
Pridanie príkazov na panel s nástrojmi Rýchly prístup
Majte obľúbené príkazy a tlačidlá neustále poruke dokonca aj vtedy, 
keď skryjete pás s nástrojmi.

Preskúmanie príkazov na páse s nástrojmi
Každá karta na páse s nástrojmi má skupiny a každá 
skupina obsahuje súvisiace príkazy.

Zobrazenie alebo skrytie pása s nástrojmi
Pás s nástrojmi skryjete alebo zobrazíte kliknutím na položku Možnosti 
zobrazenia pása s nástrojmi alebo stlačením klávesov CTRL + F1.

Správa súborov
Tu môžete otvoriť, uložiť, tlačiť 
a zdieľať súbory. V tomto 
zobrazení sa tiež dajú zmeniť 
možnosti programu a nastavenia 
konta.

Zobrazenie kontextových ponúk
Naučte sa klikať na hárok, graf 
alebo údaje kontingenčnej tabuľky 
pravým tlačidlom myši. Excel 
zobrazí príkazy, ktoré sú pre dané 
údaje relevantné.

Prístup k ďalším kartám
Ďalšie karty, napríklad karty 
na prácu s grafom alebo 
kontingenčnou tabuľkou, sa na 
páse s nástrojmi zobrazia vždy, 
keď ich potrebujete.

Zväčšenie alebo zmenšenie 
zobrazenia
Úroveň priblíženia zmeníte 
potiahnutím jazdca.

Zobrazenie vizuálnych 
upozornení
Sledujte tlačidlá akcií, ktoré sa 
zobrazujú na hárku, a animácie, 
ktoré upozorňujú na zmenu 
údajov.

Otvorenie dialógového okna
Ďalšie možnosti skupiny zobrazíte 
kliknutím na ikonu spúšťača 
dialógového okna. Zmena zobrazení 

Pracujte produktívnejšie 
v správnom zobrazení. Môžete 
si vybrať normálne zobrazenie, 
zobrazenie rozloženia strany 
alebo ukážku zlomov strán.

Vytvorenie hárkov
Začnite s jedným hárkom 
a podľa potreby pridajte ďalšie.

Použitie klávesových skratiek
Ak radšej používate klávesnicu, stlačte 
kláves Alt a na páse s nástrojmi sa 
zobrazia klávesy, ktoré môžete použiť 
na vykonanie rôznych príkazov.

Klávesové skratky, ktoré ste používali 
predtým, samozrejme stále fungujú.

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



Začíname s Excelom 2013
Ak ste používali Excel 2007 alebo 2010 a poznáte pás s nástrojmi, určite vás zaujíma, 
čo sa v Exceli 2013 zmenilo. Ak ste používali Excel 2003, pravdepodobne chcete 
zistiť, kde sa na páse s nástrojmi nachádzajú príkazy a tlačidlá panela s nástrojmi 
z Excelu 2003. 

Poskytujeme množstvo bezplatných zdrojov informácií vrátane školení online, ktoré 
vám pomôžu naučiť sa pracovať s Excelom 2013. Stačí kliknúť na otáznik v pravom 
hornom rohu nad pásom s nástrojmi a otvoriť Pomocníka pre Excel.

Oboznámenie s pásom 
s nástrojmi 

Ak ste pás s nástrojmi používali v staršej verzii Excelu, určite si všimnete niekoľko 
zmien.
Na karte Vložiť sú nové tlačidlá na vytvorenie grafov a kontingenčných tabuliek. 
Nájdete tu tiež novú skupinu Filter s tlačidlami na vytvorenie rýchlych filtrov 
a časových osí.

Ďalšie karty sa zobrazia pri práci s konkrétnymi objektmi, napríklad grafmi 
a kontingenčnými tabuľkami. Tieto karty tiež prešli zmenami, aby sa jednotlivé 
položky ľahšie vyhľadávali.



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

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

Vytvoriť, otvoriť, uložiť, tlačiť, zdieľať alebo exportovať súbory alebo 
zmeniť možnosti programu

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

Formátovať, vložiť, odstrániť, upraviť alebo vyhľadať údaje v bunkách, 
stĺpcoch a riadkoch

Domov Skupiny Číslo, Štýly, Bunky a Úpravy.

Vytvoriť tabuľky, grafy, krivky, zostavy, rýchle filtre a hypertextové 
prepojenia

Vložiť Skupiny Tabuľky, Grafy, Krivky, Filter a Prepojenia.

Nastaviť okraje strany, zlomy strán, oblasti tlače alebo možnosti hárka Rozloženie 
strany

Skupiny Nastavenie strany, Podľa veľkosti papiera a Možnosti hárka.

Vyhľadať funkcie, definovať názvy alebo riešiť problémy so vzorcami Vzorce Skupiny Knižnica funkcií, Definované názvy a Kontrola vzorca.

Importovať, pripojiť, zoradiť, filtrovať a overiť údaje, dynamicky dopĺňať 
hodnoty alebo vykonať analýzu hypotéz

Údaje Skupiny Získať externé údaje, Pripojenia, Zoradiť a filtrovať 
a Nástroje pre údaje.

Skontrolovať pravopis, vykonať revíziu a zabezpečiť hárok alebo zošit Revízia Skupiny Korektúra, Komentáre a Zmeny.

Zmeniť zobrazenie zošita, usporiadať okná, ukotviť priečky a nahrať makrá Zobraziť Skupiny Zobrazenia zošitov, Okno a Makrá.



Použitie funkcií bez použitia 
pása s nástrojmi 
 

V Exceli 2013 sme niektoré často používané príkazy a tlačidlá, ktoré nebolo vždy 
úplne ľahké nájsť, presunuli na miesta, kde ich budete mať okamžite poruke. 

Keď vyberiete údaje na hárku, zobrazí sa tlačidlo Rýchla analýza. Pomocou neho 
získate rýchly prístup k užitočným funkciám, o ktorých ste možno doteraz nevedeli. 
Pred použitím funkcií môžete zobraziť ukážku, ako sa údaje zmenia.

Lepší prístup k funkciám grafov
 

Vytvorenie odporúčaného grafu je skvelým spôsobom ako začať, pravdepodobne 
však budete chcieť prispôsobiť jeho štýl a zobraziť v ňom presné údaje. 

V Exceli 2013 sú tieto možnosti k dispozícii hneď vedľa grafu. Stačí kliknúť 
na tlačidlo Prvky grafov, Štýly grafov alebo Filtre grafov a upraviť graf 
požadovaným spôsobom.

Pri zadávaní údajov ste si možno všimli, že keď Excel zistí v údajoch vzor, automaticky 
doplní hodnoty. Rôzne možnosti dopĺňania údajov zobrazíte kliknutím na tlačidlo 
Možnosti dynamického dopĺňania.  



Spolupráca s používateľmi, ktorí zatiaľ nemajú 
Excel 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 Excelu.

V Exceli 2013 Čo sa stane? Čo mám urobiť?

Otvoríte zošit vytvorený 
v programe Excel 97-2003.

Excel otvorí zošit v režime kompatibility a zachová formát súboru 
programu Excel 97-2003 (*.xls).  

Ak ste použili nové funkcie, ktoré nie sú v starších verziách Excelu 
podporované, pri ukladaní zošita vás Excel upozorní na prípadné 
problémy s kompatibilitou. 

Ak zdieľate zošit s ľuďmi, ktorí nemajú Excel 2013, pracujte ďalej 
v režime kompatibility.

Ak zošit nezdieľate, skonvertujte ho na formát súboru programu 
Excel 2007-2013 (*.xlsx), aby ste mohli využívať všetky nové 
funkcie Excelu 2013 (kliknite na položky Súbor > Informácie > 
Konvertovať).

Uložíte zošit ako súbor 
programu Excel 2013.

Excel uloží zošit vo formáte súboru programu Excel 2007-2013 (*.xlsx), 
aby ste mohli využívať všetky nové funkcie, ktoré Excel 2013 prináša.

Ak chcete tento zošit zdieľať s ľuďmi, ktorí používajú staršiu 
verziu Excelu, skontrolujte, či sa v zošite nevyskytujú problémy 
s kompatibilitou (kliknite na položky Súbor > Informácie > 
Overiť výskyt problémov).
 
Zobrazia sa prípadné problémy, ktoré môžete odstrániť ešte pred 
zdieľaním zošita.

Uložíte zošit ako súbor 
programu Excel 97-2003.

Excel automaticky skontroluje, či sa v súbore vyskytujú problémy 
s kompatibilitou a zobrazí ich pri každej novej funkcii Excelu 2013, 
ktorú ste použili.

Pred zdieľaním zošita posúďte a vyriešte všetky zistené problémy 
s kompatibilitou.



Vyhľadanie rozšírených funkcií
 

Na príležitostné zaznamenanie makra môžete použiť tlačidlo Makrá na karte 
Zobraziť. Ak však plánujete bežne vytvárať alebo upravovať makrá a formuláre 
alebo používať XML či VBA riešenia, odporúča sa pridať na pás s nástrojmi kartu 
Vývojár. 

Môžete ju vybrať na karte Prispôsobiť v dialógovom okne Excel – možnosti 
(kliknite na položky Súbor > Možnosti > Prispôsobiť pás s nástrojmi).

Zapnutie doplnkov, ktoré sú 
súčasťou Excelu
 

Excel 2013 sa dodáva s niekoľkými doplnkami, ktoré slúžia na vykonávanie 
niektorých pokročilých analýz údajov. K dispozícii sú bežné doplnky programu 
Excel, ako sú napríklad Analytické nástroje a Riešiteľ. 

Doplnky, ktoré zapnete, sa pridajú na pás s nástrojmi. Stačí ich vybrať v poli 
Spravovať na karte Doplnky v okne Excel – možnosti (kliknite na položky 
Súbor > Možnosti > Doplnky) a potom kliknúť na tlačidlo Spustiť.

Karta Vývojár sa na páse s nástrojmi zobrazí napravo od karty Zobraziť.

Ak máte Office vo verzii Professional Plus, k dispozícii sú aj niektoré nové doplnky, 
napríklad Inquire, PowerPivot for Excel 2013 alebo Power View. Doplnok Power View 
má na karte Vložiť dokonca svoje vlastné vyhradené tlačidlo. Prvým kliknutím na 
toto tlačidlo doplnok zapnete.


