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ÚVOD DO CSS 

1. Umožňujú nám nastaviť vlastnosti ,ktoré sa v HTML kóde nastaviť nedajú. 
2. Nastavované elementy HTML môžu byť:paragraf,nadpis,kontajner,odkaz,obrázok 

,span,zoznam,div. 
3. Pomocou CSS môžeme HTML prvkom nastaviť:farbu textu,veľkosť písma,farbu 

pozadia. 
4. Práca s kaskádovými štýlmi je omnoho  širšia  než len  nastavovanie vlastností  

HTML prvku  priamo v HTML dokumente. 
5. V CSS je možné nastavovať vlastnosti aj  skupine prvkov. 
6. Pre zmenu celého webu je treba zmeniť niektorý súbor css , bez toho aby sme 

zasahovali do jednotlivých html dokumentov. 
7. Prvý návrh normy bol zverejnený v roku 1994, v roku 1996 bola potom vydaná 

špecifikácia CSS 1, v roku 1998 CSS 2, teraz sa pracuje s  verziou CSS 3. 
8.Umiestnenie formátovacích css vlastností  uvedieme na ďaľšej stránke.  
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ÚVOD DO CSS 

ZMENU VLASTNOSTÍ HTML PRVKOV  MÔŽEME UMIESTNIŤ NASLEDOVNE: 
 

1) Priamo do hlavičky  HTML dokumentu 

2) Priamo do štartovacej znaky  HTML prvku  <p  style>.....</> 

3) Do externého css súboru-a potom sa v hlavičke HTML na ne 

odkazovať cez  značku <link> 

4) Skombinovať prechádzajúce  spôsoby(najčastejší spôsob) 
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ÚVOD DO CSS 

NASTAVENIE  CSS VLASTNOSTÍ  HTML PRVKU-DEKLARÁCIA 
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TVORBA VZOROVÝCH SÚBOROV 
1. TOTO CHCEME DOSIAHNÚŤ !!!! 
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TVORBA VZOROVÝCH SÚBOROV 
2.SÚBORY 
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ÚVOD DO CSS 
1. ZÁPIS PRIAMO DO HLAVIČKY HTML SÚBORU 

 

8 



ÚVOD DO CSS 
2.  ZÁPIS VLASTNOSTÍ HTML PRVKU PRIAMO DO ŠTARTOVACEJ ZNAČKY  
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ÚVOD DO CSS 
3. ZÁPIS CSS VLASTNOSTÍ HTML PRVKU DO EXTERNÉHO SÚBORU 

 

• Prípona externého súboru je .css 

• Odkaz na tento súbor je v  hlavičke HTML SÚBORU(LINK) 

• Je vhodné ukladať  css  súbory  do priečinka CSS 

• Priečinok CSS sa umiestňuje  do priečinka v ktorom je súbor html 
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ÚVOD DO CSS 
3. ZÁPIS CSS VLASTNOSTÍ HTML PRVKU DO EXTERNÉHO SÚBORU 
  

11 



ÚVOD DO CSS 

4. POUŽITIE VIACERÝCH ODKAZOV NA EXTERNÉ CSS SÚBORY 
 

• Ak pri postupnom vytváraní HTML stránky použijeme postupne  rôzne css súbory : 

• Nastavia sa vlastnosti odstavca <p> podľa nastavenia css vlastností v súbore zoznam.css 
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SPÔSOBY VÝBERU HTML PRVKOV PRE CSS 

NASTAVENIE 
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1. VÝBER PRVKOV POMOCOU MENA HTML PRVKOV(p) 

2. VÝBER PRVKOV POMOCOU IDENTIFIKÁTOROV(id) 

3. VÝBER PRVKOV POMOCOU TRIED(class) 

4. VÝBER PRVKOV POMOCOU  PSEUDO-TRIED(PSEUDO –CLASS) 

 



1 . VÝBER PRVKOV POMOCOU ICH MENA 
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2 . VÝBER PRVKOV POMOCOU IDENTIFIKÁTOROV (id) 

 Použitím prvku p, v CSS súbore, sme dali do výberu všetky paragrafy. 

 To ale nemusí byť vždy. 

Môžeme chcieť dať do výberu iba určitý paragraf. 

 Použijeme na to identifikátor id 

 V css súbore začneme meno elementu značkou #(hash),mriežka 

 Identifikátor s určitým menom môžeme použiť v HTML dokumente  
iba jeden krát !!!! 
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SYNTAX  POUŢITIA IDENTIFIKÁTOROV 

 <element id=‘meno elementu‘>Obsah elementu</element> 

• PRIKLAD 

 

 
 Vybraný element je paragraf<p> 

 Meno identifikátora je cerveny 

 Obsah <p> je Druhý paragraf“ 

 Prvok v css sa zapíše: #cerveny 
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3. CLASS(TRIEDY) 
• Triedy nám umožnia mať jeden názov triedy pre viac elementov. 

• SYNTAX 

 

<element class=‘meno_triedy‘>Obsah elementu</element> 

 
• Takto jednoducho si môžeme nadefinovať triedy s rôznymi názvami napr. pre odstavce,kontajnery. 

• Potom ich môzeme jednoducho priraďovať prvkom,kde budeme chcieť aby sa nám konkrétne štýly  
prejavili. 

• Samozrejme i keď máme priradené triedy môžeme použiť identifikátory. 

• V css súbore prvok označený ako trieda začína znakom bodka“.“ 
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PRIRADENIE VIACERÝCH TRIED ROVNAKÉMU PRVKU 

• SYNTAX: 
 

<prvok class=‘meno1 meno2‘>Obsah elementu</prvok> 
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PRÍKLAD POUŽITIA DVOCH TRIED NARAZ 



4. PSEUDO-TRIEDY 

o Sú to triedy, ktorá nám pridávajú k niektorým elementom špeciálne  

vlastnosti. 

o Pseudotriedy sa používajú pri odkazoch,na rôzne spôsoby výberu prvov a 

následnú zmenu ich vlastností(farba,veľkosť,farba pozadia) 

o Dosiahneme na stránke jednoduchého efektu ,kde pri prejdutí myši sa  zmení 

farba textu alebo pozadia pri odkaze. 

o Toto vnesie do stránky určitú dynamiku. 

. 
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ZADEFINOVANIE PSEUDO-TRIEDY 

• Selector: určuje na ktorý element bude pseudotrieda  
aplikovaná 

• Pseudo-class:meno použitej pseudo-triedy 
• Property: vlastnosť, ktorú pseudotrieda zmení 
• Value:hodnota vlastnosti prvku pseudotriedy 
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selektor význam 

body Platí pre všetky elementy v časti <body> okrem <a> 

e1,e2,e3 Platí pre všetky elementy<e1> <e2> <e3>(napr.p,a,div) 

* Platí uplne pre všetko v html dokumente,aj pre odkazy 

id Výber elementu v menom id. V css sa značí značkou hash tag # 

class 
Výber elementu s menom class.V css sa označí značkou bodka . 

div p Výber platí iba pre paragrafy v  <div> 

div > p Vyberie sa tzv.prvý potomok <p> div-u. 

div + p Výber platí pre   ďalší  <p> za  div(nie vo vnútri div) 

a:hover{ } Zmena vlastností odkazu po nabehnutí myšou na text,(obrázok)odkazu 

p:first-line{ } Nastavenie  vlastností prvého riadku v odstavci 

SUMÁR SELEKTOROV I. 
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SUMÁR SELEKTOROV II. 

selektor význam 

p:first-letter Výber prvého písmena v odstavci pre nastavenie vlastností 

p:first-child Výber prvého potomka v kontajneri( v nadradenom prvku) 

p:last-child Výber posledného potomka v kontajneri 

p:nth-child(2) Výber n-tého  potomka v kontajneri(druhého) 

p:nth-child(odd)  Výber všetkých nepárnych potomkov  v kontajneri(v 
nadr.prvku) 

p:nth-child(even) Výber všetkých párnych potomkov  v kontajneri. 

Kontajner je napríklad oddiel(div) 
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PSEUDO-TRIEDA ‘hover'(vznášať sa) 

• SYNTAX 

a:hover { } 
• Pseudo-trieda robí to,že po umiestnení kurzora na text odkazu sa 

zmenia vlastnosti  odkazu podľa vlastností uvedených v zátvorkách { } 

• PRIKLAD 

a:hover{color:blue; 

background-color; 

} 
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PSEUDO-TRIEDA: 'first-letter' 

o 
SYNTAX: 

p:first-letter{ } 
oPseudotrieda slúži na nastavenie veľkosti prvého písmena v odstavci 

 
PRÍKLAD 

 
p:first-letter{ 

font-size:200%; 

} 
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PSEUDO-TRIEDA: 'first-line‘ 
 
  SYNTAX: 

prvok:first-line{ 
     css deklarácie; 
                       } 

  Pseudotrieda slúži na nastavenie  štýlu prvého riadka v blokovom prvku(div) 

      (css deklarácie: štýl písma, farba písma, pozadie písma, výška písma,....) 
   PRÍKLAD 

p:first-line{ 

color:farba; 

} 
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ZÁKLADNÉ OPERÁCIE S TEXTOM 

1.Nastavenie fontu písma font-family: 
• CSS vlastnosť font-family definuje použitie fontov písma v elementoch dokumentu. 

• Pokiaľ je definovaný font, ktorý u seba nemáte nainštalovaný, prehliadač použije ďalší definovaný. 

• Keď font nie je v dokumente definovaný, prehliadač použije základné písmo daného systému,  
zvyčajne font Times. 

• Pokiaľ je v názve fontu medzera, musí sa názov fontu obaliť jednoduchými úvodzovkami 

• Zoznam fontov oddelujeme čiarkami 

 
p.a paragraf s triedou a 
p.B paragraf s tiedou b 
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2. Nastavenie veľkosti písma;font-size: 

Nastavenie veľkosti v pixeloch „px“ 

Nastavenie veľkosti v „em“( vzorec :Body / 16 = em) 

Nastavenie veľkosti v „%“ 

 Slovné nastavenie veľkosti(small, x-large, xx-small) 

Nastavenie veľkosti v bodoch „pt“ 

Platí pre oddiely s triedou a,b,c 
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ZÁKLADNÉ OPERÁCIE S TEXTOM 
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Použitie fontu s Google 

Fonts 
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3. Nastavenie hrúbky písma: font-weight: 

• font-weight:bold; 

• font-weight:normal; 

 
• 4. Nastavenie štýlu písma:font-style: 

• Sklonené (italic ) 

• normálny (normal). 
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ZÁKLADNÉ OPERÁCIE S TEXTOM 
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5. Zarovnanie textu html prvku: text-align:kam; 

Text je defaultne zarovnaný doľava a pravá strana vyzerá tak ako  
nám ktoré slovo výjde. 

text –align môžeme nastaviť: 

• left -vľavo 

• right-vpravo 

• center-na stred 

• justify-do bloku 
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ZÁKLADNÉ OPERÁCIE S TEXTOM 



6. Výšku medzery medzi riadkami v elemente: line-height: 

o v násobkoch výšky riadka(1,2,3) 

o v percentách základnej výšky textu riadka 

oVýchodisková výška medzery riadkami vo väčšine prehliadačov je asi 110% až  
120%,štandardnej výšky textu riadka. 

oPRÍKLAD: <ul style=' line-height: 200%'> 
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7. Nastavenie odsadenia prvého riadka v vybranom elemente: text-indent: 

riadka v vybranom elemente  text-indent: initial;Nastavenie nulového odsadenia prvého 

 text-indent: 20%;Toto je bežné odsadenie v paragrafe(z šírky elementu) 

 text-indent: 20px ; Toto je bežné odsadenie v paragrafe v pixeloch 
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ZÁKLADNÉ OPERÁCIE S TEXTOM 



8. NASTAVENIE FARIEB 

• Nastavenie farieb textu elementov: color; 

• Nastavenie farieb pozadia elementov :background-color; 

 
1.Anglické meno farby(red,blue,green,silver,gold,gray,aqua)  

2.Zadanie kódu farby v hexadecimálnom tvare:#color  

3.Zadanie farieb v kódovaní RGB 

4.Zadávanie farieb modelom hsl 

PRIKLAD: 

h-odtieň s-sýtosť l-svetlosť 
57 

SPUSTI GENERÁTOR FARIEB 

ZÁKLADNÉ OPERÁCIE S TEXTOM 

https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp
https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp
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OBRÁZOK NA POZADÍ 
background-image:url("../images/pozadie.jpg"); 
body{ 

background-image:url("../images/pozadie.jpg"); 

/*Nastavenie obrázku na celý dokument html,Napríklad na index.html*/ 

} 

Ďaľšie nastavenia obrázku: 
• background-repeat:repeat-x; 
• background-repeat:no-repeat; 
• background-attachment: scroll;-obrazok rolovať s textom 
• background-attachment: fixed-fixovať obrázok v jednej polohe pri rolovaní  

stránky 
• background-position: 30px 30px/*Nastavenie stálej pozície obrázku na  

stránke*/ 
• Ak bude text dlhší ako obrázok.......obrázok sa bude opakovať 
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CSS BOX MODEL PRVKOV 

 content - obsah boxu, kde sa umiestňuje text a obrázky 
 padding - Vyčistí oblasť okolo obsahu. 
 border - ohraničenie, ktorá vedie okolo paddingu a obsahu 
 margin - Vymaže oblasti mimo hraníc objektu. 
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CSS BOX MODEL SLOVENSKY 
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SUMÁR PARAMETROV PRVKU 
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VÝPOČET CELKOVEJ ŠÍRKY PRVKU(width) 

Celková šírka prvku (width)by sa mala vypočítať takto: 

 

Celková šírka prvku = šírka obsahu + ľavý padding + vpravo padding + vľavo border + pravý border + ľavý margin + pravý margin 
 

Webové stránky sa väčšinou robia široké 960px, aby sa vošli na väčšinu monitorov (aj keď v dnešnej dobe sa nemusíte báť aj 
ľahko prekročiť tisícku). 
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VÝPOČET CELKOVEJ VÝŠKY PRVKU(height) 

Celková výška prvku (height)by sa mala vypočítať takto: 

 

Celková výška prvku = výška obsahu + horné padding + dolný padding + horný border + spodný border + horný margin + spodný  
margin 
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Pre odstavec treba uvažovať šírku: Výška (height) sa nastaví automaticky podľa obsahu(Lorem Ipsum) 

200 +25+25+25+25+25+25 = 350 pixelov 67 



NASTAVENIE PARAMETROV PRVKU 

1. Okraj prvku(margin) 
 

2. Rámik prvku(border) 
 

3. Výstielka prvku(padding) 
 

4. Šírka contentu(obsahu) prvku(width) 
 

5. Výška contentu(obsahu) prvku (height) 
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NASTAVENIE PARAMETROV PRVKU 

1. Nastavenie šírky(width) a výšky (height) obsahu (content)prvku 

• Hodnota height a width môže byť nastavená na automaticky  
(predvolené.) 

• Znamená to, že prehliadač vypočíta výšku a šírku z obsahu prvku 
• alebo môže byť zadaný v hodnotách dĺžky , napríklad px, cm alebo v 

percentách (%) bloku, ktorý obsahuje. 

• Vlastnosti height a width neobsahujú výplň, rámček a okraje; 

• nastavujú výšku / šírku oblasti vo vnútri výplne, rámčeka a okrajov  
prvku! 
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NASTAVENIE PARAMETROV PRVKU 

2. Okraj prvku(margin) 

• Všetky margin vlastnosti môžu mať nasledujúce hodnoty: 
• auto - prehliadač vypočíta okraj 
• dĺžka - určuje okraj v px, pt, cm atď. 
• % - špecifikuje okraj v% šírky prvku 
• dediť - špecifikuje, že okraj by mal byť zdedený z nadradeného prvku 
• Automatická hodnota 
• Voľbou auto môžete nastaviť vlastnosť okraja tak, aby sa automaticky 

vodorovne centroval prvok v jeho kontajneri. 
• Prvok potom zaberie určenú šírku a zostávajúci priestor bude rovnomerne 

rozdelený medzi ľavý a pravý okraj: 
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NASTAVENIE PARAMETROV PRVKU 

3.Nastavenie výplne(padding) 

• Padding-Výplň môže mať nasledujúce hodnoty: 

• dĺžka - špecifikuje výplň v px, pt, cm . 

• % - špecifikuje výplň v% šírky obsahu prvku 

• dediť - špecifikuje, že výplň by mala byť zdedená z nadradeného prvku 

• Ak chcete skrátiť kód, je možné špecifikovať všetky vlastnosti výplne v 
jednej vlastnosti. 

• padding: 25px;--všetky štyri výplne sú 25 pixelov 
• Je to to isté ako:padding:25px 25px 25px 25px; 
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NASTAVENIE PARAMETROV PRVKU 

4. Nastavenie rámika (border) 

• umožňujú nastaviť štýl, šírku a farbu rámika prvku. 
• border-width(šírka) 

• border-style (štýl rámika) 

• border-color(farba rámika) 

• border-radius –slúži na zaoblenie rohov prvku 

• Tieto parametre je možné zlúčiť do jedného príkazu: 
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NAVRHNITE STRÁNKU PODĽA PREDLOHY 
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blokove_prvky.html 
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stylovanie.css 



ROZDELENIE KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV HTML 

• Prvky na úrovni riadka(inline - elements) 

Inline element(riadkový prvok) začína na začiatku riadka  stránky.Ak 
uvedieme v html kóde ďalší  riadkový prvok,tento sa zaradí napravo od 
predchádzajúceho a zase zaberie na riadku len toľko šírky koľko potrebuje. 
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ROZDELENIE KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV HTML 

• Prvky na úrovni bloku(block - elements) 

Prvok na úrovni bloku sa vždy začína na novom riadku a zaberá celú  
šírku riadka, ktorá je k dispozícii(až po pravý okraj stránky). 
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VZÁJOMNÉ OBTEKANIE PRVKOV 

• Ak umiestníme za sebou viac inline elementov, tieto sa umiestňujú v riadku vedľa seba(span,a,img) 
 

• Na daľší riadok sa prejde až keď je zaplnený  prvý riadok. 

 

• Blokové elementy sa roztiahnu cez celú šírku elementu(p,ul , h1, div) 

 

• Ak uvedieme viac blokových prvkov   za sebou  poskladajú sa pod seba. 
 
 

• Ak ich budeme chcieť umiestniť vedľa seba označíme ich ako plávajúce. 
 

• Plávajúce  blokové prvky  sa radia vedľa seba za predpokladu, že im nastavíme 
rozmery.(width,height) 
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FLOAT 

• Vlastnosť float sa v  CSS používa na určovanie vzájomnej  polohy a usporiadávanie  html  prvkov na 
webových stránkach. 

Vlastnosť float môže mať tieto hodnoty: 

• none:prvok nie je obtekaný(predvolená hodnota) 

• left:určuje  prvok ako plávajúci-plavák ( prvok  bude plávať- naľavo od kontajnera(div). 

• right:určuje prvok ako plavák ( prvok  bude plávať- vpravo od kontajnera(div). 

• inherit:prvok zdedí smer plaváka jeho rodiča(rodič môže byť prvok <div> a dedič zase <p>). 

• clear-určuje, po ktorých stranách plávajúceho elementu, nie je dovolené plávať(left,right,both). 
• Overflow-Určuje, čo sa stane, keď obsah pretečie veľkosť prvku( posuvník visible,hidden) 

• Okrem jednoduchého príkladu obtekania textu okolo obrázkov, môžu  byť na vytvorenie celých rozložení 

webu (layouty)použité plaváky . 
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KOMBINOVANIE OBTEKANIA 

• Vlastnosť môže byť použitá pre obtekanie textu elementov okolo obrázkov. 

• Ako možno kombinovať blokové a inline elementy 
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PREDLOHA ZADANIA :VZÁJOMNÉ POLOHY OBRÁZKOV A ODSTAVCOV 
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ZDROJOVÝ KÓD  ZADANIA: VZÁJOMNÉ POLOHY OBRÁZKOV A ODSTAVCOV 
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ZDROJOVÝ KÓD  ZADANIA: VZÁJOMNÉ POLOHY OBRÁZKOV A ODSTAVCOV 
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FIXNÝ LAYOUT(ROZLOŽENIE STRÁNKY) 



ZADANIE PERCENTUÁLEHO LAYOUTU(ROZLOŽENIA STRÁNKY) 

P.S. Layout musí zaberať celú plochu obrazovky-Nie tak ako je to na obrázku 
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PRVÁ ČASŤ 
CSS KÓDU 

HTML KÓD 
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DRUHÁ  
ČASŤ 
CSS KÓDU 

HTML KÓD 
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VÝSLEDOK GRAFICKÉHO NÁVRHU 



POZÍCIOVANIE PRVKOV 
Všetky vlastnosti určovania polohy CSS 

VLASTNOSŤ POPIS VLASTNOSTI 

bottom Určuje veľkosť spodného okraja umiestňovaného prvku 

clip Upravuje absolútne umiestnený prvok????? 

left Nastaví ľavý okraj pre umiestňovaný prvok 

position Určuje typ polohovania pre prvok 

right Nastaví pravý okraj pre umiestnený prvok 

Top Nastaví horný okraj pre umiestnený prvok 

z - index Nastavuje poradie prvku na stránke 
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POZÍCIOVANIE POLOHY PRVKU NA STRÁNKE 
• Vlastnosť position stanovuje spôsob určovania polohy pre prvok na stránke. 

• Vlastnosť position musí byť uvedená ako prvá v zozname vlastností prvku. 

• Prvky sa potom umiestnia pomocou top,right,bottom,left vlastností. 

• Prechádzajúce vlastnosti však pracujú odlišne v závislosti od position. 

• Rozlišujeme nasledovné polohovanie prvkov stránky: 
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NASTAVENIE POZÍCIOVANIA NA:static 

• SYNTAX 

position:static; 

• Prvky HTML to majú ako predvolené nastavenie. 

• Ak ho teda neuvedieme , je to to isté ako ho nastaviť na static. 

• Prvok s polohou: static; , nie je umiestňovaný žiadnym  
špeciálnym spôsobom. 

• Prvok je vždy umiestňovaný podľa normálneho toku stránky. 
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NASTAVENIE POZÍCIOVANIA NA:relative 

• SYNTAX 

position:relative; 

• Prvok s position: relative;je umiestnený vzhľadom na polohu  
predchádzajúceho prvku. 

• Nastavenie top,right,bottom a left vlastností relatívne  
umiestneného prvku spôsobí, že sa nastaví poloha smerom od  
normálnej polohy. 

• Obsah ďaľšieho prvku v rade, nebude upravený tak, aby zapadol 
do medzery, ktorá zostala po positionovaným prvkom. 
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NASTAVENIE POZÍCIOVANIA NA:fixed 

• SYNTAX 

position:fixed; 
• Element s position: fixed;je umiestnený vzhľadom k hornému ľavému rohu stránky 

• čo znamená, že vždy zostane na tom istom mieste aj v prípade, že sa stránka roluje. 

• Vlastnosti top,right,bottom a left sa používajú na umiestnenie prvku v rámci strany. 

• Pevný prvok nenecháva medzeru na stránke, kde by sa normálne nachádzal. 
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NASTAVENIE POZÍCIOVANIA NA:absolute 

• SYNTAX 

position:absolute; 
• Prvok s position: absolute;je umiestnený vzhľadom k najbližšiemu umiestnenému  

predkovi. 

• ak absolútne umiestnený prvok nemá žiadnych predkov, použije telo dokumentu a 
pohybuje sa spolu s posúvaním stránky. 
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NASTAVENIE POZÍCIOVANIA NA:sticky(lepkavá) 

• SYNTAX 
position:sticky; 

• pozícia: sticky(lepkavá) 

•  Prvok s position: sticky;je umiestnený na základe posúvacej polohy  
používateľa. 

• Posúvaný prvok sa prepína medzi relative a fixed v závislosti od 
polohy posúvania(rolovania). 

• Je umiestnený relatívne dovtedy, kým nie je v zobrazovacom bode  
splnená daná pozícia posunutia - potom sa "prilepí" na mieste (ako  
nová poloha je pevná). 
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PREKRÝVANIE SA PRVKOV z-index 

• Keď sú prvky umiestnené, môžu sa prekrývať s inými prvkami. 
• Ich vzájomnú polohu určuje:z-index. 
• Vlastnosť určuje poradie prvku (ktorý prvok by mal byť umiestnený pred 

alebo za, ostatné). 
• Prvok môže mať pozitívnu alebo negatívnu hodnotu 

• Poznámka: Ak sa dva presunuté prvky prekrývajú bez z-index špecifikácie,  
potom prvok umiestnený naposledy v kóde HTML sa zobrazí na vrchu. 

• Prvok s väčšou hodnotou je vždy pred prvkom s nižšou hodnotou. 

•  z-index funguje iba na umiestnených prvkoch (poloha: absolútna, poloha:  
relatívna alebo poloha: pevná). 

• Prvky s indexom -1 idú do pozadia. 
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PREKRÝVANIE SA PRVKOV z-index 

Hodnoty z-indexu: 

hodnota popis 

auto Nastavuje poradie prekrývania sa rovnajúce sa nadradeným prvkom. Toto je  
predvolené nastavenie 

number Nastavuje prekrývacie poradie prvku. Záporné čísla sú povolené 

initial Nastaví túto vlastnosť na predvolenú hodnotu. 

inherit Zdedí túto vlastnosť z jej nadradeného prvku. 
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ZADANIE ÚLOHY-rozmiestnite prvky na stránke podľa predlohy 
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VÝSLEDOK NÁVRHU 
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MARQUEE 

• Marquee je jedna z dôležitých značiek zavedených 
v jazyku HTML na podporu posúvateľných textov a 
obrázkov v rámci webovej stránky.  

• Značke Marquee  sa s použitím rôznych atribútoch 
používa na rozpohybovanie  statickej webovej 
stránky. 

• Táto značka je však  zastaraná v novej verzii  HTML 
5 . 

• Použil som je pre jej jednoduchosť rozpohybovať 
hlavičku stránky 

• V css sú na to iné príkazy 
• Značka(tag) marquee je in-line prvok,radí sa vedľa 

seba do riadka 
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MARQUEE 
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POUŢITIE  CSS NA VYTVÁRENIE ZOZNAMOV 

 V jazyku HTML existujú dva hlavné typy zoznamov: 
• neusporiadané zoznamy (<ul>) - položky zoznamu sú označené odrážkami(An 

unordered HTML list:) 
• usporiadané zoznamy (<ol>) - položky zoznamu sú označené číslami alebo 

písmenami( ordered lists) 
 
Vlastnosti zoznamu CSS umožňujú: 
• Nastaviť rôzne značky  položiek pre usporiadané  zoznamy 
• Nastavenie rôznych značiek položiek zoznamu pre neusporiadané zoznamy 
• Nastaviť obrázok ako značku položky zoznamu 
• Pridať  farby pozadia do zoznamov a položiek zoznamu 

 
• Čokoľvek pridané do značky <ol> alebo <ul> ovplyvňuje celý zoznam, kým 

vlastnosti pridané do značky <li> ovplyvnia jednotlivé položky zoznamu: 
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POUŢITIE  CSS NA VYTVÁRENIE ZOZNAMOV 
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POUŢITIE  CSS NA VYTVÁRENIE ZOZNAMOV 
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 CSS vlastnosť : list-style-image 
 

SYNTAX: list-style-image: none|url|initial|inherit; 

  
 



POUŢITIE  CSS NA VYTVÁRENIE 

ZOZNAMOV 

 

 

 
 
 

117 



POUŢITIE  CSS NA VYTVÁRENIE ZOZNAMOV 
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• VLASTNOSŤ:list-style-position určuje pozíciu značiek zoznamu. 
 

• Vlastnosť:list-style-position: outside;znamená, že body odrážok budú mimo 

položky zoznamu. Začiatok každého riadku položky zoznamu bude zarovnaný 
vertikálne.  

• Vlastnosť:list-style-position: inside;znamená, že body odrážok budú v 
položke zoznamu.  

 

• list-style-type:none ;Vlastnosť možno použiť na odstránenie markerov / guľky. Upozorňujeme, že zoznam 
má tiež predvolené  vlastnosti margin a padding. Ak to chcete odstrániť, pridajte margin:0a padding:0 do 
<ul> alebo <ol>: 



POUŢITIE  CSS NA VYTVÁRENIE ZOZNAMOV 
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• POUŽITIE FARIEB NA ZOBRAZENIE ZOZNAMOV 



POUŢITIE  CSS NA VYTVÁRENIE ZOZNAMOV 
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• POUŽITIE FARIEB NA ZOBRAZENIE ZOZNAMOV 



POUŢITIE  CSS NA VYTVÁRENIE ZOZNAMOV 
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• POUŽITIE OBRÁZKOV  NA ZOBRAZENIE ZOZNAMOV 



TABULKY 
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• Sú to  akési kontajnery, do ktorých sa vkladajú ďalšie elementy. Používame ich pre 
usporiadanie týchto elementov, čím dosiahneme prehľadnosti a jednotného vzhľadu. 

• 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.  
• Tabuľku uzavrieme medzi párový tag <table>. Každý riadok uzavrieme do párového tagu <tr> 

( table row = riadok tabuľky). 
•  Jednotlivé bunky sú potom v riadku obalené tagom <td> (ako table dáta). 
• HTML atribút border ,slúži na označuje hrúbku rámčeka tabuľky. Ako štandard je 0, teda 

vypnutý.Ak ho chceme zobraziť  nastavíme ho  na 1 pixel.(a viac) 
• Tabuľke môžeme dať aj zložitejšie štruktúru a to podobnú, akú má HTML stránka.  
• Môže obsahovať hlavičku v tagu <thead> a potom telo v <tbody> . Hlavičkou tabuľky sa myslí 

prvý riadok, ktorý popisuje, čo hodnoty v stĺpoch znamenajú. 
• Hlavičku môžeme tiež úplne vynechať a telo potom nemusíme do tbody obaľovať.  
• Za thead môže nasledovať podobne tfoot, obsahujúci pätičku tabuľky.  
• V hlavičke píšeme tiež <tr> , ale namiesto <td> píšeme <th> (ako table header = nadpis 

tabuľky). 
 
 



123 

Príklad na zopakovanie všetkých stavebných prvkov  
tabuľky(Sú použité iba html značky) 
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CSS TABUĽKY 
• Ak chcete špecifikovať hranice tabuľky v CSS, použite vlastnosť border. 

 
• Nasledujúci príklad špecifikuje modrý  okraj pre prvky <table>, <th> a <td> 
• Všimnite si, že tabuľka v príklade  má dvojité hranice. Je to preto, lebo tabuľka a prvky <th> a <td> majú 

oddelené hranice. 
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CSS TABUĽKY 
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CSS TABUĽKY 
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CSS TABUĽKY 
 

• Šírka a výška tabuľky sú definované vlastnosťami width a heigh 
 

• Nižšie uvedený príklad nastaví šírku tabuľky na 100% a výšku prvkov <th> na 50px: 
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CSS TABUĽKY 
 

• Šírka a výška tabuľky sú definované vlastnosťami width a heigh 
 

• Nižšie uvedený príklad nastaví šírku tabuľky na 100% a výšku prvkov <th> na 50px: 
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CSS TABUĽKY 
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CSS TABUĽKY 
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CSS TABUĽKY 
• Ak chcete vidieť efekt, posuňte myš nad riadky tabuľky. 
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CSS TABUĽKY 
• Vo všetkých párnych riadoch (even)nastavíme inú farbu ako pri nepárnych(odd) riadkoch(tr:nth-child(even)) 
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CSS TABUĽKY 
Farba tabuľky - špecifikuje farbu pozadia a farbu textu  prvkov: 
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CSS TABUĽKY 
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• Vlastnosť display určuje správne  zobrazenie  prvku. 
• Predvolená hodnota v HTML  je inline (vrátane obrázkov <img>) 
 SYNTAX:  display: value; 
•  Value:inline zobrazuje prvok ako inline prvok (napríklad <span>). 

Akékoľvek vlastnosti výšky a šírky nebudú mať vplyv na zobrazenie. 
•  Value:block zobrazí prvok ako  blokový (ako napr. <p>). Začína na 

novom riadku a zaberá celú šírku stránky. 
•  Value inline-block zobrazuje prvok ako blokový  na úrovni riadku. 

Samotný prvok je formátovaný ako vložený prvok(in-line), ale môžete 
použiť hodnoty výšky a šírky. 
 

TVORBA NAVIGAČNÉHO MENU(PONUKY) POMOCOU VLASTNOSTI:DISPLAY 

10. TVORBA NAVIGÁCIE STRÁNKY 
 



VYTVORENIE MENU POMOCOU 

VLASTNOSTI:DISPLAY 
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VYTVORENIE MENU POMOCOU 

VLASTNOSTI:DISPLAY 
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VYTVORENIE MENU POMOCOU VLASTNOSTI:DISPLAY 



TVORBA NAVIGÁCIE STRÁNKY POMOCOU ODKAZOV  A 

OBRÁZKOV 
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TVORBA NAVIGÁCIE STRÁNKY POMOCOU 

ROZBAĽOVACIEHO MENU 
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TVORBA NAVIGÁCIE STRÁNKY POMOCOU ROZBAĽOVACIEHO MENU 
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TVORBA NAVIGÁCIE STRÁNKY POMOCOU 

ROZBAĽOVACIEHO MENU 
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TVORBA NAVIGÁCIE STRÁNKY POMOCOU ROZBAĽOVACIEHO MENU 
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ROZBALOVACIE MENU NA OBRÁZKY 
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ROZBALOVACIE MENU NA OBRÁZKY 
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ROZBALOVACIE MENU NA OBRÁZKY 
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ROZBALOVACIE MENU NA OBRÁZKY 
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SPODNÉ HORIZONTÁLNE MENU-PRIPRAVENÉ PRE KOMPLET STRÁNKY 

Začať súborom index.html(zameniť menu8.html) 
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SPODNÉ HORIZONTÁLNE MENU-PRIPRAVENÉ PRE KOMPLET STRÁNKY 
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TLAČIDLOVÁ VYSÚVACIA NAVIGÁCIA 
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TLAČIDLOVÁ VYSÚVACIA NAVIGÁCIA 
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VERTIKÁLNA NAVIGÁCIA 
 

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

https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_sidebar_icons
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CELOOBRAZOVKOVÁ NAVIGÁCIA 

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

https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_js_overlay
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NAVIGAČNÉ MENU 

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

https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_pill_nav
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RESPONZÍVNA NAVIGAČNÉ MENU 
https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_responsive_header 

https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_responsive_header
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GALÉRIA FOTOGRAFIÍ 

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

https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_js_slideshow_gallery
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SVETELNÝ BOX  FOTOGRAFIÍ 

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

https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_js_lightbox
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PRIDÁVANIE EFEKTOV K OBRÁZKOM 

https://www.w3schools.com/howto/howto_css_image_effects.asp 

https://www.w3schools.com/howto/howto_css_image_effects.asp
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TRANSPARENTNÝ TEXT 

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

https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_image_transparent_bottom
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NÁVRH STRÁNKY 
 

https://www.w3schools.com/css/css_website_layout.asp 

https://www.w3schools.com/css/css_website_layout.asp


12. DOPLŇKOVÉ UČIVO 
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OBRÁZKY -<img> PRVOK 



FOMULÁRE 
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Tak ste to úspešne zvládoli ,že..... 
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DRGO,NOVEMBER 2019 


