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 Všeobecné pomocné znaky miesta 
 
 (1)                Miesto a priestor všeobecne.  Pr iestorové ur čenie. 
                    Orientácia v priestore  
 (1-751)            Oblasti chránené z odborných al ebo rekrea čných dôvodov  
 (1-751.2)          Národné parky (pôvodne rozsiahl e oblasti pre estetické 
                    a rekrea čné ú čely vrátane kultúrnych rysov)  
 (1-751.3)          Prírodná rezervácia (pôvodne na  ochranu rastlinných a 
                    živo číšnych druhov a lokalít, vä čšinou s obmedzeným  
                    vplyvom človeka) 

(100)       Univerzálne vo vz ťahu k miestu. Medzinárodne.  
     Všetky  krajiny všeobecne 

 (211)              Studené pásma. Polárne pásma. M razivé pásma 
 (213.5)            Tropické oblasti. Horúce pásma.  Trópy. 

 
 (292.9)            Austrália. Fyzické členenie Austrálie a Oceánie 
 (292.94/.99)       Oceánia 
 
 (3)                Miesta starovekého sveta (do r. 476 n.l.) 
 (309)              Legendárne krajiny. Predpoklada né krajiny. Krajiny, 
                    ktorých existencia nie je istá,  napr. Atlantída. 
                    Bájne krajiny 
 (31)               Staroveká Čína a Japonsko 
 (315)              Staroveká Čína 
 (32)               Staroveký Egypt 
 (33)               Judea. Svätá Zem. Zem Izraelito v 
 (34)               Staroveká India 
 (35)               Perzia. Médsko-perzská ríša 
 (36)               Územia tzv. barbarov 
 (363)              Územia Germánov, germánskych km eňov 
 (364)              Územia Keltov 
 (365)              Hispánia. Ibéria 
 (366)              Británia, Rímska Británia 
 (367)              Územia Slovanov 
 (367)              Územia nordických (severských) národov 
 (369.1)            Územia Húnov 
 (369.2)            Územia Avarov 
 (37)               Staroveký Rím 
 (38)               Staroveké Grécko 
 (392)              Západná Malá Ázia 
 (393)              Východná Malá Ázia 
 (394)              Staroveká Sýria (Fenícia, Pales tína, Chetiti, Arábia) 
 (394.5)            Palestína. Stará Palestína 
 (395)              Severozápadná Ázia 
 (396)              Južná stredná Ázia 
 (397)              Staroveká Afrika 
 (398)              Juhovýchodná Európa 
 (399)              Ostatné oblasti. Staroveké geog rafické členenie, 
                    iné ako členenie antického staroveku 
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(399.7)        Krajiny staroamerických kultúr. Predkolumbovs ká  
                   Amerika 

  
 (4/9)              Krajiny a miesta moderného svet a 
 (4)                Európa 
 (4-11)             Východná Európa 
 (4-13)             Južná Európa 
 (4-15)             Západná Európa 
 (4-17)             Severná Európa 
 (4-191.2)          Stredná Európa 
  
 (41)               Britské ostrovy všeobecne (Ve ľká Británia, Írsko  
                    a menšie ostrovy) 
 (410)              Ve ľká Británia. Spojené krá ľovstvo Ve ľkej Británie  
                    a Severného Írska 
 (410.1)            Anglicko 
 (410.5)            Škótsko 
 (410.7)            Severné Írsko 
 (417)              Írsko. Írska republika 
 (430)              Nemecko. Spolková republika Nem ecko 
 (430.1)            Spolková republika Nemecko (Záp adné Nemecko 1945-1990) 
 (430.2)            Nemecká demokratická republika (Východné Nemecko 
                    1945-1990) 
 (431)              Prusko 
 (435.9)            Luxembursko. Luxemburské ve ľkovojvodstvo 
 (436)              Rakúsko. Rakúska republika 
 (437)              Československo. Československá socialistická 
                    republika (1918-1992) 
 *(437.1)           Česko. Bohemia – zrušené, pozri 437.3; 437.31  
 (437.3)            Česko. Česká republika  
 (437.31)           Čechy (Bohémia) 
 (437.311)          Praha 
 (437.312)          Stredo český kraj 
 (437.313)          Královéhradecký kraj( býv.Východo český kraj)  
 (437.314)          Pardubický kraj (býv. Severo český kraj) 
 (437.315)          Ústecký kraj 
 (437.316)          Liberecký kraj    
 (437.317)          Plzenský kraj (býv. Západo český kraj) 
 (437.318)          Karlovarský kraj 
 (437.319)          Juho český kraj 
 (437.32)           Morava 
 (437.322)          Juhomoravský kraj 
 (437.323)          Zlínsky kraj 
 (437.324)          Kraj Vyso čina 
 (437.325)          Olomoucký kraj 
 (437.326)          Moravskosliezsky kraj 

(437.33)            Sliezsko     
(437.6)            Slovensko. Slovenská republika (všetky časové obdobia) 

 (437.61)           Západoslovenský kraj(Západné Sl ovensko)        
(437.64)        Kraje stredného Slovenska (býv.Stredoslovenský kraj) 

 (437.67)         Kraje východného Slovenska (býv.Východoslovenský kraj)  
 (437.7)            Zakarpatská Ukrajina (Podkarpat ská Rus) 1918-1938 
 (438)              Po ľsko. Po ľská republika 

(439)        Ma ďarsko. Ma ďarská republika 
(439.2)            Staršie uhorské provincie do r.1 918  
(439.22)         Slovensko v rámci Rakúsko-Uhorska 

 (439.5)            Bývalé rakúsko-uhorské provinci e do r.1918 
 (439.55)           Bosna 
 (439.56)           Hercegovina  
 (44)               Francúzsko 
 (449.49)           Monako. Monacké kniežatstvo 
 (450)              Taliansko. Talianska republika 
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 (454.4)            San Marino. Republika San Marin o 
 (456.31)           Vatikán (mesto). Vatikánsky mes tský štát 
 (458.2)            Malta 
 (46)               Iberský poloostrov 
 (460)              Španielsko. Španielske krá ľovstvo 
 *(460.41)          zmena, Kanárske  ostrovy (španielske) ako časť Afriky,   
                    pozri (649) 
 (467)              Andorra 
 *(467.2)           zmena, Andorra. Andorrské kniež atstvo, pozri (467) 
 (469)              Portugalsko. Portugalská republ ika 
 (47+57)            Bývalý Sovietsky zväz(ZSSR) 
 (47)               Bývalý ZSSR v Európe  
 (470+571)          Ruská federácia (ako celok) 
 Používa sa aj na ozna čenie udalostí odohrávajúcich sa na území Ruska vo   
 všetkých jeho historických obdobiach a pre korporá cie zapísané pod  
 správnym celkom a s pôsobnos ťou pre Rusko  do r. 1917.  
 (470)              Ruská federácia v Európe 
 (474)              Pobaltské štáty 
 (474.2)            Estónsko. Republika Estónsko 
 (474.3)            Lotyšsko. Republika Lotyšsko 
 (474.5)            Litva. Republika Litva 
 (476)              Bielorusko. Republika Bielorusk o 
 (477)              Ukrajina. Ukrajinská republika 
 (478)              Moldavsko 
 (479)              Kaukaz ako celok 
 (479.22)           Gruzínsko. Gruzínska republika 
 (479.24)           Azerbajdžan 
 (479.25)           Arménsko. Arménska republika 
 (48)               Škandinávske štáty 
 (480)              Fínsko 
 (481)              Nórsko. Nórske krá ľovstvo 
 (485)              Švédsko. Švédske krá ľovstvo 
 (489)              Dánsko. Dánske krá ľovstvo 
 (491.1)            Island. Islandská republika 
 (491.2)            Faerské ostrovy (dánske) 
 (492)              Holandsko. Holandské krá ľovstvo 
 (493)              Belgicko. Belgické krá ľovstvo 
 (494)              Švaj čiarsko. Švaj čiarska konfederácia 
 (494.9)            Lichtenštajnsko. Lichtenštajnsk é kniežatstvo 
 (495)              Grécko. Grécka (helénska) repub lika 
 (495.8)            Egejské ostrovy 
 (496.5)            Albánsko. Albánska ľudová republika 
 (497)              Balkánske štáty všeobecne 
 (497.1)            Juhoslávia. Federatívna republi ka Juhoslávie 
 (497.11)           Srbsko 
 (497.16)           Čierna Hora 
 (497.2)            Bulharsko. Bulharská republika 
 (497.4)            Slovinsko. Slovinská republika 
 (497.5)            Chorvátsko. Chorvátska republik a 
 (497.6)            Bosna a Hercegovina   
 (497.7)            Macedónsko   
 (498)              Rumunsko. Rumunská republika 
 
 (5)                Ázia. Orient všeobecne 
 (5-11)             Východná Ázia. Ďaleký Východ 
 (5-12)             Juhovýchodná Ázia 
 (5-15)             Západná Ázia. Blízky a/alebo St redný Východ 
 (510)              Čína. Čínska ľudová republika 
 (512.317)          Hongkong 
 (515)              Tibet. Tibetská autonómna oblas ť 
 (517)              Mongolsko ako celok (do r.1924)  
 (517.3)            Mongolská ľudová republika – zrušené, pozri 517.9 
 (517.9)            Mongolsko. Mongolská ľudová republika 
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 (519)              Kórea 
 (519.3)            Severná Kórea. Kórejská ľudovodemokratická republika 
 (519.5)            Južná Kórea. Kórejská republika  
 (52)               Japonsko a pri ľahlé ostrovy 
 (529)              Tchajwan 
 (53)               Arabské štáty a územia. Štáty A rabského poloostrova 
 (532)              Saudská Arábia. Krá ľovstvo Saudskej Arábie 
 (533)              Jemen   
 (535)              Omán. Sultanát Ománu 
 (536)              Východné arabské štáty Perzskéh o zálivu 
 (536.2)            Spojené arabské emiráty 
 (536.4)            Katar 
 (536.5)            Bahrajn 
 (536.8)            Kuvajt. Kuvajtský štát 
 (54)               Štáty indického subkontinentu 
 (540)              India. Indická republika 
 (541.1)            Východná India a susedné štáty 
 (541.35)           Nepál. Nepálske krá ľovstvo 
 (548.7)            Srí Lanka. Cejlón 
 (548.82)           Maledivy. Maledivská republika 
 (549)              Pakistan (1947-1971) 
 (549.1)            Pakistan. Pakistanská islamská republika 
 (549.3)            Bangladéš. Bangladéšska ľudová republika 
 (55)               Irán. Iránska islamská republik a. Perzia (historicky) 
 (560)              Turecko. Turecká republika 
 (564.3)            Cyprus. Cyperská republika 
 (567)              Irak. Iracká republika 
 (569.1)            Sýria. Sýrska arabská republika  
 (569.3)            Libanon. Libanonská republika 
 (569.4)            Izrael. Štát Izrael (do r.1948 Palestína) 
 (569.5)            Jordánsko. Jordánske hášimovské  krá ľovstvo 
 (57)               Ázijská časť bývalého Sovietskeho zväzu 
 (571)              Ázijská časť Ruskej federácie 
 (571.1/.5)         Sibír 
 (574)              Kazachstan. Republika Kazachsta n 
 (575.1)            Uzbekistan 
 (575.2)            Kirgizstan. Kirgizská republika  
 (575.3)            Tadžikistan. Tadžická republika  
 (575.4)            Turkménsko 
 (581)              Afganistan. Afgánska islamská r epublika 
 (59)               Juhoázijské štáty a oblasti 
 (591)              Barma (Myanmar). Myanmarské spo lo čenstvo 
 (592.3)            Singapur. Singapurská republika  
 (592.6)            Brunei (Brunej). Brunejský štát  
 (593)              Thajsko. Thajské krá ľovstvo 
 (594)              Indonézia. Indonézska republika  
 (595)              Malajzia. Malajzijská federácia  
 (596)              Kambodža. Kambodžské krá ľovstvo 
 (597)              Vietnam. Vietnamská socialistic ká republika 
 (598)              Laos. Laoská ľudovodemokratická republika 
 (599)              Filipíny. Filipínska republika 
 
 (6)                Afrika 
 (61)               Štáty severnej Afriky. Severoaf rické štáty všeobecne 
 (611)              Tunisko. Tuniská republika 
 (612)              Líbya. Ve ľká líbyjská arabská ľudová socialistická 
                    džamáhiríja 
 (620)              Egypt. Egyptská arabská republi ka 
 (624)              Sudán. Sudánska republika 
 (63)               Etiópia. Federatívna demokratic ká republika Etiópia 
 (64)               Maroko. Marocké krá ľovstvo   
 (649)               Kanárske ostrovy  (španielske) ako časť Afriky  
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 (65)               Alžírsko  
 (66)               Západoafrické štáty a územia 
 (661.2)            Mauretánia. Mauretánska islamsk á republika 
 (662.1)            Mali. Republika Mali 
 (662.5)            Burkina Faso. Ľudová demokratická republika  
                    Burkina Faso 
 (662.6)            Niger. Nigerská republika 
 (663)              Senegal. Senegalská republika 
 (664)              Sierra Leone. Republika Sierra Leone 
 (665)              Štáty a územia Hornej Guiney 
 (665.1)            Gambia. Gambijská republika 
 (665.2)            Guinea. Guinejská republika 
 (665.7)            Guinea-Bissau. Republika Guinea -Bissau (1974-) 
 (665.8)            Kapverdy. Kapverdská republika 
 (666.8)            Pobrežie Slonoviny. Republika P obrežia Slonoviny 
 (667)              Ghana. Ghanská republika 
 (668.1)            Togo. Republika Togo 
 (668.2)            Benin. Beninská republika 
 (669.1)            Nigéria. Nigérijská spolková re publika 
 (669.95)           Demokratická republika Sao Tomé  a Princine (Ostrov 
                    Sv. Tomáša a Princov) 
 (671.1)            Kamerun. Kamerunská republika 
 (671.8)            Rovníková Guinea. Guinejská rov níková republika 
 (672)              Angola. Angolská republika 
 (672.2)            Gabon. Gabonská republika 
 (672.4)            Kongo. Konžská republika 
 (674)              Únie vnútornej (strednej) Afrik y 
 (674.1)            Stredoafrická republika 
 (674.3)            Čad. Čadská republika 
 (675)              Demokratická republika Kongo (p redtým Zair) 
 (675.97)           Burundi. Burundská republika 
 (675.98)           Rwanda. Rwandská republika 
 (676.1)            Uganda. Ugandská republika 
 (676.2)            Ke ňa. Ke ňská republika 
 (677)              Somálsko - zrušené, pozri 677.8  
 (677.1)            Džibuti. Džibutská republika  - zrušené, pozri 677.9 
 (677.8)            Somálsko. Somálska demokratická  republika  
 (677.9)            Džibuti. Džibutská republika 
 (678)              Tanzánia. Tanzánijská zjednoten á republika (býv.  
                    Zanzibar a Tanganika) 
 (679)              Mozambik. Mozambická republika 
 (680)              Južná Afrika. Juhoafrická repub lika 
 (688.1)            Namíbia 
 (688.3)            Botswana 
 (688.5)            Lesotho 
 (688.7)            Svazijsko 
 (689.1)            Zimbabwe. Republika Zimbabwe 
 (689.4)            Zambia. Zambijská republika 
 (689.7)            Malawi. Malawijská republika 
 (69)               Africké ostrovy Indického a juž ného Atlantického oceánu 
 (691)              Madagaskar. Madagaskarská demok ratická republika 
 (694.11)           Komory. Komorské ostrovy 
 (696)              Seychely. Seychelská republika 
 (698.2)            Maurítius. Republika Maurítius 
 (699)              Jednotlivé ostrovy v južnom Ind ickom oceáne a južnom 
                    Atlantickom oceáne 
 
 (7)                Severná a stredná Amerika 
 (71)               Kanada 
 (72)               Mexiko. Spojené štáty mexické 
 (72+8)             Latinská Amerika 
 (728)              Stredoamerické štáty 
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 (728.1)            Guatemala. Guatemalská republik a 
 (728.2)            Belize 
 (728.3)            Honduras. Honduraská republika 
 (728.4)            Salvádor. Salvádorská republika  
 (728.5)            Nikaragua. Nikaragujská republi ka 
 (728.57)           Oblas ť Tichého oceánu 
 (728.6)            Kostarika. Kostarická republika  
 (728.7)            Panama. Panamská republika 
 (728.79)           Pásmo Panamského prieplavu 
 (729)              Karibské územie. Západná India 
 (729.1)            Kuba. Kubánska republika 
 (729.2)            Jamajka 
 (729.3)            Dominikánska republika 
 (729.4)            Haiti. Haitská republika 
 (729.745 )          Kanárske ostrovy (španielske) ako časť Afriky 
 (729.5)            Portoriko. Zväz Portoriko 
 (729.7/.8)         Malé Antily 
 (729.71)           Panenské ostrovy USA. Santa Cru z 
 (729.726)          Antigua a Barbuda 
 (729.8)            Náveterné ostrovy (Martinique, Dominika, Sv. Lucia, 
                    Sv. Vincent, Grenada, Barbados,  Trinidad a Tobago) 
 *(729.81)          zmena Martinique a susedné ostr ovy (francúzske), pozri  
                    729.745 
 (729.82)           Britské Náveterné ostrovy 
 (73)               Spojené štáty americké (USA) 
 (799)              Havajské ostrovy 
 

(8)        Južná Amerika. Štáty a oblasti Južnej Ameriky .  
      Latinská Amerika  

 (81)               Brazília. Brazílska federatívna  republika 
 (82)               Argentína  
 (83)               Chile. Chilská republika 
 (84)               Bolívia. Bolívijská republika 
 (85)               Peru. Peruánska republika 
 (861)              Kolumbia. Kolumbijská republika  
 (866)              Ekvádor. Ekvádorská republika 
 (87)               Venezuela. Venezuelská republik a 
 (88)               Územia Guayany (Guayana, Surina m) 
 (892)              Paraguaj. Paraguajská republika  
 (899)              Uruguaj. Uruguajská republika 
 
 (9)                Štáty a oblasti južného Tichého oceánu a Austrálie. 
                    Arktis. Antarktis (Arktída, Ant arktída)  
 (931)              Nový Zéland 
 (932)              Nová Kaledónia 
 (932/935)          Melanézia. Melanézske štáty a o blasti 
 (934)              Vanuatu. Republika Vanuatu 
 (935)              Šalamúnske ostrovy 
 (94)               Austrália. Austrálsky zväz 
 (954)              Papua-Nová Guinea. Nezávislý št át Papua-Nová Guinea 
 (961.1)            Fidži. Fidžská republika 
 (961.2)            Tonga. Krá ľovstvo Tonga 
 (961.31)           Západná Samoa. Nezávislý štát Z ápadná Samoa. Samoa a 
                    Sisifo 
 (961.4)            Tuvalu 
 (961/964)          Polynézia. Štáty a oblasti Poly nézie 
 (966/968)          Mikronézia. Štáty a oblasti Mik ronézie 
 (97)               Samostatné ostrovy Tichého oceá nu 
 (98)               Arktické územia 
 (984)              Európske arktické ostrovy. Špic bergy. Medvedí ostrov 
 (988)              Grónsko (Dánsko) 
 (99)               Antarktické územia. Oblasti Juž ného pólu 
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  (= ...)  Všeobecné pomocné znaky etnika  
 (=11)              Germánske rasy a národy 
 (=112.2)           Národy hovoriace nemecky 
 (=16)              Slovanské rasy a národy 
 (=214.58)          Rómske plemená 
 (=411)           Semitské rasy a národy 
 (=411.16)          Hebrejský. Židovský (etnicky). Židia 
 (=411.21)          Arabský. Arabi. Arab 

 
- 05 Všeobecné pomocné znaky osôb a osobných charakteristík 
 -051               Osoby ako agenti, konatelia, pr aktici (študujúci,   
                    pracujúci, slúžiaci at ď.)  
 -053.2             Deti a mladiství  
 -053.3             Malé deti. Deti  
 -053.6             Mladiství. Dospievajúci. Mládež  medzi 13 a 19 rokom  
 -053.9             Seniori, staré osoby, starí ľudia  
 -055.1             Osoby mužského pohlavia. Muži 
 -055.2             Osoby ženského pohlavia. Ženy 
 -055.25            Diev čatá 
 -056.15            Osobné sklony 
 -056.26            Telesne postihnuté osoby. Inval idi   
 -056.34            Osoby s mentálnym postihnutím. Mentálne choré osoby 
 -056.66            Osoby bez stáleho bydliska. Oso by s ko čovným 
                    spôsobom bývania a života 
 -057               Osoby pod ľa zamestnania, práce, živobytia, vzdelania      
 

(0... ) Všeobecné pomocné znaky pre formu 
Nepoužívajú na ozna čenie témy dokumentov! 
 
(01)                Bibliografie 
(03)                Príru čkové diela 
(06)                Dokumenty týkajúce sa spolo čností, asociácií,  
                    organizácií                               
(07)                Dokumenty na inštruktáž, vzdelá vanie, štúdium, výcvik 
(09)                Podanie v historickej forme. Pr ávne a historické  
                    pramene    
(093)               Historické pramene 
(094)               Právne pramene. Právne dokument y 

 
Všeobecné pomocné znaky pre čas         
"-"                 Pred naším letopo čtom (Pred Kristom) 
"0"                 Prvé milénium kres ťanského letopo čtu   
"17"                18. storo čie kres ťanského letopo čtu 
"18"                19. storo čie kres ťanského letopo čtu 
"19"                20.storo čie kres ťanského letopo čtu  
"20"                21.storo čie kres ťanského letopo čtu 
"6"                 Geologické, archeologické a kul túrne delenie času 
"611"               Prvohory (paleozoikum) pred via c ako 600 mil. rokmi 
"611.1"             Prahory. Archaikum 
"613"               Prvohory (pred 600-220 mil. rok mi) 
"615"               Mezozoikum (pred 220-70 mil. ro kmi)- trias, jura,  
                    krieda 
"623"               Tre ťohory(pred 70 mil. rokmi po sú časnos ť)  
"63"                Archeologické, prehistorické, p rotoistorické obdobia a  
                    veky 
"631"               Eolit, najstaršie obdobie doby kamennej  
"632"               Paleolit 
"633"               Mezolit 
"634"               Neolit 
"636"               Chalkolit. Doba medená 
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"637"               Doba bronzová 
"638"               Železná doba 
"639"               Protohistorické(prehistorické)o bdobie (najstaršie  
                    obdobie v dejinách  
"65"                Obdobia civilizácie a kultúr 
"652"               Starovek 
"653"               Stredovek 
"654"               Novovek (od renesancie až po sú časnos ť, 21. storo čie 
 


