISTIKA KONŠTRUKČNÝCH 

HTML PRVKOV 

• Prvky na úrovni bloku(block - elements) 

Prvok na úrovni bloku sa vždy začína na novom riadku a zaberá celú  
šírku, ktorá je k dispozícii (rozkladá sa vľavo a vpravo čo najviac). 
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SÉMANTIKA STAVEBNÝCH PRVKOV 

HTML 5. 
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• Obsah HTML dokumentu sa nachádza v elemente <body> 
• Grafické rozvrhnutie je v css súbore. 
• Väčšinou však< body >rozdelíme do niekoľkých  skupín s rôznym významom. 
• Tieto skupiny  tvoria  tzv. layout. (grafické rozvrhnutie stránky) 
• Pred príchodom HTML 5  boli skupiny  tvorené pomocou prvkov 

<div>(oddielov). 
• Rozdelenie <body> na viac elementov pomôže napr. vyhľadávačom lepšie 

pochopiť obsah stránky. 
• Stavebné prvky <body > sa nazývajú:<header>,<nav>,<footer>,<section> 
                                                                      :<article> a <aside> 

 



SÉMANTIKA STAVEBNÝCH PRVKOV 

HTML 4 a 5. 
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PÔVODNÉ RIEŠENIE ROZVRHNUTIA STRÁNKY 
                   (Pomocou <div>) 

NOVÉ  RIEŠENIE ROZVRHNUTIA STRÁNKY 
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ROZLOŽENIE STRÁNKY NA JEDNOTLIVÉ  ČASTI 



STAVEBNÉ PRVKY HTML-

<header> 
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• Hlavičku stránky  definujeme tagem <header>.  

• <header>  je v <body>,<head> je mimo <body> 

• Header zpravidla obsahuje nadpis< h1>, prípadne dva nadpisy zlúčené  pomocí tagu <hgroup>.  

• Nadpisy  sa v tomto prípade viažu k celému webu (ako všetko  v hlavičke),  

• Ale <header> môžeme rovnako tak vložit i do ďalších sekcií stránky.  

• Hlavička  zpravidla obsahuje obrázok s logom, vyhľadávacie pole alebo napr. možnosť výberu jazyka.  

• Kód jednoduchého headeru by mohol vypadať takto:  
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PRVÁ ČASŤ PRÍKLADU :RIEŠENIE  HEADER 



STAVEBNÉ PRVKY HTML-

<nav> 
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• <nav> obsahuje navigačné prvky.  

• Môže byť súčasťou <header> alebo stáť samostatne pod ním.  

• Môžeme ho samozrejme použiť kdekoľvek na stránke, ale zvykom je mať navigáciu 

pod hlavičkou.  

• Obvykle obsahuje naštýlovaný zoznam <ul>, ktorého položky reprezentujú odkazy na 

jednotlivé podstránky.  

• Uveďme si príklad navigačného menu: 
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PRVÁ ČASŤ PRÍKLADU :RIEŠENIE  NAV 



STAVEBNÉ PRVKY HTML-

<footer> 
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• Päta zvyčajne obsahuje copyright, informácie o autorovi a prípadne ďalšie odkazy (napr. Na mapu 

stránok a podobne). 

•  Mohli by sme ju napísať napr. Nasledovne: 



STAVEBNÉ PRVKY HTML 
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• <section> sa používa najmä na označenie "tela" dokumentu medzi hlavičkou a pätičkou.  

• Práve tu sa nachádza samotný článok alebo články. 

•  <section> je kontajner(obalovač)pre zoskupovanie odlišných častí obsahu alebo funkcionality  

• <article> Samotný článok píšeme do elementu <article. > 

• <article>je určený pre zoskupenie obsahov jednotlivých samostatných samostatných častí obsahu, ako sú jednotlivé príspevky 

blogu, videá, obrázky alebo správy. 

• Kontajner <article>  môže opäť obsahovať header, section a footer. 

•  To je samozrejme veľmi prínosné pre vyhľadávače, pretože teraz vedia, na akú časť webu sa zamerať. 

• Ak máte niekoľko položiek obsahu, z ktorých každý by bol vhodný (významovo) na  samostatné čítanie, potom <article>je 

vhodný na ich označenie. 

• <aside> Je  chápaný ako súbor doplňujúcich informácií k článku<article>. 

•  Obvykle sú tu umiestnené odkazy na ďalšie podobné články, ďalšie informácie alebo reklamy. 

• Tag môžeme použiť aj mimo layout pre vymedzenie niečoho, čo nepatrí k hlavnej téme daného bloku. 

•  Môžeme tu napr. Písať rôzne poznámky alebo vysvetlivky k textu. Ponúka sa napr. K obalenie definičného zoznamu (slovníka 

pojmov). 

 



STAVEBNÉ PRVKY HTML 

KOMPLETNE POUŽITÉ 
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• Ak používame horizontálne menu pomocou <nav> potom môžeme použiť aj ďalší prvok<sidebar> 

   (viď https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_sidenav_fixed2 

 

https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_sidenav_fixed2


POUŽITIE PRVKOV 

<article>,<section> 
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POUŽITIE PRVKOV <aside> 
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POUŽITIE VŠETKÝCH  PRVKOV  V JEDNOM 

HTML 
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TAKTO TO VYZERÁ AK HTML NEŠTÝLUJEME(TEDA NEPOUŽIJEME CSS-KASKÁDOVÉ ŠTÝLY)   
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TAKTO TO VYZERÁ AK HTML NEŠTÝLUJEME(TEDA NEPOUŽIJEME CSS-KASKÁDOVÉ ŠTÝLY)   
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TAKTO TO VYZERÁ AK HTML NEŠTÝLUJEME(TEDA NEPOUŽIJEME CSS-KASKÁDOVÉ ŠTÝLY)   



POUŽITIE VŠETKÝCH  PRVKOV  V JEDNOM 

HTML 

145 TAKTO TO VYZERÁ AK HTML NAŠTÝLUJEME (Na html prvky použijeme CSS) 



POUŽITIE VŠETKÝCH  PRVKOV  V JEDNOM 

HTML 
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KONCOROČNÁ PRÁCA 
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VÝUKOVÉ STRÁNKY Z JAZYKA HTML  



ZADANIE Z HTML -

1.úloha(baner) 
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ZADANIE Z HTML -2.úloha-

Tlačidlá 

Formátovanie 

Obrázky 

Odkazy 

Zoznamy 

Tabuľky 

Základné pojmy zakPojmy.jpg 

formatText.jpg 

odkazy.jpg 

obrazky.jpg 

zoznamy.jpg 

tabulky.jpg 
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ZADANIE Z HTML -

2.úloha 
Formuláre 

Grafika 

Multimédia 

formulare.jpg 

grafika.jpg 

multimedia.jpg 
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ZADANIE Z HTML -3.úloha-odkazy obrázkov 

na html 
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ZADANIE Z HTML -3.úloha-odkazy obrázkov 

na html 

html súbory:budeme vytvárať v priebehu roka 
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PRÍKLAD ČASTI KÓDU SÚBORU index.html 
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PRÍKLAD ČASTI KÓDU SÚBORU index.html 
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DÚFAM,ŽE STE ÚSPEŠNE ZVLÁDLI HTML JAZYK 
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