
Prehľadávanie Web stránok 

Definícia vyhľadávacích požiadaviek 

Na úvodných stránkach vyhľadávačov nájdete prepojenia, usporiadané do niekoľkých 

hlavných skupín. Po voľbe skupiny sa dostanete na stránku, ktorá obsahuje ďalšiu úroveň 

členenia, alebo už prepojenia na stránku o danej téme. 

V katalógových serveroch sa pohybujete väčšinou pomocou skupinových prepojení (katalógu 

stránok). Môžete ale použiť aj vyhľadávaciu službu. Do textového poľa v hornej časti úvodnej 

stránky vyhľadávača napíšte hľadaný termín a vo vyhľadávacích požiadavkách môžete bližšie 

určiť kategóriu (Obchod, Počítače, Zábava). 

Používanie kľúčových slov pri vyhľadávaní 

Výberom vyhľadávacieho serveru a presnou formuláciou hľadaných termínov výrazne 

ovplyvníte počet nájdených stránok, ale aj to iba vtedy, keď svojím obsahom budú odpovedať 

hľadanej téme. 

Do textového poľa v hornej časti úvodnej stránky vyhľadávača napíšte hľadaný termín 

(kľúčové slovo) a hľadanie odštartujte tlačidlom Hľadaj alebo stlačením klávesu Enter. Po 

chvíľke sa na obrazovke zobrazia katalógové prepojenia, ktoré hľadaný pojem obsahujú . 

Pre vyhľadávanie vo vyhľadávacích serveroch môžete využiť stránky www.zoznam.sk, 

www.google.sk, www.szm.sk a mnoho ďalších.  

Tlač Web stránky 

Všetky informácie, ktoré sú zobrazené na Web stránke, si môžete vytlačiť na vašej tlačiarni. 

Pred samotným tlačením Web stránky si môžete prezrieť na obrazovke, ako bude vyzerať 

vytlačená stránka. 

Postup pri tlačení  

1. Na hornom paneli ponúk stlačte tlačidlo Nastavenia a ďalšie možnosti. 

2. Z ďalšej ponuky vyberte Tlačiť . 

3. V dialógovom okne môžete nastaviť rôzne parametre tlače (tlačiareň, orientáciu, 

rozsah strán, počet kópií,...). 

4. V pravej časti okna je zobrazený náhľad tlače. 

5. Tlač odštartujte tlačidlom Tlačiť. 



Ukladanie obrázka a prepojenia z webovej stránky na disk 

Obrázok alebo prepojenie (odkaz) zo zobrazovanej stránky môžete uložiť na disk. Obrázok je 

možné uložiť na disk vo formáte, v akom bol pridaný na webovú stránku, alebo ako bitovú 

mapu. 

Postup ukladania obrázka zo stránky na disk  

1. Na zobrazenej stránke kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, ktorý chcete uložiť 

na disk. 

2. Vyberte možnosť Uložiť obrázok ako . 

3. Vyberte priečinok, do ktorého chcete obrázok uložiť. 

4. V prípade potreby zmeňte typ a meno súboru. 

5. Stlačte tlačidlo Uložiť. 

Kopírovanie častí webovej stránky do súboru z balíka MS Office 

Obrázok, prepojenie alebo text zo zobrazenej stránky môžete prekopírovať do súboru z balíka 

MS Office. Postup ich kopírovania do dokumentu, prezentácie alebo excelovského zošitu je 

rovnaký. 

Postup kopírovania obrázka zo stránky do prezentácie  

1. Na zobrazenej stránke kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, ktorý chcete 

kopírovať. 

2. Vyberte možnosť Kopírovať. 

3. V prezentácii kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, do ktorej chcete kopírovaný 

obrázok vložiť. 

4. Vyberte možnosť Prilepiť. 

Postup kopírovania textu a prepojenia zo stránky do dokumentu  

1. Na zobrazenej stránke vyberte text, prepojenie alebo oboje súčasne, ktoré chcete 

kopírovať. 

2. Na paneli ponúk stlačte tlačidlo Úpravy. 

3. Vyberte možnosť Kopírovať. 

4. V dokumente kliknite na miesto, kam chcete kopírovaný text alebo prepojenie vložiť. 

5. V dokumente na karte Domov v časti Schránka stlačte tlačidlo Prilepiť. 

 



Google Chrome – stiahnutie a nainštalovanie 

Google Chrome je v súčasnosti najobľúbenejší internetový prehliadač. Nie je súčasťou 

Windows a preto, pokiaľ ho chcete používať, si ho musíte stiahnuť z internetu a nainštalovať. 

1. Spustite si prehliadač Edge. 

2. Ak nemáte ako domovskú stránku vyhľadávač Google, tak do adresného poľa napíšte: 

google.sk  a stlačte Enter. 

3. Do vyhľadávacieho poľa Google napíšte: google chrome  

a stlačte Enter. 

4. Vo vyhľadaných lokalitách nájdite linku Stiahnutie a inštalácia 

 

5. V zobrazenej stránke kliknite na Počítač  

6. Zobrazí sa možnosť stiahnuť súbor inštalátora aj s návodom na inštalovanie 

 
7. Teraz máte nainštalovaný prehliadač Google Chrome, ktorý má na pracovnej ploche 

takúto ikonu . 

 


