
 

 

            

                    

 

PRVKY  METADÁT  ENTÍT REGISTRATÚRY 

1. Prvky metadát vecnej skupiny 

Elektronický systém správy registratúry o každej vecnej skupine zaznamenáva: 

Prvok metadát   Výskyt 
Trvalé 

metadáta 

Registratúrna značka 1 x 

Režim vyraďovania 1  

Názov 1 x 

Popis 0-1  

Dátum vytvorenia 1  

Dátum uzavretia 1  

Prístupové práva používateľskej skupiny 0-n  

Prístupové práva používateľov  1-n  

Obmedzený prístup 0-1  

Bezpečnostnú kategóriu 0-1  

História zmien bezpečnostnej kategórie eviduje podrobnosti v štruktúre: 

 kategória 

 dátum zmeny 

 dôvod zmeny 

 používateľ zodpovedný za zmenu 

0-n 

 

Dátum vymazania  0-1  

 

2. Prvky metadát spisu  

Elektronický systém správy registratúry o každom spise zaznamenáva: 

Prvok metádat   Výskyt 
Trvalé 

metadáta 

Jednoznačný identifikátor spisu 1 x 

História zmien identifikátora eviduje podrobnosti v štruktúre: 

 predchádzajúci identifikátor 

 dátum zmeny 

0-n 

 

 

Identifikácia pôvodcu registratúry  1 x 

Identifikácia spracovateľa  1-n  x 

História zmien spracovateľa spisu eviduje podrobnosti v štruktúre: 

 predchádzajúci spracovateľ 

 dátum zmeny 

0-n 

 

Názov spisu  (vec) 1 x 

Odkazy na čísla záznamov vložených do spisu 1-n  

Počet záznamov vložených do spisu  1  

Registratúrna značka  1 x 

Režim vyraďovania 1  

Dátum vytvorenia 1 x 

Dátum uzavretia 0-1 x 

Väzby na súvisiace spisy 0-n  

Obmedzený prístup k spisu 0-1   

Prístupové práva používateľov 1-n  

Forma spisu: elektronický, neelektronický a kombinovaný  1 x 

Miesto uloženia spisu  a  informácia o pohybe 1  

Veľkosť spisu (pri elektronických a kombinovaných) 0-1  

Tvorba konverzie/zaručenej konverzie  0-n  



 

 

História tvorby zaručenej konverzie eviduje podrobnosti v štruktúre: 

 evidenčné číslo záznamu zaručenej konverzie 

 forma zaručenej konverzie 

 dátum a čas vytvorenia zaručenej konverzie 

 spracovateľ 

verzia zo zaručenej konverzie sa neuchováva 

0-n 

 

Status zničenia spisu 1  

Dátum zničenia 1 x 

Pripomienky k odbornej archívnej prehliadke  0-n  

 
3. Prvky metadát registratúrneho záznamu  

Elektronický systém správy registratúry o každom registratúrnom zázname zaznamenáva: 

Prvok metadát   Výskyt 
Trvalé 

metadáta 

Jednoznačný identifikátor registratúrneho záznamu 1 x 

Poradové číslo registratúrneho záznamu v rámci spisu 1  

Identifikácia spracovateľa 1-n  x 

Identifikácia spisu, do ktorého je registratúrny záznam vložený 1  

Dátum a čas vytvorenia registratúrneho záznamu 1  

Dátum doručenia registratúrneho záznamu pôvodcovi registratúry 1 x 

Dátum a čas evidovania 1  

Názov registratúrneho záznamu (vec) 1 x 

Idetifikácia registratúrneho záznamu vykonaná odosielateľom 0-1  

Adresát/ti 1-n x 

Forma originálu (neelektronický, elektronický, hodnoverne elektronický) 1 x 

Identifikátor elektronického podania (ID Message) 1 x 

Druh záznamu 0-1  

Prístupové práva používateľskej skupiny 0-n  

Prístupové práva používateľov 1-n  

Bezpečnostná kategória 0-1  

Indikátor nevyhnutnosti registratúrneho záznamu 0-1  

Registratúrna značka spisu, do ktorého je registratúrny záznam vložený  1  

Spôsob vybavenia 0-n  

Status prenosu 0-n  

Tvorba konverzie/zaručenej konverzie  0-n  

História tvorby zaručenej konverzie eviduje podrobnosti v štruktúre: 

 evidenčné číslo záznamu zaručenej konverzie 

 forma zaručenej konverzie 

 dátum a čas vytvorenia zaručenej konverzie 

 spracovateľ 

(verzia zo zaručenej konverzie sa neuchováva) 

0-n 

 

Výsledok validácie  elektronického podpisu s uvedením jeho digitálneho podpisu, 

z ktorého sa počíta identifikátor podpisu,9b) dvoch písmen krajiny vydávajúcej 

dôveryhodný zoznam použitý na validáciu, dátumu a času kontroly. 

0-n  

Dátum odoslania 1 x 

Väzby na súvisiace dokumenty 0-n  

Uchovávacie metadáta, kde se očakáva, že elektronický systém správy 

registratúry uchová záznam dlhšie než len po očakávaný životný cyklus 

zdrojových aplikácií. Obvykle obsahujú, nemusia však byť obmedzené na:  

 názvy spisov 

 závislosť na hardvéri 

 závislosť na operačnom systéme 

1-n 

 



 

 

 závislosť na aplikačnom sofvéri (názvy a verzie aplikácií) 

 formáty záznamov 

 rozlíšenie 

 verzie a parametre kompresného algoritmu 

 schéma kódovania 

 

4. Prvky metadát o používateľoch elektronického systému správy registratúry 

Elektronický systém správy registratúry o každom používateľovi zaznamenáva: 

Prvok metádat   Výskyt 

Identifikátor používateľa 1 

Úroveň prístupových práv používateľa 1-n 

Prístupové práva pre úroveň prístupu 0-n 

Názov úrovne prístupu 1 

História zmien prístupových práv eviduje podrobnosti v štruktúre: 

 dátum pridelenia 

 dátum ukončenia  

 používateľ zodpovedný za zmenu 

0-n 

Prístupové práva pre bezpečnostné kategórie  

Bezpečnostné preverenie používateľa, kde je to nutné 0-1 

História zmien prístupových práv bezpečnostnej kategórie eviduje podrobnosti v 

štruktúre: 

 bezpečnostné preverenie používateľa 

 dátum pridelenia 

 dátum ukončenia  

 používateľ zodpovedný za zmenu 

0-n 

Členstvo v používateľskej skupine 0-n 

História zmien prístupových práv v používateľskej skupine eviduje podrobnosti v 

štruktúre: 

 dátum pridelenia 

 dátum ukončenia  

 používateľ zodpovedný za zmenu 

0-n 

Úroveň prístupu vyplývajúcu z členstva v skupine 0-n 

Preverenie úrovne prístupu tam, kde je to potreba 0-1 

 
 

Prvok metádat   Výskyt 

 

1 znamená, že prvok metadát sa musí vyskytnuť jedenkrát za každú položku, na ktorú sa vzťahuje 

(musí byť jeden, a len jeden). 

1-n znamená, že sa prvok metadát vyskytuje aspoň jeden za každú položku, na ktorú sa vzťahuje, ale 

môže sa vyskytnúť viac než raz.  

0-1 znamená, že prvok metadát nemusí byť vždy prítomný, ak je prítomný, vyskytne sa iba raz.  

0-n znamená, že prvok metadát môže mať výskyt nula, jeden, alebo niekoľko za každú položku.  

 

Definované metadáta predstavujú minimálny rozsah evidovaných údajov. Opatrenie neobmedzuje 

doplnenie ďalších metadát pre individuálne potreby funkcionality systému.
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