
Outlook 2016
Tipy a triky

Klávesové skratky a tipy na úsporu času pre
vašu obľúbenú aplikáciu e-mailu a kalendára

Vzťahuje sa na Outlook 2016 pre Windows



Stlačte tieto klávesy:1

1. Rýchly prechod do priečinka doručenej pošty

Práve ste zapli počítač a chcete si hneď prezrieť priečinok doručenej pošty? Vyskúšajte toto.

Zadajte slovo „outlook“ a potom stlačte kláves Enter.

Po spustení Outlooku stlačte tieto klávesy a vytvorte novú e-mailovú správu:

Pridajte príjemcov, riadok s predmetom a potom napíšte správu.
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Ako napredujeme s prezentáciou?

Dobrý deň, chcem len skontrolovať, či nebudete pred schôdzou potreb...

Adam Horváth



2. Koniec zháňaniu príloh

Na niečom ste nedávno pracovali? Nehľadajte to – je pravdepodobné, že položka sa už 
nachádza v ponuke Priložiť súbor.

Uložte súbor 
v ľubovoľnej aplikácii.

Vytvorte novú 
správu.

1 2 Na páse s nástrojmi 
kliknite na položku 
Správa.

3

Kliknite na položku 
Priložiť súbor.

4 Zo zoznamu vyberte nedávno uložený súbor.5

+ NCtrl

Sprievodka zásielky.docx



3. Kde sa nachádza pole Skrytá?

Odosielate e-mail skupine viacerých ľudí? Zapnite pole Skrytá, aby nevideli príjemcov. Rovnako 
nemôžu na e-mail všetkým odpovedať. Tu je niekoľko postupov, ako zapnúť pole Skrytá.

Vytvorte novú 
správu.

Na páse s nástrojmi 
kliknite na položku 
Možnosti.

Hotovo!

1 2

Zobrazí pole Skrytá.4

Kliknite na tlačidlo 
Skrytá.

3

Možnosť skrytej kópie má lepivé vlastnosti! Čo to znamená? Znamená to, že po prvom 
zobrazení sa od tejto chvíle bude vždy zobrazovať. Ak ju vypnete, aj to je má lepivé vlastnosti! 
V takom prípade zostane vypnutá.

+ NCtrl



4. Zbavenie sa neaktuálnych adries v automatickom 
dokončovaní

Začnite písať meno a zobrazí sa zoznam automatického dokončovania.

Automatické dokončovanie adries je užitočné – okrem prípadov, keď nie je. Tu je postup, 
ako ho odstrániť.

Chcete odstrániť všetky návrhy automatického dokončovania? Môžete. Prejdite na položky 
Súbor > Možnosti > Pošta. Posuňte sa nadol do časti Odoslať správy. Potom buď kliknite na 
tlačidlo Vyprázdniť zoznam súčasti Automatické dokončovanie, alebo zrušte začiarknutie 
políčka Použiť automatické dokončovanie, čím ho vypnete.

Vladimír Zeman (vladimir@contoso.com)

Jana Balážová (jana@contoso.com)

Katarína Balogová (katarinab@contoso.com)

Lenka Oravcová (lenka@contoso.com)

Mária Kováčová (maria@contoso.com)

Anna Horváthová (anna@contoso.com)
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Miroslava Beňová (miroslava@contoso.com)

Na pravej strane kliknite na znak X a odstráňte adresu.

Vladimír Zeman (vladimir@contoso.com)

Jana Balážová (jana@contoso.com)

Katarína Balogová (katarina@contoso.com)

Lenka Oravcová (lenka@contoso.com)

Mária Kováčová (maria@contoso.com)

Anna Horváthová (anna@contoso.com)

M|

Miroslava Beňová (miroslava@contoso.com)



5. Vedieť, kedy Odstrániť a kedy Archivovať

Tlačidlá Odstrániť a Archivovať sa nachádzajú vedľa seba. Tu nájdete informácie, kedy ktoré použiť.

VERZUSOdstrániť Archivovať

Ako funguje

Zmenší sa veľkosť poštovej schránky?

Pomocou tlačidla Odstrániť sa 
nakoniec zmenší celková veľkosť 
poštovej schránky, keď sa priečinok 
Odstránené položky vyprázdni.

Premiestňuje správy do...

Priečinka Odstránené položky, ktorý 
pravdepodobne z času na čas 
vyprázdňujete. V niektorých prípadoch 
ho IT oddelenie môže vyprázdniť za vás.

Prečo je výnimočné

Ide o staré známe tlačidlo Odstrániť. 
Jednoducho povedané, správa sa ihneď 
vymaže a prípadne aj natrvalo odstráni. 
(Ak zmenu nezrušíte alebo správu 
neobnovíte.)

Kliknutím na tlačidlo Odstrániť sa 
správy zbavíte.

Ako funguje

Prečo je výnimočné

Správu je možné ponechať jediným 
kliknutím. Netreba ju starostlivo zakladať 
do priečinka alebo podpriečinka. Jedným 
kliknutím alebo ťuknutím ju odošlete na 
bezpečné miesto.

Premiestňuje správy do...

Priečinka Archív. Ide len o ďalší 
priečinok na ukladanie správ.

Zmenší sa veľkosť poštovej schránky?

Nie. Ponecháva položky, neodstraňuje 
ich ani poštovú schránku nijako 
nezmenšuje.

Kliknutím na tlačidlo Archivovať sa 
správa ponechá.



Stlačte tieto klávesy:1

6. Bleskurýchle skratky pre vyhľadávanie

Potrebujete nájsť správu od niekoho naozaj rýchlo? Vyskúšajte tieto skratky.

Zadajte meno Laura a vyhľadajte všetky správy obsahujúce slovo „Laura“.3

+ ECtrl

Zadajte tento reťazec, ak chcete nájsť e-mail od Laury.4

Laura

Kurzor automaticky preskočí do vyhľadávacieho poľa.2

|

od:Laura

Zadajte tento reťazec a vyhľadajte e-mail od Laury, ktorý bol prijatý tento týždeň.5

od:Laura prijaté:tento týždeň

Zadajte tento reťazec a vyhľadajte e-mail od Laury, ktorý obsahuje prílohy.6

od:Laura má prílohy:áno



POZNÁMKA: Nie všetky e-mailové kontá umožňujú nastaviť automatické odpovede. Ak táto funkcia nie 
je pre vás k dispozícii, pozrite si alternatívne riešenia na stránke https://aka.ms/alternativeAutoReply.

7. Nastavenie automatickej odpovede počas 
dovolenky

Prejdite na 
zobrazenie Pošta.

Kliknite na kartu 
Súbor.

Hotovo!

1 2

Kliknite na túto 
možnosť.

4 Zadajte svoju správu 
a potom kliknite na 
tlačidlo OK.

5

Kliknite na položku 
Automatické 
odpovede.

3

Nazvite ju, ako chcete: Správa „Odpoveď počas dovolenky“, „Mimo kancelárie“ alebo „Automatická 
odpoveď“ – tu je niekoľko postupov, ako ju nastaviť, aby ľudia vedeli, že ste mimo pracoviska.

Dobrý deň a ďakujem za 
váš e-mail. Budem mimo 
pracoviska až do 2. januára.



8. Zmena správy na schôdzu

Dostali ste e-mailovú komunikáciu, ktorá si vyžaduje zorganizovanie schôdze? Tu je postup, ako to 
zariadiť.

Otvorte správu, ktorú treba zmeniť 
na schôdzu.

1 Stlačte tieto klávesy:2

Správa sa zmení na pozvanie na schôdzu s účastníkmi. Nastavte miesto, čas začatia 
a čas ukončenia. Kliknite na položku Odoslať a schôdza je nastavená.

3

Pokúšam sa premyslieť, ako by sme mali 
postupovať. Čo si myslíte, Hana? Možnosť č. 
2? Mar�n? Nejaký nápad? Neviem sa 
rozhodnúť. Matúš? Vaše názory? Myslím, že 
každá má nejaké výhody a nevýhody...

Pre používateľov Hana Sýkorová, Martin Baláž, 
Matúš Polák

RE: Rozhodnutie??? + + RAltCtrl

zuzananovakova@contoso.com

Musíme sa rozhodnúť

Konferenčná miestnosť 1000

Hana Sýkorová, Martin Baláž, Matúš Polák



9. Bezproblémová navigácia v Outlooku

Niekedy treba byť v kalendári a potom rýchlo prepnúť späť na poštu. Tu sú niektoré klávesové 
skratky, ktoré vám v tom môžu pomôcť.

+ 1Ctrl + 2Ctrl

...prejdete na položku 
Pošta.

...prejdete na položku 
Kalendár.

+ 3Ctrl + 4Ctrl

...prejdete na položku 
Ľudia.

...prejdete na položku 
Úlohy.



10. Pridanie osobného podpisu do správ

Na pravej strane vyberte e-mailové konto.4

Kliknite na položku 
Podpisy...

3

Podpisy môžu byť ozdobné alebo veľmi jednoduché. Bez ohľadu na štýl, tu je postup na jeho 
vytvorenie:

Na ľavej strane 
kliknite na položku 
Nový.

5

V časti Nové správy 
vyberte svoj podpis.

8Zadajte názov
podpisu.

6 Vytvorte si podpis.7

Vytvorte novú 
správu.

1

+ NCtrl

Kliknite na položku 
Podpis.

2

zuzana@contoso.com

Pracovný podpis

zuzana@adatum.com
zuzana@contoso.com

E-mailové konto:

Zuzana 
Nováková
Generálna manažérka
Contoso, Ltd.



11. Zmena farieb programu Outlook

Kliknite na položku 
Možnosti.

Hotovo!

2

Vyberte iný motív.4 Kliknite na tlačidlo 
OK.

5

Na pravej strane 
vyhľadajte položku 
Motív balíka Office.

3

Po prvej inštalácii sa vám Outlook môže zdať príliš jasný. Ak chcete, aby vynikli iné časti 
rozhrania Outlooku, takto si môžete vybrať inú farbu motívu.

Takto to funguje vo všetkých aplikáciách balíka Office. Upozorňujeme, že ak zmeníte motív 
balíka Office, zmenia sa farby všetkých aplikácií balíka Office – od Outlooku cez Word až po 
Excel atď.

Kliknite na kartu 
Súbor.

1



12. Vyhľadanie adresy Outlooku na webe

Kliknite na položku Informácie. Ak má vaša 
spoločnosť Outlook na webe, zobrazí sa.

Hotovo!

2

Kliknite na 
prepojenie a 
skontrolujte ho.

3 Prihláste sa a 
pozrite si, ako 
adresa vyzerá.

4

Vaša spoločnosť vám môže poskytnúť Outlook na webe. Ide o spôsob, ako si skontrolovať 
pracovné e-maily, keď nie ste za pracovným stolom. Tu je niekoľko postupov, ako vyhľadať 
webovú adresu.

Kliknite na kartu 
Súbor.

1

Nastavenie kont
Zmeňte nastavenie tohto konta alebo nastavte viac pripojení.

Prístup k tomuto kontu na webe.
https://outlook.o�ce365.com/owa/...



Ďakujeme za prečítanie!

Pomohla vám táto elektronická kniha? Radi by sme vedeli, čo si myslíte.

Odošlite nám pripomienky

na stránke http://aka.ms/outlooktips-ebook
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