
Pošta v Outlooku na webe Pomôcka

Usporiadanie priečinka Doručená pošta

Najdôležitejšiu poštu zobrazíte 
po zapnutí priečinka Prioritná 
doručená pošta.

Filtrovanie, zoradenie a zapnutie 
Konverzácií a priečinka 
Prioritná doručená pošta.

Prepínanie medzi priečinkami 
Prioritná doručená pošta 
a Ostatná doručená pošta.

Zoradenie pošty podľa dátumu, 
odosielateľa, predmetu, príloh
atď...

Zobrazenie iba neprečítaných 
správ.

Zoskupenie správ podľa konverzácií. 
Správy sú zoskupené podľa predmetu.

Označenie správ príznakom
Práca s priečinkom 
Prioritná doručená pošta

Nastavte pripomenutie.
Kliknite pravým tlačidlom 
myši a vyberte
dátum.

Pripnutie správy na 
začiatok doručenej pošty.

Vyberte kartu Prioritné alebo Iné a potom kliknite pravým 
tlačidlom myši na správu, ktorú chcete premiestniť.

Na karte Iné vyberte 
napríklad Premiestniť 
do priečinka Prioritné
alebo Vždy premiestniť 
do priečinka Prioritné.
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Vyberte položky        > Pošta > Rozloženie > Podpis e-mailu 

Vyhľadávanie a vykonávanie akcií 
s funkciou Chcem zistiť

Nahratie súboru a priloženie 
prepojenia do správy

Vyberte ikonu ? a 
zadajte, čo chcete urobiť.

Potom vyberte 
a vykonajte akciu, alebo 
vyberte Pomocníka, ak
chcete získať ďalšie 
informácie.

Vyberte položku Priložiť
a potom vyberte súbor.
Vyberte položku Nahrať 
a zdieľať ako prepojenie 
na OneDrive a nahrajte 
súbor.

Vyberte šípku vedľa názvu 
súboru a nastavte 
povolenia súboru.

Vytvorenie podpisu
Vyberte položky        > Automatické odpovede

Nastavenie oznámenia 
Mimo pracoviska

Ďalšie informácie

Výber klávesových skratiek
Vyberte položky        > 
Všeobecné > 
Klávesové skratky
a vyberte, ktorú verziu 
klávesových skratiek 
chcete použiť

Medzi klávesové skratky Outlooku patria:

Nová správa Ctrl + N

Odpovedanie Ctrl + R 

Odpovedanie všetkým Ctrl + Shift + R

Preposlanie Ctrl + F

Predchádzajúca/Nasledujúca Klávesy so šípkou nahor alebo nadol
Ďalšie klávesové skratky na stránke:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

Pomocník pre Outlook na webe 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
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