
B.Brestenská – 17.3.2020 

Manuál pre tvorbu a editovanie dokumentov na cloud Word (Excel, 

PowerPoint) a využitie aplikácií OneDrive a SharePoint 

Pri práci na článku, knihe, skriptách, bakalárskej, diplomovej, doktorandskej práci atď. 

pracujeme dvaja a viac autorov.  Každý z nás používa desktop Office, ale nie každý vie že 

Cloud Office 365 dáva oveľa lepšie možnosti na tvorbu, zdieľanie, editovanie a spoluprácu 

viacerých ľudí na jednom dokumente v reálnom čase (bez posielania si jednotlivých verzií 

dokumentu cez email). 

Treba mať nainštalovaný na svojom zariadení (notebook, tablet, stolový počítač, iPhon) balík 

Office 365, ktorý je k dispozícii každému učiteľovi a študentov (informácie sú na 

https://fns.uniba.sk/cvs/). 

Z cloud Office 365 využijeme aplikácie OneDrive (úložisko kde 

je priestor na ukladanie dokumentov 1TB) a Word na zdielanie, 

tvorenie a editovanie dokumentu. 

1. Vytvorenie cloud Word dokumentu a jeho zdieľanie 

- Klikneme si na Word a otvorí sa ponuka na nový 

dokument Word aj s ponukami šablón a aj dôležitou 

informáciou že nový dokument sa bude automaticky 

ukladať do OneDrive. 

 

 

 

 

 

- Kliknutím na Nový dokument sa nám vytvorí Word dokument priamo na cloude (to je 

rozdiel medzi Office balíkom na desktope a Office 365 na cloude). 

Všimnite si, že ovládania lišta hore v cloud Word dokumente je iná.  

 

 

 

Ikona, že ste 

v Office 365 

Ešte nepomenovaný 

Dokument7 – už 

uložený vo OneDrive  

https://fns.uniba.sk/cvs/


Nemá všetky funkcie ako poznáme v klasického Wordu ale má niekoľko nových ikon 

a ponúk: 

a/      

Priamo v dokumente na cloude môžete robiť textové 

úpravy a komentáre (ale na zložitejšie úpravy 

formátovania alebo úpravu obrázkov si musíte 

dokument otvoriť v počítačovej aplikácii). 

 

 

b/ Základná novinka je zdieľanie dokumentu. Tu si 

zadefinujete kto môže s Vami zdieľa teda vytvárať 

a editovať dokument. V ponuke je viacero možností 

a treba byť opatrný, ktorú si 

vyberiete. Osobne odporúča, 

vždy voliť možnosť Konkrétni 

ľudia. Ďalej  vyberáte či dáte 

konkrétnym ľuďom (ktorých si 

o chvíľu budete definovať) 

povolenie úprav dokumentu, 

nastavenie dátumu do kedy 

budete zdieľať dokument. 

Môžete nastaviť aj heslo 

a zablokovať sťahovanie 

dokumentu. 

 

 

 

 

 

V ďalšom okne už napíšete konkrétne meno (mená) ľudí 

s ktorými budete zdieľať dokument (príklad:  

1. napíšete beáta a hneď sa vám ukáže ponuka mien 

z ktorých si môžete vybrať a odťuknúť). 

 2. ak je niekto mimo fakulty 

napíšete len jeho email, ale 

dotyčný musí mať Office365 inak 

s ním nemôžete 

zdieľať dokument. 

Tento dokument 

môžete poslať aj ako 

link, ktorý si 

vygenerujete kliknutí na 

Kopírovať prepojenie 

 

 

 

 

Keď všetko 

zadefinujete kliknete 

na Použiť 

   



c/ Priamo v cloud worde môžete písať komentáre a komunikovať s kolegami, ktorí zdieľajú 

dokument. 

Takto vytvorený 

word dokument 

môžete v rýchlosti 

prezerať, 

komentovať 

a čiastočne 

upravovať. Ak máme robiť ale na väčšom dokumente (kniha, skriptá, diplomová práca a i.) 

potom máme výbornú možnosť Otvoriť si dokument v počítačovej aplikácii, čo nám umožní 

priamo sa preklopiť do wordu (ako ho poznáme) so všetkými funkciami a mnohými novými 

funkciami (treba chvíľku počkať kým sa otvorí dokument v aplikácii). V čom je ale iný ako 

desktopový word? 

 

 

    

2. Tvorba učebnice  - väčším kolektívom (podobne bakalárske, 

diplomovej, doktorandskej práce) a jej vydanie 
a) Uvediem konkrétny príklad ako sme robili na učebnici 15 spoluautori spolu v reálnom 

čase (bez používania emailov). 

Na OneDrive sme vytvorili TEAMS (k Rozvojovému projektu MŠVVaŠ SR na UK) pod 

názvom Celoživotné 

vzdelávanie2019 a v 

ňom mám kanál 

Učebnica printová 

verzia_Brestenská  

a aj kanál e-Učebnica. 

Všetci spoluautori 

boli zadaní na 

zdieľanie dokumentu 

a zároveň dostali aj 

link na priame prepojenie na dokument https://liveuniba-

 

 

 

Automaticky ukladá 

dokument a všetky 

vykonané zmeny. Nič 

netreba ukladať ako 

sme to robili doteraz. 

Vidíme kto a kedy urobil 

posednú úpravu v dokumente 
Mám stále aktívne 

zdieľanie a komentáre 

V Revízii robím všetky 

editovacie úpravy 

a sledujem zmeny 

https://liveuniba-my.sharepoint.com/personal/brestenska1_uniba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty&listurl=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty#id=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska&view=2


my.sharepoint.com/personal/brestenska1_uniba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsite

s%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20

dokumenty&listurl=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivot

neVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty#i

d=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie20

19%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska&view=2 

A mohli sme začať spolu tvoriť knihu. Obsah bol dohodnutý už dopredu a každý si v obsahu 

robil svoju časť a zároveň 

sme si ich aj čítali 

a pripomienkovali a písali si 

komentáre. Hlavný autor 

knihy samozrejme nastavil 

všetky základné formáty 

dokumentu. Obrovskou 

výhodou je že sme videli 

všetky pribúdajúce texty, 

všetko sa automaticky 

ukladalo a videli sme celý 

časový priebeh kto, kedy 

a koľko robil na dokumente. 

b/  Odovzdanie rukopisu do edičného strediska UK a cloud editovanie spolu: autori – editor 

z vydavateľstva. 

Cez OneDrive sme odovzdali 414 

stranový rukopis a vytvorili sme  

zdieľanie dokumentu pre hlavného 

autora a zostavovateľa knihy 

a editora z UK. Postupne autor vidí 

všetky vykonané úpravy 

a komentáre od editora UK a podľa 

nich upravuje text, alebo ich neprijme 

a komentuje ako inak  sa dá 

opraviť text alebo obrázok.  

Všetko prebieha v reálnom 

čase a každý vidí kedy boli 

realizované zmeny a ako 

postupuje úprava rukopisu. Od konca januára doteraz sa realizuje 

editovanie a úpravy rukopisu, ktoré sa úspešne ukončia do konca tohto týždňa (aj napriek 

zložitej situácii) a  kniha môže ísť na vydania. 

 

 

 

 

 

https://liveuniba-my.sharepoint.com/personal/brestenska1_uniba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty&listurl=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty#id=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska&view=2
https://liveuniba-my.sharepoint.com/personal/brestenska1_uniba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty&listurl=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty#id=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska&view=2
https://liveuniba-my.sharepoint.com/personal/brestenska1_uniba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty&listurl=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty#id=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska&view=2
https://liveuniba-my.sharepoint.com/personal/brestenska1_uniba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty&listurl=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty#id=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska&view=2
https://liveuniba-my.sharepoint.com/personal/brestenska1_uniba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty&listurl=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty#id=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska&view=2
https://liveuniba-my.sharepoint.com/personal/brestenska1_uniba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty&listurl=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska%2FZdielane%20dokumenty#id=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FCelozivotneVzdelavanie2019%2DUebnicaprintovaverzia%5FBrestenska&view=2


3.  e- učebnica na SharePointe 

Okrem printovej učebnice, ktorá bude vydaná len v nižšom náklade je 

spracovaná e-Učebnica, ktoré obsahuje hlavne interaktívne časti k printovej 

učebnici t.j. aplikácie (interaktívne softvérové prostredia, interaktívne pdf 

dokumenty, videá, QR kódy a i.). E- učebnica bude prístupná cez SharePoint 

(ďalšia aplikácia Office 365) na zdieľanie všetkým študentom a učiteľom na UK 

a bude spolu s printovou učebnicou výstupom z Rozvojového projektu UK – 

„Vzdelávanie v informačnej spoločnosti“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nové funkcie v cloud Word-e 

Stručný prehľad niektorých nových funkcií vo word dokumente na cloude.  

Vložiť - 3D modely 

 Zo súboru 

 Z online zdrojov 

 

 

V e-učebnici sú aktivity na semináre 

a cvičenia pre moderné vzdelávanie  

s podporou digitálnych technológií 

v 6 odboroch.  

Ak si vyberieme napr. Priečinok Chémia – 

dostaneme ponuku mobilných 

experimentov, z ktorých si môžeme vybrať 

experiment „Zistenie koncentrácie 

betanínu v červenej repe“, ktorý môžu 

študenti realizovať s wirelles 

turbidimetrom prepojeným s mobilom, 

tabletom, notebookom a i. V ponuke majú 

experimentálne  softvérové prostredie 

(Sparkvue), video metodiku. 

 



Ak si vyberieme z online zdrojov a zadáme vyhľadávacie slovo „geology“, 

alebo „chemistry“ dostaneme ponuku 3D objektov, ktoré môžeme priamo 

vložiť do mnohých aplikácií Office 365(Word, PPT, Excel, Toms, OneNote...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kresliť  

To je úplne nová funkcia vo worde kde môžem do dokumentu kresliť (palety) 

farebnými perami, podčiarkovať text, písať rukou, písanie rukou matematický 

zápis a jeho konverzácia na tlačený text. Veľmi zaujímavá je ikona Prehrávanie 

písaného textu – kde môžem študentom postupne prezentovať moje aktivity 

vo word dokumente. 

Revízia 

Revíziu dokumentu často používame. Novinkou je 

písanie rukou, ktoré môžeme aj skryť a prepojenie 

dokumentu s poznámkami z OneNote (kde mám, alebo 

máme viacerí) urobené iné dokumenty a poznámky 

a môžem ich prepojiť s dokumentom na ktorom pracujem. 

 

 

 

 

 



DocuSing 

Dokument 

môžem aj 

podpísať 

priamo, 

alebo podľa požiadaviek v nastaveniach. Mnohokrát od nás požadujú rôzne 

inštitúcie podpísané dokumenty. Takto to môžeme urobiť veľmi jednoducho 

a dokument môžeme poslať ako nascanovaný súbor, ktorý má právnu 

hodnotu. 

Záver 

Zdieľanie je v celom balíku Office 365, teda aj v PowerPointe, Exceli, TEAMS, 

SharePoint, Sway, Forms a i. To umožňuje skutočne novú a efektívnu 

spoluprácu učiteľa a študentov, ako aj kolegov medzi sebou. Aj nová funkcie 

ako kreslenie, vloženie 3D objektov, zaznamenávanie si svojich aktivít ako 

sme uviedli vo Worde (písanie rukou, nahrávanie komentáru....) sú aj 

v ostatných aplikáciách Office 365 a ešte aj iné špeciálne funkcie pre 

jednotlivé aplikácie. Treba sa s nimi postupne oboznámiť a tak skvalitniť 

a zefektívniť si našu pedagogickú aj vedeckú prácu. 

 


