
používateľská
príručka



Nový Windows 10 bol dlhodobo 
testovaný miliónmi používateľov 
a priebežne vylepšovaný na základe ich 
pripomienok a nápadov. Prináša väčší 
používateľský komfort, vyššiu rýchlosť, 
spoľahlivosť a bezpečnosť, pri zachovaní 
kompatibility s aplikáciami pre staršie 
verzie Windows. Nebuďte prekvapený, 
ak po inovácií na Windows 10 máte 
pocit, že nový operačný systém dôverne 
poznáte. Windows 10 funguje rovnako 
dobre na zariadeniach využívajúcich 
klasické ovládanie pomocou klávesnice 
a myši, ako aj na moderných 
zariadeniach s viacdotykovou 
obrazovkou. Preto ho dokážu intuitívne 
bez nutnosti zaškolenia začať používať 
ľudia, ktorí na nový operačný systém 
prešli zo starších verzií Windows.
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1. Ponuka Štart 
Ponuka Štart, populárna medzi používateľmi starších verzií Windows je späť. Je vylepšená tak, aby 
bola ešte osobnejšia, usporiadanejšia a zábavnejšia. Spája to najlepšie z klasickej ponuky tlačidla Štart 
a domovskej obrazovky s dynamickými dlaždicami. 

Ponuku zobrazíte

• Tlačidlom Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky, alebo hardvérovým tlačidlom pod displejom, 
alebo na bočnej strane podľa typu zariadenia

• Z klávesnice – Kláves s logom Windows.

Ponuku Štart si môžete fl exibilne prispôsobiť presne podľa vašich predstáv. Pripnite do nej svoje 
obľúbené aplikácie a obsah, usporiadajte dynamické dlaždice a ikony do skupín, presúvajte a meňte ich 
veľkosť. V desktop móde môžete zmeniť aj veľkosť samotnej ponuky Štart potiahnutím kurzorom za 
okraje, podobne ako u okien aplikácií. 

Ponuka položiek na ľavej strane ponuky Štart je rozdelená do niekoľkých sekcií:

• Najpoužívanejšie – aplikácie, ktoré používate každý deň.

• Naposledy pridané – tu nájdete všetky nové aplikácie, ktoré ste nainštalovali z Windows Obchodu.

• Voľba Všetky aplikácie vám zobrazí prehľadne abecedne usporiadaný zoznam vašich 
nainštalovaných aplikácií. Ak je vedľa názvu aplikácie zobrazená šípka, môžete na ňu ukázať 
kurzorom a zobrazí sa zoznam súborov, ktoré ste v danej aplikácii naposledy používali. Ak chcete 
niektorý z týchto súborov otvoriť, stačí ho vybrať v zozname.
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Na vyhľadanie požadovanej aplikácie môžete použiť vyhľadávacie pole, ktoré sa nachádza na paneli úloh 
vedľa tlačidla Štart. Tlačidlom Napájanie, v dolnej časti ponuky Štart môžete zariadenie uspať, vypnúť, 
alebo sa prepnúť do iného používateľského konta, ak sú na zariadení nakonfi gurovaní viacerí používatelia.

Pripnutie dôležitých a obľúbených vecí do ponuky Štart
Ak chcete mať rýchly prístup k všetkým svojim dôležitým veciam, či už ide o obľúbené aplikácie, programy, 
priečinky, ľudí alebo webové stránky, jednoducho ich pripnite do ponuky Štart. Položku pridržíte stlačenú 
(alebo na ňu kliknete pravým tlačidlom) a aktivujte voľbu Pripnúť na obrazovku Štart.

S dynamickými dlaždicami máte vždy prehľad o aktuálnom dianí
Prišiel vám e-mail, či správa zo sociálnej siete, blíži sa termín dôležitej schôdzky, niekto z vašich blízkych 
bude mať narodeniny? Dynamické dlaždice poskytujú relevantné aktuálne informácie a umožňujú vám 
kedykoľvek prejsť do požadovanej aplikácie. 

Obľúbený obsah neustále poruke
Prezentačné dlaždice poskytujú rýchly prístup k obsahu z vašich obľúbených aplikácií, ktorý vás zaujíma. 
Pripnite svoj obľúbený album z aplikácie Hudba a získajte pohodlný prístup k obľúbeným skladbám alebo 
pripnite svoju najnovšiu knihu z aplikácie Kindle a môžete v jej čítaní kedykoľvek pohodlne pokračovať. 

Zmena veľkosti dlaždice
Ak chcete zmeniť veľkosť niektorej dlaždice, podržte ju stlačenú (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom). 
Premiestniť na iné miesto ju môžete potiahnutím myšou. Nemusíte mať obavy o dostatok miesta, pretože 
veľkosť ponuky Štart sa automaticky upravuje tak, aby sa do nej zmestili všetky vaše obľúbené položky.
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Prehľadné usporiadanie dlaždíc do skupín
Aby ste mali ešte lepší prehľad, môžete dlaždice usporiadať do skupín obsahujúcich tematicky podobné 
položky Premiestnite dlaždicu na otvorený priestor a po zobrazení sivého deliaceho pruhu ju pustite. 
Potom do alebo zo skupiny presuňte ďalšie dlaždice tak, ako vám to vyhovuje. Skupinu pomenujete tak, 
že ťuknete (alebo kliknite ľavým tlačidlom myši na) otvorený priestor nad ňou.

Ponuku Štart môžete prispôsobiť pomocou menu Nastavenie > Prispôsobenie > Štart.

2. Režim tabletu
Ak používate zariadenie typu 2 v 1, určite oceníte automatický prechod medzi režimom prenosného 
počítača a tabletu. Windows automaticky zistí, že ste pridali alebo odstránili klávesnicu a optimalizuje 
zobrazenie na ovládanie klávesnicou alebo dotykom. U zariadení, kde nie je možné identifi kovať v akom 
režime sa zariadenie práve nachádza (typickým príkladom sú zariadenia na ktorých môžete panel 
obrazovky preklopiť až o 360 stupňov a používať zariadenie ako tablet, alebo ho postaviť ako striešku) 
nastavíte režim tlačidlom Režim tabletu v Centre akcií. Pri identifi kácii zmeny sa operačný systém 
v implicitnom nastavení používateľa opýta, či so zmenou módu súhlasí.
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3. Práca s viacerými aplikáciami 
Obrazovka Zobrazenie úloh obsahuje zmenšené okná aktuálne spustených aplikácií, ktoré vám umožní 
prepnúť sa do vybranej aplikácie. Aplikácie môžete taktiež prichytávať k stranám, alebo rohom obrazovky. 

Obrazovka Zobrazenie úloh obsahuje zmenšené okná aktuálne spustených aplikácií

Veľa používateľov ocení aj možnosť zoskupovania bežiacich aplikácií na ďalších pracovných plochách. 
Funguje to ako keby ste mali pripojených viac monitorov a na každom vytvorili zoskupenie aplikácií pre 
danú činnosť a podľa potreby ich zapínali. Na jednej ploche môžete napríklad sledovať maily a sociálne 
siete a na inej mať spustený tabuľkový kalkulátor a textový editor. 

Ponuku zobrazíte

• Tlačidlom  na paneli úloh vľavo (implicitne tretie zľava) 

• Z klávesnice – Win + tab. Na rýchle prepínanie medzi pracovnými plochami Win + CTRL + šípka 
doľava alebo doprava 
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4. Klávesové skratky a gestá
Uvádzame prehľadný zoznam klávesových skratiek a giest, u ktorých predpokladáme, že ich budete 
najčastejšie používať.

Klávesové skratky

Win Zobrazí ponuku Štart

Win + A Zobrazí centrum akcií

Win + Ctrl + D Vytvorí novú pracovnú plochu

Win + Ctrl + F4 Zruší aktuálnu pracovnú plochu

Win + číslo Prepínanie aplikácií na paneli úloh

Win + E Otvorí prieskumník

Win + G
Otvorí herný panel s nástrojmi na vytvorenie snímky či videa 
z obrazovky

Win + H Zdieľať obsah

Win + I Zobrazí nastavenia systému

Win + K Pripojenie k bezdrôtovým obrazovým a zvukovým zariadeniam 

Win + L Uzamkne zariadenie

Win + Medzerník Zmena jazyka klávesnice

Win + P Premietanie obrazovky

Win + S Vyhľadávanie

Win + R Okno spustenia príkazu

Win + Tab
Spustí prehľad spustených úloh. Prehľad je zobrazený dovtedy, 
kým držíte Alt

Win + X Kontextové menu tlačidla Štart

Win + D
Zobrazí plochu, Zobrazí plochu. Všetky aplikácie sa minimalizujú. 
Opätovným použitím skratky sa všetky okná obnovia. Rovnakú 
funkciu má aj plocha v pravom dolnom rohu obrazovky

Win + číslo (1, 2, 3...)
Otvorí okno aplikácie na paneli úloh podľa poradia počítané 
zľava

Ctrl + Win + šipka doľava/doprava Prepínanie virtuálnych  pracovných plôch
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Gestá
Umožňujú jednoduché a intuitívne ovládanie zariadení s viacdotykovým displejom.

• Na otvorenie centra akcií potiahnite prstom smerom od pravého okraja obrazovky.

• Na zobrazenie všetkých otvorených aplikácií v zobrazení úloh potiahnite prstom zľava smerom do stredu.

• Na zobrazenie záhlaví okien aplikácií zobrazených na celú obrazovku potiahnite prstom zhora 
smerom do stredu.

• Na zobrazenie panela úloh v aplikáciách zobrazených na celú obrazovku potiahnite prstom zdola 
smerom do stredu.

Niektoré veľmi užitočné gestá fungujú aj na touchpade, avšak iba zariadení, ktoré na touchpade 
podporujú viacdotykové gestá. 

• Ťuknutím dvoma prstami súčasne zobrazíte kontextovú ponuku

• Ťuknutím troma prstami súčasne aktivujete digitálnu asistentku Cortana, ak nie je pre daný jazyk 
implementovaná, tak sa otvorí okno pre vyhľadávanie

• Ťuknutím dvoma prstami súčasne zobrazíte akčné centrum. Touchpad musí podporovať viac než 
dva dotyky súčasne

• Pohybom dvoma prstami horizontálne, alebo vertikálne rolujete obsah okna aplikácie 
v naznačenom smere

• Pohybom troma prstami prepínate aplikácie. Touchpad musí podporovať viac než dva dotyky súčasne

5. Centrum akcií a zobrazovanie oznámení
Centrum akcií zobrazuje dôležité oznámenia od aplikácií a z iných zdrojov. Môžete ho použiť aj na rýchlu 
zmenu nastavení alebo vybavenie dôležitých úloh bez toho, aby ste museli prerušiť práve vykonávanú 
činnosť. Ak vás oznámenie zaujme, ďalšie podrobnosti zobrazíte jeho rozbalením. Potrebnú akciu 
môžete vykonať priamo cez zobrazené oznámenie bez toho, aby ste museli otvárať príslušnú aplikáciu. 
Rozbalené oznámenia zobrazujú viac informácií a umožňujú vykonávať rôzne akcie, ako napríklad 
hodnotenie príspevku na sociálnej sieti alebo odpovedanie na správu. Nechcete vykonať žiadnu akciu? 
V takom prípade jednoduchým potiahnutím smerom doprava oznámenie vymažte.
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Centrum akcií zobrazíte: 

• Tlačidlom s ikonou  v pravej dolnej časti panelu úloh. 

• Gestom – Potiahnite prstom smerom doľava od pravého okraja obrazovky. Na telefóne potiahnite 
prstom smerom nadol z horného okraja obrazovky.

Rýchly prechod do nastavení a aplikácií
Centrum akcií vám umožňuje aj rýchly prístup priamo do nastavení a aplikácií, ktoré budete 
pravdepodobne často používať, napríklad nastavenie jasu, zapnutie, alebo vypnutie WiFi, či Bluetoothu, 
prepínanie medzi desktop a tablet módom, prepnutie do módu V lietadle a podobne. 

• Ak vás oznámenie nezaujíma, potiahnite ním prstom smerom nahor, alebo ho jednoducho ignoruje 
a o pár sekúnd zmizne samé.

• Ak sa k správe nedostanete včas, potiahnite prstom smerom nadol z horného okraja obrazovky na 
zobrazenie centra akcií, v ktorom ju nájdete spolu s ostatnými neprečítanými správami. 

• Ťuknutím na šípku zobrazíte celú správu a môžete na ňu odpovedať priamo z centra akcií.

6. Vyhľadávanie
Windows 10 umožňuje komplexné vyhľadávanie aplikácií, dokumentov, webového obsahu, či obsahu 
vášho disku. Stačí zadať príslušnú frázu. Výsledky vyhľadávania sa zobrazujú už počas jej písania. 

Vyhľadávanie zobrazíte

• Tlačidlom Lupa  v ľavom dolnom rohu obrazovky, ktoré môžete aktivovať 

• Z klávesnice – Win + S.
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7. Prieskumník – obsah vášho PC
Nové funkcie v Prieskumníkovi vám umožnia lepšie a rýchlejšie všetko usporiadať a získať rýchly prístup 
k súborom z každého zariadenia.

Prieskumník sa nachádza v ponuke Štart implicitne predvolené ako štvrté tlačidlo zľava.

Vylepšenia Prieskumníka prinášajú nové spôsoby navigácie k dôležitým súborom a umiestneniam. Zložka 
Rýchly prístup poskytuje najrýchlejší prístup k súborom, ktoré často používate. V časti Naposledy použité 
súbory nájdete dokumenty, na ktorých ste naposledy pracovali, a môžete si sem pripnúť priečinky, ktoré 
chcete mať poruke.

• Pripnutie priečinku na panel Rýchly prístup 

• Podržte priečinok stlačený (alebo naň kliknite pravým tlačidlom)

• Aktivujte položku Pripnúť na panel Rýchly prístup. 

Pripnuté priečinky sú označené ikonou špendlíka, takže ich od ostatných jednoducho rozoznáte.

Prístup k súborom uloženým v službe OneDrive
Prihláste sa do PC, tabletu alebo telefónu pomocou konta Microsoft a v Prieskumníkovi získate prístup 
k súborom vo OneDrive. Vykonané zmeny sa budú synchronizovať vo OneDrive, a vy tak budete mať 
všade k dispozícii aktualizované súbory. Ak pri inštalácii použijete odporúčané nastavenia OneDrivu, 
všetky vaše súbory vo OneDrive sa budú automaticky synchronizovať v Prieskumníkovi za predpokladu, 
že máte vo OneDrive uložených menej než 500 MB súborov a v PC alebo tablete máte dostatok miesta. 
V opačnom prípade sa zobrazí otázka, čo sa má synchronizovať.

Na pridanie súborov do OneDrive potiahnite súbory do priečinka OneDrive v Prieskumníkovi. Vo Worde, 
Exceli alebo iných aplikáciách vyberte OneDrive ako lokalitu na ukladanie súborov
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Nový spôsob zdieľania súborov
Pravdepodobne už ovládate zdieľanie súborov s konkrétnymi ľuďmi v sieti a cez e-maily, odteraz ale 
máte k dispozícii nové tlačidlo Zdieľať na zdieľanie súborov pomocou aplikácií. V Prieskumníkovi prejdite 
na položky Zdieľať > Zdieľať a vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť.

8. Prehliadač Microsoft Edge
Úplne nový prehliadač je navrhnutý pre váš maximálny komfort pri prehliadaní webových stránok 
a ostatných on-line aktivít, bez rozptyľovania prebytkom reklám a iných rušivých prvkov. Vylepšený 
riadok na zadávanie adresy, vám pomôže nájsť informácie rýchlejšie a s pomocou digitálnej asistentky 
Cortana aj pomocou zadávanie vyhľadávacej frázy hlasom.

Písanie priamo na webové stránky – prehliadač Microsoft Edge má implementovanú technológiu, 
ktorá umožňuje písať, alebo kresliť priamo na webových stránkach. Stránky doplnené o vaše myšlienky 
môžete jednoducho zdieľať s ostatnými, alebo uložiť do aplikácie OneNote. 
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Pohodlné čítanie – V novom režime na čítanie sa online články zobrazujú prehľadnejšie usporiadané a bez 
rušivých prvkov, čo vám umožní sústrediť sa na ich primárny obsah. Články môžete ukladať vo formáte 
PDF a triediť, aby ste sa k nim mohli kedykoľvek vrátiť aj bez internetového pripojenia. Výsledná podoba 
stránky v tomto režime bude synchronizovaná vo všetkých vašich Windows 10 zariadeniach vrátane pre 
veľkosť obrazovky príslušného zariadenia. Čítací mod zobrazíte: kliknutím alebo ťuknutím na tlačidlo  
v ponuke vpravo hore. 

 

Rýchlejšie vyhľadávanie – Do implicitne zobrazeného poľa prehliadača Microsoft Edge môžete zadať 
frázu pre vyhľadávanie, alebo webovú adresu. Štandardne je nastavený vyhľadávač Bing. Ak chcete 
vyhľadávač zmeniť a použiť napríklad Google: 

• Zobrazte menu pomocou ikony s troma bodkami vľavo hore

• Aktivujte voľbu Nastavenia > Rozšírené nastavenia. 

• Vami vybraný vyhľadávač zadajte do poľa Pri vyhľadávaní panela s adresou použiť.
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Zobrazenie panelu vyhľadávanie v aplikácii Microsoft Edge

• Z klávesnice – klávesovou skratkou Ctrl-F, 

• Pomocou menu – menu sa aktivujte pomocou ikony s troma bodkami vpravo hore. Vyberte voľbu 
Hľadať na stránke. 

Zaujíma vás počas prehliadania stránok „Aká vysoká je Eiffelova veža?“, alebo chcete „Nájsť najbližšiu 
pizzériu“. Digitálna asistentka Cortana integrovaná v prehliadači vám nielen okamžite poskytne 
relevantné informácie, ale môžete si kúpiť lístok, či rezervovať miesto v reštaurácii bez toho aby museli 
opustiť aktuálne prehliadanú stránku.

9. Najdôležitejšie nastavenie PC
Zmeňte nastavenia operačného systémy podľa vlastných potrieb a využite možnosti prispôsobenia, s ktorými 
si svoj počítač, tablet, alebo telefón prispôsobíte presne tak, ako vám to vyhovuje. Okno s nastaveniami má 
nový vzhľad a znovu sme zaviedli používanie kategórií, ktoré uľahčujú vyhľadávanie požadovaných položiek.

Nastavenie zobrazíte

• V ponuke Štart kliknite, alebo ťuknite na položku Nastavenie 

• Z klávesnice – Win + I.

Potom prejdite do príslušnej kategórie alebo použite vyhľadávacie pole. Vyhľadávať sa dajú aj rozšírené 
nastavenia, medzi ktoré okrem iných patria aj nastavenia, ktoré je možné meniť v ovládacom paneli.
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10. Prispôsobenie/Personalizácia zariadenia
Váš počítač, tablet, či telefón by mal odrážať vašu osobnosť. Aby bolo prispôsobenie čo najjednoduchšie, 
zlúčili sme nastavenie pozadia, zvuku a uzamknutej obrazovky na jednom mieste: Nastavenie 
>Prispôsobenie. Všetky zmeny sa teraz dajú v položke Nastavenie zobraziť ako ukážka, aby ste mali 
predstavu, ako budú v skutočnosti vyzerať.

11. Cortana
Cortana je vaša plnohodnotná osobná digitálna asistentka integrovaná vo všetkých vašich Windows 
10 zariadeniach. Pomáha vám pri rutinných úlohách, čím zvyšuje vašu produktivitu komfort využívania 
vášho zariadenia. Zvládne vyhľadávanie informácií, posielanie e-mailov, či plánovanie úloh a akcií vo 
vašom kalendári. Jednoducho zadajte otázku do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh, alebo kliknite na 
ikonu mikrofónu a začnite rozprávať. Dlaždicu Cortana môžete tiež vybrať v ponuke Štart.

Cortana v súčasnosti nie je dostupná pre slovenskú lokalizáciu Windows. 
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12. Windows Hello
Vaše Windows 10 zariadenie s podporou technológie RealSense vás vie rozpoznať a umožní vám prihlásiť 
sa pohľadom alebo dotykom. Nepotrebujete zadávať heslo a bezpečnosť tejto metódy je dostatočná aj 
pre podnikových používateľov. 

Windows Hello vyžaduje špecializovaný hardvér, napríklad čítačku odtlačkov prstov, alebo iné 
biometrické snímače.

13. Ako vytvoriť obrázkové heslo
Do operačného systému sa môžete prihlásiť aj pomocou obrázkového hesla. Stačí na vašom 
obľúbenom obrázku defi novať niekoľko jednoduchých gest. Za asistencie jednoduchého sprievodcu 
vyberiete obrázok a defi nujete gestá, pomocou ktorých sa budete prihlasovať k počítaču (pomocou 
gest myšou alebo lepšie prstom na dotykovej obrazovke). Pri ďalšom prihlásení k počítaču už 
môžete použiť vaše nové obrázkové heslo alebo sa prepnúť na prihlásenie klasickým heslom. Každé 
obrázkové heslo sa skladá z troch pohybov, pričom môžete voliť kombináciu kruhov, rovných čiar 
a kliknutí.

• Zobrazte Sprievodcu vytvorením gest Nastavenie > Kontá > Možnosti prihlásenia > Obrázkové 
heslá ovládacie tlačidlá. 

• Vyberte obrázok

• Zadajte kombináciu kruhov, rovných čiar a dotykov, ktoré budú tvoriť obrázkové heslo

• Do úvahy sa berie aj veľkosť, umiestnenie a smer kreslenia gest.



16

14.  Aplikácie, ktoré najviac potrebujete, 
sú už zabudované

Váš počítač s Windows 10 je pripravený na okamžité plnohodnotné používanie vďaka predinštalovaným 
aplikáciám, ktoré najčastejšie používate. 

Ľudia a správy
Tieto aplikácie sú určené na udržiavanie kontaktu s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží. Pripnutím 
obľúbených kontaktov získate okamžitý prístup k daným ľuďom z ľubovoľnej časti Windows. Jediným 
kliknutím sa môžete cez e-mail, SMS, Skype alebo telefón spojiť s kýmkoľvek na ľubovoľnej platforme. 
Skype je vstavaný vo všetkých komunikačných nástrojoch, preto je práca s viacerými ľuďmi a na viacerých 
veciach podstatne jednoduchšia.

Pošta 
Aplikácia Pošta umožňuje používať všetky najpoužívanejšie typy mailových účtov, Outlook.com, 
Exchange, Google, iCloud, Yahoo... V aplikácii môžete nastaviť a používať viac účtov 

Parametre konta nastavíte

• Pomocou ikony s ozubeným kolieskom zobrazíte menu pre nastavenie

• Vyberte položku Nastavenie > Kontá > Pridať konto.

• Zadajte prístupové údaje a ďalšie parametre vášho konta
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Pri písaní e-mailov máte k dispozícii funkcie známe z textového editora Microsoft Word na vkladanie 
tabuliek, pridávanie obrázkov a používanie odrážkových zoznamov a farieb, jednoduchšie než kedykoľvek 
predtým. Nové dotykové gestá umožňujú lepšie spravovať doručenú poštu a s novým navigačným 
panelom je prepínanie medzi e-mailmi a kalendárom a dokončovanie úloh maximálne pohodlné. 

Kalendár
Aplikácia Kalendár združuje vašu agendu zo služieb Hotmail, Outlook.com, Exchange či Google. 
Umožňuje zobrazovať viac kalendárov. Môžete si vybrať zobrazenie v rámci dňa, týždňa alebo mesiaca. 
Ak si aplikáciu Kalendár pripnete na ponuku Štart, môžete na dynamickej dlaždici vidieť nadchádzajúce 
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plánované udalosti. Môžete taktiež nastaviť, aby sa nadchádzajúce udalosti zobrazovali na obrazovke 
uzamknutia operačného systému, aby ste ihneď po zapnutí zistili, čo máte na programe. Nemusíte ani 
odomykať počítač. Všimnite si vľavo dole ikony na prepínanie medzi aplikáciami Kalendár a Pošta.

Tlačidlo (s ikonou + vľavo hore) na pridanie novej udalosti otvorí prehľadný dialóg, kde môžete defi novať 
názov udalosti, časový interval, pripomenutie a typ zobrazenie. Na udalosť môžete pozvať ľudí zo svojho 
zoznamu kontaktov. 

Fotografi e
Odfoťte tie najlepšie zábery a aplikácia Fotografi e ich ešte vylepší. Aplikácia zhromažďuje na jednom 
mieste fotografi e a videá zo všetkých vašich zariadení. Stačí si nastaviť automatické nahrávanie fotografi í 
do OneDrivu vo všetkých používaných zariadeniach a o nič viac sa nemusíte starať. Aplikácia Fotografi e 
vyberá z vašich záberov tie najlepšie a logicky ich triedi. 
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Aplikácia obsahuje aj všetky základné nástroje na vykonávanie efektných úprav fotografi í. Vyhľadá 
problémy s červenými očami, farbami, osvetlením, a dokonca aj s krajinkou nakrivo, a na pozadí vykoná 
vylepšenia. Vaše originály zostanú vždy uložené, takže si môžete pozrieť zmeny a tie, ktoré sa vám 
nebudú páčiť, môžete pokojne odstrániť.

Na zobrazenie vykonaných úprav otvorte fotografi u v aplikácii a nájdite tlačidlo Vylepšiť. Ak má tlačidlo 
farebné pozadie, fotografi a bola vylepšená. Ak nie, fotografi u nebolo nutné nijako vylepšiť, pretože 
je skvelá! Tlačidlom Vylepšiť môžete prepínať medzi originálom a vylepšenou verziou. Vylepšenia na 
všetkých fotografi ách vypnete prechodom do možnosti Nastavenie a vypnutím možnosti Automaticky 
vylepšovať moje fotografi e.

S úžasnými obrázkami sa určite budete chcieť niekomu pochváliť, preto aplikácie Fotografi e umožňuje ich 
zdieľanie. Ak chcete zdieľať iba jednu fotografi u, po jej otvorení aktivujte tlačidlo Zdieľať. Ak chcete zdieľať 
viac fotografi í naraz, prejdite na položky Kolekcia > Vybrať a vyberte fotografi e, ktoré chcete zdieľať.
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Mapy
Vylepšená aplikácia Mapy obsahuje množstvo nových funkcií a možnosti vyhľadávania trás. Môžete 
zobraziť klasickú mapu, alebo mapové údaje kombinované s leteckými snímkami. Na mape vyberte 
položku Zobrazenia mapy a vyberte požadované zobrazenie. K dispozícii sú tiež tlačidlá na otáčanie, 
nakláňanie alebo približovanie a vzdialenie.

 Aplikácia Mapy vám umožní vyhľadať čokoľvek – adresu, podnik, orientačný bod alebo mesto a získať 
o nich zaujímavé informácie z internetu Wikipédie, recenzie alebo otváracie hodiny.

Pre zobrazenie plánu cesty a navigačných pokynov vyberte položku Navigačné pokyny a zadajte začiatok 
a cieľ svojej cesty. Zoznam s navigačnými pokynmi potom môžete vytlačiť alebo zdieľať. Autobusom 
alebo pešo? Zmeňte spôsob cestovania a aplikácia vám zakaždým poskytne príslušné navigačné pokyny. 
V aplikácii Mapy vyberte položky Nastavenie > Preferované navigačné pokyny a potom svoje preferencie.

Cortana vás upozorní, že je čas vyraziť, a poskytne vám aktuálne dopravné informácie a predpokladané 
trvanie cesty. Upozornenia sú tiež integrované v aplikácii Kalendár, aby ste nezabudli na žiadnu položku 
vo svojom harmonograme.
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Pri navigácii prostredníctvom mobilného telefónu sa nie vždy sa dá spoliehať na navigačné pokyny 
z internetu. Preto vám aplikácia umožňuje stiahnuť si potrebné mapové podklady, aby ste ich mali vždy so 
sebou. Vyberte položky Nastavenie > Systém, vyberte možnosť Mapy a potom možnosť Stiahnuť mapu. 

15. Herný panel
Keď sa v hre dostanete do novej úrovne, nahráte seriózne skóre alebo v nej vytvoríte špeciálny fi lmový 
moment, použite na záznam tohto pre vás kľúčového momentu herný panel, aby ste si ho mohli neskôr 
pripomenúť, alebo zdieľať na sociálnych sieťach. Preto v hre pomocou klávesovej skratky Win + G 
môžete zobraziť herný panel a pomocou neho zhotoviť snímku obrazovky alebo prek kľúčovou scénou 
hry spustiť nahrávanie obsahu obrazovky na video. Nahraný klip môžete upraviť v aplikácii Xbox, aby 
ste v ňom zvýraznili najlepšie časti alebo vyzdvihli určitý moment. Prejdite do ponuky Štart ikona tlačidla 
Štart a vyberte položky Xbox > Funkcia Game DVR. Všetko, čo nahráte pomocou herného panela, je 
uvedené v časti V tomto PC. Následne vyberte klip alebo snímku, ktorú chcete upraviť

Klávesové skratky pre herný panel

Win + Alt + G: Nahrávanie posledných 30 sekúnd. Dĺžku záznamu môžete zmeniť pomocou nastavení 
Herný panel > Nastavenia.

Win + Alt + R: Spustenie/zastavenie nahrávania

Win + Alt + Print Screen: Vytvorenie snímky obrazovky hry

Win + Alt + T: Zobrazenie alebo skrytie časovača záznamu

Môžete tiež pridať svoje vlastné klávesové skratky. Ak ich chcete pridať, otvorte aplikáciu Xbox a prejdite 
do časti Nastavenia > Game DVR > Klávesové skratky.



Výhody kancelárskeho balíka Offi ce 365

• Používajte Offi ce na všetkých vašich zariadeniach s jedným 
predplatným – nainštalujte si Offi ce na PC alebo Mac, tablety – 
vrátane iPadu a Android tabletov – a smartfóny iPhone, Android 
a Windows Phone

• 1TB online úložného priestoru OneDrive (pre každého používateľa) 
pre vaše dokumenty, fotky a videá

• Priebežné inovácie – s predplatným Offi ce 365 máte k dispozícii vždy 
najnovšiu verziu programov z balíka Offi ce

• Majte svoje dokumenty k dispozícii z akéhokoľvek miesta a zariadenia – 
pokračujte v začatej práci na počítači, tablete alebo telefóne

• Obsahuje 60 minút volania mesačne zo Skype na pevné linky do viac ako 
60 krajín sveta – zostaňte v spojení s vašou rodinou a priateľmi

• Najlepší offl ine zážitok – programy balíka Offi ce 365 sú nainštalované 
na vašom zariadení a nepotrebujú k fungovaniu pripojenie na internet

• Súkromie – pri používaní Offi ce 365 Microsoft nezbiera žiadne osobné 
údaje za účelom cielenej alebo nevyžiadanej reklamy

Nezabudnite
na Offi ce



Offi ce 365 Personal

• Offi ce pre Vás, doma 
a na cestách

• pre 1 PC alebo Mac + 1 tablet 
+ 1 smartfón

Offi ce 365 Home

• Offi ce pre Vás 
a celú Vašu domácnosť

• pre 5 PC alebo Mac + 
5 tabletov + 5 smartfónov
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