
(1) Pred  začatím  inštalácie  produktu  TeXLive  2005  je  potrebné  odstrániť  predošlú 
nainštalovanú  verziu  produktu  TeXLive,  ako  aj  produkty  GhostScript  a  GhostView. 
Odporúča sa odinštalovať aj editor TeXnicCenter, ak jeho verzia je nižšia ako 1 Beta 7.01.

(2) Na to, aby sme úspešne nainštalovali TeXLive 2005 a všetky ostatné súvisiace produkty, 
musíme mať dostupné nasledujúce balíky:
- GhostScript – odporúča sa verzia 8.54 (gs854w32.exe)
- GhostView – verzia 4.8 (gsv48w32.exe)
- GhostScript Fonts – balík ghostscript-fonts-std-8.11.tar.gz
- Adobe Acrobat Reader – verzia 7.0 alebo vyššia
- LaTeX Beamer – balík latex-beamer-3.06.tar.gz
- A Portable Graphic Format for TeX – balík pgf-1.01.tar.gz
- balík xcolor-2.00.tar.gz
- produkt TeXLive 2005

(3) Nainštalujeme  Adobe  Acrobat  Reader,  verzia  7.x.  S  touto  verziou  produktu  Reader  je 
inštalácia spoľahlivo odskúšaná a funkčná.

(4) Nainštalujeme  GhostScript  –  balík  gs854w32.exe.  V  jednotlivých  krokoch  potvrdíme 
cieľový adresár a podľa potreby zvolíme možnosť inštalácie pre všetkých užívateľov (All 
users) – viď obr. 1. Pokračujeme inštaláciou.

Obr. 1 – Inštalátor produktu GhostScript

(5) Nainštalujeme GhostView –  balík  gsv48w32.exe,  pričom postupujeme analogicky ako v 
predošlom kroku: potvrdíme cieľový adresár a podľa potreby zvolíme možnosť pre všetkých 
užívateľov (All users). Asociáciu s PDF súbormi nevytvárame.

(6) Rozbalíme  balík  ghostscript-fonts-std-8.11.tar.gz,  a  obsah  vzniknutého  adresára  Fonts  
skopírujeme  do  adresára  C:\Program  Files\gs\fonts\ (predpokladaný  adresár  produktu 
GhostScript, ak bol dodržaný krok (4)). Prepísanie duplicitných súborov potvrdíme.

(7) Nainštalujeme TeX Live 2005. Pokiaľ sa inštalačný manažér nespustí z CD automaticky, 
spustíme ho z inštalačného CD, a to <CD-ROM disk>:\setup-win32\tlpmgui.exe.  V ľavom 
paneli  okna  zvolíme  Scheme-full.  Z  vrchného  panelu  „Hlavné  nastavenia“  vyberieme 
Štandardný  výber,  a  skontrolujeme,  či  sú  zvolené  všetky  súčasti.  Ak  nie  sú,  doplníme 



zvolením aj chýbajúce. V pravom paneli „Adresáre“ vyberieme  Tlroot  tlačidlo a zvolíme 
cestu k adresáru C:/ProgramFiles/TeXLive2005. Ostatné dva riadky sa upravia podľa tejto 
voľby  automaticky.  Povolíme  inštaláciu  pre  všetkých  užívateľov  (Obr.  2).  Tlačidlom 
Nainštaluj spustíme inštalačný proces.

Pozn. Počas tejto inštalácie pracujeme s užívateľským adresárom ProgramFiles na disku C:, 
a  to preto,  aby boli  z  názvov adresárov vynechané medzery.  Tento adresár,  ako aj  jeho 
podadresár TeXLive2005 boli vytvorené manuálne.

Obr. 2 – Inštalačný manažér produktu TeX Live 2005

(8) Po  ukončení  inštalácie  je  potrebné  počítač  reštartovať.  Po  opätovnom spustení  počítača 
spustíme nainštalovaný TeX Live  Manager,  v  ktorom vyberieme tretiu  záložku „Správa 
inštalácie“. Zvolíme postupne tlačidlami voľby:
→ „Vytvor formáty“ - Všetky
→ „Vytvor formáty“ - Chýbajúce
→ „Obnov databázu Is-R“ - Obnov.
Následne ukončíme program inštalačného manažéra.

(9) Nainštalujeme  program  TeXnicCenter  (balík  TXCSetup_1Beta7_01.exe).  Po  spustení 
inštalácie stačí jednotlivé dialógové stránky len potvrdiť, nie je potrebný žiaden zásah zo 
strany užívateľa.

(10) Spustíme  nainštalovanú  aplikáciu  TeXnicCenter.  Zobrazí  sa  dialógové  okno  s 
informáciami,  potvrdíme  tlačidlom  „Ďalej“.  V  druhom  kroku  zadáme  cestu  k 
nainštalovanému  TeX  Live  2005.  Ak  sme  dodržali  inštalačný  postup,  je  to  adresár 
C:\ProgramFiles\TeXLive2005\bin\win32. Potvrdíme tlačidlom „Dokončiť“.

(11) Definujeme výstupné profily dokumentov. Spustíme nainštalovanú aplikáciu TeXnicCenter 
a z menu vyberieme záložku „Build“. Z ponuky vyberieme položku Define output profiles.  
Postupne vytvoríme výstupné profily s podporou pre slovenský jazyk. Pri profiloch LaTeX 

file:///G:/ProgramFiles/TeXLive2005


=> DVI, LaTeX => PDF a LaTeX => PS stlačíme tlačidlo „Copy“ (v spodnej časti ľavého 
panela), zmeníme názov pridaním predpony „Cs“ a potvrdíme (Obr. 3).

Obr. 3 – Definovanie výstupných profilov s podporou pre slovenčinu

(12) V tomto kroku dodefinujeme výstupné profily s podporou pre slovenčinu. Z ľavého panelu 
okna „Profiles“ zvolíme profil CsLaTeX => DVI a v pravom paneli vyhľadáme riadok s 
nadpisom Path to (La)TeX compiler. Do tohto riadku zadáme cestu k prekladaču cslatex.exe 
(dodržaním postupu inštalácie je to  C:\ProgramFiles\TeXLive2005\bin\win32\cslatex.exe). 
Rovnaký postup zopakujeme aj  v prípade profilu  CsLaTeX => PS (platí  tá istá  cesta  k 
prekladaču). Pri profile CsLaTeX => PDF sú potrebné tieto úpravy: cesta k prekladaču je 
C:\ProgramFiles\TeXLive2005\bin\win32\pdfcslatex.exe. Riadok pod cestou k prekladaču s 
nadpisom „Command line arguments to pass to the compiler“ nastavíme na hodnotu --src 
-interaction=nonstopmode "%Wm".

(13) V  tomto  kroku  overíme,  či  sa  nám prostredie  Tex  Live  2005  a  editor  TeXnicCenter 
podarilo  korektne  nainštalovať.  Otvoríme  prostredie  editora  TeXnicCenter,  načítame 
priložený súbor  testlat.tex (otvoríme ho pomocou menu File  → Open), z panela v hornej 
časti okna vyberieme postupne jednotlivé profily (CsLaTeX => DVI, CsLaTeX => PDF, 
CsLaTeX => PS) – Obr. 4 a necháme dokument skompilovať – tlačidlom         .



Obr. 4 – Výber výstupného profilu dokumentu

Ak  prebehla  kompilácia  úspešne,  môžeme  si  jednotlivé  výsledné  dokumenty  prezrieť. 
Pomocou  tlačidla    vyvoláme  vždy  požadovaný  prehliadač  –  podľa  zvoleného  typu 
výstupného profilu.

(14) V  tomto  kroku  pripravíme  na  používanie  balíčky  produktu  LaTeX-Beamer  (tvorba 
prezentácií). Na disku, kde sme nainštalovali prostredie TeX Live 2005, otvoríme adresár 
C:\ProgramFiles\TeXLive2005\texmf\tex\latex\.  V  tomto  adresári  vytvoríme  postupne 
podadresáre  beamer,  pgf a  xcolor.  Rozbalíme  balík  latex-beamer-3.06.tar.gz a  obsah 
vyziknutého adresára latex-beamer-3.06 skopírujeme do pripraveného adresára beamer (celá 
cesta je C:\ProgramFiles\TeXLive2005\texmf\tex\latex\beamer\). Analogicky postupujeme v 
prípade  balíka  pgf-1.01.tar.gz,  kde  obsah  adresára  pgf-1.01,  ktorý  vznikol  po  rozbalení 
balíka, skopírujeme do pripraveného adresára pgf. Rovnaký postup sa zopakuje aj pri balíku 
xcolor-2.00.tar.gz.

(15) Ak sme mali prostredie editora TeXnicCenter zapnuté, ukončíme prácu s ním vypnutím. 
Spustíme aplikáciu TeX Live Manager, a rovnako ako v kroku (8) tohto postupu zvolíme 
záložku Správa inštalácie a zvolíme postupne tlačidlami voľby:
→ „Vytvor formáty“ - Všetky
→ „Vytvor formáty“ - Chýbajúce
→ „Obnov databázu Is-R“ - Obnov.
Následne ukončíme program manažéra.

(16) Spustíme prostredie editora TeXnicCenter. Otvoríme súbor beamer-test.tex. Zvolíme profil 
CsLaTeX  =>  PDF,  skompilujeme  dokument  a  vyvoláme  prehliadač.  Ak  boli  dodržané 
všetky kroky korektne, prehliadač zobrazí funkčnú prezentáciu.

Spracoval: Viliam Slodičák


