
Ako pracovať so súborom FTP.exe ? 

Takže predpokladajme, že súbor FTP.exe už máme na pracovnej ploche počítača. Teraz si ukážeme 

ako sa môžeš pripojiť z domova do sieťového priečinka svojej skupiny. 

Začni dvojklikom na ikonku FTP.  

Otvorí sa čierne okienko a zároveň dialógové okno, ktoré ťa informuje o tom, že sa chystáš vstúpiť do 

zdieľaného priečinka tvojej skupiny. Pokračuj kliknutím na tlačidlo “OK“. 

 

Následne sa otvorí okienko: 

 

 

V tomto kroku si vyzvaný aby si dal číslo svojej skupiny. Teda ak si napr. žiakom skupiny informatiky 

7A – N1, tak stlač klávesu “1“ a pokračuj stlačením klávesy “ENTER“. 
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Ak to spravíš, tak sa opäť ukáže dialógové okno, ktoré ťa informuje, že naozaj vstupuješ do priečinka 

svojej skupiny. Pokračuj stlačením tlačidla “OK“. 

 

V tomto kroku budeš vyzvaný aby si zadal prihlasovacie údaje. Prihlasovacie údaje tvojej skupiny ti 

poslané v správe spolu s týmto návodom. Do sieťového priečinka sa môžu prihlásiť len žiaci, ktorí túto 

skupinu naozaj navštevujú v škole!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Takže ak si žiakom skupiny 7A – N1 tak zadávaš prihlasovacie meno skupiny. A potvrdíš klávesou 

“ENTER“.  

 

Teraz budeš musieť zadať prihlasovacie heslo. Tento krát sa schválne pomýlime a zadáme nesprávne 

heslo, aby si videl čo sa bude diať a nevyľakal sa. Stalo sa to, že nám vyskočilo zelené okno, ktoré ti 

vraví, že máš ešte 2 pokusy kedy môžeš znova zadať prihlasovacie údaje. Teda skús to znovu 

a pokračuj stlačením akejkoľvek klávesy. Ak to nevyjde ani na 3. pokus, zrejme nepoznáš heslo do 

svojej skupiny a možnosť prihlásenia sa zavrie. Môžeš to opätovne skúsiť, kliknutím na ikonku FTP.exe 

na pracovnej ploche. 
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Ak sa ti podarilo zadať správne heslo, tak sa automaticky otvorilo okno s názvom tvojej skupiny. 

Pokračuj dvojklikom na priečinok a otvorí sa zoznam priečinkov.  

 

Pokračuj dvojklikom na svoj priečinok. Do svojho priečinka môžeš nakopírovať svoje súbory napr. 

prezentácie, word dokumenty, tabuľky v excely a pod. POZOR!!! Súbory sa nedajú otvárať priamo 

z tohto priečinka!!! Tento sieťový priečinok slúži len na ukladanie tvojich súborov a priečinkov.  

 

Dôležitá informácia!!!  

Do sieťového priečinka sa prihlasuj len vtedy keď si chceš doň nakopírovať svoju prácu. Hneď ako to 

urobíš tak okno zavri, aby si neblokoval ostatných spolužiakov. Pretože do priečinka sa môže súčasne 

prihlásiť maximálne 10 žiakov. Ak sa ti nepodarí prihlásiť do priečinka skús to neskôr. 


