
 
                                Metodika vypĺňania formulára série D. 

záverečné a kvalifikačné práce vo formáte MARC 21 
PhDr. Anna Kucianová 
Slovenská národná knižnica Martin 
kucianova@snk.sk
 
       V Slovenskej národnej knižnici v Martine sa dňa 9. decembra 2004 uskutočnila 
Výročná konferencia združenia Pro Scientia, ktorej hlavným odborným programom bola 
spolupráca na spracovávaní záverečných a kvalifikačných prác. Spracovaním týchto 
prác sa zaoberajú dva granty, zároveň aj členovia združenia Pro Scientia  a NBÚ SNK, 
preto je dôležitá dohoda o vzájomnej spolupráci, aby sa zamedzilo duplicitnej práci, ale 
zároveň sa poskytlo používateľom čo najviac informácií z oblastí, ktoré ich zaujímajú, 
ale zároveň sú ťažko prístupné ako tzv. sivá literatúra.  
Tento príspevok v skrátenej podobe odznel na konferencii a teraz poskytujeme 
používateľom jeho rozšírenú podobu, širšia a doplnená verzia bude prístupná na 
webovej stránke www.snk.sk/nbu/odbornecinnosti/metodika. 
 
Label 
Pole nemá podpolia, údaje sú identifikované svojou pozíciou. Návestie má 24 znakov 
s číslovaním od 0 po 23. 
Pozícia    0-4      dĺžka záznamu  -  vypĺňame 5 pomlčiek   
                5          stav zápisu – n – nový záznam 
                6          typ záznamu – a – textový dokument 
                7          bibliografická úroveň 6 – m – monografia 
                8          typ kontroly  – #  - nešpecifikovaný 
                9          použitá znaková sada – a – unicode 
                10        dĺžka indikátora – zapíšeme 2 
                11        dĺžka označenia podpoľa – zapíšeme 2 
                12-16   adresa bázy údajov – zapíšeme 5 pomlčiek 
                17        úroveň úplnosti záznamu – # - kompletná úroveň 
                18        forma katalogizačného popisu – a - úplná zhoda s AACR2 a ISBD 
                19        prepojenie s iným záznamom – # - nepožaduje sa prepojenie 
                20         počet znakov dĺžky poľa – zapíšeme 4 
                21         dĺžka počiatočnej znakovej pozície – zapíšeme 5 
                22          počet znakov aplikačne definovanej časti – zapíšeme 0 
                23          nedefinované – zapíšeme 0 
 
Príklad: 
LBL  -----nam#a22-----#a#4500 (tlačené dizertácie) 
LBL  -----ntm#a22-----#a#4500 (rukopisné dizertácie) 
 
Pole 001 – Kontrolné číslo  
Pole obsahuje znaky, ktoré zapisuje organizácia vytvárajúca záznam. 
Treba zapísať systémové číslo záznamu. 
 

mailto:kucianova@snk.sk
http://www.snk.sk/nbu/odbornecinnosti/metodika


Príklad: 
001    002548763 

 
Pole 003  Identifikátor kontrolného čísla 
Pole obsahuje kód agentúry, ktorej systémové kontrolné číslo je uvedené v poli 001 
podľa kódovníka lokácií. 
 
Príklad:  
     003   SNKBUSD 
 
Pole 005 Dátum posledného spracovania dokumentu 
Zapíše sa dátum spracovania v tvare RRRRMMDD+čas. Dodáva počítač sám. 
 
Príklad: 
    005 19911123160333.0 
 
Pole 007 Pole pevnej dĺžky pre fyzický popis – všeobecné informácie 
Pole obsahuje kódované informácie v tomto prípade pre text. 
 
Príklad: 
      007 ta 
 
Pole 008 Údaje pevnej dĺžky – všeobecné informácie 
Pole obsahuje údaje, ktoré sú pozične definované podľa závislosti od typu dokumentu. 
Pole obsahuje 40 znakových pozícií (0-39) – sú to kódované údaje o zázname ako celku 
a špeciálnych bibliografických aspektoch popisovanej jednotky. Pozície 18-34 sú 
rozdelené do siedmych samostatných oddielov podľa typu dokumentu. 
 
Príklad: 
008  - - - - - -s1991    xo#adf |e|m|||#000#0#slo 
 
Pole 015 Číslo národnej bibliografie 
 
Indikátory  
Nie sú definované.  
 
Pole obsahuje číslo národnej bibliografie. Vypĺňa Národný bibliografický ústav.    
 
Podpolia: 
$a Číslo národnej bibliografie 
$2 Zdroj 
 
Príklad: 

015 ## $aSNBD2004/04-02563 
 
 
 



Pole 020  ISBN 
Pole obsahuje číslo ISBN, údaje o dostupnosti a zrušené či chybné čísla, ak sa 
vyskytujú na dokumente. 
Jednotlivé ceny uvádzame podľa kódov uvádzaných v banke. Číslo ISBN s pomlčkami 
uvádzame v poli 919. 
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
Podpolia: 
$a Číslo ISBN (+vysvetlivky) 
$c Dostupnosť a/alebo cena 
$z Zrušené/chybné ISBN 
 
Príklad: 
020 $a8022400858 (viaz.)$c190.00 Sk 
 
Pole 038 Licenčné práva k obsahu záznamu 
Pole obsahuje kód pracoviska, ktoré má licenčné práva k záznamu. 
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
Príklad: 
038 ## $aSNKBUSD  
 
Pole 040  Zdroj katalogizácie 
Pole obsahuje kódy agentúr, ktoré vytvorili, upravili alebo previedli do elektronickej 
podoby  bibliografický záznam. 
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
Podpolia: 
$a Agentúra zaisťujúca pôvodnú katalogizáciu 
$b Jazyk katalogizácie 
$c Agentúra prevádzajúca záznam do strojom čitateľnej podoby 
$d Agentúra modifikujúca záznam 
$e Použité pravidlá popisu  
(Ak je na pozícii 18 v návestí kód a – označenie súladu s pravidlami AACR2 a ISBD, 
toto podpole nevypĺňame!) 
 
Príklad: 
040 ## $aSNKBUSD$bslo 
 
 
 



Pole 041 Kód jazyka dokumentu 
Pole obsahuje kódy jazykov dokumentu podľa kódovníka MARC 21. 
Obsadzuje sa v prípade, že pre jazyky súvisiace s popisnou jednotkou nepostačuje 
zápis v poli 008/35-37. 
 
Pole 041 sa použije vtedy, ak: 

- popisná jednotka obsahuje viac ako jeden jazyk 
- popisná jednotka je alebo obsahuje preklad 
- jazyk registrov, abstraktov, sprievodného materiálu sa líši od jazyka hlavnej 

popisnej jednotky  
- jazyk stránok obsahu sa líši od jazyka popisnej jednotky 

 
Indikátory 
Indikátor 1 – indikátor prekladu 
                0 – dokument nie je/neobsahuje preklad 
                1 – dokument je alebo obsahuje preklad 
                 
Indikátor 2 Kódovník jazykov MARC 
                # - hodnota kódu jazyka je prevzatá z kódovníka MARC 
                7 – zdroj kódu je uvedený v podpoli $2 
 
Podpolia: 
$a Kód jazyka textu 
$b Kód jazyka resumé alebo abstraktu 
$d Kód spievaného alebo hovoreného slova 
$e Kód libreta 
$f  Kód stránok obsahu 
$g Kód sprievodného textu 
$h Kód originálu a/alebo prelohy 
$2 Zdroj  
 
Príklad: 
041 0# $aslo$bslo$bger$beng$bfre 
041 0# $aeng$bslo$beng$bger$bfre 
 
Pole 043 Kód geografickej oblasti 
Pole obsahuje kód geografickej oblasti súvisiacej so záznamom.  
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
Podpolia: 
$a Kód geografickej oblasti 
$b Lokálny kód geografickej oblasti 
$c ISO kód 
$2 Zdroj lokálneho kódu 
 



Príklad: 
043 ## $ae-fr- - -  
 
Pole 044 Kód krajiny publikovania alebo výroby 
Pole obsahuje kód krajiny publikovania. Pole obsahuje dvojznakový alebo trojznakový 
kód pre krajinu vydania, v bežných prípadoch stačí kód v poli 008/15-17, toto pole 
obsadzujeme len v prípade, že dokument bol vydaný alebo vyrobený vo viacerých 
krajinách. V SNB zapisujeme len ISO kód krajín výroby.  
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
Podpolia: 
$a Kód krajiny vydania vydania/výroby dokumentu 
$b Kód lokálnej subentity 
$c ISO kód subentity 
 
Príklad: 
044 ## $cSK$cCZ 
 
072 Kód predmetovej kategórie 
Pole obsahuje kód predmetovej  kategórie súvisiacej s popisnou jednotkou. Opakuje sa 
v prípade viacerých kategórií.  V prípade záverečných a kvalifikačných prác z medicíny 
môže obsahovať údaje tezauru MeSH. Slovné vyjadrenie jednotlivých kódov bude 
v jednotlivých poliach 6XX – predmetových heslách s označením v podpoli  $2mesh. 
V poli 072 môžu byť uvedené aj údaje Konspektu, v podpoli $2 budú mať označenie 
konspekt. 
 
Indikátory 
Indikátor 1 – nedefinovaný 
 
Indikátor 2 Kód zdroja 
               0 – kódovník NAL 
               7 – zdroj kódu je uvedený v podpoli $2 
 
Podpolia: 
$a – Kód predmetovej kategórie 
$x – Spresnenie kódu predmetovej kategórie 
$2 – Kód zdroja 
  
Príklad: 
072 #7 $aE5$x.510$2mesh 
 
080 MDT 
Pole obsahuje znaky Medzinárodného desatinného triedenia. Opakuje sa v prípade 
viacerých znakov.   
 



Indikátory 
Nie sú definované. 
 
Podpolia: 
$a – Klasifikačný znak MDT 
$b – Číslo jednotky 
$x – Pomocný znak 
$2 – Vydanie 
 
Príklad: 
080 ## $a69.028.1/.2:620.9:697$x(082)$2UDC-MRF-SK2 
080 ## $a620.9$2UDC-MRF-SK2 
080 ## $a697$2UDC-MRF-SK2 
   
Pole 090 Signatúra 
Pole obsahuje údaj o signatúre dokumentu.  
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
Príklad: 
090 ## $asnkSC 101 236 D1  
 
Pole 100 Hlavné záhlavie – osobné meno 
Pole obsahuje osobné meno použité ako hlavné záhlavie.  V prípade záverečných 
a kvalifikačných prác to bude jednoznačne autor príslušnej práce. (Vo Virtue kód  
v podpoli $4 aut nezapisujeme, dopĺňa ho program. Ostatné kódy je potrebné zapísať 
podľa kódovníka rolí autorov.) 
 
Indikátory 
Indikátor 1 – indikátor formy mena 
               0 – meno sa uvádza pod rodným/krstným menom 
               1 – meno sa uvádza pod priezviskom 
               3 – meno sa uvádza pod menom rodiny (rodu) 
                               
Indikátor 2  
               Nedefinovaný 
 
Podpolia: 
$a Osobné meno 
$b Rímske číslice 
$c Doplnky k menu iné ako dátumy 
$d Dátumy súvisiace s menom 
$e Slovné označenie roly 
$f  Dátumy súvisiace s dielom 
$g Rôzne ďalšie informácie 
$j  Prisúdenie zodpovednosti 



$l  Jazyk diela 
$n Číslo časti diela 
$p Názov časti diela 
$q Rozpis iniciál rodného/krstného mena 
$t  Názov diela 
$u Príslušnosť ku korporácii/adresa 
$4 Kód roly 
 
Príklad: 
100 1# $aLánik, Jozef$d1941-  
 
Pole 240 Unifikovaný názov 
Pole obsahuje unifikovaný názov, ak bibliografický záznam obsahuje pole 100 alebo 110 
alebo 111. Unifikovaný názov sa používa, ak sa dielo vyskytuje pod rôznymi názvami, 
nevyhnutný je vtedy, ak bol na prezentáciu diela zvolený zvláštny špecifický názov. 
 
Indikátory 
Indikátor 1 – Unifikovaný názov sa tlačí alebo zobrazuje 
               0 – Názov sa netlačí ani nezobrazuje 
               1 – Názov sa tlačí alebo zobrazuje 
                               
Indikátor 2 – Vylúčenie znakov z radenia 
               0-9 Počet vylúčených znakov 
 
Podpolia: 
$a Unifikovaný názov 
$d Dátum podpisu zmluvy 
$f Dátumy súvisiace s dielom 
$g Ďalšie rôzne informácie 
$h Všeobecné označenie druhu dokumentu 
$k Podzáhlavie pre formu 
$l Jazyk diela 
$m Obsadenie (hudobného diela) 
$n Číslo časti diela 
$o Údaj o aranžmá (hudobného diela) 
$p Názov časti diela 
$r Tónina 
$s Verzia 
 
Príklad: 
240 10 $aHerz$lslo    
 
Pole 242 Preklad názvu dodaný katalogizačnou agentúrou 
Pole obsahuje názov, ktorý je prekladom hlavného názvu. Názov je preložený 
katalogizačnou agentúrou. Pole sa používa iba vtedy, ak sa preložený názov 
nevyskytuje v popisnej jednotke ako súbežný názov. 
 



Indikátory 
Indikátor 1 – Vedľajšie názvové záhlavie 
               0 – vedľajšie záhlavie sa negeneruje 
               1 – vedľajšie záhlavie sa generuje 
                               
Indikátor 2 – Vylúčenie znakov z radenia 
               0-9 Počet vylúčených znakov 
 
Podpolia: 
$a Názov 
$b Ďalšie údaje o názve/podnázov 
$c Údaj o zodpovednosti 
$h Všeobecné označenie druhu dokumentu 
$n Číslo časti diela 
$p Názov časti diela 
$y Kód jazyka preloženého názvu 
 
Príklad: 
242 10 $aRozdelenie Československa$banalýza priateľského štátneho rozdelenia$yslo 
 
Pole 243 Skupinový unifikovaný názov 
Pole obsahuje skupinový unifikovaný názov, ak bibliografický záznam obsahuje pole 100 
alebo 110 alebo 111. Obsahuje všeobecný výraz pre zobrané diela autorov s bohatou 
tvorbou. 
 
Indikátory 
Indikátor 1 – Unifikovaný názov sa tlačí alebo zobrazuje 
               0 – Názov sa netlačí ani nezobrazuje 
               1 – Názov sa tlačí alebo zobrazuje 
                               
Indikátor 2 – Vylúčenie znakov z radenia 
               0-9 Počet vylúčených znakov 
 
Podpolia: 
$a Unifikovaný názov 
$d Dátum podpisu zmluvy 
$f Dátumy súvisiace s dielom 
$g Ďalšie rôzne informácie 
$h Všeobecné označenie druhu dokumentu 
$k Podzáhlavie pre formu 
$l Jazyk diela 
$m Obsadenie (hudobného diela) 
$n Číslo časti diela 
$o Údaj o aranžmá (hudobného diela) 
$p Názov časti diela 
$r Tónina 
$s Verzia 



 
Príklad: 
243 10 $aZákony 
 
Pole 245 Údaje o názve 
Pole obsahuje oblasť údajov o názve a zodpovednosti. Skladá sa z hlavného názvu, 
môže obsahovať všeobecné označenie druhu dokumentu, ďalšie údaje 
o názve/podnázov, príslušné údaje z titulnej strany a údaje o zodpovednosti. Hlavný 
názov môže obsahovať stručný názov a alternatívny názov, číselné označenie časti 
a názov časti. 
 
Indikátory 
Indikátor 1 – Vedľajšie názvové záhlavie 
               0 – vedľajšie záhlavie sa negeneruje 
               1 – vedľajšie záhlavie sa generuje 
                               
Indikátor 2 – Vylúčenie znakov z radenia 
               0-9 Počet vylúčených znakov 
 
Podpolia: 
$a Názov 
$b Ďalšie údaje o názve/podnázov 
$c Údaj o zodpovednosti 
$f  Časový údaj o vytvorení obsahu dokumentu 
$g  Časový údaj o vytvorení časti obsahu dokumentu 
$h Všeobecné označenie druhu dokumentu 
$k Forma 
$n Číslo časti diela 
$p Názov časti diela 
$s Verzia 
 
Príklad: 
245 10 $aRozpoznávanie obrazov z multisenzorových zdrojov$bvizualizácia  
            magnetického poľa$cAurel Sabó ; školiteľ Jozef Šuriansky 
245 10 $aNízkoenergetické teorémy QCD a vlastnosti skalárneho gluónia$cJozef Lánik ;    
            školiteľ Dionýz Ilkovič 
 
Pole 246 Variantné  názvy 
Pole obsahuje variantné formy názvu, ak sú alebo nie sú uvedené v popisnej jednotke. 
Zapisujú sa len vtedy, ak sa líšia od názvu v poli 245 a prispievajú k identifikácii popisnej 
jednotky. 
 
Indikátory 
Indikátor 1 – Poznámka/Vedľajšie záhlavie 
               0 – Generuje sa poznámka, vedľajšie záhlavie sa negeneruje 
               1 – Generuje sa poznámka aj vedľajšie záhlavie 
               2 -  Negeneruje sa poznámka, vedľajšie záhlavie sa negeneruje 



               3 – Generuje sa vedľajšie záhlavie, negeneruje sa poznámka               
                               
Indikátor 2 – Typ názvu 
               # - Typ názvu nie je špecifikovaný 
               0 -  Časť názvu/Názov časti 
               1 – Súbežný názov 
               2 – Rozlišovací názov 
               3 – Ďalšie variantné názvy 
               4 – Obálkový názov 
               5 – Názov na doplnkovej titulnej stránke 
               6 – Hlavičkový názov 
               7 – Živé záhlavie 
               8 – Názov na chrbte       
 
Podpolia: 
$a Hlavný názov/skrátený názov 
$b Ďalšia časť údajov o názve/podnázvu 
$f  Dátum alebo označenie poradia 
$g  Ďalšie rôzne informácie 
$h Všeobecné označenie druhu dokumentu 
$i  Text návestia poznámky 
$n Číslo časti diela 
$p Názov časti diela 
$5 Inštitúcia 
 
Príklad: 
246 31 $aDie Auflosung der Tschechoslowakei$bAnalyse einer friedlichen Staatsteilung 
 
Pole 250 Údaje o vydaní 
Pole obsahuje informácie vzťahujúce sa k vydaniu diela, ak je vydané v tlačenej forme. 
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
Podpolia: 
$a Označenie vydania 
$b Ďalšie údaje o vydaní 
 
Príklad: 
250 $a1. vyd. 
 
Pole 260 Vydavateľské údaje 
Pole obsahuje vydavateľské údaje, údaje o výrobe, distribúcii diela atď. 
 
Indikátory 
Indikátor 1 – Poradie vydavateľských údajov 
               # – Neuvádza sa/Prvý vydavateľ 



               2 -  Dočasný vydavateľ 
               3 – Súčasný/posledný vydavateľ               
                               
Indikátor 2  
               # - nedefinovaný 
 
Podpolia: 
$a Miesto vydania 
$b Meno vydavateľa/vydavateľstva 
$c  Dátum vydania 
$e  Miesto výroby/tlače 
$f   Meno výrobcu 
$g  Dátum výroby 
$3  Bližšie určenie dokumentu 
 
Príklad: 
260 ## $aBasel$bHelbing und Lichtenhahn$c2001 
260 ## $aBratislava$bs.n.$c2002 
260 ## $aBratislava$bSAV$c2002 
260 ## $aNitra$c2003 
 
Pole 300 Fyzický popis 
Pole obsahuje informácie o fyzickej charakteristike dokumentu. 
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
Podpolia: 
$a Rozsah 
$b Ďalšie fyzické detaily 
$c Rozmery 
$e Sprievodný materiál 
 
Príklad: 
300 $a303, 4 s.$bgrafy, obr., schémy$c30 cm.$etabuľka prvkov  
 
Pole 440 Edícia 
Pole bude obsadené, ak sa vyskytne tento údaj. Býva zriedkavo. Pole 440 je súčasne 
údajom o edícii a vedľajším záhlavím. Pole 490 by sme použili, ak by sa údaje o edícii 
Líšili. 
 
Indikátory 
Indikátor 1 – nedefinovaný 
 
Indikátor 2 – vylúčenie znakov z radenia 
                    0-9 Počet vylúčených znakov 
 



Podpolia: 
$a Názov 
$n Číslo časti 
$p Názov časti 
$v Označenie zväzku/poradia 
$x ISSN seriálu 
 
Príklad: 
440  0 $aMetodika 
 
Polia 5XX 
Môžu sa vyskytnúť všetky 5XX polia, podľa požiadavky. Následne uvádzame 
najčastejšie sa vyskytujúce polia a tie, ktoré by mali byť súčasťou bibliografického 
záznamu záverečných a kvalifikačných prác.  
 
Pole 500 – Všeobecná poznámka 
Pole obsahuje všeobecné informácie, ktoré nepatria do žiadnej zo špecifických 
poznámok 5XX. 
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
 Podpolia: 
$aText poznámky 
 
Príklad: 
500 ## $a12 obr., príklady, rovnice, vzťahy, výpočty v texte, separáty prác v ruš., angl.,  
             ohlasy na práce na príl.,  bez autoref. 
 
 
Pole 502 – Poznámka o dizertácii 
Pole obsahuje údaje o druhu práce, ktorá je predkladaná a obhajovaná a inštitúciu, kde 
je predkladaná záverečná a kvalifikačná práca. Ostatné špeciálne údaje záverečných 
a kvalifikačných prác budú uvedené v poli 597. 
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
 Podpolia: 
$aText poznámky 
 
Príklad: 
502 ## $aDizertácia doktorská ( PhD.). -  Slovenská akadémia vied (Bratislava, 
Slovensko). Fyzikálny ústav 
502 ## $aUniverzita Komenského (Bratislava, Slovensko). Jeseniova lekárska fakulta 
(Martin, Slovensko). Katedra ošetrovateľstva 
 



Pole 504 – Poznámky o skrytej bibliografii a registroch 
Pole obsahuje poznámku o skrytej bibliografii,  registroch a ďalších údajoch.  
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
Podpolia: 
$a Text poznámky 
$b Počet záznamov 
 
Príklad: 
504 ## $a Lit. v rôz. jaz., reg.$b153  
 
Pole 520 Resumé, abstrakt atď. 
Pole obsahuje údaj o resumé a ďalšom obsahu popisnej jednotky. 
 
Indikátory 
Indikátor 1 – Indikátor návestia 
                    # - resumé 
                    0 – predmet 
                    1 – recenzia 
                    2 – anotácia 
                    3 – abstrakt 
                    8 – návestie sa negeneruje 
Indikátor 2 – nedefinovaný 
 
Podpolia: 
$a Text poznámky 
$b Rozšírený text poznámky 
  
Príklad: 
520 8# $Text poznámky 
  
Pole 536 – Poznámka o financovaní/sponzorovaní 
Pole obsahuje poznámky ku financovaniu príp. sponzorovaniu diela, uvádzame čísla 
grantov pri výskumných úlohách príp. informácie o ďalšej finančnej podpore. 
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
Podpolia: 
$a Text poznámky 
$b Číslo zmluvy 
$c Číslo grantu 
$d Nerozlíšené číslo 
$e Číslo čiastkového programu 
$f Číslo projektu 



$g Číslo úlohy 
$h Číslo pracovnej jednotky 
 
Príklad: 
536 ## $aŠtúdia vznikla s podporou programu VEGA 
 
Pole 546 – Poznámka o jazyku 
Pole obsahuje poznámky týkajúce sa jazyka popisovaného dokumentu. 
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
Podpolia: 
$a Text poznámky 
$b Typ jazyka alebo písma 
 
Príklad: 
546 ## $aSlov., angl., nem. resumé. 
 
Pole 597 Poznámka ku špeciálnym údajom záverečných a kvalifikačných prác 
Pole obsahuje ďalšie špeciálne údaje záverečných a kvalifikačných prác. 
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
Podpolia: 
$a Dátum obhájenia práce 
$b Dátum schválenia práce 
$c Vedecká oblasť práce – ČVO 
$d Číslo výskumnej úlohy 
$e Číslo štátnej registrácie 
$t Názov autoreferátu alebo téz 
 
Príklad: 
597 ## $a19901218$b19910331$c11-21-9$tNízkoenergetické teorémy QCD 
597 ## $a20021206$c81-02-9 
 
Polia 6XX  Blok vecnej analýzy 
 
Pole 600 Predmetové heslo  - osobné meno 
 
Pole 610 Predmetové heslo  - názov korporácie 
 
Pole 611 Predmetové heslo – názov akcie 
 
Pole 630 Predmetové heslo – unifikovaný názov 
 



Pole 650 Všeobecné predmetové heslo 
Toto pole obsahuje pojmy všeobecného predmetového hesla. 
 
Príklad: 
650 17 $akrvácanie$2snkbusd 
 
Pole 651 Geografické predmetové heslo 
Pole obsahuje okrem pojmov geografického predmetového hesla aj údaje pôvodného 
poľa 957 regionálne triedenie. 
 
Príklad: 
651 #7 $aMartin (Slovensko)$2snkbusd 
 
Pole 653 Voľne tvorený registrový pojem – kľúčové slová 
 
Pole 655 Registrový pojem – žáner/forma 
Pole obsahuje okrem pojmov tohto predmetového hesla aj údaje pôvodného poľa 992 
Kódy typov dokumentov. Do podpoľa $a zapisujeme slovné spresnenie kódu typu 
dokumentu, samotný kód bude súčasťou autority. Súčasťou tohto poľa budú aj formálne 
deskriptory – ich slovné vyjadrenie, ktoré boli pôvodne v UNIMARC-u v poli 958. Kód 
bude súčasťou autoritatívneho záznamu, čiže bude tiež vyhľadateľný.  
 
Vo všetkých poliach by mal formálne údaje dodávať počítač na základe kódu uvedeného 
z príslušného kódovníka.  
 
Všetky polia 6XX musia mať obsadené podpole $2, v ktorom je kód spracovateľa 
záznamu  podľa kódovníka lokácií. 
 
Príklad: 
655 #7 $amedicína$2snkbusd 
655 #7 $asamostatné bibliografie$2snkbusd 
655 #7 $adizertačné doktorandské práce$2snkbusd 
 
Polia 7XX Blok autorských údajov 
 
Pole 700 Vedľajšie záhlavie – osobné meno 
Pole obsahuje údaje o ďalšej intelektuálnej zodpovednosti. V prípade záverečných 
a kvalifikačných prác to môže byť údaj o školiteľoch s kódom v podpoli $4ths, príp. 
oponentoch $4opn.  
 
Indikátory 
Indikátor 1 – indikátor formy mena 
                    0 – meno sa uvádza pod rodným/krstným menom 
                    1 – meno sa uvádza pod priezviskom 
                    3 – meno rodiny 
Indikátor 2 – typ vedľajšieho záhlavia 
                    # - typ nešpecifikovaný 



                    2 – analytické záhlavie 
 
Podpolia: 
$a Osobné meno 
$b Rímske číslice 
$c Doplnky k menu iné než dátumy 
$d Dátumy súvisiace s menom 
$e Slovné označenie roly 
$f Dátumy súvisiace s dielom 
$g Ďalšie rôzne informácie 
$h Všeobecné označenie typu dokumentu 
$j Prisúdenie zodpovednosti 
$k Podzáhlavie pre formu 
$l Jazyk diela 
$m Obsadenie hudobného diela 
$n Číslo časti 
$o Údaje o aranžmá hudobného diela 
$p Názov časti 
$q Rozpis iniciál krstného mena 
$r Tónina 
$s Verzia 
$t Názov diela 
$u Príslušnosť ku korporácii/adresa 
$x ISSN 
$4 Kód roly 
   
Príklad: 
700 1# $aIlkovič, Dionýz$d1907-$eškoliteľ$4ths 
 
Pole 710 – Vedľajšie záhlavie – názov korporácie 
Pole obsahuje názov korporácie, na ktorej bola obhájená príslušná práca, ktorá bude 
uvedená ako vedľajšie záhlavie. V poli uvádzame aj kód roly $4dgg. 
 
Indikátory 
Indikátor 1 – indikátor formy mena 
                    0 – invertovaná forma mena 
                    1 – meno pod jurisdikciou 
                    2 – meno v priamom poradí 
 
Indikátor 2 – typ vedľajšieho záhlavia 
                    # - typ nešpecifikovaný 
                    2 - analytické záhlavie  
 
Podpolia: 
$a Názov korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok 
$b Podriadená zložka 
$c Miesto konania akcie 



$d Dátum konania akcie 
$e Slovné označenie roly 
$f Dátumy súvisiace s dielo 
$g Ďalšie rôzne informácie 
$h Všeobecné označenie typu dokumentu 
$k Podzáhlavie pre formu 
$l Jazyk diela 
$m Obsadenie hudobného diela 
$n Číslo časti 
$o Údaj o aranžmá hudobného diela 
$p Názov časti 
$r Tónina 
$s Verzia 
$t Názov diela 
$u Príslušnosť ku korporácii/adresa 
$x ISSN 
$4 Kód roly 
 
 Príklad: 
710 2# $aVysoká škola poľnohospodárska (Nitra, Slovensko) $bAgronomická fakulta 
$4dgg 
710 2# $aUniverzita Komenského (Bratislava, Slovensko) $bJeseniova lekárska fakulta 
(Martin, Slovensko) $bFakulta ošetrovateľstva$4dgg 
 
Pole 711 – Vedľajšie záhlavie – názov akcie 
Pole obsahuje názov akcie, ak sa viaže k príslušnej práci, ktorá bude uvedená ako 
vedľajšie záhlavie.  
 
Indikátory 
Indikátor 1 – indikátor formy mena 
                    0 – invertovaná forma mena 
                    1 – meno pod jurisdikciou 
                    2 – meno v priamom poradí 
 
Indikátor 2 – typ vedľajšieho záhlavia 
                    # - typ nešpecifikovaný 
                    2 - analytické záhlavie  
 
Podpolia: 
$a Názov korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok 
$c Miesto konania akcie 
$d Dátum konania akcie 
$e Podriadená zložka 
$f Dátumy súvisiace s dielo 
$g Ďalšie rôzne informácie 
$h Všeobecné označenie typu dokumentu 
$k Podzáhlavie pre formu 



$l Jazyk diela 
$n Číslo časti 
$p Názov časti 
$q Názov akcie nasledujúcej vo vstupnom prvku za menom jurisdikcie 
$s Verzia 
$t Názov diela 
$u Príslušnosť ku korporácii/adresa 
$x ISSN 
$4 Kód roly  
 
Príklad: 
711 2# $aFlóra Bratislava$n(15. : $d1991 : $cBratislava, Slovensko) 
  
Pole 740 – Vedľajšie záhlavie – súvisiaci názov 
Pole obsahuje vedľajšie záhlavie, ak dokument obsahuje viac ako jednu jednotku od 
jedného autora.  
 
Indikátory 
Indikátor 1 – Vylúčenie znakov z radenia 
                    0 – 9 počet vylúčených znakov 
 
Indikátor 2 – typ vedľajšieho záhlavia 
                    # - typ nešpecifikovaný 
                    2 - analytické záhlavie  
 
Podpolia: 
$a Vedľajšie záhlavie – súvisiaci názov 
$h Všeobecné označenie typu dokumentu 
$n Číslo časti 
$p Názov časti 
 
Príklad: 
740 02 $aGluónium 
 
Pole 752 – Vedľajšie záhlavie – hierarchická forma sídla 
Pole obsahuje vedľajšie záhlavie, ktorým je hierarchická forma geografického názvu. 
 
Indikátory 
Nie sú definované. 
 
Podpolia: 
$a Krajina 
$b Štát, provincia, teritórium 
$c Kraj, okres, región 
$d Mesto 
 
Príklad: 



260 ## $aV Nitre$c2003 
752 ## $aSlovensko$dNitra 
 
Pole 852 Lokácia 
Pole obsahuje informácie o uložení popisnej jednotky podľa kódovníka lokácií. 
 
Indikátory: 
Indikátor 1 – schéma usporiadania fondu 
                    # - nie je uvedené 
                    0 – triedenie Library of Congress 
                    1 – Deweyho desatinné triedenie 
                    2 – triedenie National Library of Medicine 
                    3 – triedenie Superintendent of Documents                    
                    4 – podľa označenia regálov 
                     5 – podľa názvu 
                     6 – oddelené uloženie 
                     7 – schema je špecifikovaná v podpoli $2 
                     8 – iná schema 
Indikátor 2 – radenie viacdielnych jednotiek 
                     # - nie je uvedené 
                     0 – nepoužíva sa označenie 
                     1 – primárna postupnosť 
                     2 -  alternatívna postupnosť 
 
Podpolia: 
Obsahuje viaceré podpolia, obsadzujeme podpole $a, $b. 
 
Príklad: 
852 8# $aSNK$bSNKBUSD                
 
Pole 856 – Elektronické umiestnenie a prístup (adresa el. zdroja) 
V tomto poli zapisujeme údaj o adrese URL, na ktorej môže byť príslušný dokument 
prístupný na pozeranie. Zvyčajne býva údaj uvedený v podpoli u. 
 
Indikátory: 
Indikátor 1 – spôsob sprístupnenia 
                     # - nie je uvedený 
                     0 – e-mail  
                     1 – FTP 
                     2 – vzdialený login (telnet) 
                     3 – komutovaná linka (dial-up) 
                     4 – HTTP 
                     7 -  spôsob je špecifikovaný v $2 
Indikátor 2 – vzájomný vzťah 
                     # - nie je uvedený 
                     0 – pôvodný elektronický zdroj 



                     1 – elektronická verzia 
                     2 – súvisiaci zdroj 
                     8 – návestie sa negeneruje  
 
Podpolia: 
$a – meno hostiteľského počítača, {in 1 $asnkmartin.matica.sk (ftp)} 
$b  – prístupové číslo, {in 2 $b198.164.78.61} /číslo servra SNK 
$c – informácia o kompresii, {$cdekompresia Pkunzip.exe} 
$d – cesta, {$d/edu/snk/sks/lkt} 
$f  - meno (názov) elektronického zdroja, {$fMDT $hsnk$isúhlas} 
$h – meno spracovateľa požiadavky (užívateľa alebo programu) na hostiteľskom 

počítači {$fMDT $hsnk$isúhlas} 
$i – inštrukcia, príkaz pre hostiteľský počítač, {$fMDT $hsnk$isúhlas} 
$j – bity za sekundu, {in 3 $asnkmartin.matica.sk$d2400/9600}  
$k – heslo, {in 1 $asnkmartin.matica.sk$kopac} 
$l – login, logon, {in 1 $asnkmartin.matica.sk$lanonymous} 
$m – kontakt pre umožnenie prístupu, {in 2 $asnkmartin.matica.sk$mSivak, 

sivak@snk.sk} 
$n – meno a sídlisko hostiteľského počítača z podpoľa a {$nSNK, Martin} 
$o – operačný systém používaný na hostiteľskom počítači {$oUNIX} 
$p – port {in 2 $asnkmartin.matica.sk$nSNK, Martin$p2000} 
$q – typ elektronického formátu {$qbinárny, hexadecimálny} 
$r – nastavenia {kódovanie, rozlišenie a pod.} 
$s – veľkosť súboru  {32,876 bytov} 
$t – emulácia  terminálu {VT300} 
$u – URL {$uhttp://www.snk.sk} 
$v – časový údaj o dostupnosti zdroja na uvedenej lokácii {$v24 hod.} 
$w – kontrolné číslo záznamu {$w352460} 
$x – interná poznámka 
$y – text odkazu – ak má prvý indikátor hodnotu 7 {TCP/IP} protokol 
$z – verejná poznámka {napr. Pri dial-up pripojenie vyžaduje login a heslo} 
 
Príklad: 
856 4# $uwww.snk.sk 
 
Príklad vstupného záznamu 
LAB     -----nam#a22-----#a#4500   
001      002548763 
003      SNKBUSD 
005      19911123130333.0 
007      ta 
008      ------s1991   xo#adf|e|m|||#000#0#slo 
015 ## $aSNBD1991/04-02563$2snkbusd  
040 ## $aSNKBUSD$bslo 
041 0# $aslo$brus$bger 
080 ## $a539.126.3:539.2$x(043.3)$2UDC-MRF-SK1 
080 ## $a539.2$2UDC-MRF-SK1 



090 ## $aSNKSC 101 236 D1  
100 1# $aLánik, Jozef$d1941- 
245 10 $aNízkoenergetické teorémy QCD a vlastnosti skalárneho gluónia$cJozef Lánik ;  
             školiteľ Dionýz Ilkovič 
260 ##  $aBratislava$c1990 
300 ##  $a112, (1) s.$bgrafy, obr.,  schémy$c30 cm$etabuľka prvkov 
500 ##  $a12 obr., príklady, rovnice, vzťahy, výpočty v texte, separáty prác v ruš., angl.,  
             ohlasy na práce na príl.,  bez autoref. 
502 ##  $aDizertácia doktorská (DrSc.). - Slovenská akadémia vied (Bratislava,  
             Slovensko). Fyzikálny ústav 
504 ##  $aLit. v rôz. jaz., reg. 
597 ##  $a19901218$b19910331$c11-21-9 
650 17 $askalárne gluónium$xteorémy QCD$2snkbusd 
650 17 $akvantová nízkoenergetická chromodynamika$2snkbusd 
655 27 $asamostatné bibliografie$2snkbusd 
655 27 $askryté bibliografie$2snkbusd 
655 #7 $adizertačné doktorské práce$2snkbusd 
700 1# $aIlkovič, Dionýz$d1907-$eškoliteľ$4ths 
710 2# $aSlovenská akadémia vied (Bratislava, Slovensko)$bFyzikálny ústav $4dgg 
852 8# $aSNK$bSNKBUSD  
 
Príklad výstupného záznamu: 
                                                                                                    539.126.3:539.2(043.3) 
Lánik, Jozef, 1941- 
Nízkoenergetické teorémy QCD a vlastnosti skalárneho gluónia / Jozef Lánik ; školiteľ 
Dionýz Ilkovič. – Bratislava, 1990. – 112, (1) s. : grafy, obr.,  schémy ; 30 cm + tabuľka 
prvkov. – Dizertácia doktorská (DrSc.). – Slovenská akadémia vied (Bratislava, 
Slovensko). Fyzikálny ústav, obháj. 18. 12. 1990, schvál. 31. 3. 1991. – ČVO 11-21-9. – 
Lit. v rôz. jaz., reg. - 12 obr., príklady, rovnice, vzťahy, výpočty v texte, separáty prác 
v ruš., angl., ohlasy na práce v príl., bez autoref. 
                                                                                                                 SC 101 236 D1    
skalárne gluónium  - teorémy QCD  
kvantová nízkoenergetická chromodynamika 
dizertačné doktorské práce 

I. Ilkovič, Dionýz, 1907- 
II. Ti. 
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