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Zrušené a upravené funkcie v programe Access 2010 

Tento článok obsahuje zoznam funkcií, ktoré sa v programe Microsoft Access 2010 zmenili 
v porovnaní s funkciami, ktoré boli k dispozícii v programe Access 2007. V nasledujúcej tabuľke je 
uvedené aj odôvodnenie, prečo došlo k zmene danej funkcie. Tabuľka tiež obsahuje vysvetlenie do-
sahu zmeny na databázu programu Access a poskytuje alternatívne riešenia v prípadoch, kde sú 
k dispozícii ďalšie možnosti. 

ZRUŠENÁ RESP. 
UPRAVENÁ 
FUNKCIA 

PREDMET ZMENY ALTERNATÍVY  

Funkciu pracovnej 
tably Pridať pole 
nahradila galéria 
Typ údajov. 

Namiesto používania možností pridania poľa na páse 
s nástrojmi v údajovom zobrazení budete môcť na vy-
bratie rôznych preddefinovaných typov údajov a na 
ukladanie a opätovné používanie vlastných typov údajov 
používať galériu Typy údajov. Pomocou galérie Typ 
údajov možno lepšie zdieľať funkčnosť a typy údajov. 
Možnosti pracovnej tably Pridať pole umožňovali použí-
vať šablóny len jedného poľa, zatiaľ čo galéria Typ 
údajov umožňuje priradiť šablóny viacerých polí. Zrušia 
sa všetky zmeny vykonané v zozname polí a volania 
makra na pracovnú tablu Pridať pole budú neúspešné. 

 

Skupinu 
Automatický 
formát  nahradila 
skupina možností 
Motívy . 

Skupina Automatický formát už nie je k dispozícii na 
páse s nástrojmi v zobrazení rozloženia formulárov 
a zobrazení rozloženia zostáv. Skupinu Automatický 
formát nahradila skupina Motívy.  
Skupina Motívy poskytuje lepšie možnosti formátovania 
formulárov a zostáv, pretože tieto motívy sú prispôso-
biteľné, rozšíriteľné a možno ich prevziať alebo zdieľať 
s ostatnými používateľmi prostredníctvom lokality Office 
Online alebo prostredníctvom e-mailu. Možno ich tiež 
publikovať na serveri. Automatické formáty bolo možné 
používať len v programe Access, motívy možno použí-
vať aj v iných aplikáciách balíka Office. 
 

Príkaz Automatický formát 
môžete pridať na vlastný pás 
s nástrojmi. 

Ovládací prvok  
Kalendár  
(mscal.ocx) už nie 
je podporovaný 

Po otvorení formulára s ovládacím prvkom Kalendár sa 
tento ovládací prvok v programe Access 2010 nezob-
razí, no zobrazí sa chybové hlásenie poukazujúce na 
skutočnosť, že databáza programu Access obsahuje 
chýbajúci alebo prerušený odkaz na ovládací prvok.  
Ak chcete tento problém vyriešiť, odstráňte ovládací 
prvok Kalendár z aplikácie. 
 

Na pridanie ovládacieho prvku 
Kalendár môžete použiť funkciu 
DatePicker. 

Stránky 
s prístupom 
k údajom nebudú 
k dispozícii. 

Nebudete môcť vykonávať a navrhovať stránky 
s prístupom k údajom. Hoci sa stránky s prístupom 
k údajom zobrazujú na navigačnej table, ak sa ich po-
kúsite otvoriť, zobrazí sa chybové hlásenie poukazujúce 
na skutočnosť, že v programe Access nie sú podporo-
vané operácie pre stránky s prístupom k údajom. 
 

Stránky s prístupom k údajom 
budú aj naďalej uložené 
v databázach a môžete ich 
používať prostredníctvom star-
ších verzií programu Access. 
Pomocou lokality SharePoint 
môžete hostovať program 
Access na webe. 

Export, import 
a prepájanie na 
údaje zo súborov 
programu Lotus 1-
2-3 nebude 
k dispozícii. 
 
 

Zoznamy programu Lotus sa v programe Access 2010 
zobrazia, no nebude s nimi možné pracovať.  
Zobrazí sa chybové hlásenie „Nenašiel sa inštalovateľný 
ovládač ISAM“. 

Na export, import a prepájanie 
na údaje zo súborov programu 
Lotus 1-2-3 použite staršie 
verzie programu Access.  
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Export, import 
a prepájanie na 
údaje z programu 
Paradox 3, 4, 5, 6, 
7 nebude 
k dispozícii.  
 

Zoznamy programu Paradox sa zobrazia, no nebude 
s nimi možné pracovať, pretože možnosti týkajúce sa 
zobrazovania údajov, exportu a importu nebudú 
k dispozícii.  
Zobrazí sa chybové hlásenie „Nenašiel sa inštalovateľný 
ovládač ISAM“.  

Na export, import a prepájanie 
na údaje zo súborov programu 
Paradox 3, 4, 5, 6, 7 použite 
staršiu verziu programu 
Access. 

Red 2 ISAM a Jet 2 
nebudú 
podporované. 

Export, import a prepájanie na údaje z programu Access 
1.0 a 2.0 (Red 2 alebo Jet 2) nebude v programe 
Access 2010 k dispozícii.  
Zobrazí sa chybové hlásenie „Nenašiel sa inštalovateľný 
ovládač ISAM“. 
 
 

Na export, import a prepájanie 
na údaje zo súborov programu 
Access 1.0 a 2.0 (Red 2 alebo 
Jet 2) budete potrebovať 
program Access 2007. 

Zobrazovač 
konfliktov  
replikácie nebude 
k dispozícii. 

Prostredníctvom Zobrazovača konfliktov replikácie moh-
li používatelia vizuálne zobraziť konflikty pri 
synchronizácii a povoliť ich riešenie.  

Môžete napísať vlastné funkcie 
riešenia konfliktov a označiť ich 
vo vlastnosti 
ReplicationConflictFunction 
v replikačnej množine 
databázy.  
Informácie o tom, ako vytvoriť 
vlastnú procedúru na riešenie 
konfliktov, nájdete v článku 
Používanie vlastnosti 
ReplicationConflictFunction. 
  

Formát snímky 
nebude 
podporovaný. 

Formát snímky (.snp) je prenosný formát, ktorý možno 
použiť na zobrazenie zostáv programu Access 
v počítačoch, v ktorých nie je nainštalovaný program 
Access. Používatelia programu Access 2010 nebudú 
môcť exportovať zostavy do formátu snímky. 

Zostavy môžete exportovať vo 
formátoch XPS alebo PDF, 
alebo môžete zostavy 
exportovať do iných programov 
balíka Office, napríklad do 
programov Word alebo Excel.  

 


