
Prispôsobenie
Prispôsobte si Outlook. Vyberte iné farebné schémy či pozadia 
a zosynchronizujte ich aj so svojimi ďalšími počítačmi.

Vyhľadávanie
Môžete prehľadať priečinok, podpriečinky alebo dokonca 
iné poštové schránky.

Spravovanie úloh so správami v Zozname správ
Kategorizujte, označte príznakom alebo odstráňte správy priamo 
tam, kde sú – v Zozname správ.

Zobrazenie Backstage
Kliknutím na kartu Súbor 
otvoríte zobrazenie Backstage, 
kde môžete pridať konto alebo 
zmeniť nastavenia.

Viac vykonanej práce vďaka 
panelu s úlohami
Panel s úlohami zobrazuje 
tabuľku dátumov, vaše 
plánované činnosti, ľudí 
a zoznam úloh.

Tabla Ľudia
Pozrite si podrobnosti o všetkých 
ľuďoch v riadkoch Komu, Od 
alebo Kópia jednotlivých správ. 

Odpovedanie z tably 
na čítanie
Odpovedajte a preposielajte 
priamo z tably na čítanie. 
Rovnako tiež môžete z tably na 
čítanie napísať odpoveď.

Náhľad
Pozrite si rýchle zobrazenie 
častí Kalendár, Ľudia a Úlohy. 
Môžete tu dokonca vidieť aj 
nadchádzajúce plánované 
činnosti.

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



Najskôr to najdôležitejšie: 
Pridanie konta
Pred samotným odoslaním alebo prijatím správ je potrebné pripojiť e-mailové 
konto. Ak vaša spoločnosť používa Microsoft Exchange, Outlook 2013 sa pokúsi 
nastaviť e-mailové konto automaticky. 

Ak používate internetové e-mailové služby (napríklad Hotmail, Gmail alebo Yahoo!), 
na nastavenie konta zadajte svoje meno, e-mailovú adresu a heslo.

Zmena motívu balíka Office
 

Dizajn balíka Office 2013 sme zmenili tak, aby bol jeho vzhľad čistý a prehľadný 
vzhľad, podobne ako prázdny hárok papiera. Ak chcete lepšie odlíšiť rôzne oblasti 
Outlooku, môžete zmeniť motív balíka Office.

Kliknite na položky Súbor > Konto balíka Office a v nastaveniach zmeňte farebnú 
schému balíka Office 2013 pre všetky svoje počítače. Prípadne môžete použiť okno 
Outlook – možnosti a zmeniť farbu motívu iba pre tento počítač. Na výber sú 
k dispozícii možnosti Biela, Svetlosivá alebo Tmavosivá.



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

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

Použiť v správach súpravu šablón alebo pozadia Súbor Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Pošta > Súprava šablón a písma. 
Na karte Osobné grafické efekty kliknite na tlačidlo Motív.

Odoslať automatické odpovede, keď ste mimo pracoviska Súbor V časti Informácie o konte kliknite na položky Automatické odpovede > 
Odosielať automatické odpovede a potom vyberte požadované možnosti 
(táto funkcia vyžaduje konto servera Microsoft Exchange Server).

Vložiť obrázok alebo obrázok ClipArt Vložiť V novej e-mailovej správe prejdite do skupiny Ilustrácie a potom kliknite 
na niektorú z týchto možností: Obrázky, Obrázky online, Tvary, Grafické 
prvky SmartArt, Graf alebo Snímka obrazovky.

Spravovať e-mailové správy priradením pravidiel Domov V zobrazení Pošta kliknite na položky Premiestniť > Pravidlá.

Vložiť symbol alebo špeciálny znak Vložiť V novej e-mailovej správe kliknite na položky Symboly > Symbol.

Pridať dni voľna do kalendára Súbor Kliknite na položky Možnosti > Kalendár. V časti Možnosti kalendára 
kliknite na tlačidlo Pridať dni voľna.

Zdieľať kalendár Domov V zobrazení Kalendár v skupine Zdieľať kliknite na položky Odoslať 
kalendár e-mailom, Zdieľať kalendár (táto funkcia vyžaduje konto 
servera Microsoft Exchange Server) alebo Publikovať online.



Naplánovanie schôdze cez Lync
Stretnite sa osobne alebo si ušetrite cestu a stretnite sa online 
cez Lync 2013.

Zohľadnenie počasia
Pozrite si predpoveď pre svoje mesto a až pre štyri ďalšie mestá. 
Pri plánovaní stretnutia mimo mesta budete vedieť, čo si zbaliť.

Náhľad
Podržte kurzor nad stretnutím 
alebo plánovanou činnosťou 
a zobrazia sa podrobnosti.

Zobrazenie kalendárov 
iných ľudí
Rýchlo zistite, kedy je najlepšie 
naplánovať stretnutie s ostatnými.

Pošta nie je ani spolovice taká dôležitá 
Komunikácia áno, rovnako ako váš čas. V Outlooku 2013 je aktualizovaný spôsob 
spravovania času, ľudí a úloh.



Vytvorenie podpisu e-mailu
 

Ak chcete vytvoriť nový podpis e-mailu, postupujte takto: 

1.  Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Pošta. V časti Vytváranie správ kliknite 
na tlačidlo Podpisy. 

2.  Na karte Podpis e-mailu kliknite na tlačidlo Nový a potom zadajte názov podpisu.
3.  Do poľa Upraviť podpis napíšte text podpisu a potom ho pomocou vstavaných 

nástrojov naformátujte.
 

Automatické pridanie podpisu 
do správ
 

Ak chcete, aby sa do nových e-mailových správ automaticky pridával podpis, 
postupujte takto:

1.  V ľubovoľnom zobrazení kliknite na položky Súbor > Možnosti > Pošta. 
V časti Vytváranie správ kliknite na tlačidlo Podpisy.

2.  V časti Vyberte predvolený podpis vyberte podpis pre pole Nové správy. 
Ak chcete, vyberte iný podpis pre Odpovede alebo preposlania. 

3.  Ak chcete manuálne pridať podpis do novej správy, v okne novej správy na 
karte Správa v skupine Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom kliknite 
na požadovaný podpis.

Ak ste už podpis vytvorili, môžete ho skopírovať z niektorej zo svojich odoslaných 
správ a prilepiť ho sem.


