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kom mínus v červenom krúžku s popisom “Odstrániť”, v pravej časti riadku. Ak chceme krité‐
ria  vyhľadávania  úplne  vyčistiť  a  zadať  hodnoty  pre  vyhľadávanie  odznova,  použijeme 
funkčné  tlačidlo “Vyčistiť vyhľadávanie”. Týmto príkazom databáza zobrazí úvodnú stránku 
vyhľadávania.  
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