
 

 

OneDrive – práca so súbormi 

Spoločnosť Microsoft poskytuje zaregistrovaným používateľom rôzne služby. Jednou z nich 
je OneDrive. Je to aplikácia (cloud) umožňujúca prácu s rôznymi typmi súborov (dokumenty, 
tabuľky, prezentácie a pod.) pomocou prostriedkov dostupných na internete. Výhodou je, že 
nie je potrebné inštalovať si do počítača programy pre prácu s týmito súbormi. Ďalšou výhodou 
je, že súbory sú počas práce priebežne ukladané do internetového úložiska a teda nie je potrebné 
používať vlastné pamäťové zariadenia na ukladanie a prenos súborov. 

Prihlásenie do OneDrive 

Skôr ako začnete pracovať v Microsoft OneDrive, musíte sa prihlásiť. Prihlásenie je možné len vtedy 
pokiaľ ste na lokalite Microsoft zaregistrovaní. Registráciu môžete urobiť napr. takto: 

1. Spustite si internetový prehliadač. 
2. Do vyhľadávacieho poľa Google napíšte: microsoft onedrive. 
3. Vo vyhľadaných lokalitách kliknite na Microsoft OneDrive – Access you files from 

anywhere: 

 



 

 

4. Na stránke OneDrive kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa. 

 
5. Na nasledujúcej stránke vyplňte prihlasovacie meno a kliknite na tlačidlo Ďalej: 

 
6. Na ďalšej stránke vložte heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa. 

  



 

 

7. Po úspešnom prihlásení môžete začať pracovať v aplikácii OneDrive. 

 

Vytvorenie nového priečinka 

Pri práci s rôznymi súbormi je vhodné mať tieto súbory usporiadané v priečinkoch podľa ich 
určenia. Fotografie v priečinku Fotografie, textové dokumenty v priečinku Dokumety, tabuľky 
v priečinku Tabuľky a podobne. Ak nemáte vhodný priečinok môžete si ho vytvoriť napríklad 
takto: 

1. Na paneli s ponukami kliknite na Nové.  

2. V rozbalenej ponuke kliknite na Priečinok.  
3. Napíšte názov priečinka do poľa Názov priečinka. 
4. Dokončite tvorbu nového priečinka kliknutím na tlačidlo Vytvoriť. 

 



 

 

5. Vyvorí sa nový priečinok s názvom, ktorý ste určili. 

 

Vyvorenie nového súboru 

Počas práce s aplikáciou OneDrive môžete vytvárať 
a upravovať rôzne typy súborov: 

- Wordový dokument – textový dokument s obrázkami a 
tabuľkami 

- Excelový zošit – tabuľkový zošit so vzorcamia grafmi 
- Powerpointovú prezentáciu – prezentáciu svojich 

zaznamenaných udalostí 
- Onenotový poznámkový blok – krátke texty 
- Excelový prieskum – dotazníkový prieskum 
- Dokument s obyčajným textom – jednoduchý text 

Kliknutím na Wordový dokument sa vytvorí nový dokument 
a zobrazí sa rozhranie podobné rozhraniu porgramu Word: 

 

V ďalších krokoch môžete začať písať a upravovať dokument, tak ako v programe Word. Kliknutím 
na text Dokument v hornom riadku – môžete dokument pomenovať:  

 

Kliknutím na Excelovský zošit sa vytvorí nový zošit v Exceli a zobrazí sa rozhranie podobné rozhraniu 
programu Excel: 



 

 

 

V ďalších krokoch môžete začať vypĺňať bunky zošita, tak ako v programe Excel. Kliknutím na text 
Zošit v hornom riadku – môžete zošit pomenovať: 

 

Rovnakým spôsobom možete pracovať s ďalšími typmi dokumentov. 

 


