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➢ Teams slúži nielen na komunikáciu, ale aj na spoluprácu v rámci tímov. V Teams môžete zdieľať myšlienky, linky na zaujímavé odkazy, 

využívať aplikácie a spoločne pracovať v súboroch, ktoré sú uložené v cloude. 

➢ Komunikácia prebieha prostredníctvom konverzácie a príspevkov, nie je potrebné vymieňať si desiatky mailov. 

➢ Prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne sa k Teams môžete pripojiť kdekoľvek sa nachádzate. 

Záložky kanála – prostredníctvom „+“ pridávame nové 

záložky – Yammer, aplikácie, zdieľané kalendáre... 

Synchronizovaný 

outlookový kalendár

Hovory

Zdieľané súbory

Tímy / kanály

História konverzácie

Prehľad aktivít

FilterPrehľad skupín 
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- štandardných (väčšina kanálov, všetci členovia môžu vidieť konverzáciu a súbory)  

- súkromných (uzamknutý kanál, v ktorom môžu iba vybraní členovia zdieľať konverzáciu a súbory)

➢ Kanály pomáhajú centralizovať zdroje informácií, manažovať komplexné projekty, 

zdieľať informácie pre nových členov organizácie, či pripravovať podujatia v rámci firmy...

➢ Kanály tvoríme a pomenúvame podľa témy, názvu projektu, udalosti/eventu, názvu oddelenia...  

➢ Každý kanál sa skladá z všeobecného kanála (nie je možné ho vymazať) a podkanálov, ktoré si tvoríme sami – napr. podľa témy, fázy 

projektu, častí oddelenia...  

• Podkanály sú radené abecedne. Ak chceme zmeniť poradie, môžeme pred názvy podkanálov umiestniť poradové čísla a tým 

určíme ich následnosť. V prípade, ak by sme chceli niektorý podkanál umiestniť na prvé miesto, pred názov uvedieme výkričník “!“. 

➢ Vytvorené kanály si môžeme radiť jednoduchým – „drag and drop“ v rámci poľa Tímy. Ak chceme niektorý kanál umiestniť na najvyššiu 

pozícii, rozkliknite si „...“ v rámci všeobecného podkanála pri vybranom kanály a kliknite na Pripnúť. Pripnúť na najvyššiu pozíciu si môžete aj 

viac kanálov. 

➢ Kanály, ktoré pravidelne nepoužívame môžeme skryť. Rozkliknite „...“ v rámci kanála a klinite na Skryť. Skryté tímy nájdete v spodnej časti 

poľa Tímy. Ak ich budete opäť chcieť zobraziť, rozkliknete Skryté tímy, vyberiete kanál, ktorý chcete zobraziť, kliknete na „...“ a Zobraziť. 
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➢ Kliknite na záložku Tímy, a potom v ľavom dolnom rohu na Pripojiť sa alebo vytvoriť tím. 

➢ Po otvorení kliknite na vytvoriť tím: 

- vytvoriť tím od začiatku – súkromný / verejný 

- vytvoriť tím z tímu, ktorý už spravujem / zo skupiny O365  

➢ Vytvoriť nový verejný tím – je potrebné uviesť podrobnosti o tíme – Meno, Popis + Pridať členov do tímu (pri verejnom 

tíme to nie je povinný krok)

➢ Po rozkliknutí hlavičky tímu (obrázku tímu) môžete pridať členov, kanály, aplikácie a spravovať nastavenia: 

Právomoci a povolenia pre 

spravovanie kanála 

(členovia/hostia)

Pri uzavretých kanáloch  

môžete dať vybraným členom k 

dispozícii kód tímu a nebudete 

dostávať žiadosti o pripojenie 



5

➢ Pridať podkanál k hlavnému kanálu je možné na viacerých miestach.                                                                                   

Podobne ako pri hlavnom kanály, aj tu je potrebné rozhodnúť sa, či bude                                                      

verejný, alebo súkromný. Nastavenie podkanála je rovnaké ako pri 

hlavnom kanále.

➢ Pri vytváraní súkromného kanála/podkanála postupujeme rovnako ako pri 

tvorbe kanála. Pri vytváraní kanála v rámci ochrany osobných údajov 

klikneme na – Súkromné.

➢ Informácie v kanály sa budú zobrazovať iba vybraným členom. Nikto iný 

ich okrem nich nebude vidieť. 

➢ O tom, že kanál/podkanál je súkromný bude ostatných členov informovať 

ikona zámku, ktorá sa zobrazí pri názve.  

➢ Podmienkou pri pridávaní členov                                                    

súkromného podkanála je, že musia                                                                                     

byť členmi hlavného kanála. 
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➢ Vytvorený kanál môžeme upravovať a nastavovať                                                                                

na niekoľkých miestach: 

➢ Pridanie člena

➢ Rozkliknite „...“ pri kanály – Pridať člena

➢ Obrázok kanála – Členovía – Pridať člena

➢ Pri uzavretých kanáloch pridáva člena vlastník kanálu 

na základe zaslanej žiadosti, prípadne na základe zverejneného kódu kanála.  

➢ Spravovanie členov 

➢ V rámci kanála môžeme určiť, či člen bude aj vlastníkom kanála. Kanál môže mať viacero 

vlastníkov. Ak ste však jediným vlastníkom, nemôžete kanál opustiť bez toho, že by ste 

neurčili nového vlastníka. 

➢ Do kanálov môžeme pridať aj hosťa                                                                                                         

z inej organizácie. Jeho meno                                                                                                               

môžeme dodatočne upraviť. 
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➢ V prípade, ak už kanál aktívne nepoužívate (napr. projekt, na ktorom sme pracovali skončil), je možné kanál archivovať. 

Výhodou je, že ho môžete v budúcnosti znovu obnoviť a využiť napr. ako referenciu k vytvoreniu podobného kanála. 

➢ Archivovať kanál môže iba vlastník kanála. 

➢ V spodnej časti poľa Tímov kliknite na Nastavenia (vedľa Pripojiť sa alebo vytvoriť kanál“). Otvorí sa vám Správa tímov. 

Vyberte si tím, ktorý chcete archivovať, kliknite „...“ a vyberte „Archivovať tím“

➢ Po archivácii bude kanál uložený v spodnej časti poľa pod názvom 

Archivované a pre členov bude k dispozícii iba na čítanie. 

Vlastník však aj naďalej bude môcť čiastočne pracovať s kanálom. 

Ak sa rozhodne, že ho chce znovu využiť, klikne na „Obnoviť“        

a kanál bude opäť obnovený. 
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➢ S jedným, alebo viacerými účastníkmi. Kliknite na zošit s perom pri vyhľadávači a vyberte s kým si chcete písať. Po rozkliknutí šípky napravo 

môžete konverzácii priradiť názov. Ak ste iniciátorom viacerých konverzácií, pomôže vám nadpis zorientovať sa a získať prehľad.   

➢ História vašej konverzácie je zaznamenaná pod ikonou Konverzácia. 

Vyhľadávať konverzácie môžete podľa dátumu, osôb s ktorými ste konverzovali, alebo kľúčových slov. 

➢ Ak potrebujete mať k dispozícii rýchly prístup ku konverzácii s vybranými osobami, prípadne 

vytvorenej skupine s názvom konverzácie, pripnite si ju do vrchnej časti, v rámci prehľadu 

konverzácie. Takýmto spôsobom si môžete pripnúť až 15 konverzácií. Pripnutie sa tiež dá zrušiť. 

➢ Niektoré konverzácie môžete skryť a v prípade, že sa niekto zo skupiny diskutujúcich opäť 

ozve, konverzácia sa objaví v prehľade. 
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➢ V rámci príspevkov uverejňovaných v konverzácii - odpovedáme, posielam správy, zdieľame maily preposlané z outlooku, lajkujeme...  

➢ Príspevky je možné ukladať. Všetky uložené príspevky nájdete vo svojom profile – kliknite na svoju fotku, a potom na Uložené.

➢ Správy, ktoré sme napísali môžeme spätne upravovať, editovať, ale aj vymazávať. 

➢ Na príspevky môžeme upozorniť kolegov napísaním „@ + meno“ na začiatku správy. Musia však byť súčasťou kanála. Rovnako môžete upozorniť na 

príspevok aj celý kanál – „@+názov kanála“ (ale iba ten, v rámci ktorého píšete príspevok).  

➢ Červený znak „@“ pri príspevku vás upozorní na to, že ste boli spomenutý. Rovnakú červenú ikonu nájdete aj po rozkliknutí Aktivít, v príspevkoch, v 

ktorých vás niekto spomenul. Výhodou je, že nemusíte prehľadávať všetky konverzácie a môžete tak jednoducho reagovať na vyznačené príspevky. 
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➢ Kliknite v rámci kanála na pravej strane – Možnosti – Získať e-mailovú adresu – Kopírovať 

➢ Vyberte mailovú správu z outlooku, ktorú chcete zdieľať. Vyberte preposlať, vložte 

skopírovanú emailovú adresu kanála, napíšte sprievodný text a pošlite správu priamo 

medzi príspevky do konverzácie kanála. 

➢ Príspevky je možné vizuálne upravovať. Pri písaní príspevku kliknite na značku „A“ a v 

otvorenom poli môžete text upravovať boldom, odsekmi, podčiarknutím, číslovaním odrážok. 

➢ Ak chcete vytvoriť ešte výraznejší príspevok, kliknite na Novú konverzáciu a vyberte si 

Oznámenie. Takto pripravená správa je výrazná – využíva sa najmä pri dôležitých oznámeniach.

➢ Správu, ale aj oznámenie je možné v rovankom čase uverejniť vo viacerých kanáloch. Kliknite 

na „Uverejniť vo viacerých kanáloch“ – vyberte kanály, v ktorých chcete správu uverejniť a 

pošlite ju.

➢ Okrem toho môžete vybrať, kto môže odpovedať na správu/oznámenie – každý, alebo iba vy 

a moderátor. 
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➢ Zadaním príkazu „ /zavolať “ do príkazového riadku a doplnení mena 

➢ Kliknutím na slúchadlo počas konverzácie s jedným, alebo viacerými členmi kanálu. 

➢ Hovor je tiež možné uskutočniť kliknutím na fotku člena Teams a stlačením slúchadla 

➢ Ak sa chcete stretnúť so všetkými členmi kanálu, stlačte ikonu Zahájiť schôdzu v 

spodnej časti príspevkov. 

➢ Rýchle vytáčanie navrhnutých členov.

➢ Pozrieť si všetky kontakty (synchronizácia s kontaktmi z outlooku) 

➢ Pozrieť si históriu hovorov

➢ Vypočuť si hlasovú schránku (ak je v HS zanechaný odkaz, svieti pri schránke červená 

ikona)

➢ V rámci nastavení je možné nahrať si privítanie do hlasovej schránky a presmerovať 

hovory v prípade neprítomnosti na hlasovú schránku.
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➢ Súbory nahrávame v rámci kanálov a podkanálov podľa témy, projektu, udalosti... 

➢ Môžeme ich ukladať do samostatných priečinkov, z dôležitých súborov môžeme dokonca urobiť záložky v 

rámci kanálu tímu. 

➢ Na súboroch môžu súčasne pracovať viacerí členovia tímu, keďže sú uložené v cloude. V rámci materiálu 

si môžu členovia nechávať odkazy priamo v dokumentácii a súboroch, na ktorých spoločne pracujú.  

➢ Takto pripravenú dokumentáciu potom môžu prostredníctvom príspevku v konverzácii poslať ďalšiemu 

členovi tímu – uvedením „@ + meno“ na začiatku správy a požiadavkou o spripomienkovanie 

dokumentácie, ktorú priložia k správe ikonou vložiť prílohu, v spodnej časti správy. 

➢ Ak k príspevku priložíte dokumentáciu, ktorá zatiaľ nie je zobrazená v súboroch, automaticky sa k nim 

pripojí.  

➢ V konverzácii, alebo aj v iných dokumentoch môžete použiť link na vybrané súbory – všetky sú uložené v 

cloude a pri každom súbore je v rámci „ ...“ možné stiahnuť si link. 

➢ Nedávno vami otvorené a použité súbory

➢ Všetky súbory, ktoré v rámci skupín, do ktorých patríte, uverejnili iný členovia.  

➢ Stiahnuté súbory 

➢ One Drive
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➢ V rámci Teams môžete používať príkazovú skratku – do vyhľadávacieho okna zadajte 

lomítko „/“ a vyberte niektorý z predvolených príkazov... 

➢ Ak používate aplikácie, môžete prostredníctvom príkazového okna použiť aj niektorú z 

vašich aplikácií bez toho, aby ste prerušili prácu v rámci Teams. 

➢ Najčastejšie použitie – napísanie rýchlej správy: /chat a /zavolať

➢ Notifikácie si upravíte v nastaveniach svojho profilu.

➢ Kliknite na svoju fotku v pravom hornom rohu:                                                           –

Nastavenia a po rozkliknutí – Oznámenia.

➢ V rámci oznámení si môžete nastaviť, akým spôsobom (email, oznámenie v pravom 

dolnom rohu, info v aktivitách) a ako často chcete byť upozorňovaný na aktivity v 

kanáloch a skupinách
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➢ Prostredníctvom ikony Aktivita získate prehľad o všetkých aktivitách v rámci platformy Teams. 

➢ Aktivita – Info: získate informácie o zmeškaných hovoroch, o tom, či vás niekto spomenul v rámci vlákna konverzácie, odpovedal na váš príspevok, 

či pridal do kanála. 

➢ Aktivita – Info – Ikona filter: napíšte text na filtrovanie – môžete uviesť kľúčové slovo alebo prostredníctvom „...“ vybrať jednu z ponúkaných 

možností (spomenutie, zmeškaný hovor....) 

➢ Aktivita – Info – Moje aktivity: zoznam všetkých zrealizovaných aktivít – uverejnených príspevkov a odpovedí na príspevky.

➢ Aktivita – Info – Moje aktivity - Ikona filter: vyhľadávanie v rámci mojich aktivít na základe zadaného kľúčového slova




