
Kalendár v Outlooku na webe Pomôcka

Plánovanie schôdzí a sledovanie odpovedí

Krok 1 – Plánovanie schôdze

Vyberte položky Nové > Udalosť kalendára a potom zadajte 
mená účastníkov v poli Pridať ľudí v časti Ľudia.

Krok 2 – Získanie údajov o voľnom čase účastníkov

Kliknite na položku        Rozvrhový asistent a zobrazia sa 
údaje o voľnom čase. Rozvrhový asistent sa zobrazí po pridaní 
osoby v poli Pridať ľudí.

Krok 3 – Pridanie miestnosti

V Rozvrhovom asistentovi kliknite na položku Pridať 
miestnosť, vyberte miesto v zozname miestností a potom 
vyberte miestnosť.

Krok 4 – Uskutočnenie schôdze cez Skype

Vyberte položku Pridať schôdzu cez Skype a vytvorte online 
schôdzu.

Krok 5 – Priloženie súboru

Kliknite na položky Vložiť > Priložiť súbor > vyberte súbor 
a potom položku Zdieľať prepojenie.

Krok 6 – Sledovanie odpovedí na pozvanie

Vyberte kartu Schôdza > vyberte schôdzu a potom vyberte 
položku Sledovanie na zobrazenie odpovedí.
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Kalendár v Outlooku na webe Pomôcka

Zoradenie udalostí pomocou kategórií

Kliknite pravým tlačidlom myši na udalosť, vyberte položku 
Kategorizovať a potom vyberte kategóriu.

Vyberte položku Domov a potom vyberte možnosť zobrazenia, 
ako je napríklad Deň alebo Pracovný týždeň.  

Pridanie kalendára do zobrazenia 
kalendára
Ak chcete pridať ďalší kalendár do zobrazenia kalendára, 
vyberte položky Pridať kalendár > Z adresára.

Zdieľanie kalendára

Vyberte položky Domov > Zdieľať kalendár, pridajte ľudí do 
riadka príjemcov a potom vyberte položku Odoslať.

Klávesové skratky
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Ak chcete zobraziť 
dostupné kalendáre od 
ľudí vo vašej 
organizácii, zadajte 
meno osoby.

Prepnutie na Kalendár Ctrl + 2 Vytvorenie novej žiadosti o schôdzu Ctrl + Shift + Q

Prepnutie na Poštu Ctrl + 1 Prechod na dnešný deň Alt + N, A, F

Vytvorenie plánovanej činnosti Ctrl + Shift + A Vyhľadávanie Klávesy so šípkou nahor alebo 
nadol

Prepnutie na deň (1), pracovný týždeň (2), týždeň (3) alebo mesiac (4)   Shift + Alt + [1,2,3,4]

Ďalšie klávesové skratky na stránke: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

Ďalšie informácie
Pomocník Outlooku pre Web na stránke 
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864505

Rozdiely medzi počítačovou, online a mobilnou verziou na 
stránke https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864504

Prepínanie medzi zobrazeniami 
kalendára
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