NÁVOD NA VYHĽADÁVANIE

1. Zvoliť jazyk vyhľadávaného termínu (slovenský alebo anglický):

2. Zvoliť typ vyhľadávania:

2.a) Základné vyhľadávanie:
Vyberie sa základné vyhľadávanie, zadá sa slovo alebo časť slova (môže sa zadať aj viac slov) a po
kliknutí na „Vyhľadať“ sa zobrazí:

t. j. vyhľadaný termín v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku, označenie a názov STN, v ktorej sa
vyhľadaný termín nachádza, prechod do portálu noriem
a detail vyhľadaného termínu aj s definíciou
zadal do terminologickej databázy).
Detail:

-

, spinka na uchovávanie vyhľadávania

(pokiaľ sa v danej norme nachádza, resp. pokiaľ sa

Zvolenie vyhľadávania (základné):

PRÍKLAD
„riadenie“ – vyhľadá len riadenie

Základné vyhľadávanie sa môže upraviť vložením hviezdičky pred slovo alebo pred časť slova
a vyhľadá sa príslušný termín, obsahujúci toto slovo alebo časť slova a všetky slová pred ním:

PRÍKLAD
„*riadenie“ – vyhľadá sa napríklad „zariadenie“, „miestne riadenie“ atď.

Základné vyhľadávanie sa môže upraviť aj vložením hviezdičky za slovo alebo za časť slova
a vyhľadá sa príslušný termín obsahujúci toto slovo alebo časť slova a všetky slová za ním:
PRÍKLAD
„riadenie*“ – vyhľadá sa napríklad „riadenie na konštantný...“, „riadenie konštantného prúdu“ atď.

Základné vyhľadávanie sa môže upraviť aj vložením hviezdičky pred a súčasne za slovo alebo
časť slova.

PRÍKLAD:
„*riadenie*“ – vyhľadá sa:

2.b) Vyhľadávanie termínov obsahujúcich súčasne niekoľko slov: vyberie sa vyhľadávanie
„(and)“, zadá sa jedno slovo alebo časť slova a za každým slovom alebo časťou slova sa použije
klávesa „enter“, po kliknutí na „Vyhľadať“ sa vyhľadajú termíny, ktoré súčasne obsahujú zadané
slová alebo časti slov.

2.c) Vyhľadávanie termínov obsahujúcich jedno zo zadaných slov: vyberie sa vyhľadávanie
„(or)“, zadá sa jedno slovo alebo časť slova a za každým slovom alebo časťou slova sa použije
klávesa „enter“, po kliknutí na „Vyhľadať“ sa vyhľadajú termíny, v ktorých sa nachádza jedno zo
zadaných slov alebo častí slov.

2.d) Zobrazenie termínov v zadanej norme: vyberie sa zobrazenie termínov z danej normy a zadá
sa nedatované označenie príslušnej normy napr. STN EN ISO 9000, STN EN 589 atď.

3. Uchovávanie vyhľadávaní: Vyhľadávania sa môžu uchovávať cez spinku
v záložke „Moje
vyhľadávanie“. Vyhľadávania sa tiež ukladajú do záložky „História vyhľadávania“, ktorá sa automaticky
maže po 100 záznamoch.
Moje vyhľadávanie:

História vyhľadávania:

4. Riešenie problémov:
Kontaktujte nás na adrese: terminologia@normoff.gov.sk

