
Spracovanie zborníkov vo formáte MARC 21 
 
 
 
110 Hlavné záhlavie – meno korporácie (NO) 
 
Pole obsahuje meno korporácie použité ako hlavné záhlavie. Podľa rôznych katalogizačných 
pravidiel sa hlavné záhlavie pod korporatívnym menom prideľuje dielam, ktoré predstavujú 
kolektívne zmýšľanie nejakého telesa. Odporúča sa do tohto poľa zapisovať i mená podujatí, 
ktoré sú v podriadenom vzťahu ku korporáciám. 
Konferencie a zhromaždenia, ktoré sú zapísané pod korporáciou sa uvádzajú v tomto poli, nie v 
poli 111. Použitie poľa 110 vylučuje použiť polia 100, 111 a 130 v tom istom zázname. 
Úvodné členy (napr. The, Der, Le), ktoré sa vyskytujú na začiatku polí pre menné záhlavie sa 
väčšinou vynechávajú. 
Kód roly priameho autora $4 aut nezapisujeme v žiadnom autorskom záhlaví, dodá ho  systém. 
Ostatné kódy roly zapisujeme. 
 
Indikátory: 
Prvý indikátor: indikátor formy mena 
0 Invertované meno 
1 Meno jurisdikcie 
2 Meno v priamom poradí 
 
Druhý indikátor: nedefinovaný #   
 
Podpolia: 
$a         Korporatívne meno alebo meno jurisdikcie ako vstupný prvok (NO) 
$b Podriadená jednotka (O) 
$c Miesto konania zhromaždenia (NO) 
$d Dátum konania zhromaženia alebo podpísania zmluvy (O) 
$e Termín označujúci rolu (O) 
$f Dátum diela (NO) 
$g Rôzne informácie (NO) 
 
$k Podzáhlavie pre formu (O) 
$l Jazyk diela (NO) 
$p Číslo časti/sekcie/zhromaždenia (O) 
$n Názov časti diela (O) 
$t Názov diela (NO) 
$u Pracovisko (NO) 
$4 Kód roly (O) 
 
 
110 2#  $a Univerzita Komenského (Bratislava, Slovensko). $b Prírodovedecká fakulta. $b 
Medzinárodná vedecká konferencia $n (2. : $d 2008 : $c Bratislava, Slovensko) 
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111 Hlavné záhlavie – meno podujatia, akcie 
 
Pole obsahuje meno podujatia, akcie, konferencie použité ako hlavné záhlavie.  Podľa rôznych 
katalogizačných pravidiel je meno zhromaždenia pridelené dielam, ktoré obsahujú príspevky z 
konferencie, referáty atď. 
Zhromaždenia zapísané pod korporáciou a používané ako hlavné záhlavie sa zaznamenávajú v 
poli 110. 
Použitie poľa 111 vylučuje použiť polia 100, 110 a 130 v tom istom zázname. 
Úvodné členy (napr. The, Der, Le), ktoré sa vyskytujú na začiatku polí pre menné záhlavie sa 
väčšinou vynechávajú. 
Kód roly priameho autora $4 aut nezapisujeme v žiadnom autorskom záhlaví, dodá ho  systém. 
Ostatné kódy roly zapisujeme 
 
Indikátory: 
Prvý indikátor: indikátor formy 
0 Invertované meno 
1 Meno jurisdikcie 
2 Meno v priamom poradí 
 
Druhý indikátor: nedefinovaný #   
 
Podpolia: 
$a Meno zhromaždenia alebo meno jurisdikcie ako vstupný prvok (NO)  
$c Miesto konania zhromaždenia (NO)  
$d Dátum konania zhromaženia (NO)  
$e Podriadená jednotka (O)  
$f Dátum diela (NO)  
$g Rôzne informácie (NO)  
$k Podzáhlavie pre formu (O)  
$l Jazyk diela (NO) 
$n Číslo časti/sekcie/zhromaždenia (O) 
$p Názov časti diela (O) 
$q Meno zhromaždenia nasledujúce po vstupnom prvku pre meno jurisdikcie (NO) 
$t Názov diela (NO) 
$u Pracovisko (NO) 
$4 Kód roly (O) 
 
111 2#  $a Bienále fantázie $n (15. : $d 2002 : $c Martin, Slovensko) 
111 2#  $a Matematická olympiáda na stredných školách $n (56. : $d 2007 : $c Bratislava, 
Slovensko) 
 
 
610 Vedľajšie záhlavie  –  korporatívne meno (O) 
 
Toto pole obsahuje korporatívne meno použité ako vedľajšie vecné záhlavie. Predmetové 
pridané vstupy sa prideľujú bibliografickým záznamom na to, aby poskytovali prístup podľa 
ustanovených zásad a pravidiel vecnej katalogizácie. Pole 610 môže použiť každá inštitúcia, 
ktorá prideľuje predmetové heslá pochádzajúce zo zoznamov a súborov autorít identifikovaných 
v pozícii druhého indikátora alebo v podpoli $2 (Zdroj hesla alebo termínu).  
Názvy zhromaždení, ktoré nie sú zapísané pod korporáciou, sa zaznamenávajú v poli 611. 

 2



INDIKÁTORY 
Prvý indikátor 
Typ korporatívneho mena 
0 Invertované meno 
1 Meno jurisdikcie 
2 Meno v priamom poradí 
 
 
Druhý indikátor - Tezaurus 
Pozícia druhého indikátora špecifikuje systém predmetových hesiel alebo tezaurus, ktorý sa 
použil pri konštrukcii predmetového hesla. 
 
Tezaurus 
0 Predmetové heslá Kongresovej knižnice 
1 Predmetové heslá Kongresovej knižnice pre detskú literatúru 
2 Predmetové heslá pre medicínu (MESH) 
3 Súbor predmetových autorít Národnej poľnohospodárskej knižnice (NAL) 
4 Zdroj nie je špecifikovaný 
5 Kanadské predmetové heslá 
6 Repertoire de vedettes-matiere 
7 Zdroj špecifikovaný v podpoli $2 
 
Kódy podpolí 
$a Korporatívne meno alebo meno jurisdikcie ako vstupný prvok (NO) 
$b Podriadená jednotka (O) 
$c Miesto konania zhromaždenia (NO) 
$d Dátum konania zhromaženia alebo podpísania zmluvy (O) 
$e Termín označujúci rolu (O) 
$f Dátum diela (NO) 
$g Rôzne informácie (NO) 
$h Médium (NO) 
$k Podzáhlavie pre formu (O) 
$l Jazyk diela (NO) 
$m Médium hudobného prednesu (O) 
$n Číslo časti/sekcie/zhromaždenia (O) 
$o Údaj o aranžmán hudby (NO) 
$p Názov časti diela (O) 
$r Hudobný kľúč (NO) 
$s Verzia (NO) 
$t Názov diela (NO) 
$u Pracovisko (NO) 
$v Formálny pododdiel (O) 
$x Všeobecný pododdiel (O) 
$y Chronologický pododdiel (O) 
$z Geografický pododdiel (O) 
$2 Zdroj hesla alebo termínu (NO) 
$3 Špecifikované materiály (NO) 
$4 Kód roly (O) 
 
 
610 27 $a Základná škola (Vrútky, Slovensko)$2 SNKKA 
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611 Vedľajšie záhlavie – meno zhromaždenia (O) 
 
Toto pole obsahuje meno zhromaždenia alebo konferencie použité ako vedľajšie vecné záhlavie. 
Predmetové pridané vstupy sa prideľujú bibliografickým záznamom na to, aby poskytovali 
prístup podľa ustanovených zásad a pravidiel vecnej katalogizácie. Pole 611 môže použiť každá 
inštitúcia, ktorá prideľuje predmetové heslá pochádzajúce zo zoznamov a súborov autorít 
identifikovaných v pozícii druhého indikátora alebo v podpoli $2 (Zdroj hesla alebo termínu). 
Názvy zhromaždení, ktoré nie sú zapísané pod korporáciou, sa zaznamenávajú v poli 610. 
 
Indikátory 
Prvý indikátor 
Typ vstupného prvku mena zhromaždenia 
0 Invertované meno 
1 Meno jurisdikcie 
2 Meno v priamom poradí 
 
Druhý indikátor 
Systém predmetových hesiel/tezaurus 
0 Predmetové heslá Kongresovej knižnice 
1 Predmetové heslá Kongresovej knižnice pre detskú literatúru 
2 Predmetové heslá pre medicínu (MESH) 
3 Súbor predmetových autorít Národnej poľnohospodárskej knižnice (NAL) 
4 Zdroj nie je špecifikovaný 
5 Kanadské predmetové heslá 
6 Repertoire des vedettes-matiere 
7 Zdroj špecifikovaný v podpoli $2 
 
Kódy podpolí 
$a Meno zhromaždenia alebo meno jurisdikcie ako vstupný prvok (NO) 
$c Miesto konania zhromaždenia (NO) 
$d Dátum konania zhromaženia (NO) 
$e Podriadená jednotka (O) 
$f Dátum diela (NO) 
$g Rôzne informácie (NO) 
$h Médium (NO) 
$k Podzáhlavie pre formu (O) 
$l Jazyk diela (NO) 
$n Číslo časti/sekcie/zhromaždenia (O) 
$p Názov časti diela (O) 
$q Meno zhromaždenia nasledujúce po názve jurisdikcie ako vstupnom prvku (NO) 
$s Verzia (NO) 
$t Názov diela (NO) 
$u Pracovisko (NO) 
$v Formálny pododdiel (O) 
$x Všeobecný pododdiel (O) 
$y Chronologický pododdiel (O) 
$z Geografický pododdiel (O) 
$2 Zdroj hesla alebo termínu (NO) 
$3 Špecifikované materiály (NO) 
$4 Kód roly (O) 
 
611 27 $a Medzinárodná matematická olympiáda $n (48. : $d 2007 : $c Vietnam) $2 SNKKA 
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710 Vedľajšie záhlavie – Korporatívne meno (O) 
 
Toto pole obsahuje korporatívne meno použité ako pridaný vstup. Pridané vstupy sa prideľujú 
podľa rôznych katalogizačných pravidiel na poskytnutie prístupu k bibliografickému záznamu 
cez záhlavia s osobnými menami, ktoré sa nemôžu vhodnejšie prideliť ako polia 610 (Vedľajšie 
záhlavie - Korporatívne meno) alebo 810 (Edícia – Vedľajšie záhlavie -Korporatívne meno). 
Kód roly priameho autora $4 aut nezapisujeme v žiadnom autorskom záhlaví, dodá ho  systém. 
Ostatné kódy roly zapisujeme 
 
Idikátory 
Prvý indikátor 
Typ korporatívneho mena 
0 Invertované meno 
1 Meno jurisdikcie 
2 Meno v priamom poradí 
 
Druhý indikátor 
Typ pridaného vstupu  
# Neposkytli sa žiadne informácie  
2 Analytický záznam 
 
Kódy podpolí 
$a Korporatívne meno alebo meno jurisdikcie ako vstupný prvok (NO) 
$b Podriadená jednotka (O) 
$c Miesto konania zhromaždenia (NO) 
$d Dátum konania zhromaženia alebo podpísania zmluvy (O) 
$e Termín označujúci rolu (O) 
$f Dátum diela (NO) 
$g Rôzne informácie (NO) 
$h Médium (NO) 
$k Podzáhlavie pre formu (O) 
$l Jazyk diela (NO) 
$m Médium hudobného prednesu (O) 
$n Číslo časti/sekcie/zhromaždenia (O) 
$o Údaj o aranžmán hudby (NO) 
$p Názov časti diela (O) 
$r Hudobný kľúč (NO) 
$s Verzia (NO) 
$t Názov diela (NO) 
$u Pracovisko (NO) 
$x Medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) (NO) 
$3 Špecifikované materiály (NO) 
$4 Kód roly (O) 
$5 Inštitúcia, na ktorú sa pole vzťahuje (NO) 
 
710 2#  $a Kardiologická spoločnosť (Slovensko)$4 pbl 
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711 Vedľajšie záhlavie – meno podujatia (O) 
 
Toto pole obsahuje meno zhromaždenia alebo konferencie, ktorý sa používa ako vedľajšie 
záhlavie. Vedľajšie záhlavia sa  prideľujú podľa rôznych katalogizačných pravidiel, aby poskytli 
prístup k bibliografickému záznamu cez záhlavia s názvom zhromaždení alebo konferencií, ktoré 
sa nemôžu vhodnejšie prideliť ako polia 611 (Vedľajšie záhlavie – predmet -Meno 
zhromaždenia) alebo 811 (Edícia – Vedľajšie záhlavie -Meno zhromaždenia). 
Kód roly priameho autora $4 aut nezapisujeme v žiadnom autorskom záhlaví, dodá ho  systém. 
Ostatné kódy roly zapisujeme. 
 
Idikátory 
Prvý indikátor 
Typ vstupného prvku mena zhromaždenia 
0 Invertované meno 
1 Meno jurisdikcie 
2 Meno v priamom poradí 
 
Druhý indikátor 
Typ pridaného vstupu  
# Neposkytli sa žiadne informácie  
2 Analytický záznam 
 
 
Kódy podpolí 
$a Meno zhromaždenia alebo meno jurisdikcie ako vstupný prvok (NO) 
$c Miesto konania zhromaždenia (NO) 
$d Dátum konania zhromaženia (NO) 
$e Podriadená jednotka (O) 
$f Dátum diela (NO) 
$g Rôzne informácie (NO) 
$h Médium (NO) 
$k Podzáhlavie pre formu (O) 
$l Jazyk diela (NO) 
$n Číslo časti/sekcie/zhromaždenia (O) 
$p Názov časti diela (O) 
$q Názov zdromaždenia nasledujúci po vstupnom prvku s menom jurisdikcie (NO) 
$s Verzia (NO) 
$t Názov diela (NO) 
$u Pracovisko (NO) 
$x Medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) (NO) 
$3 Špecifikované materiály (NO) 
$4 Kód roly (O) 
$5 Inštitúcia, na ktorú sa pole vzťahuje (NO) 
 
711 2#  $a Medzinárodná matematická olympiáda $n (48. : $d 2007 : $c Vietnam) 
 
 

 6



810 Edícia – vedľajšie záhlavie – korporatívne meno 
 
Pole obsahuje vedľajšie záhlavie pre autorsko-názvovú edíciu, v ktorom časť pre autora je 
korporatívne meno.  Pole 810 sa zvyčajne nastavuje podľa údaja o edícii (pole 490) alebo 
všeobecnej poznámky (pole 500) vzťahujúcej sa na edíciu.  
 
Indikátory: 
Prvý indikátor: indikátor korporatívneho mena 
0 Invertované meno 
1 Meno jurisdikcie 
2 Meno v priamom  forme 
 
Druhý indikátor: nedefinovaný 
 
Podpolia: 
$a Korporatívne meno alebo meno jurisdikcie ako vstupný prvok  
$b Podriadená jednotka  
$c Miesto konania zhromaždenia  
$d Dátum konania zhromaženia alebo podpísania zmluvy  
$e Termín označujúci rolu 
$f Dátum diela  
$g Rôzne informácie  
$n Číslo časti/sekcie/zhromaždenia  
$p Názov časti diela 
$v Verzia  
$t Názov diela  
$v Zväzok/sekvenčné označenie  
 
490   1#$a Edícia študijnej literatúry 
810   2#$a Technická univerzita (Košice, Slovensko)$b Strojnícka fakulta $t Edícia študijnej 
literatúry 
 
 
811 Edícia – vedľajšie záhlavie – meno zhromaždenia (O) 
 
Toto pole obsahuje vedľajšie záhlavie pre autorsko-názvovú edíciu, v ktorom časť pre autora je 
korporatívne meno. Použije sa, ak sa forma vedľajšieho záhlavia pre edíciu odlišuje od formy v 
korešpondujúcom údaji o edícii. Pole 811 sa zvyčajne nastavuje podľa údaja o edícii (pole 490) 
alebo všeobecnej poznámky (pole 500) vzťahujúcej sa na edíciu.  
 
Indikátory 
Prvý indikátor 
Typ vstupného prvku mena zhromaždenia 
0 Invertované meno 
1 Meno jurisdikcie 
2 Meno v priamom poradí 
 
Druhý indikátor 
Nedefinovaný  
# Nedefinovaný 
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Kódy podpolí 
$a Meno zhromaždenia alebo meno jurisdikcie ako vstupný prvok (NO) 
$c Miesto konania zhromaždenia (NO)  
$d Dátum konania zhromaženia (NO)  
$e Podriadená jednotka (O)  
$f Dátum diela (NO)  
$g Rôzne informácie (NO)  
$h Médium (NO)  
$k Podzáhlavie pre formu (O)  
$l Jazyk diela (NO)  
$n Číslo časti/sekcie/zhromaždenia (O) 
$p Názov časti diela (O) 
$q Meno zhromaždenia nasledujúce po názve jurisdikcie (NO) 
$s Verzia (NO) 
$t Názov diela (NO) 
$u Pracovisko (NO) 
$v Zväzok/sekvenčné označenie (NO) 
$4 Kód roly (O) 
 
490 1# $a Nutrition and food science $vv. 1 
811 2# $a International Congress of Nutrition $n (11th :$d1978 :$c Rio de Janeiro, Brazil) 
 
 


