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Slovník niektorých nesprávne používaných výrazov
v elektrotechnických textoch

Dr.h.c. Prof. Ing. Ján Chmúrny, DrSc.

Cieľom tohoto slovníka je podať v abecednom poradi zoznam niektorých
výrazov
najčastejšie
používaných
v odborných
elektrotechnických
textoch
(napríklad v diplomových, dizertačných, habilitačných a i. prácach).
Bola zvolená jednoduchá forma abecedného usporiadania nesprávne
používaných výrazov (vľavo), ku ktorým boli priradené správne výrazy (vpravo). '
Bol použitý nasledujúci zoznam skratiek:

j. č.
mn.č.
pomn.

m. r.
ž.r.

s.r.
neskl.
N
G
D
A
L
l

- jednotné číslo
- množné číslo
- pomnožné (podstatné meno)
- mužský rod
- ženský rod
- stredný rod
- nesklonné slovo
- nominativ
- genitív
-datfv
- akuzatív
-lokál
- inštrumentál

_____

N_e_s..JIp~r_á_v_D_e ___'1

1

-S.A.p-r-á-v-D-e-----

absolutný, absolutne
abstract
adaptácia k niečomu
algebraický
amplitúda impulza
amplitúdovofrekvenčná charakteristika
analogizer
anténny
apertura
apod. (skratka)
aposteriori
apriori
a síce
assembler
atrnosferický
atom
atomový, atomický, atomárny
axioma

absolútny, absolútne
abstrakt, -u
adaptácia na niečo
algebrický
výška (vrcholová hodnota) impulzu
arnplitúdovo-frekvenčná charakteristika
analogizátor, -a
anténový
apertúra
a pod., alebo ap.
a posteriori, ale aposteriórny
a priori, ale apriórny
a to
asembler, -a
atrnosférický
atóm, -u
atómový
axióma

barva
Bayessovský
behom (dňa)
bezbarevný, bezbarvý
bezdrótový
bezo zbytku
bezvadný
bežné číslo
bežný rok
bieločierny
binorniálne rozdelenie
bit, -a

farba
bayesovský, al. Bayesov
počas, v priebehu (dňa)
bezfarebný
bezdrôtový
bezo zvyšku
bezchybný
poradové číslo
lepšie: tento rok, -a/-u
bielo-čierny
binomické rozdelenie
bit, -u, dvoj ková číslica (skr. z angl. binary digit)
slepá (ekvalizácia)
blízky k niečomu

blind (ekvalizácia)
blízky niečomu
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bodky za nadpismi kapitol, obrázkov,
tabuliek a i.
bol, bola ste
brať v úvahu
buffer, -a
buňka
buňkový,bunečný
byte

bodky za nadpismi kapitol, obrázkov,
tabuliek a i. sa nepíšu
boli ste
brať do úvahy
separátor, -a, oddeľovací stupeň (obvod)
bunka
bunkový
byte i bajt, -u, (osembitová slabika)

cepstrun
cirka, circa
cordless
cosinusová, cosínová (veta)
cryptografia
časofrekvenčná analýza
čidlo
čiernobiela
činiteľ (neživ.)

kepstrun, -stra
približne, asi, okolo, skr. ca, cca
bezšnúrová (telefónia)
kosínusová (veta)
kryptografia
časovo-frekvenčná analýza
snímač, -a, al. senzor, -a
čierno-biela (televízia)
činiteľ, -a, D-ulovi, A-a, L-i, mn.č.-e/ia, Ae/ov; faktor, -a
pokiaľ ide (o to)

čo sa týka (toho)

drát, drót
držať (reč)
držátko
dva:
dva okná,
dvatisíc, dva tisíc
dvomi
ďal'ší

displej, -a, m.r., zobrazovaciajednotka
podľa (potreby)
čas, obdobie:
pracovný čas
obdobie dažďov,
ale fyzikálna doba kyvu, doba nábehu,
železná doba (hist.)
docieliť niečo
dodržiavať
dokázateľný
doktorant, -a, pod. ako habilitant, -a,
docent, -a (legislatívne doktorand)
doktorantúra, pod. ako docentúra
podpísaný
list, -ul-a, listový
karta, lístok, -tkul-tka
doplnkový
odporúčanie:
odporúčaný, ale doporučený list
odporučiť, odporúčať
dosiahnuť niečo
platňa, tabuľa:
pamätná tabuľa, ale: rysovacia doska,
doska plošných spojov
dopyt, -u, otázka
lepšie: železnica, trať, -e, cesta,
ale: životná dráha, dostihová dráha
drôt, -u, drôtovať i drotovať
rečniť
držadlo, -a
dve:
dve okná,
dvetisíc
dvoma, ale troma, -i, štyrmi atď.
ďalši

ekvalizér
ekvidištantný, al. ekvidištančný
elektrárňa

ekvalizátor, -a
rovnomerný, rovnako vzdialený
elektráreň, -e

display
dľa (potreby)
doba:
pracovná doba
dobadážďov

docieliť niečoho
dodržovať
dokázateľný
doktorand
doktorandúra
dolupodpísaný
dopis, dopisný
dopisnica
doplňkový
doporučenie:
doporučený
doporučiť, doporučovať
dosiahnúť niečoho
doska:
pamätná doska
dotaz
dráha

dátum (s čiarkou):
v Košiciach, I5.júna 1998
data, datový
databanka
databáza
databázové systémy
design
diaľkopis, diaľnopis
dielči, dielčí
digitizér, digitalizér
dioda
diskretizačná funkcia
diskutovať k (návrhom)
diskúzia, diskúzny

dátum (bez čiarky),
Košice 15.júna 1998
(názov miesta sa neskloňuje)
dáta (údaje), dátový
banka dát (údajov)
báza dát (údajov)
systémy bázy dát (údajov)
lepšie: dizajn, -u
ďalekopis, -u
čiastkový, čiastočný
digitalizátor
dióda, -y, diód
vzorkovacia funkcia
diskutovať o (návrhoch)
diskusia, diskusný
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.,
• elektrizácia
elektronka, -iek
emitter
entr6pia
enviromentálny
ero (linky)
Euklidovský priestor
Euklidovská vzdialenosť, norma
eventuelný

facsimile
facsimilový
fading,-u
fadingový
fáza, -e
fázovofrekvenčná charakteristika
filter, -u, L-e, mn.č.-y
filtrovanie
fotka
fractal
frekvencia
fronta, ž.r.
fuzy, vagny

Gausovské rozdelenie

grád
gramafón (gram. doska)
gumenný
gula, gulatý

hardware
hlasový, hovorový signál

8

elektrifikácia
elektr6nka, -ok
emitor, -a
entropia, entropický
environmentálny
aero (línie)
euklidovský, al. Euklidov priestor
euklidovská vzdialenosť, norma
eventuálny, prípadný

horeuvedený (spomenutý)
hovoriť slovensky, anglicky
hriadeľ, ž.r.
hibrid, -a, hibridný

faksimile, neskl., s.r.
faksimilový aj faksimilný
únik, -u
únikový
fáza, -y, L-e, mn. č.-y
fázo vo- frekvenčná charakteristika
filter, -a, L -i, mn.č.-e
filtrácia
snímka, fotografia
fraktal, -u
frekvencia, fyz. aj kmitočet (v jednom
texte používať ten istý termín)
front, -u, m.r. (teória frontov)
fuzzy, nesk/. (číta sa fazy), vágny, nejasný, neurčitý

gaussovské, al. Gaussovo rozdelenie
stupeň, -pňa
gramofón, -u (gram. platňa)
gumový, gumený
guľa, guľatý

hardvér, technické prostriedky
lepšie: rečový signál, ale hlasová služba

Slovník niektorých nesprávne používaných

výrazov v elektrotechnických

textoch

chápať niečomu
chcieť po niekom niečo
chip
chirp (modulácia)
chovanie

imidž
implementácia
impuls, impulsový, impulzný
informacia
intenzita elmg. poľa
interaktívny
interface
iont, iontový, iontoforéza
irrelevantný

jademý
jak,jako
jak-tak
jakosi, jaksi
je:
je možno
je rovné nule
je tomu tak
je treba
je vidieť
Slovník niektorých nesprávne používanýCh

predtým, prv uvedený (spomenutý)
hovoriť po slovensky, po anglicky
hriadeľ, -a, mn.č.-le, m.r.
hybrid, -u, hybridný, miešaný, kombinovaný

chápať niečo
chcieť niečo od niekoho
čip
čirp (čirpová, čvrlikavá modulácia)
. lepšie: správanie, vystupovanie

obraz, vzhľad, celkový dojem
lepšie: uskutočnenie, realizácia
impulz, -u, impulzový
informácia, teória informácií
intenzita (sila) elektrickej resp. magnetickej zložky elmg. poľa
interakčný
interfejs, -u, rozhranie
ión, -u, i6nový, iónoforéza
irelevantný, lepšie nepodstatný, nezávažný, nadbytočný, opak relevantný

jadrový
ako
ako-tak
akosi
možno, je možné
rovná sa nule
je to tak
treba, je potrebné, ale bolo, bude treba
vidieť, vidno
výrazov v elektrotechnických

textoch
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jedna, jednička
jednací
jedná sa o niečo
jednanie
jednorázový
jednostopý

jednotka
rokovací
ide o niečo
rokovanie, konanie
jednorazový
jednostopový

k:

na:

dôvod k niečomu
návod k niečomu
určený k niečomu
vzhľadom k niečomu
kabel
kabelový
kanál, -u, L -e
kaskádne zapojenie
kde (ideš-smer)
kedy (časová spojka)
klávesa, ž.r.
klopný obvod
kľud
kóder, kódovač, dekóder,

dôvod na niečo
návod na niečo
určený na niečo
vzhľadom na niečo
kábel, -bla, L-i, mn. Č. -e
káblový (televízia), kábelový
kanál, -al-u, L -i, mn.č.-e/-y
kaskádové zapojenie
kam (ideš)
keď
kláves, -u, m.r.
preklápací obvod, -u
lepšie: pokoj, -a
kodér, -a, dekodér, -a
ale kód, -u, kódovanie
koláž, -e, ž.r.
kompatibilný, zlučiteľný
konštanta, skr. konšt.
kontroverzia
konvergovať k ...
konvolučný
korešpondencia
kosínusová veta
kvadrátový kosínus, -u
kovariancia
krát (vyj. násobenie), trikrát, viackrát
lepšie: konečná FT
kritérium, -a, mn. Č. kritériá
kružidlo
kocka
krištáľ, -u/-a,

dekódovač
koláž,-i, m.r.
kompaktibilný
konstanta
kontraverzia
konvergovať do ...
konvolutorný
korešpodencia
kosinusová veta
kosínus kvadrát

kovariácia
kráť, tri krát
krátkodobá FT
kritérium, -a, mn.č. kritéria
kružítko
krychľa
krištál

10
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kryštáľ

k-ta, -ty
kúžel, kužel
kvantizačný vektor
kvázi - periodický
kvôli niečomu

ľubovolný

laboratórny
laser, -a, vyslovuje sa tak, ako je napísané
(písmenkovo ), pod. ako radar, maser
laserový
letisko, ale stanovište
spájkovať, ale letovať = tráviť dovolenku
opis
opisovať (udalosť), ale líčiť (bieliť) dom
nepárny (počet), ale: liché (klarnné,
prázdne) nádeje
ľubovoľný

management
manager
Markovovské reťazce
mať za následok
mať za to
medzibunečný
menovite
merítko
mimo iného
mluvnica
mnoho (veľa) razy
model-a
modul-a
modzog

manažment, -u
manažér, -a
markovovské, al. Markovove reťazce
spôsobovať, zapríčiňovať
predpokladať, myslieť, nazdávať sa
medzibunkový
najmä, hlavne, predovšetkým
mierka, meradlo, miera
lepšie: okrem iného
gramatika
mnoho (veľa) ráz
model, -u, L-i, mn.č.-y, m.r.
modul, -u, L-e, m.r
mozog, mozgu

laboratorný
laser (lejzr)
lejzrový
letište
letovať (súčiastky)
líčenie
líčiť (udalosť)
lichý (počet)

textoch

napr. krištáľové sklo, krištáľová voda
kryštál, -u, L -i, mn.č.-y
napr. kryštálový cukor, kryštály soli,
kryštálový filter, oscilátor
k- tá, k-tý
kužeľ,-a
kvantovaný vektor
kváziperiodický
lepšie: pre niečo

Slovník niektorých
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výrazov v elektrotechnických

textoch

11

môžme
multimédia
multiplexer, demultiplexer

v:

na:
na chate
na izbe, na internáte, na školách
na každý pád
na Národnej rade
na Úrade vlády
na vláde
otázka na Vás
nadmierny
náhodilý
najoptimálnejší
naprosto
nasledovne
nasledovný
naväzovať
naviac
nekl'ud, nekľudný
neocognitron
neomluvený
neregulérny
neuron
nezávisieť na niečom
nezávislý, nezávisle na niečom
niekol'ko razy
nikdo
nikedy
normalizácia
nonnalizovať. nonnalizovaný
n-ta, noty

12

môžeme
multimédiá
multiplexor, demultiplexor

v chate
v izbe, v internáte, v školách, ale študuje na gymnáziu, na univerzite
v každom prípade, určite
v Národnej rade
v Úrade vlády
vo vláde
otázka pre Vás
nadmerný
náhodný
optimálny
celkom, úplne
lepšie: takto
lepšie: nasledujúci, tento, takýto
nadväzovať
lepšie: navyše
nepokoj, nepokojný
neokognitr6n, -u
neospravedlnený
neregulárny
neur6n, -u
nezávisieť od niečoho
nezávislý, nezávisle od niečoho
niekol'ko ráz, niekol'kokrát
nikto
nikdy
nonnovanie
nonnovať,nonnovaný
n-tá, n-tý

Slovník niektorých nesprávne používaných
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o:

s:

o priemere
o rozmeroch
o rýchlosti
o veľkosti
obecný
obor

s priemerom, priemeru
s rozmermi, rozmerov
s rýchlosťou
s veľkosťou, veľkosti
všeobecný, ale obecná knižnica
odbor, -u, napr. vedný, študijný odbor,
ale obor, -u = mat. skupina čísel, obor
rovnice, funkcie
obsiahnuť, -u
lepšie: obťažný, ťažký, namáhavý
odchýlka, -lok
odpočúvať
zodpovedný, zodpovedajúci za niečo
odsek (článku), -u
s oh radom, vzh\'adom na, pokia\' ide o, čo
sa týka
odkopírovať
ospravedlniť
slovné zachytenie podstatných znakov
predmetov alebo javov:
napr. stručný opis udalosti, opisná metóda, opísať kružnicu trojuholníku
odpis, -u, kópia (listiny), druhopis, -u,
napr. odpis článku, odpis dane
odpisovať (od spolužiaka)
naozaj, vskutku
cez prázdniny
- ova (Štúrova)
- ová (Poštová, Cukrová)
optoelektronický
ovplyvňovať
však, pravdaže
oxid, kysličník .

obsiahnúť, -ú
obtiažny
odchýl'ka, -liek
odposlúchať
odpovedný, odpovedajúci
odstavec (článku)
ohľadom, ohľadne"

za niečo

okopírovať
omluviť
opis, opísať

opis (listiny)
opisovať (od spolužiaka)
opravdu
o prázdninách
- ová (ulica pomenovaná podľa osoby)
- ova (ulica pomenovaná podľa niečoho)
opto-elektronický
ovlivňovať
ovšem
oxyd

Slovník niektorých
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pádny
pájačka, pájať
pamäť (l'udská)
G,j.č.

presvedčivý, závažný
spájkovačka, spájkovať
pamäti
pamäte,
ale pamäti (zápisky, memoáre)

N. mn.č.

pamäť počítačová
G,j.č.
N. mn.ž.

pani
pani docent
pánovi docentovi
papršlek
patme
perceptron
pilný
počítačová doska
podlžny vid
pojítko
poloos (geom.)
poloostrov
polynomiálny
pomoc:
s pomocou niečoho
urobiť tvojou pomocou
poprípade
poriadať
port, brána
posledne
potencionálny
potiaž
potrebný (k niečomu)
použiť (k niečomu)
poväčšinou
pozdný, pozde, pozdnejší
pozostávať
požiadavok
14

pamäte
pamäte,
pani, GDL -ej, A-iu, l-paňou,
mn.č. -ie, í,-iam, -ie, -iach, -iami
pani docentka
pánu docentovi
lúč, -a
zrejme, zjavne, asi
perceptrón, -u
usilovný
počítačový modul
pozdlžny vid, -u
spojovací prostriedok
polos, -i, ž.r.
polostrov, -a
polynomický
pomoc:
pomocou niečoho
urobiť s tvojou pomocou
prípadne, respektíve (skratka resp.)
konať,usporadúvať
bran, -u, napr. dvojbran, -u, pod. ako
dvojsten, -u
naposledy, minule, naostatok
potenciálny
ťažkosť
potrebný (na niečo)
použiť (na niečo)
poväčšine, zväčša
neskorý, neskoro, neskorší
lepšie: skladať sa
požiadavka

Slovnfk niektorých nesprávne používaných
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pre:

na:

pre ilustráciu
určený pre niečo
podmienky pre niečo
predpoklady pre niečo
odborník pre niečo
prehlásenie
prechod (miesto, zebra na ulici,
prechod tranzistora)
prejednať
preukázka
preslov
prevádzať

na ilustráciu
určený na niečo
podmienky na niečo
predpoklady na niečo
odborník na niečo
vyhlásenie, osvedčenie
priechod, -u, ale prec~odcez priechod

previesť
priepust, ir.
priesečík
procento
prvok, -a
pseudo náhodný signál
púhy,púho
púzdro
pyramida, pyramidálny

rada (Fourierova)
radarový
radič
raster,-u
razítko
región
regulérny
resistor, -u
respektívne
residuum
robustný (systém)

rozdeliť do ...
rozptyl', -a

prerokovať
preukážka
príhovor, -u, prejav, -u, reč
vykonávať, realizovať, uskutočňovať, robiť
urobiť, vykonať, uskutočniť
priepust, -u, m.r.
priesečník, -a
percento
prvok, -vku
pseudonáhodný signál
jednoduchý, holý, číry, len, iba
puzdro
pyramída, pyramídový

rad (Fourierov)
lepšie: rádiolokačný
riadiaca jednotka
raster, -tra, L -i, mn.č.-e (mriežka, sieťka)
pečiatka
lepšie: kraj, oblasť, okres, územie
regulárny
rezistor, -a
respektíve, resp. (skratka), prípadne, alebo
rezídiuum, -a, D-u, L-u, lepšie zvyšok
robastný, odoiný (systém)
ale robustný - objemný čo do rozmerov
rozdeliť na...
rozptyl, -u

textoch
Slovntk niektorých nesprávne používaných
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sáček, sáčik, sáčok
sada
sál, m.r.
sbernica
segment, -a
Shannon - Koteľnikova teoréma
schéma, s.r., schématický
show,ž.r.
signal, -a
skriptum, s.r.
sluchátko
smešovač
smyčka
snímok, m.r.
software
sp line funkcia
spozdenie
stejnosmerný prúd
stejný
súčastnosť, súčastný
súdobý
sudý (počet)
sinapsia, -ie
šedý
škica, škicovať
šrób, šróf, šroub
štandart, -a
štvorpol, -a

vrecko, vrecúško
súprava (nástrojov), set (šport.)
sála, ž.r.
zberniea
segment, -u, -ový/-álny
Shannonova - Koteľnikovova teoréma
(skloňujú sa obidve mená)
schéma, ž.r., schematický
šou, ž.r., neskl., prehliadka, predstavenie
signál, -u, L-i, mn.č. -y
skriptá, pomn. č.
slúchadlo
zmiešavač, -a
slučka
snímka, ž.r.
softvér, programové prostriedky
splajnová funkcia
oneskorenie, meškanie
jednosmerný prúd, -u
rovnaký
súčasnosť, súčasný
súčasný, terajší, dnešný
párny (počet)
synapsia, -ie aj synapsa, -y
lepšie: sivý, šedivý
skica, skicovať
skrutka
štandard, -u
štvorpól, -u, dvojbran, -u

ii
tarif, m.r.
tedy
technika (postup)
telefónny odkazovač
téma, s.r.
tématika, tématický
16
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teorém, m.r.
terciálny
- tieh (radová číslovka)
tisk
tlačítko
tohoto
trénovanie (trénovací algoritmus)
tryska
tryskové lietadlo
tužka
tvorčí
typ, typovať (výsledok)
t. zn. (skratka)

u:
u telefónu (neživ. podstat. mien)

teoréma, ž.r.
terciárny
- tych ale -tich (základná číslovka)
tlač
tlačidlo
lepšie: tohto
lepšie: učenie (učiaci algoritmus)
dýza
prúdové lietadlo
ceruzka,ceruza
tvorivý
tip, -u, tipovať, ale typ človeka, typ jazyka
t.j. (skratka)

účel, za účelom
učiniť
ukazateľ
úko l
ukončiť
upresniť
usilovať o niečo
útlm
utlumiť
uvaha
uvažovať s niečím, niečo

pri:
pri telefóne
ale u človeka (živ. podstat. meno)
s cieľom
lepšie: urobiť, vykonať
ukazovateľ, -a, D-u/-ovi, L -i, mn.č.-e/-ia
úloha
lepšie: skončiť, dokončiť
lepšie: spresniť
usilovať sa o niečo
utlmenie
utlmiť, stlmiť, oslabiť
úvaha
uvažovať o niečom

v:

o:

v sedem hodín
vadný
varianta, Ž. r.
vážený signál, koeficient
včetne
vedeckotechnický

o siedmej hodine
chybný,poruchový,poškodený
variant, -u, m.r.
váhovaný signál, koeficient
vrátane, včítane
vedecko-technický
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.vedecko-výskunnný
vektor,-u
veľa razy
veľkosť (matice, obrazu, vektora,
bloku, okna)
viď
video signál
Voronoiova oblasť
východzí
vyjmúc niečo, niečoho
výjsť
vylosovať
vymenovať docentom, profesorom
vynímajúc
vypadať
využiť niečoho k niečomu
výuka
vyznať sa do niečoho
vyžadovať na niekom niečo
vyžiarovacia charakteristika
vzdor tomu
vzhľadom k tomu
vzniklý
vzorok, m.r.
vzparnätať sa
waveletova transformácia
wolframový
workshop

za:
za a, za prvé ...
prísť za hodinu, za pár dní

za účelom, za cieľom
začať, začínať:

18

vedeckovýskunnný
vektor, -ul-a
veľa ráz, veľakrát
rozmer (matice, obrazu, vektora,
bloku, okna)
lepšie: pozri
videosignál, -a, pod. ako videokazeta,
videomagnetofón, videorekordér
Voronoiho, al. Voroného oblasť
východiskový
okrem niečoho
vyjsť
vyžrebovať
vymenovať za docenta, za profesora
s výnimkou, okrem
vyzerať
využiť niečo na niečo
výučba, vyučovanie
vyznať sa v niečom
vyžadovať od niekoho niečo
vyžarovacia charakteristika
napriek tomu, jednako, predsa
vzhl'adom na to, so zreteľom na to,
s prihliadnutím na to
vzniknutý
vzorka, ž.r.
spamätať sa
wave letová transformácia
volfrämový
seminár, -a, pracovná porada, pracovná
dielňa

začína program
začne schôdza
zahájenie, zahájiť
zahajovací
zachádzať s niečím
zamedziť niečomu
zamerať do ...
zamerovač
zámysel
zaoberať sa s niečím
započať
zapotreby
zasedať
zasiahnúť, -nú
zašlý
zatým
hodinu zatým
závad a
zavisieť, závislý na niečom
zbytok
zháňať sa po niečom
zobecniť
zpätná väzba
zpráva
z príležitosti
zrovnať s výsledkami
zosilovač
zúčastniť sa schôdze
žhaviaci
žiadúci

začína sa program
začne sa schôdza
ale: začať niečo (napr. písať)
začatie (otvorenie), začať, otvoriť
otvárací
zaobchádzať s niečím
zamedziť niečo
zamerať na ...
zameriavač, -a
zámer, -u, al. úmysel, -slu
zaoberať sa niečím
začať
lepšie: treba
zasadať
zasiahnuť, -nu
lepšie: minulý, dávny
lepšie: potom, nato
hodinu nato, o hodinu
chyba, kaz, porucha
závisieť, závislý od niečoho
zvyšok, -šku
zháňať sa za niečím
zovšeobecniť
spätná väzba
správa, zvesť, oznámenie o niečom
pri príležitosti
porovnať s výsledkami
zosilňovač, -a
zúčastniť sa na schôdzi
žeraviaci
žiaduci

po (o):
po a, po prvé
prísť o hodinu, o pár dní
ale: vybaviť niečo za hodinu, teda v
priebehu hodiny
s cieľom
začať sa, začínať sa
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