
 
Všetko potrebné vždy poruke  
Kliknutím na ľubovoľnú kartu na páse s nástrojmi 
zobrazíte jej tlačidlá a príkazy.

 
Použitie kontextových kariet  
Niektoré karty na páse s nástrojmi sa zobrazujú len vtedy, keď sú potrebné. Keď napríklad vložíte 
alebo vyberiete obrázok, zobrazí sa karta Nástroje obrázka – Formát.

 
Správa prezentácií  
Ak chcete otvoriť, uložiť, tlačiť 
alebo spravovať prezentácie, 
kliknite na kartu Súbor.

 
Použitie tably na 
formátovanie 
Túto užitočnú tablu použite na 
formátovanie obrázkov, videa, 
grafických prvkov SmartArt, 
tvarov a ďalších objektov.

 
Priblíženie a vzdialenie  
Obsah snímky priblížite alebo 
vzdialite posunutím tohto 
jazdca doľava alebo doprava.

 
Zobrazenie ďalších možností 
Kliknutím na túto šípku zobrazíte ďalšie 
možnosti v dialógovom okne.

 
Zobrazenie požadovaného 
obsahu  
Prepínajte rôzne zobrazenia 
a zobrazte alebo skryte 
poznámky a komentáre.

 
Potrebujete viac miesta? 
Kliknutím sem alebo stlačením 
klávesov CTRL + F1 skryjete 
alebo zobrazíte pás s nástrojmi.

 
Získanie pomoci  
Kliknite sem alebo stlačte 
kláves F1.

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



 
Vyhľadanie šablón a motívov online 
Na vyhľadanie šablón a motívov online na lokalite Office.com 
zadajte do vyhľadávacieho poľa príslušné kľúčové slová.

 
Použitie najobľúbenejších motívov 
Na vytvorenie ďalšej prezentácie použite vstavaný motív. Vstavané motívy sú 
vhodné pre prezentácie zobrazované na širokouhlých (16:9) aj na štandardných 
(4:3) obrazovkách.

 
Otvorenie poslednej 
prezentácie 
Táto časť umožňuje jednoduchý 
prístup ku všetkým naposledy 
otvoreným prezentáciám.

 
Vytvorenie úplne novej 
prezentácie 
Novú prezentáciu môžete 
spustiť kliknutím na možnosť 
Prázdna prezentácia.

 
Výber kategórie šablóny 
Na vyhľadanie niektorých najpopulárnejších powerpointových 
šablón kliknite na kategórie šablón zobrazené pod 
vyhľadávacím poľom.

 
Vyhľadanie ďalších súborov 
Prehľadávaním môžete vyhľadať 
prezentácie a iné súbory uložené 
v počítači alebo v cloude.

 
Variácie motívov 
Po výbere motívu PowerPoint 
zobrazí varianty s rôznymi 
paletami farieb a písmami.

 
Prihlásenie do balíka Office 
Prihláste sa do svojho konta 
a získate prístup k súborom, 
ktoré ste uložili do cloudu, 
z ľubovoľného miesta.

Príručka so stručným návodom 
Keď prvýkrát otvoríte PowerPoint 2013, zobrazí sa niekoľko možností ako začať – použitím šablóny, motívu, 
posledného súboru alebo prázdnej prezentácie.



Získanie pomoci 
v PowerPointe 2013 
 
 
Ak ste používali staršie verzie PowerPointu, určite vás zaujíma, kde 
v PowerPointe 2013 nájdete konkrétne príkazy.  
 
K dispozícii je množstvo bezplatných zdrojov informácií o PowerPointe 2013 vrátane 
školiacich kurzov, tém Pomocníka a videí určených pre nových používateľov, ako 
aj návodov na vykonávanie základných úloh. Tieto materiály nájdete kliknutím na 
tlačidlo Pomocníka pre PowerPoint (tlačidlo s otáznikom) v pravom hornom rohu 
okna PowerPointu. 

Vytvorenie vlastných kariet 
a skupín na páse s nástrojmi 
 
 
Na páse s nástrojmi si môžete vytvoriť vlastné karty a skupiny tlačidiel s príkazmi, 
ktoré si vyberiete. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kartu alebo skupinu 
na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.  

Ako ďalší krok pridajte príkazy v okne Možnosti programu PowerPoint. Môžete 
napríklad vytvoriť kartu s názvom Často používané a potom do vlastnej skupiny 
na tejto karte pridať niektoré z príkazov, ktoré používate najčastejšie.  
 
Ak urobíte chybu, pomocou tlačidla Obnoviť môžete obnoviť predvolené 
(výrobné) nastavenia.  
 
Niektoré staršie príkazy PowerPointu síce nie sú na páse s nástrojmi zobrazené, no 
sú stále k dispozícii. V dialógovom okne Možnosti programu PowerPoint kliknite 
na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v zozname Oblasť výberu 
príkazov vyberte položku Príkazy, ktoré nie sú na páse s nástrojmi. Vyhľadajte 
požadované príkazy a pridajte ich na vlastnú kartu alebo do vlastnej skupiny na 
páse s nástrojmi.



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

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

Otvoriť, uložiť, tlačiť, zdieľať, odoslať, exportovať, konvertovať alebo zabezpečiť 
súbory

Súbor Zobrazenie Backstage (kliknite na príkazy na ľavej table).

Pridať snímky, použiť rozloženie, zmeniť písma, zarovnať text alebo použiť rýchle 
štýly

Domov Skupiny Snímky, Písmo, Odsek, Kreslenie a Úpravy.

Vložiť tabuľky, obrázky, tvary, grafické prvky SmartArt, objekty WordArt, grafy, 
komentáre, hlavičku a pätu, video alebo zvuk

Vložiť Skupiny Tabuľky, Obrázky, Ilustrácie, Komentáre, Text a Médiá.

Použiť motív, zmeniť farbu motívu, zmeniť veľkosť alebo pozadie snímky či 
pridať vodotlač

Návrh Skupiny Motívy, Varianty alebo Prispôsobiť.

Použiť prechod alebo upraviť jeho časovanie Prechody Skupiny Prechod a Časovanie.

Použiť animáciu alebo upraviť jej časovanie Animácie Skupiny Animácia, Rozšírená animácia a Časovanie.

Spustiť prezentáciu, nastaviť prezentáciu, určiť monitory na použitie zobrazenia 
pre prezentujúceho

Prezentácia Skupiny Spustiť prezentáciu, Nastaviť a Monitory.

Skontrolovať pravopis, zadať a revidovať komentáre alebo porovnať prezentácie Revízia Skupiny Korektúra, Komentáre a Porovnať.

Zmeniť zobrazenia, upraviť zobrazenie predlohy, zobraziť mriežky, vodiace čiary 
a pravítka, priblížiť zobrazenie, prepínať okná PowerPointu a použiť makrá

Zobraziť Skupiny Zobrazenia prezentácií, Zobrazenia predlohy, Zobraziť, Lupa, 
Okno a Makrá.



Prístup k najčastejšie 
používaným príkazom  
 
 
Panel s nástrojmi Rýchly prístup v ľavom hornom rohu okna PowerPointu je 
skvelým miestom na pridanie tlačidiel, ktoré urýchlia prístup k najčastejšie 
používaným príkazom. 
 
Kliknutím na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa panela s nástrojmi Rýchly 
prístup môžete pridať alebo odstrániť príkazy uvedené v kontextovej ponuke. 

Intuitívne nástroje na dosah 
ruky 

 
 
Všimnite si, že niektoré karty pása s nástrojmi 
sa zobrazia a znova zmiznú podľa toho, čo 
práve robíte. 
 
Keď napríklad vložíte alebo vyberiete video, 
automaticky sa zobrazia karty Nástroje 
videí: Prehrať a Formát. Zobrazia sa, 
aby ste mohli použiť formátovanie alebo 
nastaviť možnosti prehrávania videa. Tieto 
typy kontextových kariet sa zobrazia vždy, 
keď vložíte alebo vyberiete obrázok, graf, 
tabuľku, objekt WordArt alebo ľubovoľný 
iný objekt. 
 
Keď pracujete so snímkou a kliknete pravým 
tlačidlom myši na jej pozadie, zobrazí sa 
ponuka s možnosťami na vykonávanie 
rôznych úloh. 
 
Podobne sa tiež vždy, keď začnete vykonávať 
rôzne úlohy spojené s textom, ako je napríklad 
zväčšenie odsadenia odrážky alebo použitie 
tučného písma, zobrazí minipanel s nástrojmi.

Ak príkaz, ktorý chcete pridať, nie je v zozname uvedený, prepnite na páse 
s nástrojmi na kartu, na ktorej sa nachádza príslušné tlačidlo, a kliknite naň pravým 
tlačidlom myši. V kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať na panel 
s nástrojmi Rýchly prístup.  



Zmeny v motívoch  
 
 
Keď použijete vstavaný motív a chcete zmeniť farby a písma, môžete si vybrať 
niektorý z variantov motívu na úvodnej obrazovke alebo na karte Návrh. 

Nová predvolená veľkosť snímky 
 
 
Mnoho svetových televíznych staníc a mnoho videí začalo používať širokouhlý 
formát a formát HD, preto sa tento trend prejavil aj v PowerPointe. 
V predchádzajúcich verziách mali snímky pomer strán 4:3. V PowerPointe 2013 je 
novým predvoleným formátom pomer strán 16:9, toto nastavenie však môžete 
zmeniť na karte Návrh. 
 
Ak pracujete so snímkami v starších verziách PowerPointu alebo prezentujete na 
starších monitoroch a projektoroch, pomer strán snímok bude pravdepodobne 
vhodné prepnúť späť na nastavenie 4:3. Tento pomer strán nastavíte v časti 
Návrh > Veľkosť snímky výberom možnosti 4:3, nastaviť ale môžete aj 
ľubovoľnú vlastnú veľkosť.

Ak sa vám žiadna kombinácia nepáči, farby, písma a efekty motívu môžete zmeniť 
v zobrazení predlohy snímky.  
 
Kliknite a položky Zobraziť > Predloha snímky a v skupine Pozadie uvidíte 
možnosti Farby, Písma a Efekty. 



Nastavenie zobrazenia pre 
prezentujúceho je automatické 
 
 
Ak ste používali zobrazenie pre prezentujúceho v predchádzajúcich verziách 
PowerPointu, mohli sa pri jeho nastavení vyskytnúť problémy. V PowerPointe 2013 
sú tieto problémy odstránené a použitie tohto zobrazenia je podstatne 
jednoduchšie. 
 
Stačí pripojiť projektor alebo monitor a PowerPoint automaticky použije správne 
nastavenia. Ak však potrebujete, môžete medzi monitorom a projektorom prepínať 
aj manuálne. 
 
Všimnite si, že na zobrazenie pre prezentujúceho už nepotrebujete viacero 
monitorov. Teraz si môžete vyskúšať prezentáciu v zobrazení pre prezentujúceho 
a používať jeho nástroje na jednom monitore aj bez nutnosti pripojenia ďalších 
zariadení.

PowerPoint v dotykových 
zariadeniach 
 
 
PowerPoint 2013 môžete teraz používať aj v dotykových zariadeniach 
s Windowsom 8. Použitím typických dotykových gest ako potiahnutie, ťuknutie, 
posúvanie a priblíženie získate mnoho spôsobov ovládania prezentácie.



Uloženie prezentácií do cloudu  
 
 
Cloud (mrak) sa podobá na ukladací priestor súborov na oblohe. Môžete sa 
k nemu dostať vždy, keď ste online. Ak veľa cestujete alebo sa pravidelne presúvate 
z miesta na miesto a potrebujete neustály prístup k súborom, zvážte ich uloženie 
do cloudu. 
 
OneDrive je bezplatná cloudová online služba, v ktorej môžete bezpečným 
spôsobom súbory ukladať a zdieľať s ostatnými. Na prihlásenie do služby OneDrive 
vám stačí bezplatné konto Microsoft.

Prihlásenie do balíka Office 
 
 
Ak chcete ukladať a zdieľať súbory v cloude, prihláste sa do balíka Microsoft Office.  
 
V PowerPointe alebo v ľubovoľnej inej aplikácii balíka Office pohľadajte svoje meno 
v pravom hornom rohu pása s nástrojmi. Po prihlásení si môžete zmeniť profil alebo 
prepínať medzi kontami. 



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

V PowerPointe 2013... Čo sa stane? Čo mám urobiť?

Otvoríte prezentáciu 
vytvorenú v PowerPointe 2007 
alebo staršej verzii.

V záhlaví okna PowerPointu 2013 sa zobrazí reťazec [Režim kompatibility]. 
Tento reťazec vás informuje, že je prezentácia aktuálne uložená v staršom formáte 
súboru, ktorý nedokáže rozpoznať novšie funkcie, ako napríklad vložené video, 
nové efekty prechodov, sekcie a ďalšie funkcie. 

Ak chcete používať všetky funkcie dostupné v PowerPointe 2013, bude potrebné 
zmeniť prezentáciu na najnovší formát súboru.

Môžete pokračovať v režime kompatibility. Ak však nikto z ľudí, 
s ktorými zdieľate prezentáciu, nepoužíva PowerPoint 2007 ani 
jeho staršiu verziu, najvhodnejšie je zmeniť súbor na najnovší 
formát.  

Ak chcete zmeniť súbor, kliknite na položku Súbor > 
Informácie > Konvertovať.

Uložíte prezentáciu ako súbor 
programu PowerPoint 2013.

Ak si váš kolega otvorí prezentáciu PowerPointu 2013 v PowerPointe 2007 alebo 
staršom, zobrazí sa mu výzva s prepojením na stiahnutie bezplatného balíka 
Compatibility Pack. Balík Compatibility Pack je potrebný na otvorenie prezentácií 
v novom formáte a prácu s nimi. Ak ste v prezentácii použili nové funkcie alebo 
formátovanie PowerPointu 2013, kolegovi, ktorý používa PowerPoint 2007 alebo 
staršiu verziu, sa zobrazí upozornenie na nepodporované funkcie.

Pred zdieľaním prezentácie PowerPointu 2013 s kolegami, ktorí 
používajú staršie verzie PowerPointu, spustite nástroj Kontrola 
kompatibility. Kompatibilitu v PowerPointe 2013 skontrolujete 
kliknutím na položky Súbor > Informácie > Overiť výskyt 
problémov > Skontrolovať kompatibilitu.  
Nástroj zobrazí informácie o tom, ktoré nové funkcie 
PowerPointu 2013 nie sú v starších verziách podporované. 
Následne sa môžete rozhodnúť, či dané funkcie odstránite, aby sa 
v starších verziách PowerPointu nezobrazovali upozornenia.

Uložíte prezentáciu ako súbor 
programu PowerPoint 2007 
alebo staršej verzie.

Ak kolega otvorí prezentáciu v PowerPointe 2007 alebo staršej verzii, súbor sa 
otvorí normálne a nebude sa vyžadovať žiadny balík Compatibility Pack.  

Ak ste v prezentácii použili nové funkcie alebo formátovanie PowerPointu 2013, 
kolegovi sa zobrazia upozornenia na nepodporované funkcie, v súbore sa 
nemusia zobraziť nové funkcie alebo formátovanie, prípadne sa nemusia dať 
upraviť niektoré objekty.

Nemusíte vykonať žiadne ďalšie kroky.  

Keď súbor uložíte vo formáte súboru staršej verzie PowerPointu, 
automaticky sa spustí nástroj Kontrola kompatibility a upozorní 
vás na všetky nepodporované funkcie.


