
Outlook Kalendár pre Windows Pomôcka

Plánovanie schôdzí a sledovanie odpovedí
Krok 1

Vyberte položky Domov > Nová schôdza.

Krok 2

Vyberte položku Rozvrhový asistent a pridajte mená 
účastníkov, u ktorých chcete zistiť voľný čas.

Krok 3

Vo Vyhľadávači miestností vyberte miesto v zozname 
miestností a potom vyberte miestnosť.

Krok 4

Kliknite na položku Schôdza 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 položku Schôdza, vyberte schôdzu a potom položku 
Sledovanie na zobrazenie odpovedí.  
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Zoradenie udalostí pomocou
kategórií
Kliknite pravým tlačidlom myši na udalosť, vyberte položku 
Kategorizovať a potom vyberte kategóriu.

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

Klávesové skratky
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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]

Klávesové skratky pre Outlook nájdete na stránke https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

Pridanie kalendára do zobrazenia
Vyberte položky Domov > Z adresára... a po zadaní mena sa 
zobrazia dostupné kalendáre ľudí vo vašej organizácii.

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

Ďalšie informácie
Školenie pre Outlook na stránke 
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864509

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

Príručka so stručným návodom pre Outlook na stránke 
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864510

Rozdiely medzi verziami Outlooku pre Windows a Mac na 
stránke https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864506
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