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Hlavné zásady
Nový Office – nová verzia balíka Office prichádza na trh na prelome 
rokov 2012 a 2013 v podobe služby – predplatného Office 365 ako aj 
v podobe klasických krabíc Office 2013.

Office 365 je služba – používateľ sa prihlási do svojho konta 
Microsoft v cloude. Tu má uložené svoje súbory v službe SkyDrive 
alebo SkyDrive Pro1, ktoré môže upravovať v aplikáciách Office 
Web Apps. Ak má k svojmu kontu Microsoft aktivované predplatné 
Office, môže si stiahnuť inštaláciu do počítača (PC alebo Mac). Tak 
získa širšie možnosti úprav a nezávislosť od pripojenia na Internet. 
Office v podobe služby bude priebežne aktualizovaný a ďalej 
preto stráca význam označovanie jeho verzií.

Office 365 je pre každé zariadenie – jeden používateľ môže 
súčasne používať Office až v 5 počítačoch typu PC alebo Mac 
a 5 mobilných zariadeniach (tablet, telefón). Office je k dispozícii 
pre platformy Windows 7 a 8, Windows Phone 7.5 a novšie, 
Windows RT, Mac OS, Symbian a ďalšie platformy. Office je 
navrhnutý pre zariadenia klasické aj dotykové, pre zariadenia 
typu all-in-one a aj pre zariadenia s veľkým displejom.

Office 365 umožňuje roaming – používateľove nastavenia 
a dokumenty „cestujú“ s používateľom všade tam, kde je prístup na 
Internet.
Licencovanie Office 365 sa neposkytuje zariadeniam, ale 
používateľom. Používateľ môže používať Office v 5+5 zariadeniach, 
ktoré môže kedykoľvek meniť. Nielen používateľove dokumenty, ale 
aj všetky ďalšie nastavenia sú uložené v cloude 
a automaticky používateľovi prispôsobia Office v práve používanom 
zariadení. Popri ukladaní dokumentov v cloude je vždy 
zachovaná možnosť uložiť si všetky dokumenty lokálne do PC 
alebo Mac.

1 SkyDrive Pro, ukladací priestor pre pracovné dokumenty. Používateľ sa musí prihlásiť 
pomocou svojho konta Office 365 alebo pomocou svojho konta podnikovej siete so 
serverom SharePoint. 



Porovnanie balíkov Office 365 a Office 2013

Office 365 Krabicový Office 2013

Inštaluje sa stiahnutím 
z lokality www.office365.com 
(www.office.com/myaccount2) 
technológiou Klikni a spusti3 

Inštaluje sa stiahnutím 
z lokality www.office.com/setup 
technológiou Klikni a spusti3

Využívanie služby SkyDrive 
alebo SkyDrive Pro na ukladanie 
používateľských nastavení 
a dokumentov

Využívanie služby SkyDrive 
alebo SkyDrive Pro na ukladanie 
používateľských nastavení 
a dokumentov

Licencované na používateľa Licencované na zariadenie

Office na požiadanie – 
možnosť dočasnej inštalácie 
plného balíka Office do 
ľubovoľného počítača, podľa 
aktuálnej potreby používateľa

Office na požiadanie nie je 
k dispozícii

Možnosť inštalácie až do 
5 počítačov PC alebo Mac 
a 5 mobilných zariadení 
(tablet, telefón)

Inštalácia do 1 zariadenia, nedá 
sa preniesť

Možnosť inštalácie do 
množstva platforiem. 
Obsahuje práva na komerčné 
používanie balíka Office vo 
všetkých podporovaných 
platformách.

Podpora jednej platformy

Možnosť inštalácie ľubovoľnej 
jazykovej verzie

Inštalácia jednej zakúpenej 
jazykovej verzie

Automatická priebežná 
inovácia. Zákazník môže 
odložiť dátum inovácie až 
o 1 rok.

Nie je právo na inováciu

Predplatné ročné, alebo 
mesačné (len cez Internet)

Jednorazový nákup licencie

2 Pre Office 365 pre domácnosti a Office 365 pre študentov. 
3 Využíva preferenčný prenos prúdu údajov na pozadí (preferenčné sťahovanie kódu pre 
aplikácie, s ktorými používateľ už pracuje) a aplikačnú virtualizáciu (nový Office sa dá spustiť 
paralelne s existujúcou staršou verziou balíka Office v rovnakom počítači). 



Nové spôsoby distribúcie – inštalačný balíček Office sa distribuuje 
elektronicky, v maloobchode je však potrebné zakúpiť krabicu 
obsahujúcu kód Product Key a inštrukcie na stiahnutie balíka Office. 
Ročné predplatné služieb Office 365 bude možné zakúpiť aj ako 
multilicenčnú zmluvu.4 
Jednotná skúsenosť – aplikácie Office v zariadeniach rôznych 
platforiem a rôznych veľkostí majú podobné používateľské 
prostredie aj spôsob ovládania. Bez ohľadu na to, kde používateľ 
pracuje s balíkom Office – PC, tablet, telefón, prehľadávač – všade sa 
používa jednotný formát súborov a nevznikajú tak problémy 
s prácou na jednom dokumente v rôznych typoch zariadení.

Systémové požiadavky
Pre počítače PC

• Windows® 7 alebo Windows 8, 32-bitový alebo 64-bitový 
operačný systém

• Procesor s frekvenciou 1 GHz a podporou technológie SSE2
• 2 GB pamäte RAM 
• 2 GB voľného miesta na pevnom disku
• Rozlíšenie obrazovky 1 366 × 768

Pre počítače Macintosh s procesorom Intel

• Mac OS X verzie 10.5.8 alebo novšej
• 1 GB pamäte RAM 
• 2,5 GB voľného miesta na pevnom disku formátu HFS+
• Rozlíšenie obrazovky 1 280 × 800 alebo vyššie
• Prehľadávač Safari 5 alebo novší

4 Výhody pre zákazníka aj predajcu: zákazník nakupuje za eurá od miestneho predajcu 
spoločnosti Microsoft; predajca môže predať predplatné so svojou obchodnou maržou



Hlavné novinky
v aplikáciách Office 2013
Novinky spoločné všetkým alebo viacerým aplikáciám
• Personalizácia – po prihlásení balíka Office ku kontu má 

používateľ k dispozícii svoje súbory, priečinky, šablóny, záložky, 
ale aj grafické prostredie balíka Office, používateľské slovníky, 
inštalované jazykové nástroje a pripojenia k sociálnym sieťam.

• Optimalizácia pre tablety – dotykový režim zmení grafické 
používateľské prostredie tak, aby ho bolo možné lepšie ovládať 
dotykom. Režim celej obrazovky umožňuje využívať celú plochu 
displeja na dokument.

• Komentáre – v aplikáciách Word a PowerPoint sú komentáre 
prepracované do podoby diskusných vlákien.

• Vkladanie online obrázkov a videí doplnilo možnosť vkladania 
obrázkov ClipArt.

• Simultánna práca – Word, OneNote a PowerPoint a všetky 
aplikácie Office Web Apps podporujú súčasnú prácu používateľov 
na jednom dokumente.

• Čisté grafické používateľské prostredie – umožňuje sústrediť 
sa na „to dôležité“, pás kariet je implicitne skrytý, nástroje sa 
zobrazujú vo vhodnom kontexte, využíva sa zobrazovanie 
informácií a nástrojov až pri pohybe myši nad objektom záujmu, je 
posilnená úloha miestnych ponúk a minipanelov nástrojov.

• Animácia – všetky zmeny tvarov, ku ktorým dochádza pri práci 
v aplikáciách, sú animované.

• Formátovanie – nový prehľadný panel pre formátovacie nástroje 
vo všetkých aplikáciách Office.

• Sociálne siete – aplikácie Office sa dajú pripojiť k sociálnym 
sieťam (Facebook, LinkedIn a ďalšie), SharePoint Online v rámci 
služieb Office 365 podporuje vnútropodnikové sociálne siete.

Vybraté novinky aplikácií
• Word – otváranie a úprava súborov PDF.
• Excel – PowerView, nový typ súhrnnej interaktívnej zostavy, v ktorej 

je možné zobraziť kontingenčnú tabuľku, filtre, grafy a obrázky.
• PowerPoint – automatické nastavenie rozlíšenia monitora aj 

projektora na prezentovanie a nové intuitívne zobrazenie pre 
prednášajúceho.

• OneNote – živé náhľady na vložené súbory Excel a Visio 
a pridanie nástrojov na úpravu tabuliek.

• Outlook – webové e-mailové kontá môžu byť pripojené pomocou 
protokolu Active Sync, ktorý podporuje používanie a zdieľanie 
kalendárov, kontaktov a úloh.

Nový Office a ďalšie novinky si možno poprezerať na 
www.office.com/preview. 



Office 2013 určený 
domácnostiam  
a malým podnikom

Krabica s kódom Product Key Multilicencia

Office 
2013 pre 

domácnosti

Office 2013 
pre podniky

Office 
2013 pre 

profesionálov

Office 
Standard 

2013

Office 
Professional 

Plus 2013

Word ● ● ● ● ●

Excel ● ● ● ● ●
PowerPoint ● ● ● ● ●
OneNote ● ● ● ● ●
Outlook5 ● ● ● ●
Publisher ● ● ●
Access ● ●
Lync ●
InfoPath ●
Skupinové politiky ● ●
Hromadná aktivácia ● ●
Terminálové služby ● ●

Aplikačná telemetria ●

Súlad so zákonmi & 
podpora archívu ●

Analytické nástroje ●
Typ licencie Neprenosná, na zariadenie Prenosná, na zariadenie

Užívacie práva Nekomer-
č né Komerčné

Počet inštalácií v PC 1 2

Právo na komerčné 
využívanie Windows 
8 Apps (Office MX) 
a balíka Office 2013 
RT pre domácnosti

Neobsahuje Obsahuje

Právo na komerčné 
využívanie aplikácií 
Office Web Apps

Neobsahuje Obsahuje

Podpora 90 dní* Poskytuje predajca

* Podporu poskytuje zákaznícke centrum spol. Microsoft počas prvých 90 dní od dátumu 
aktivácie produktu.

Upozornenie: Krabica s kódom Product Key neobsahuje médium, 
Office sa inštaluje z lokality www.office.com/setup, na prístup k tejto 
lokalite používateľ použije kód Product Key zo zakúpenej krabice.

5 Business Contact Manager pre Outlook 2013 je k dispozícii na bezplatné stiahnutie 
z lokality Office Obchod pre všetkých používateľov Outlooku 2013 bez ohľadu na typ licencie. 



Office 365 určený 
domácnostiam, študentom 

Office 
365 pre 

študentov6

Office 
365 pre 

domácnosti

Office 
365 Small 
Business

Office 
365 Small 
Business 
Premium

Cieľová skupina VŠ študenti Domácnosti Podniky do 10 zamestnancov
Konzola správcu IT Nie je Základná správa

Technická podpora Telefonická podpora 
pre inštaláciu Základná telefonická podpora

Volania cez Skype 
do pevných a mo-
bilných sietí

60 minút mesačne

Navyše 20 GB 
Sky Drive ● ●

Exchange Online Plán 1 Plán 1
SharePoint Online Plán 1 Plán 1
Lync Online Plán 2 Plán 2
Office Web Apps ● ● ● ●

Aplikácie Office Office pre profesionálov Office pre 
profesionálov

Inštalácia (nasa-
denie) Klikni a spusti

Počet inštalácií 
balíka Office v PC/ 
Macu

2 5 0 5

Počet inštalácií 
balíka Office v mo-
bilnom zar.

2 5 0 5

Užívacie práva

Len pre 1 
študenta/za-

mestnanca VŠ, 
nekomerčné 

použitie

Pre všetkých
členov 

domácnosti, 
nekomerčné 

použitie

Max. 25 používateľov

Predplatné 
minimálne na 4 roky Mesiac

Upozornenie: Office 365 pre študentov a Office 365 pre domácnosti 
obsahujú aplikácie balíka Office pre profesionálov – Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Outlook, Access a Publisher. Office 365 
Small Business Premium obsahuje okrem toho ešte Lync, InfoPath 
a SharePoint Designer (na úpravu lokalít SharePoint 
a tvorbu pracovných postupov).

6 Na aktiváciu predplatného je potrebné overenie štatútu VŠ študenta (alebo štatútu 
zamestnanca VŠ). Overenie prebieha prostredníctvom karty ISIC, e-mailovej adresy 
poskytnutej školou alebo kontaktovaním zákazníckeho centra spol. Microsoft.



Ako sa dá kúpiť predplatné služieb Office 365?

Office 
365 pre 

študentov6

Office 
365 pre 

domácnosti

Office 
365 Small 
Business

Office 
365 Small 
Business 
Premium

FPP/Krabica ● ● ●
Advisor ● ● 
Syndication ● ●

FPP – Fully Packaged Product, krabica s kódom Product Key; predajca 
spol. Microsoft kúpi od distribútora a predá zákazníkovi. Krabica 
obsahuje kód Product Key aktivujúci ročné predplatné. 
K dispozícii sú krabice pre 1, 5, 10 a 25 používateľov. Ak zákazník 
požaduje nákup predplatného na viac rokov vopred, predajca mu 
predá väčšie množstvo krabíc.

Advisor – zákazník kupuje predplatné služieb Office 365 od spol. 
Microsoft priamo s účasťou predajcu spol. Microsoft, tzv. poradcu 
pre predplatné. Poradca pre predplatné zvyčajne ponúka zákazníkovi 
ďalšie služby spojené s nasadením a správou služieb Office 365.

Syndication – syndikovaný partner spoločnosti Microsoft, zvyčajne 
telefónny operátor, predáva služby Office 365 v kombinácii 
s ďalšími svojimi službami, napr. pripojením na Internet.



Nová úloha kódu 
Product Key
Funkcia kódu Product Key sa mení z „kódu na inštaláciu balíka Office“ 
na kód, pomocou ktorého môžete k svojmu kontu Microsoft pripojiť 
zakúpenú licenciu na Office 2013 alebo zakúpené predplatné služby 
Office 365. Kód využijete len na vstup na lokalitu ww.office.com/setup 
(v prípade balíka Office 2013) alebo www.office365.com 
(v prípade služieb Office 365 pre firmy a organizácie) 
a www.office.com/myaccount (v prípade služieb Office 365 pre 
domácnosti a Office 365 pre študentov). Po použití môžete 
kód Product Key „zahodiť“, pretože Office je už „pripojený“ 
k používateľovmu kontu Microsoft.

Dôležité: Ku kontu Microsoft môže byť pripojené iba jedno 
predplatné. 
Ak máte napríklad k svojmu kontu pripojené predplatné služieb 
Microsoft Office 365 pre domácnosti a potom k tomu istému kontu 
Microsoft pripojíte ešte predplatné služieb Office 365 pre študentov, 
zmení sa vaše predplatné na predplatné služieb Office 365 pre 
študentov a nevyčerpané predplatné služieb Office 365 pre domácnosti 
sa prevedie na predplatné služieb Office 365 pre študentov.

Office 365 pre domácnosti môže využívať neobmedzený 
počet členov domácnosti. Ale len k jednému kontu Microsoft je 
„pripojené“ predplatné a len používateľ s týmto kontom, tzv. „správca 
predplatného“, môže inštalovať Office do ďalšieho zariadenia. Len 
„správca“ získa navyše 20 GB priestoru v službe SkyDrive a 60 minút 
volaní na pevnú linku v SR a zahraničí prostredníctvom služby Skype 
(za mesiac). Ostatní členovia domácnosti používajú už nainštalovaný 
Office tak, že sa z prostredia balíka Office prihlásia do svojho konta 
Microsoft (alebo môžu využívať konto správcu predplatného ako 
svoje spoločné konto domácnosti).

Používateľ, ktorý si kúpil Office 365, bude môcť kedykoľvek zo 
svojho konta inštalovať Office do ľubovoľného počítača alebo 
mobilného zariadenia počas platnosti predplatného. Predplatné je 
možné stále obnovovať.

Používateľ, ktorý si kúpil Office 2013, bude môcť kedykoľvek zo 
svojho konta Microsoft preinštalovať zakúpený balík Microsoft 
Office 2013, ale len v PC, v ktorom vykonal prvú inštaláciu 
a aktiváciu balíka Office. 



Office v počítačoch 
s Windows 8,  
Windows RT,  
Windows Phone
Aplikácie balíka Office v štýle Windows 8 Apps: V počítačoch 
s Windows 8 alebo Windows RT je možné používať aj aplikácie 
Office s označením MX7. Tieto majú odlišné používateľské rozhranie 
prispôsobené mobilným zariadeniam s dotykovým ovládaním. Aplikácie 
obsahujú licenciu iba na nekomerčné používanie, ale Office 365 
a multilicencia Office 2013 obsahujú právo na ich komerčné používanie.

Balík Office RT pre domácnosti8 je súčasťou zariadenia s Windows 
RT a je dostupná z prostredia Windows RT desktop. Obsahuje aplikácie 
Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Aplikácie využívajú možnosti 
energetických úspor, ktoré poskytuje architektúra ARM. Licencia 
dovoľuje iba nekomerčné používanie, ale Office 365 a multilicencia 
Office 2013 obsahujú právo na komerčné používanie balíka.

Office Mobile: Telefóny s OS Windows Phone obsahujú balík Office 
Mobile (Word, PowerPoint, OneNote, Excel). Office 365 a multilicencia 
Office 2013 obsahujú právo na komerčné používanie balíka Office 
Mobile.

Office na ďalších 
platformách
Office for Mac 2011 – zostáva súčasná verzia aj balíka, prechádza 
rebrandingom a inštalačný balíček sa distribuuje elektronicky.

Office Mobile – bude k dispozícii aj pre ďalšie mobilné platformy 
a tablety. Licencia bude umožňovať iba nekomerčné použitie. Office 
365 obsahuje právo na komerčné používanie, používatelia 
s multilicenciou Office 2013 si budú môcť práva na komerčné 
využívanie dokúpiť.

7 Microsoft bude postupne vyvíjať ďalšie aplikácie Office MX. Aplikácia OneNote MX (Metro 
Experience) je už dostupná na bezplatné stiahnutie z Windows Obchodu (Office Obchodu).
8 Windows RT podporuje aj aplikácie MX (pozor, softvér je súčasťou zariadenia
a používateľ nemá povolenie ho meniť. K zmenám dochádza pri aktualizáciách iniciovaných 
výrobcom).



Office 365
Small Business Premium)

 Prehľad poskytovaných služieb

Správa – Jedno 
webové prostredie 
na intuitívnu správu 
všetkých služieb Office 
365

• Pokročilá správa online serverov Exchange, SharePoint 
• a Online Protection for Exchange9

• Správa služieb Lync až na úroveň jednotlivých 
používateľov

• Správa licencií, predplatného a domén
• Správa používateľov a úloh správcov
• Správa externých prístupov
• Správa pripojených mobilných zariadení a mobilných 

prístupov
• Prístup k webovej a telefonickej podpore a online 

príručkám
• Tabuľa dodávok služieb s prehľadom plánovanej údržby
• Správa aplikačných doplnkov do balíka Office 

a SharePointu
Profesionálny e-mail 
a úlohy

• Schránka 25 GB pre používateľa
• Práca s tímovými e-mailovými schránkami
• Nová aplikácia Outlook Web App s podporou práce 

offline
• Možnosť pripojenia existujúcich kont (gmail, zoznam atď.)
• Distribučné skupiny a aliasy
• Pravidlá, správy o doručení, zásady uchovávania 

údajov, zapisovanie denníkov
• Audity, vyhľadávanie v schránkach a zadržanie 

e-mailov
• Federácia kalendárov medzi organizáciami 
• Správa mobilných zariadení

Zdieľaný kalendár • Plánovanie a vytváranie online schôdzí
• Plánovanie zdieľania spoločných zdrojov (zasadačky, 

autá atď.)
Ľudia a kontakty • Správa kontaktov používateľov, spolupracovníkov

• Správa kontaktov získaných zo sociálnych sietí
• Správa vlastných zoznamov kontaktov

Videokonferencie • Sledovanie prítomnosti účastníkov vďaka prepojeniu 
s ich kalendármi 

• Videokonferencie s galériou účastníkov v HD kvalite 
umožňujúce spoluprácu na diaľku 

• Lync Web App podporuje obraz aj hlas; pri 
prezentovaní 

• v PowerPointe aj vložené videá a animácie 
• Zdieľanie plochy, aplikácie, tabule, prezentácie; online 

prieskumy, zapisovanie poznámok v programe 
OneNote

• Možnosť odovzdania ovládania PC, napr. na vzdialenú 
pomoc

• Nahrávanie konverzácií, konferencií a prezentácií
• Federácia s verejnými službami Skype a Messenger
• Federácia s organizáciami používajúcimi Lync

Ukladací priestor  
SkyDrive Pro

• Dokumentová knižnica na ukladanie a zdieľanie 
vlastných pracovných dokumentov

• Synchronizuje sa s priečinkom vo Windows 
Prieskumníkovi

• Vytvorenie vlastného osobného profilu
Tímová lokalita • • Na vytváranie tímových dokumentových knižníc, 

galérií obrázkov, zoznamov, lokalít schôdzí, projektov, 
zoznamov, 

•  e-mailové schránky tímu atď.



 Prehľad poskytovaných služieb

Verejná lokalita • Možnosť prevádzkovať na vlastnej firemnej doméne
• Nový SharePoint Online Tool na zdokonalené 

vytváranie a úpravu lokalít
• Množstvo nových profesionálnych webových 

šablón
Informačný kanál • Súhrn noviniek týkajúcich sa sledovaných ľudí, 

lokalít, dokumentov z informačného portálu 
organizácie

Office Obchod • Na nákup aplikácií pre Office alebo SharePoint. 
Množstvo aplikácií sa poskytuje bezplatne

Aplikácie • Office Web Apps, všetky podporujú simultánnu 
prácu

• Lync na inštaláciu do PC alebo Macu a mobilné 
platformy (Windows Phone, Android, iOS)

• SharePoint Designer na úpravu tímovej lokality 
• a tvorbu vlastných pracovných postupov
• Office pre profesionálov (pre PC aj Mac)10, až do 

5 počítačov používateľa a Office pre telefóny 
• a tablety, až 5 zariadení na používateľa
• V rámci nového Cloud Application Modelu je možné 

vyvíjať aplikácie pre Office 365 (Office Web App, 
SharePoint) aj Office 201311

Upozornenie: Office 365 Small Business Premium je určený pre 
podniky s približne 10 používateľmi a obsahuje určité obmedzenia: 
nie je možné využívať Active Directory Federation Services, nedá 
sa uskutočniť prepojenie so servermi Exchange, SharePoint a Lync 
v lokálnom nasadení, nepodporuje služby Excel, Access, Visio 
a InfoPath, nie je ho možné inovovať na Office 365 pre stredné alebo 
veľké podniky, nie je možné zvýšiť počet používateľov nad 25.

9 Antivírusová a antispamová služba, nahrádza Forefront Online Protection for Exchange.
10 Iba Office 365 Small Business Premium.
11 Bez obmedzení známych z predchádzajúcej verzie služieb Office 365.
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