
 
Prepínanie medzi dotykovým ovládaním a ovládaním myšou 
Ak používate OneNote v dotykovom zariadení, môžete si na panel 
s nástrojmi Rýchly prístup pridať tento prepínač.

 
Zobrazenie alebo skrytie pása s nástrojmi 
Kliknutím na ľubovoľnú kartu na páse s nástrojmi zobrazíte jej príkazy. Ak ju 
chcete nechať otvorenú, kliknite na ikonu pripináčika vpravo dolu.

 
Zobrazenie kont online alebo prepínanie medzi nimi 
Ak chcete zmeniť nastavenia svojho konta alebo prepínať 
medzi kontami, kliknite na identifikáciu konta.

 
Správa súborov 
Tu môžete otvoriť, vytvoriť, 
zdieľať a tlačiť svoje poznámky. 
Môžete tu tiež zmeniť nastavenia 
svojho konta.

 
Vyhľadanie poznámok 
Na vyhľadanie ľubovoľného 
obsahu v poznámkových blokoch 
použite vyhľadávacie pole alebo 
stlačte klávesy Ctrl + E.

 
Zobrazenie poznámkových 
blokov 
Kliknutím na ikonu poznámkového 
bloku zobrazíte všetky otvorené 
poznámkové bloky.

 
Zobrazenie celej strany 
Celú stranu zobrazíte kliknutím 
na obojsmernú šípku.

 
Zobrazenie poznámkových 
kontajnerov 
Ukázaním myšou na ľubovoľný 
text zobrazíte jeho kontajner. 
Potiahnutím horného pása 
kontajnera môžete text 
premiestniť na iné miesto.

 
Vytváranie strán 
Novú stranu vložíte kliknutím na 
položku Pridať stranu.

 
Označenie dôležitých 
informácií 
Na nastavenie priorít a na 
usporiadanie poznámok použite 
okamžite vyhľadateľné značky.

Príručka so stručným návodom 
Microsoft OneNote 2013 sa líši od predchádzajúcich verzií, preto sme vytvorili 
túto príručku, aby ste sa s ním čo najrýchlejšie oboznámili.

 
Písanie rukou, kreslenie 
a skicovanie 
V počítači s dotykovým 
ovládaním môžete poznámky 
písať priamo rukou.



Ukladanie poznámok v cloude 
 
 
Ak ste novým používateľom OneNotu, zobrazí sa výzva na pripojenie ku cloudu, 
kde OneNote vytvorí váš prvý poznámkový blok. Vo OneNote môžete použiť 
svoje konto Microsoft (napríklad MSN, Hotmail alebo Messenger). Ak konto zatiaľ 
nemáte, môžete si ho bezplatne vytvoriť. 
 

Čo sa stalo s kartou Zdieľať? 
 
 
Ak prechádzate na OneNote 2013 zo staršej verzie, pravdepodobne máte v počítači 
uložený aspoň jeden poznámkový blok. Tieto poznámky môžete jednoduchým 
spôsobom uložiť online, aby ste k nim mali prístup z ľubovoľného miesta. Začnite 
kliknutím na položky Súbor > Zdieľať. 
 

Keď máte poznámkové bloky uložené v cloude, môžete k nim získať prístup 
prakticky odvšadiaľ – z ľubovoľného počítača, telefónu, tabletu alebo webového 
prehliadača, ktorý práve používate. 

OneDrive je najlepšou a najjednoduchšou možnosťou pre vaše osobné poznámky. 
Ak pracujete v organizácii, ktorá na online spoluprácu používa SharePoint, môžete 
na tejto obrazovke kliknúť na tlačidlo Pridať miesto a nastaviť svoje existujúce 
konto SharePoint. 
 
Všetky poznámkové bloky OneNotu, ktoré uložíte online, sa ukladajú ako 
súkromné, kým ostatným neudelíte povolenie na zobrazenie priečinkov, v ktorých 
sú poznámkové bloky uložené.



Položky, ktoré pravdepodobne hľadáte 
Na vyhľadanie niektorých bežne používaných nástrojov a príkazov vo OneNote 2013 použite nižšie uvedený zoznam.

Ak chcete... Kliknite na 
položku... Potom si pozrite...

Otvoriť, vytvoriť, zdieľať, konvertovať, exportovať, odoslať alebo tlačiť poznámky Súbor Zobrazenie Backstage (kliknite na príkazy na ľavej table).

Použiť formátovanie na text, použiť značky poznámok a odoslať stranu 
poznámkového bloku e-mailom

Domov Skupiny Základný text, Štýly, Značky a E-mail.

Vložiť tabuľky, obrázky, prepojenia, súbory, zvukové súbory a videoklipy alebo použiť 
šablóny strán

Vložiť Skupiny Tabuľky, Súbory, Obrázky, Prepojenia, Záznam a Strany.

Kresliť skice alebo tvary, písať rukou poznámky, prispôsobiť perá, otočiť objekty alebo 
konvertovať písanie rukou na text

Kresliť Skupiny Nástroje, Tvary a Upraviť.

Označiť poznámky ako prečítané alebo neprečítané, hľadať poznámky podľa autora, 
zobraziť verzie strán a históriu alebo vyprázdniť Kôš poznámkového bloku

História Skupiny Neprečítané, Autori a História.

Skontrolovať pravopis, vyhľadať zdroje informácií online, preložiť text, zabezpečiť 
poznámky heslom alebo zapísať prepojené poznámky

Revízia Skupiny Kontrola pravopisu, Jazyk, Sekcia a Poznámky.

Maximalizovať priestor na obrazovke, zobraziť alebo skryť riadky pravidla a nadpisy 
strán, nastaviť okraje strany, priblížiť stranu alebo vytvoriť rýchle poznámky

Zobraziť Skupiny Zobrazenia, Nastavenie strany, Lupa a Okno.



Šetrenie času použitím šablón 
 
 
Vďaka šablónam OneNotu môžete dodať stranám v poznámkovom bloku 
konzistentný vzhľad použitím farebných ozdobných pozadí. Šablóny vám tiež môžu 
šetriť čas pridaním funkčného obsahu na strany, ako sú napríklad zoznamy úloh, 
kalendáre, plánovače a formuláre, ktoré môžete vyplniť alebo prispôsobiť.

Kde je tlačidlo Uložiť? 
 
 
Vo OneNote tlačidlo Uložiť nie je, pretože sa všetko ukladá automaticky počas práce 
bez ohľadu na to, či ide o malé alebo veľké zmeny. Takto sa môžete zaoberať svojimi 
postrehmi či nápadmi a nie počítačovými súbormi. 
 

Export poznámok vždy, keď ho 
potrebujete 
 
 
Ak chcete poslať snímku strany s poznámkami (alebo snímku sekcie či celého 
poznámkového bloku) niekomu, kto nemá OneNote, môžete poznámky jednoducho 
exportovať ako statickú snímku kliknutím na položky Súbor > Exportovať a výberom 
požadovaného formátu. 
 

Vstavanú kolekciu šablón môžete 
prehľadávať kliknutím na položky 
Vložiť > Šablóny strán. 
 
Na pracovnej table Šablóny rozbaľte 
kliknutím niektorú kategóriu. Potom 
šablóny zobrazte kliknutím na názvy 
jednotlivých šablón. Keď nájdete 
požadovanú šablónu, môžete začať na 
jej stranu začať písať poznámky. 
 
Všetky vstavané šablóny si môžete 
prispôsobiť podľa vlastných predstáv. 
Na webovej lokalite OneNote na Office.
com si tiež môžete stiahnuť ďalšie 
bezplatné šablóny. 
 
V prípade záujmu môžete dokonca vytvoriť 
aj vlastné návrhy šablón z ľubovoľnej strany 
poznámkového bloku.



Zaznamenávanie všetkého 
potrebného pomocou výrezov 
obrazovky 
 
 
Jednoduchým spôsobom, ako 
vložiť položky do OneNotu, sú 
výrezy obrazovky. Umožňujú 
zachytiť ľubovoľnú časť 
obrazovky a následne ju použiť 
v poznámkach.

Vyskúšajte nový nástroj 
Odoslať do OneNote 
 
 
Podržte na klávesnici stlačený kláves s logom Windows a potom stlačením klávesu N 
spustite upravený nástroj Odoslať do OneNote. Vďaka nemu je import rôznych informácií 
z iných programov a súborov do poznámok jednoduchší než kedykoľvek predtým. 
 

Začnite tak, že zobrazíte to, čo chcete zachytiť. Môže ísť napríklad o cestovný plán 
v Internet Exploreri alebo graf v excelovom tabuľkovom hárku. 
 
Prepnite na OneNote a potom kliknite na kartu Vložiť > Výrez obrazovky. Keď 
obrazovka stmavne a OneNote zmizne, časť obrazovky, ktorú chcete zachytiť, 
vyberte myšou. 
 
Keď uvoľníte tlačidlo myši, obrázok vybratej oblasti obrazovky sa odošle do 
OneNotu, kde ho môžete v poznámkach premiestniť na požadované miesto 
alebo môžete zmeniť jeho veľkosť. 

Pomocou tohto nástroja môžete vytvoriť výrez obrazovky bez prepínania 
medzi aplikáciami, môžete do poznámok importovať celé webové stránky 
či dokumenty alebo môžete vytvoriť rýchle poznámky, ktoré sa automaticky 
začlenia do poznámkového bloku. 
 
V nástroji Odoslať do OneNote môžete kliknúť na príkazové tlačidlá alebo 
použiť klávesové skratky, ktoré sú zobrazené v zátvorkách vedľa každého 
príkazu (stlačením klávesu S napríklad vytvoríte výrez obrazovky). 
 
Použitie nástroja Odoslať do OneNote je voliteľné, čo znamená, že ho môžete 
počas práce na výskumnom projekte nechať zapnutý a keď ho nebudete 
potrebovať, znova ho vypnete.



Spolupráca s používateľmi, ktorí nemajú 
OneNote 2013 
V tabuľke nižšie uvádzame niekoľko skutočností, na ktoré by ste mali pamätať pri zdieľaní 
súborov alebo vymieňaní si súborov s ľuďmi, ktorí používajú staršiu verziu OneNotu.

Vo OneNote 2013... Čo sa stane? Čo mám urobiť?

Otvoríte poznámkový 
blok vytvorený vo 
OneNote 2007.

Poznámkový blok sa otvorí vo OneNote 2013, ale v záhlaví jeho 
okna sa zobrazí reťazec [Režim kompatibility]. Tento reťazec 
vás informuje, že poznámkovýblok je aktuálne uložený v staršom 
formáte súboru, ktorý nedokáže rozpoznať novšie funkcie, 
ako napríklad matematické rovnice, prepojené poznámky, 
viacúrovňové podstrany, vytváranie verzií a Kôš poznámkového 
bloku. 
 
Ak chcete používať všetky funkcie dostupné vo OneNote 2013, 
bude potrebné skonvertovať poznámkový blok na najnovší 
formát súboru.

Pred konverziou staršieho poznámkového bloku na najnovší formát súboru 
porozmýšľajte, či nepotrebujete spolupracovať s ľuďmi, ktorí stále používajú 
OneNote 2007. Ak áno, mali by ste pokračovať v režime kompatibility. 
 
Ak nikto z ľudí, s ktorými zdieľate poznámky, nepoužíva OneNote 2007, 
najvhodnejšie je skonvertovať poznámkový blok na najnovší formát. 
Kliknete na položky Súbor > Informácie, a potom kliknite na tlačidlo 
Nastavenie vzťahujúce sa na poznámkový blok, ktorý chcete skonvertovať. 
Kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na tlačidlo Skonvertovať 
na 2010-2013.

Otvoríte poznámkový 
blok vytvorený vo 
OneNote 2010.

Poznámkový blok sa otvorí vo OneNote 2013 bez akýchkoľvek 
funkčných obmedzení.

Nie je potrebná žiadna konverzia formátu súboru. Poznámkové bloky 
vytvorené vo formáte OneNotu 2010 a OneNotu 2013 je možné zdieľať 
a spoločne používať bez akejkoľvek konverzie.

Skonvertujete poznámkový 
blok na formát programu 
OneNote 2007.

Skonvertovaním poznámkového bloku na formát OneNotu 
2007 sa vypnú novšie funkcie dostupné vo OneNote 2013 
(vrátane matematických rovníc, prepojených poznámok, 
viacúrovňových podstrán, vytvárania verzií a Koša 
poznámkového bloku), poznámkový blok ale bude možné 
zdieľať s ľuďmi, ktorí ešte stále používajú OneNote 2007.

Po skonvertovaní poznámkového bloku z formátu OneNotu 2013 na starší 
formát OneNotu 2007 nezabudnite skontrolovať strany, na ktorých ste mohli 
použiť novšie funkcie, ako sú matematické rovnice, prepojené poznámky 
a viacúrovňové podstrany. Obsah, ktorý bol vytvorený pomocou novších 
funkcií, nemusí byť po skonvertovaní poznámkového bloku na formát 
OneNotu 2007 viditeľný a nemusí sa dať upravovať.


