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Úvod
EXO  HOSTING  tím  pre  Vás  pripravil  manuál,  ktorý  Vám  uľahčí  prácu  a  ušetrí  čas. 

Podrobne popisuje ako postupovať, ak Google zaradí Vašu stránku medzi škodlivé Je napísaný tak, 
aby podľa neho mohli postupovať aj začiatočníci. Pokročilí užívatelia si v ňom môžu rýchlo nájsť 
odpovede a riešenia k postupom, ktoré hľadajú.

Touto príručkou reaguje EXO HOSTING na potreby a  otázky svojich zákazníkov. EXO 
HOSTING tím ju priebežne aktualizuje  a  rozširuje  aj  na základe  ich  reakcií.  Ak máte  k našej  
Užívateľskej  príručke  nejaké  pripomienky  či  otázky,  prosím,  pošlite  nám  ich  na 
pocuvamevas@exohosting.sk.

Príjemnú prácu Vám praje
EXO HOSTING tím
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Google zaradil Vašu stránku medzi škodlivé

Ak sa Vám zobrazí nasledujúca hláška na stránke, znamená to, že Google zaradil Vašu stránku 
medzi podvodné. 

1. Aby ste odstránili toto zobrazenie zo stránky, kliknete na Prečo bola táto stránka 
zablokovaná?
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a na  ďalšej stránke si všimnite Ďalšie kroky v spodnej časti:

Kliknite na Nástroje pre správcu siete (Webmaster tools) a prihláste sa alebo si vytvorte google 
účet:
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Ak sa chcete o nástrojoch pre správcov siete dozvedieť viac, kliknite na Centrum pomoci pre 
správcov siete.

2. Po prihlásení sa do účtu google pridajte lokalitu (Vašu stránku) do zoznamu spravovaných 
stránok. Následne sa Vám zobrazí menu na manipuláciu s ňou. 

3. Ďalším krokom je overenie vlastníctva resp. prístupu k stránke: 

Máte na výber Pridanie metaznačky na stránku alebo Odovzdanie súboru HTML (pridanie HTML 
súboru so špecifikovaným názvom do Vášho FTP priestoru.
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4. Po overení kliknite na Prehľad, označte Vašu stránku a zvoľte Požiadať o prehodnotenie v ľavej 
časti obrazovky:

5. Popíšte bližšie ako mohlo dôjsť k poškodeniu stránky a Požiadajte o prehodnotenie. Proces 
prehodnotenia môže trvať niekoľko týždňov. 
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