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Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená c)
a f).
67. V prílohe è. 3 bode 7.9.6 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová:
, po dohode s ministerstvom pod¾a § 4 ods. 1 písm. c)
zákona.
68. V prílohe è. 3 bod 7.9.8 znie:
7.9.8 Prezentaèná schéma obsahuje dokumentáciu
pod¾a bodov 2.1.2 a 2.1.3 priamo ako svoju súèas
alebo vo forme samostatného súboru v adresári
Content/ prostredníctvom súboru manifest.xml..

Èiastka 87

70. V prílohe è. 3 sa bod 7.9 dopåòa bodom 7.9.11,
ktorý znie:
7.9.11 Atribút media-destination-type súboru
prezentaènej schémy obsahuje mimetype súboru, ktorý je výsledkom transformácie definovanej v prezentaènej schéme, napríklad
text/plain alebo application/xhtml+xml..
71. V prílohe è. 3 bod 7.12.1 znie:
7.12.1 Súbor attachments.xml obsahuje zoznam
vetkých súborov v adresári Attachments/..

72. V prílohe è. 3 bod 7.12.3 znie:
7.12.3 Príkladná truktúra menného priestoru at69. V prílohe è. 3 bode 7.9.10 sa na konci pripája táto veta:
tachment je
Transformaèná schéma je súèasou prezentaènej schémy..
<xs:schema attributeFormDefault=“unqualified” elementFormDefault=“qualified”
targetNamespace=“urn:attachment:1.0” xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>
<xs:element name=“attachments”>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name=“entry” maxOccurs=“unbounded” minOccurs=“0”>
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base=“xs:string”>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“ media-type” use=“required”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“ full-path” use=“required”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“full-path-url” use=“optional”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“media-language” use=“optional” default=“sk”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“description” use=“optional”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“filename” use=“optional”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“target-environment” use=“optional”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“reference-transform-algorithm” use=“optional”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“reference-digest-method-algorithm” use=“optional”/>
<xs:attribute type=“xs:string” name=“reference-digest-value” use=“optional”/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
“.
73. V prílohe è. 3 sa bod 7.12 dopåòa bodom 7.12.4,
ktorý znie:
7.12.4 V súbore attachments.xml sa primerane pouívajú atribúty uvedené v bode 7.5.6..
74. V prílohe è. 3 bod 7.13.1 znie:
7.13.1 Adresár Attachments/ môe obsahova iba súbory, ktoré sú prílohami pod¾a bodu 4.7.4, ich dokumentáciu alebo ich vecný opis. Pre prílohy,
ktoré nie sú elektronickým formulárom a majú
predpísanú elektronickú podobu, sa úplná dokumentácia uvádza spravidla v prieèinku Attachments/. Pre prílohy, ktoré nie sú súèasou kontajneru, sa vo forme osobitného súboru uvádza
ich vecný opis..
75. V prílohe è. 3 sa bod 7.13 dopåòa bodom 7.13.2,
ktorý znie:
7.13.2 Pre prílohy v elektronickej podobe, ktoré nie sú

elektronickým formulárom a majú predpísanú
presnú podobu, najmä truktúru údajov, formát súboru a vizuálny vzh¾ad, sa úplná dokumentácia uvádza spravidla v adresári Attachments/..
76. V prílohe è. 6 bode 1.2.3 písm. f) sa slová ktoré
sa týkalo nahrádzajú slovami ktorý sa týkal.
77. Príloha è. 9 sa dopåòa bodom 9, ktorý znie:
9. Informácia o formáte súboru, v ktorom sú údaje
datasetu poskytované. Pre kadý súbor alebo odkaz na neho sa uvádza prísluný formát, v ktorom sú údaje poskytované..
78. V prílohe è. 10 bode 19.2 sa slovo Zväèenie
nahrádza slovom Zväèením.
79. Výnos sa dopåòa prílohami è. 11 a 13, ktoré
vrátane nadpisov znejú:

