
Outlook Pošta pre Windows Pomôcka

Usporiadanie priečinka Doručená pošta

Najdôležitejšiu poštu zobrazíte po 
zapnutí priečinka Prioritná 
doručená pošta.

Rýchle vyhľadanie správ 
s funkciou Hľadať.

Prepínanie medzi zobrazením 
priečinkov Prioritná doručená 
pošta a Ostatná doručená pošta.

Zobrazenie iba neprečítanej pošty.

Vyhľadávanie a vykonávanie akcií 
s funkciou Chcem zistiť.

Zoskupenie správ podľa 
konverzácií. Správy sú zoskupené 
podľa predmetu.

Práca s priečinkom 
Prioritná doručená pošta

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

Na karte Prioritné vyberte 
Premiestniť do priečinka Iné alebo 
Vždy premiestniť do priečinka Iné.
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Usporiadanie pošty podľa 
dátumu. Od, Kategória, Príznaky, 
Predmet a ďalšie...

Vyberte ikonu        vedľa 
správy a nastavte 
pripomenutie. Kliknite 
pravým tlačidlom myši 
na ikonu        a vyberte 
dátum pripomenutia.

Nastavenie pripomenutia pomocou 
označenia príznakom
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Vyhľadávanie a vykonávanie akcií 
s funkciou Chcem zistiť

Priloženie prepojenia na zdieľanie 
súboru

Zadajte, čo chcete 
urobiť, a potom 
vyberte akciu, alebo 
vyberte položku 
Získať pomoc 
a zistite viac.

Počas zostavovania správy vyberte 
položky Správa > Zahrnúť >
Priložiť súbor. 

Vyberte šípku vedľa názvu súboru 
a nastavte povolenia súboru.

Vyberte položku Zdieľať ako 
prepojenie na OneDrive
a nahrajte súbor.

Vytvorenie podpisu Nastavenie oznámenia 
Mimo pracoviska

Klávesové skratky
Prepnutie na Kalendár Ctrl + 2 Označenie príznakom na spracovanie Ctrl + Shift + G

Prepnutie na Poštu Ctrl + 1 Vloženie súboru Alt + N, A, F

Prepnutie na doručenú poštu Ctrl + Shift + 1 Predchádzajúca/Nasledujúca Klávesy so šípkou nahor alebo nadol

Prepnutie na poštu na odoslanie Ctrl + Shift + 0 Premiestnenie do priečinka Klávesy ALT + H, M, výber priečinka

Odpovedanie CTRL + R Vyhľadávanie CTRL + E 

Odpovedanie všetkým Ctrl + Shift + R Odoslanie a prijatie F9

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

Vyberte položky Súbor > 
Možnosti > Pošta > 
Podpisy...

Vyberte položky Súbor > 
Automatické odpovede 
(mimo pracoviska)

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

Ďalšie informácie
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