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Vás srdečne pozývajú  

na autorskú prezentáciu publikácie  
 
 

MILAN BROŽ: 
 

M I C R O S O F T    O F F I C E  
 

EXCEL 2007 SK 
Podrobná príručka od jedného z najväčších znalcov 
Excelu vás naučí vytvárať profesionálne tabuľky a 
grafy spôsobom, ktorý výrazne uľahčí vašu prácu. 
Spoznáte rad efektívnych techník Excelu 2007 na 
tvorbu a formátovanie tabuliek, jednoduché 
vykonávanie rozličných výpočtov, vyhľadávanie, 
triedenie a základnú analýzu dát, detailné úpravy 
grafov, pružné kontingenčné tabuľky, dopĺňanie 
grafických objektov a veľa iného.  PODROBNÁ  UŽÍVATEĽSKÁ  PRÍRUČKA  
Excel 2007 prináša okrem zmeneného ovládania rad 
nových funkcií. Ak chcete ovládnuť nový Excel na 
používateľskej úrovni a jeho využitie potrebujete ku 
každodennej práci, potom je táto kniha pre vás tá 
pravá.  

 
 

Súčasťou prezentácie budú ukážky  
nových funkcií programu MS EXCEL 

 
Skúsený autor v knihe neskrýva žiadne dôležité 
vlastnosti, možnosti a postupy. Poskytuje riešenie 
všetkých možných situácií a tipy na efektívnejšiu 
prácu. Kniha tak poskytuje kompletnú sadu postupov 
a návodov, ako Excel plnohodnotne využiť.  

a beseda s autorom publikácie 
  

 V publikácii nájdete okrem iného tieto témy:  
 Nové ovládanie Excelu a práca so zošitmi, 

24. februára 2010  
 Vkladanie, úprava a overovanie dát,  
 Výpočty v zošite a hľadanie problémov vo 

vzorcoch,  
 Tvorba grafov a formátovanie jeho prvkov, 

s t r e d a  Citlivostná analýza a hľadanie riešenia, 
 Zoradenie zoznamu, filtrovanie dát, vytváranie 

prehľadov, 

o 15.00 hod.  Tvorba a využitie kontingenčných tabuliek a 
grafov, 

 Aktualizácia dát z iných zošitov. 

 
 

Kniha je ďalším nasledovníkom radu príručiek 
k predchádzajúcim verziám Excelu, ktoré sa ako 
najobľúbenejšie publikácie k tomuto programu stali 
pomocníkmi viac než 50 000 používateľov.  Centrálna študovňa   
 

Univerzitnej knižnice PU 
O autorovi:  

Milan Brož prednáša výpočtovú techniku na  
súkromnej Vysokej škole obchodnej a Vyššej 
obchodnej podnikateľskej škole v Prahe.  Ul. 17. novembra 1, Prešov Je externým redaktorom magazínu CHIP a pracuje 
ako konzultant a programátor pre firmy.   
Práci s počítačom, prevažne s tabuľkovými 
procesormi, venoval niekoľko seriálov, množstvo 
článkov a 27 kníh. Tešíme sa na Vašu účasť! 

  
 


