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VYHLÁŠKA
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

z 10. decembra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej

republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020
Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo investícii“) podľa § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

„y) mobilnou aplikáciou aplikačné programové vybavenie, ktoré pre svoje potreby vytvára
orgán riadenia, alebo je vytvorené na základe jeho požiadavky a ktoré orgán riadenia
sprístupňuje na použitie verejnosti v mobilných zariadeniach okrem mobilného
operačného systému, ktorým sa uvedené zariadenia ovládajú a technického vybavenia.“.

2. V § 4 ods. 1 písm. b), § 6 písm. b), § 7 písm. b), § 9 písm. d) a § 10 písm. c) sa za slovo „ (TLS)“
vkladajú slová „aspoň vo verzii podľa osobitnej špecifikácie SOG-IS Crypto Working Group“.

3. V § 16 písm. d) úvodnej vete sa slová „verzie webových prehliadačov“ nahrádzajú slovami
„webové prehliadače“ a slová „ (ďalej len „podporovaná verzia webového prehliadača“)” sa
nahrádzajú slovami „vypočítaných aritmetickým priemerom za obdobie posledných šiestich po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (ďalej len „podporovaný webový prehliadač“)“;
následne zmeniť legislatívnu skratku v celom texte vyhlášky.

4. Nadpis pod § 17 znie: „Grafické používateľské rozhranie webového sídla“.

5. Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Štandardom grafického používateľského rozhrania hlavného webového sídla je
vytvorenie komponentov, funkcionalít, ich vzhľadu a zobrazenia v rozsahu a spôsobom
uvedeným v prílohe č. 12.“.

6. V § 18 písmeno f) znie:

„f) používanie správnych prípon súborov v názvoch súborov a hodnôt mimetype,8) ktoré patria
danému formátu súboru, a to aj pri elektronických dokumentoch v podpisových
kontajneroch,“.

7. V § 21 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. WebM,“.

8. V § 21 písm. d) štvrtý bod znie:
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„4. Vorbis,“.

9. V § 21 sa písmeno d) dopĺňa šiestym bodom až ôsmym bodom, ktoré znejú:

„6. Opus podľa osobitnej špecifikácie RFC 6716,

7. VP9,

8. AV1,“.

10. V § 22 písm. a) sa slová „Ogg Vorbis (.ogg, .oga)“ nahrádzajú slovami „Vorbis, Opus“.

11. V § 22 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „(.ogv)“ sa vkladá čiarka a slová
„AV1 alebo VP9“.

12. V § 22 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „Ogg“ sa vkladajú slová „alebo
WebM“.

13. § 32 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) poskytovanie dereferenciácie referencovateľných identifikátorov číselníkov používaných
v elektronických formulároch podľa prílohy č. 1 bodov 2.3.13 a 2.6.16, ak číselník nie je
poskytovaný ako súčasť elektronického formulára.“.

14. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 35a
Grafické používateľské rozhranie elektronickej služby verejnej správy

Štandardom grafického používateľského rozhrania elektronickej služby verejnej správy
určeného koncovému používateľovi, ktorým nie je orgán riadenia, je vytvorenie komponentov,
funkcionalít, ich vzhľadu a zobrazenia v rozsahu a spôsobom uvedeným v prílohe č. 12.“.

15. V § 36 písm. b) sa vypúšťajú slová „vo verzii 7 a novších verziách“, slová „Mac OS X“ sa
nahrádzajú slovami „macOS“ a za slová „5 %“ sa vkladajú slová „vypočítaných aritmetickým
priemerom za obdobie posledných šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov“.

16. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a
Vytváranie mobilných aplikácií

Štandardom vytvárania mobilných aplikácií k elektronickej službe verejnej správy, ktorá je
určená koncovému používateľovi, sa rozumie postup vytvárania používateľského rozhrania vo
forme mobilnej aplikácie až vtedy, ak

a) pre danú agendu verejnej správy už existuje elektronická služba verejnej správy
s responzívnym webovým používateľským rozhraním, ktorá má verejne dostupné aplikačné
rozhranie a

b) vytvorenie mobilnej aplikácie je predmetom používateľského prieskumu,23a) ktorý potvrdil
opodstatnenosť takéhoto riešenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a) § 5 vyhlášky č. 547/2021 Z. z. o elektronizácii agendy verejnej správy.“.

17. § 41 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) podporou ako službou poskytovanie technickej a personálnej podpory pri správe
a implementácii infraštruktúrnych komponentov, platformových komponentov alebo
softvérových komponentov alebo iných systémov, softvérov a zariadení v oblasti cloud
computingu,

j) poskytovateľom podpory ako služby osoba, ktorá je na základe zmluvného vzťahu
s odberateľom cloudových služieb zodpovedná za poskytovanie technickej a personálnej
podpory pri správe a implementácii infraštruktúrnych komponentov, platformových
komponentov alebo softvérových komponentov alebo iných systémov, softvérov a zariadení
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v oblasti cloud computingu.“.

18. § 43 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Súčasťou štandardu správy cloud computingu môže byť aj poskytovanie podpory ako
služby.“.

19. § 45 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Štandardom používania cloudových služieb môže byť aj používanie podpory ako
služby.“.

20. V § 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) potvrdenia o vykonanej autorizácii podľa § 48 ods. 2.“.

21. Doterajší text § 48 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 6, ktoré znejú:

„(2) Pri použití autorizácie podľa osobitného predpisu34a) je štandardom potvrdenia
o vykonanej autorizácii vytvorenie elektronického dokumentu vyplneného podľa elektronického
formulára zverejneného po dohode s orgánom vedenia v module elektronických formulárov,34b)
ktorý je autorizovaný spoločne s elektronickým podaním alebo iným elektronickým
dokumentom kvalifikovanou elektronickou pečaťou prístupového miesta s pripojenou
kvalifikovanou časovou pečiatkou v podpisovom kontajneri podľa § 47 písm. a).

(3) Elektronický dokument podľa odseku 2 obsahuje údaje o osobe vykonávajúcej
autorizáciu podľa osobitného predpisu,34a) a to v rozsahu kódu krajiny vydávajúcej identifikátor
osoby podľa osobitného predpisu34c) a

a) identifikátora osoby podľa osobitného predpisu,34d) alebo

b) názov alebo obchodné meno, identifikátor osoby podľa osobitného predpisu34e)
a identifikátor osoby fyzickej osoby, ktorá má k tejto osobe právny vzťah.

(4) Elektronický dokument podľa odseku 2 môže obsahovať aj technické údaje o vykonanej
autorizácii podľa osobitného predpisu.34a)

(5) Postup podľa odseku 2 sa použije pri autorizácii podľa osobitného predpisu34a) vykonanej
na ústrednom portáli verejnej správy alebo pracovníkom integrovaného obslužného miesta
podľa osobitného predpisu;34f) tento postup sa môže uplatniť aj na špecializovaných portáloch,
ak informačný systém umožňuje použiť funkciu autorizácie podľa osobitného predpisu34a)
prostredníctvom prístupového miesta.

(6) Postup podľa odseku 2 sa môže použiť aj pri autorizácii podľa osobitného predpisu34a) na
prejav vôle podľa osobitných predpisov,34g) ak to technické možnosti ústredného portálu
verejnej správy umožňujú, po dohode so správcom ústredného portálu verejnej správy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34a až 34g znejú:
„34a) § 23 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
34b) § 10 ods. 3 písm. e) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34c) § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34d) § 3 písm. n) prvý bod zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
34e) § 3 písm. n) tretí a štvrtý bod zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34f) § 8 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
34g) Napríklad Občiansky zákonník.“.

22. § 49 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Pri spracovaní podpísaných elektronických dokumentov je formát dokumentu určený

a) hodnotou Content-Type alebo MimeType v elektronickom podpise alebo
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b) príponou v názve súboru, ak v elektronickom podpise nie je uvedená žiadna hodnota
v Content-Type a ani v MimeType alebo je uvedená hodnota application/octet-stream.

(5) Ak pri ukladaní dokumentu názov súboru neobsahuje príponu, spravidla sa do názvu
súboru dopĺňa prípona súboru na základe hodnoty Content-Type alebo MimeType podľa
osobitnej špecifikácie.8)

(6) Ak pri ukladaní dokumentu názov súboru obsahuje príponu nesúladnú s príponou
používanou pre príslušný Content-Type alebo MimeType, spravidla sa do názvu súboru dopĺňa
prípona podľa odseku 5.“.

23. V § 51 odsek 4 znie:

„(4) Pri prenose dátových prvkov alebo ich atribútov, ktorých hodnoty sú založené na
základných číselníkoch, sa používa najmenej jednotný referencovateľný identifikátor položky
základného číselníka.“.

24. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

(1) Na hlavné webové sídlo zverejnené do 31. decembra 2021 sa neuplatní štandard podľa
§ 17 ods. 2; to neplatí, ak ide o zmenu takéhoto hlavného webového sídla spočívajúcu
v podstatnej zmene jeho vizuálnej podoby, najmä v zmene typografie, farieb a rozloženia
prvkov hlavičky, farieb a rozloženia prvkov päty a zároveň ide o webové sídlo, ktorého počet
zobrazení vrátane opakovaných zobrazení, prekročil za kalendárny rok predchádzajúci zmene
500 000 zobrazení.

(2) Pri uplatňovaní štandardu audio a video súboru podľa § 21 písm. a) piateho bodu a § 21
písm. d) šiesteho až ôsmeho bodu sa postupuje najneskôr od 1. januára 2023.

(3) Pri uplatňovaní štandardu súborov audio a video streamingu podľa § 22 písm. a) formát
Opus pre audio streaming sa použije najneskôr od 1. januára 2023.

(4) Pri uplatňovaní štandardu súborov audio a video streamingu podľa § 22 písm. b) formáty
AV1 a VP9 pre video streaming sa použijú najneskôr od 1. januára 2023.

(5) Pri uplatňovaní štandardu súborov audio a video streamingu podľa § 22 písm. c) formát
WebM pre kontajnerové formáty stramingu sa použije najneskôr od 1. januára 2023.

(6) Pri poskytovaní dereferenciácie referencovateľných identifikátorov číselníkov používaných
v elektronických formulároch podľa § 32 písm. l) sa postupuje najneskôr od 1. januára 2023.

(7) Na elektronickú službu verejnej správy zverejnenú do 31. decembra 2021 sa neuplatní
štandard podľa § 35a; to neplatí, ak ide o zmenu grafického používateľského rozhrania takejto
elektronickej služby.

(8) Na mobilnú aplikáciu zverejnenú do 31. decembra 2021 sa neuplatní štandard podľa
§ 36a; to neplatí, ak ide o zmenu takejto mobilnej aplikácie.

(9) Pri uplatňovaní štandardu prijímania a čítania podpísaných elektronických dokumentov
podľa § 46 ods. 2 písm. i) sa postupuje najneskôr od 1. januára 2023.

(10) Pri spracovaní podpísaných elektronických dokumentov podľa § 49 ods. 4 až 6 sa
postupuje najneskôr od 1. januára 2023.



546/2021 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5

(11) Pri prenose dátových prvkov alebo ich atribútov podľa § 51 ods. 4 sa postupuje
najneskôr od 1. januára 2023.

(12) Pri uplatňovaní štandardov pre elektronické formuláre sa podľa prílohy č. 1

a) bodu 2.1.4 písm. d) postupuje pri používateľských rozhraniach vytvorených do 31.
decembra 2021 najneskôr od 1. januára 2024,

b) bodov 2.3.13 a 2.3.14 postupuje pri elektronických formulároch zverejnených v module
elektronických formulárov do 31. decembra 2021 najneskôr odo dňa dostupnosti novej
verzie tohto formulára v module elektronických formulárov,

c) bodu 2.6.14 postupuje pri elektronických formulároch zverejnených v module
elektronických formulárov do 31. decembra 2021 najneskôr od
1. januára 2023,

d) bodov 2.6.15 a 4.1.7 postupuje pri elektronických formulároch zverejnených v module
elektronických formulárov do 31. decembra 2021 najneskôr od 1. januára 2024,

e) bodu 2.6.16 postupuje pri elektronických formulároch zverejnených v module
elektronických formulárov do 31. decembra 2021 najneskôr od 1. januára 2023,

f) bodu 3.1.1 tretej vety pri úprave pomocného súboru POSP.xml alebo prezentačnej schémy
pre vypĺňanie elektronického formulára postupuje najneskôr od 1. januára 2023,

g) bodu 4.9.3 postupuje najneskôr od 1. januára 2023.

(13) Pri uplatňovaní štandardov pre štruktúru údajov kontajnera XML údajov sa podľa
prílohy č. 7

a) bodu D.4.3.1 časti „MediaDestinationTypeDescription“ a „TargetEnvironment“ pri uvádzaní
hodnôt podľa hodnoty príslušných atribútov „media-destination-type-description“
a „target-environment“ pre príslušný súbor uvedený v manifest.xml v elektronickom
formulári zverejnenom v module elektronických formulárov postupuje najneskôr od 1.
januára 2023,

b) bodu D.4.3.1 časti „Language“ pri uvádzaní hodnôt v súlade s hodnotou „media-language“
pre príslušný súbor uvedený v manifest.xml v elektronickom formulári zverejnenom
v module elektronických formulárov postupuje najneskôr od 1. januára 2023.

(14) Pre podpísané elektronické dokumenty podľa § 46 ods. 2 písm. c) vytvorené do 31.
decembra 2022 sa môže na identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentu
podľa § 49 ods. 1 používať aj identifikátor vo forme prípony súboru „.xml“.

25. V prílohe č. 1 sa bod 2.1.4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) uloženie podpísaných údajov vrátane podpisového kontajnera do určeného dátového
úložiska podľa bodu 4.5.1 a načítanie podpísaných údajov vrátane podpisového kontajnera
z určeného dátového úložiska do elektronického formulára; pre vyplnené údaje sa
spravidla poskytuje uloženie údajov aj vo formáte kontajnera XML údajov.“.

26. V prílohe č. 1 bode 2.2.1 písmená h) až k) znejú:

„h) dátum začiatku dostupnosti, ktorý tvorí údaj obsahujúci dátum publikácie
elektronického formulára,

i) dátum skončenia dostupnosti, ktorý sa nevypĺňa vzhľadom na ustanovenie osobitného
predpisu,37a)

j) dátum začiatku platnosti, ktorý tvorí údaj obsahujúci predpokladaný alebo určený
dátum použiteľnosti elektronického formulára podľa osobitných predpisov,

k) dátum skončenia platnosti; inú ako prázdnu hodnotu má vtedy, ak ide o elektronické
formuláre so skončenou platnosťou na použiteľnosť podľa osobitných predpisov.“.
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Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a) § 28 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.

27. V prílohe č. 1 sa bod 2.3 dopĺňa bodmi 2.3.13 a 2.3.14, ktoré znejú:

„2.3.13 Na identifikáciu vyžadovaného číselníka sa v definícii dátovej štruktúry elektronického
formulára uvádza referencovateľný identifikátor použitého číselníka.

2.3.14 V dátovej štruktúre elektronického formulára sa uvádza údaj o dátume a čase
s uvedením časového pásma.“.

28. V prílohe č. 1 bode 2.5.8 písm. a) sa slová „vedľa dátového poľa alebo nad dátovým poľom“
nahrádzajú slovami „podľa bodu 4.4.5“.

29. V prílohe č. 1 sa bod 2.6 dopĺňa bodmi 2.6.14 až 2.6.16, ktoré znejú:

„2.6.14 Pri prezentácii údajov o dátume a čase sa postupuje podľa týchto pravidiel

a) v prezentačných schémach a prezentáciách elektronického formulára sa uvádza
informácia o časovom pásme uvedenom v údaji o dátume a čase,

b) spravidla sa uvádza miestny čas, v mieste, kde dochádza k zobrazeniu údajov, ak
z osobitných predpisov alebo špecifických potrieb nevyplýva povinnosť uvádzať iné
časové pásmo,

c) pri zobrazovaní informácie o časovom pásme sa spravidla uvádza sprievodný text
„časové pásmo“ s doplnením číselnej informácie o časovom pásme, napríklad:
„časové pásmo + 02:00“.

2.6.15 Prezentácia elektronického formulára na vypĺňanie podľa bodu 2.6.5 určená na
vypĺňanie na ústrednom portáli verejnej správy

a) vytvára XML údaje v súlade s definíciou dátovej štruktúry elektronického
formulára,

b) používa funkcie verejne zdokumentované na ústrednom portáli verejnej správy na
interakciu s používateľským rozhraním na vyplnenie elektronického formulára.

2.6.16 Číselníky vyžadované na vyplnenie elektronického formulára sú zdokumentované
v elektronickom formulári a dostupné na vyplnenie elektronického formulára.“.

30. V prílohe č. 1 bode 3.1.1 tretej vete sa vypúšťa čiarka a za slová „sa nevyžaduje“ sa vkladajú
slová „pri úprave pomocného súboru POSP.xml, prezentačnej schémy na vypĺňanie alebo“.

31. V prílohe č. 1 sa bod 4.1 dopĺňa bodom 4.1.7, ktorý znie:

„4.1.7 Používateľské rozhranie podľa bodu 4.1.3 na off-line manuálny spôsob vypĺňania
vytvára údaje súladné s definíciou dátovej štruktúry elektronického formulára.“.

32. V prílohe č. 1 bode 4.3.6 sa na konci pripája táto veta: „Sumárny procesný krok sa používa
podľa osobitnej špecifikácie uvedenej v § 14 ods. 1 World Wide Web Consortium (W3C) pre
prístupnosť webového obsahu vo verzii 2.1.“.

33. V prílohe č. 1 bode 4.4.2 sa na konci pripája táto veta: „V názvoch dátových polí sa neuvádza
dvojbodka.“.

34. V prílohe č. 1 bode 4.6.6 sa za slová „kroku s“ vkladajú slová „funkčným priamym“.

35. V prílohe č. 1 bode 4.8.2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a je uvedená
v centrálnom metainformačnom systéme“.

36. V prílohe č. 1 sa bod 4.9 dopĺňa bodom 4.9.3, ktorý znie:

„4.9.3 Požiadavky na pripájanie príloh elektronického formulára v súlade so štandardmi
a obmedzenia na pripájanie príloh elektronického formulára sprístupňuje gestor
elektronickej služby v centrálnom metainformačnom systéme.“.

37. V prílohe č. 1 bode 5.1.1 sa slovo „zaručeným“ nahrádza slovom „kvalifikovaným“.

38. V prílohe č. 1 sa bod 6.1 dopĺňa bodom 6.1.6, ktorý znie:

„6.1.6 Najväčšia prípustná veľkosť elektronickej správy sa po dohode s orgánom vedenia
zverejňuje na ústrednom portáli verejnej správy a v centrálnom metainformačnom
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systéme.“.

39. V prílohe č. 1 bode 7.6.4 písm. h) a i) sa slovo „platnosti“ nahrádza slovom „dostupnosti“.

40. V prílohe č. 1 bode 7.6.4 písm. j) a k) sa slovo „účinnosti“ nahrádza slovom „platnosti“.

41. V prílohe č. 1 bode 7.6.6 sa slová „platnosti a účinnosti“ nahrádzajú slovami „dostupnosti
a platnosti“.

42. V prílohe č. 1 bod 7.9.7 znie:

„7.9.7. Ak je jedna prezentačná schéma použitá na viac účelov, v kontajneri vo verzii 1.0 sa na
každý účel vkladá vo forme samostatného súboru a v atribúte „media-destination“ sa
uvádza jej účel. Ak je prezentačná schéma použitá na viac účelov, v kontajneri
najmenej vo verzii 1.1 sa zoznam účelov v atribúte „media-destination“ oddeľuje
čiarkou.“.

43. Slovo „Úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte príloh č. 3 a 7 nahrádza slovami
„ministerstvo investícií“ v príslušnom tvare.

44. V prílohe č. 3 pre dátový prvok D.1.1.13.1 v stĺpci „Spresňujúce informácie a podmienky“
v časti „Hodnoty” sa slová „so základným“ nahrádzajú slovom „s“.

45. V prílohe č. 3 pre dátový prvok Orientačné číslo D.1.3.8 stĺpec „Spresňujúce informácie
a podmienky“ znie:

„Obsahuje orientačné číslo vchodu domu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Môže obsahovať aj nečíselné znaky, preto je definovaný ako reťazec. Orientačné
číslo môže byť určené len budovám s už určeným súpisným číslom v obciach, ktoré majú
zavedený uličný systém.
Príklady použitia: 10, 23A.]“.

46. V prílohe č. 3 pre dátový prvok Súpisné číslo D.1.3.9 stĺpec „Spresňujúce informácie
a podmienky“ znie:

„Obsahuje súpisné číslo budovy.
[Formát reprezentácie: Obsahuje číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Pre adresy na území SR je tento údaj povinný. Súpisné číslo sa určuje každej
budove.]
[Poznámky: Súpisné číslo má určené každá budova, orientačné číslo môže byť určené len
budovám s už určeným súpisným číslom v obciach, ktoré majú zavedený uličný systém.
Adresa vzniká určením súpisného čísla a zaniká jeho zrušením. Orientačné číslo a súpisné
číslo nie sú totožné údaje, budova môže mať obe naraz.]“.

47. V prílohe č. 3 pre dátový prvok D.1.3.12 Adresný bod (AddressPoint) a pre dátový prvok
D.1.3.15 Doplňujúce údaje o ulici (AdditionalStreetData) pre dátový prvok Geografická os ulice
D.1.3.15.1 sa slová „Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“ nahrádzajú
slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“.

48. V prílohe č. 3 pre dátový prvok D.3.4 Dátový prvok pre základný číselník
(CodelistDataElement) a dátový prvok D.3.5 Dátový prvok pre základný číselník s históriou
(CodelistDataElementWithHistory) sa vypúšťa slovo „základný“ v celom texte.

49. V prílohe č. 3 pre dátový prvok D.3.5 Dátový prvok pre číselník s históriou
(CodelistDataElementWithHistory) sa pre dátový prvok „Číselník (D.5)“ v stĺpci „Spresňujúce
informácie a podmienky“ v časti „Pravidlá použitia“ sa vypúšťa slovo „povinné“.

50. V prílohe č. 7 časti D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer) v bode D.4.1 v stĺpci
„Anglicky XML“ v časti „Identifier“ v časti „Hodnoty“ sa na konci pripájajú tieto vety: „Používa
sa identifikátor obsahujúci verziu elektronického formulára. Pri spracúvaní kontajnera XML
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údajov sa akceptuje aj hodnota bez uvedenej verzie. Hodnota identifikátora elektronického
formulára môže obsahovať jednotný referencovateľný identifikátor aj do dátumu zverejneného
podľa prílohy č. 1 bodu 7.3.6.“.

51. V prílohe č. 7 časti D.4.5 Referencované použité schémy sa v bode D.4.2.1 v stĺpci „Anglicky
XML“ v časti „DigestMethod“ v časti „Hodnoty“ vypúšťa čiarka a slová „na základe ktorej je
vytvorený podpis kontajnera XML údajov“.

52. V prílohe č. 7 časti D.4.5 Referencované použité schémy sa v bode D.4.3.1 v stĺpci „Anglicky
XML“ v časti „DigestMethod“ v časti „Hodnoty“ vypúšťa čiarka a slová „na základe ktorého je
vytvorený podpis kontajnera XML údajov“.

53. V prílohe č. 7 časti D.4.5 Referencované použité schémy v bode D.4.3.1 v stĺpci „Anglicky
XML“ v časti „MediaDestinationTypeDescription“ v časti „Hodnoty“ sa na konci pripája táto
veta: „Hodnota sa uvádza v súlade s hodnotou media-destination-type-description pre
príslušný súbor v manifest.xml v elektronickom formulári zverejnenom v module
elektronických formulárov.“.

54. V prílohe č. 7 časti D.4.5 Referencované použité schémy v bode D.4.3.1 v stĺpci „Anglicky
XML“ v časti „Language“ v časti „Hodnoty“ sa na konci pripájajú tieto vety: „Hodnota sa
uvádza v súlade s hodnotou media-language pre príslušný súbor v manifest.xml
v elektronickom formulári zverejnenom v module elektronických formulárov. Ak elektronický
formulár obsahuje podpisové prezentačné schémy len v jednom jazyku, hodnota atribútu
Language nemusí byť vyplnená. Ak hodnota media-language nie je pri podpisových
prezentačných schémach vyplnená, je možné uviesť hodnotu z language zo súboru meta.xml
v elektronickom formulári.“.

55. V prílohe č. 7 časti D.4.5 Referencované použité schémy v bode D.4.3.1 v stĺpci „Anglicky
XML“ v časti „TargetEnvironment“ v časti „Hodnoty“ sa na konci pripája táto veta: „Hodnota sa
uvádza v súlade s hodnotou target-environment pre príslušný súbor v manifest.xml
v elektronickom formulári zverejnenom v module elektronických formulárov.“.

56. V prílohe č. 8 tabuľke 1 sa slovo „.xml“ nahrádza slovom „.xdcf“.

57. V prílohe č. 8 tabuľkách 1 a 2 sa nad slovo „podpise“ umiestňuje odkaz 8.

58. V prílohe č. 8 sa pod tabuľku 2 dopĺňa táto veta: „V parametri charset podľa osobitnej
špecifikácie RFC 2978 sa hodnoty spracúvajú bez ohľadu na veľkosť písma.8)“.

59. Príloha č. 9 znie:
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                                                                                                                                   „Príloha č. 9  

                                                                                                                                     k vyhláške  č. 78/2020 Z. z. 

Dátová štruktúra číselníka 

D.5 Číselník  

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku číselník (Codelist) 

Slovensky Anglicky XML Spresňujúce informácie a podmienky 

Číselník 

(D.5)  

1.0  

Povinný  

ministerstvo 

investícií  

(1) 

Codelist Zložený dátový prvok na opis štruktúry číselníka. 

[Má súčasti:  

Kód číselníka  

referencovateľný identifikátor  

Názov číselníka  

Gestor číselníka  

Zdrojový číselník  

Dátum platnosti  

Začiatok účinnosti  

Koniec účinnosti  

Poznámka  

Položka číselníka]  

[Hodnoty: Neobsahuje.] 

Kód číselníka 

(D.5.1)  

1.1  

Povinný  

ministerstvo 

investícií(1)  

CodelistCode Jedinečný kód číselníka.  

[Formát reprezentácie: Textový reťazec tvorený 

alfanumerickými znakmi alebo Uniform Resource 

Identifier (URI.]  

[Veľkosť dátového poľa: Najmenej 100 znakov.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.] 

[Poznámky: Textová štruktúra sa tvorí CLXXXXXX, 

pričom znaky X predstavujú cifry. Kód číselníka môže 

tvoriť aj referencovateľný identifikátor. Pri základnom 

číselníku jednotný referencovateľný identifikátor. ] 

Referencovateľný 

identifikátor 

(D.6.1)  

1.0  

Povinný  

ministerstvo 

investícií 

ReferenceIdentifier Obsahuje referencovateľný identifikátor pre číselník. Ak 

ide o základný číselník, tak obsahuje jednotný 

referencovateľný identifikátor.  

[Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier 

(URI).]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Najmenej 2047 znakov.]  

[Hodnoty: Podľa § 2 písm. p) a § 32.  

„Príklady použitia: 

 https://data.gov.sk/set/codelist/CL000086]  

Príklady pre číselník:  

https://názov domény/set/codelist/číslo číselníka“ ] 

Názov číselníka 

(D.5.2)  

1.1  

Povinný 

(1) 

CodelistName Stručný a zrozumiteľný názov číselníka opisujúci jeho 

obsah.  

[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný 

dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. 

Začína sa veľkým písmenom.]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 
Najmenej 255 znakov.]  

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] 

Gestor číselníka 

(D.5.3)  

CodelistManager Celý názov vecného gestora číselníka. Pre základný 

číselník je to povinný údaj. 
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1.1  

Nepovinný  

ministerstvo 

investícií 

(1) 

[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný 

dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. 

Začína sa veľkým písmenom.]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Najmenej 255 znakov.]  

[Hodnoty: Príklady použitia: ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky.]  

[Pravidlá použitia: Ak má číselník aj podgestorov, 

používa sa viackrát. Poradie je v tomto prípade určujúce, 

pričom podgestori sa uvádzajú na druhom a ďalších 

miestach.] 

Zdrojový číselník 

(D.5.4)  

1.1  

Nepovinný  

ministerstvo 

investícií 

(0...N) 

SourceCodelist Ak číselník preberá údaje z iného číselníka, identifikuje 

sa zdrojový preberaný číselník.  

[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Najmenej 2047 znakov.]  

[Hodnoty: Príklady použitia: Najmä podľa technickej 

normy59)  

[Poznámky: Používa sa najmä, ak základný číselník 

vychádza z medzinárodne uznaného číselníka. Používajú 

sa dvojznakové kódy Alpha-2.] 

Dátum platnosti 

(D.5.5)  

1.1 

Povinný  

ministerstvo 

investícií 

(1) 

ValidFrom Dátum, kedy je číselník publikovaný.  

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] 

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Podľa formátu Date.]  

[Hodnoty: Podľa formátu Date.] 

Začiatok účinnosti 

(D.5.6)  

1.1  

Povinný  

ministerstvo 

investícií 

(1) 

EffectiveFrom Dátum, od ktorého číselník nadobudne účinnosť, to 

znamená, odkedy je možné ho používať. [Formát 

reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v 

jazyku Extensible Markup Language (XML).] [Veľkosť 

dátového poľa: Podľa formátu Date.] [Hodnoty: Podľa 

formátu Date.]  

[Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie kontinuity 

použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného 

číselníka na základný číselník jeho účinnosť nemení. 

Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku 

Poznámka.]  

[Poznámky: Účinnosť je spravidla totožná s dátumom 

vytvorenia okrem prípadov, keď je účinnosť posunutá. 

Začiatok účinnosti nemôže byť skorší ako dátum 

vytvorenia.] 

Koniec účinnosti 

(D.5.7)  

1.1  

Nepovinný  

ministerstvo 

investícií 

(1) 

EffectiveTo Dátum, od ktorého je zrušená účinnosť číselníka.  

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] 

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Podľa formátu Date.]  

[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni 

dňa. Ak nie je účinnosť ukončená, neobsahuje žiadnu 

hodnotu.]  
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[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší 

ako začiatok účinnosti.] 

Poznámka  

(D.5.8)  

1.1 

Nepovinný  

ministerstvo 

investícií 

(0...N) 

Note Obsahuje doplňujúce informácie k číselníku, ak je to 

potrebné.  

[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný 

dátový prvok“ vo formáte textového reťazca.]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Najmenej 4095 znakov.]  

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]  

[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.] 

Položka číselníka 

(D.5.9)  

1.1  

Povinný  

ministerstvo 

investícií 

(1...N) 

CodelistItem Zložený dátový prvok pre jednotlivé položky číselníka. 

[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát. Číselník 

musí obsahovať najmenej jednu položku číselníka.] 

 

D.5.9 Položka číselníka 

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Položka číselníka (CodelistItem) 

Slovensky Anglicky XML Spresňujúce informácie a podmienky 

Číselník (D.5) 

1.0  

Povinný  

ministerstvo 

investícií 

(1) 

CodelistItem Zložený dátový prvok na opis dátovej štruktúry 

položky číselníka.  

[Je súčasťou: Základný číselník]  

[Má súčasti:  

Kód položky  

referencovateľný identifikátor  

Názov položky  

Skrátený názov položky  

Skratka názvu položky  

Doplňujúci obsah  

Merná jednotka  

Poznámka  

Zahŕňa  

Tiež zahŕňa  

Vylučuje  

Dátum platnosti  

Začiatok účinnosti  

Koniec účinnosti  

Logické poradie položky Legislatívna uznateľnosť] 

[Hodnoty: Neobsahuje.] 

Kód položky 

(D.5.9.1)  

1.1  

Povinný  

ministerstvo 

investícií(1) 

ItemCode Jedinečný kód položky.  

[Formát reprezentácie: Textový reťazec tvorený 

alfanumerickými znakmi, pričom sa nerozoznáva 

rozdiel medzi veľkými a malými písmenami.]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Najmenej 255 znakov.]  

[Poznámky: Spravidla je tvorený desiatimi znakmi.] 

Kód položky číselníka môže tvoriť aj 
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referencovateľný identifikátor. Pri základnom 

číselníku jednotný referencovateľný identifikátor. 

Referencovateľný 

identifikátor 

(D.6.1)  

1.0  

Povinný  

ministerstvo 

investícií 

ReferenceIdentifier Obsahuje referencovateľný identifikátor. Pre základný 

číselník obsahuje jednotný referencovateľný 

identifikátor. 

[Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier 

(URI).]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Najmenej 2047 znakov.]  

[Hodnoty: Podľa § 2 písm. p) a § 32.  

Príklady použitia: Pre každú položku číselníka sa 

vyskladá jednotný referencovateľný identifikátor ako 

kombinácia šablóny jednotného referencovateľného 

identifikátora a kódu položky nasledovne:  

• šablóna jednotného referencovateľného 

identifikátora: 

[https://data.gov.sk/def/egov/lifesituation-scope/[ID]]  

• kód položky: 1  

• jednotný referencovateľný idenrifikátor položky: 

https://data.gov.sk/def/egov/lifesituation-scope/1.] 

Názov položky 

(D.5.9.2) 

1.1  

Povinný  

ministerstvo 

investícií 

(1...N) 

ItemName Úplný názov položky.  

[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný 

dátový prvok s históriou“ vo formáte textového 

reťazca.]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Najmenej 2047 znakov.]  

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Na umožnenie 

spracovania problematických hodnôt sa poskytuje 

položka s názvom „Iné“ a podobne, pričom sa 

spravidla príslušnou obslužnou aplikáciou poskytuje 

možnosť voľne vypĺňateľného dátového poľa. 

Príklady použitia: Slobodný, Ženatý, Iný stav, 

Spoločnosť s ručením obmedzeným, Riadiaci výbor 

exekutívneho orgánu.]  

[Pravidlá použitia: Každá jazyková verzia sa 

k príslušnému dátumu účinnosti používa len raz, 

pričom atribút „language“ slúži na určenie jazyka, 

v ktorom je položka vytvorená.] 

Skrátený názov 

položky  

(D.5.9.3)  

1.1  

Nepovinný  

ministerstvo 

investícií 

(0...N) 

ItemShortenedName Zaužívaný názov položky najmä na zrýchlené 

automatizované spracovanie. [Formát 

reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový 

prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Najmenej 128 znakov.]  

[Hodnoty: Príklady použitia: Veľká Británia, Riadiaci 

výbor.]  

[Poznámky: Používa sa najmä, ak je názov položky 

veľmi dlhý, napríklad pre Spojené kráľovstvo Veľkej 

Británie a Severného Írska.] 

Skratka názvu 

položky  

(D.5.9.4)  

ItemAbbreviatedName Zaužívaná skratka pre názov položky  
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1.1  

Nepovinný  

ministerstvo 

investícií  

(0...N) 

[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný 

dátový prvok s históriou“ vo formáte textového 

reťazca.]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Najmenej 20 znakov.]  

[Hodnoty: Príklady použitia: TANAP, RV.] 

[Poznámky: Spravidla sa tvorí z prvých písmen 

jednotlivých slov názvu položky.] 

Doplňujúci obsah 

(D.5.9.5)  

1.1  

Nepovinný  

ministerstvo 

investícií 

(0...N) 

AdditionalContent Atribút pre významové rozšírenie údajov číselníka, ak 

je to potrebné.  

[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný 

dátový prvok s históriou“ vo formáte textového 

reťazca.]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Najmenej 4095 znakov.]  

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [.] 

Merná jednotka 

(D.5.9.6) 

1.1  

Nepovinný  

ministerstvo 

investícií 

(0...1) 

UnitOfMeasure Použitá merná jednotka.  

[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s 

históriou“ vo formáte textového reťazca.]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Najmenej 50 znakov.]  

[Pravidlá použitia: Používa sa len pri číselníkoch, 

v ktorých je takáto informácia relevantná, najmä ak je 

potrebné takéto odlíšenie viacerých položiek 

základného číselníka. Ak existuje, pre dané merné 

jednotky sa používa relevantný základný číselník.] 

Poznámka  

(D.5.8)  

(0...1) 

Note Ľubovoľné doplňujúce informácie k položke. 

[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný 

dátový prvok s históriou“ vo formáte textového 

reťazca.]  

[Pravidlá použitia: Obsahuje doplňujúce informácie 

o položke alebo všeobecný opis položky, pričom 

neopakuje obsah atribútov Zahŕňa, Tiež zahŕňa a 

Vylučuje, ak existujú.]  

[Poznámky: Používa sa napríklad na zapísanie 

dôvodu zaradenia odporúčanej položky.] 

Zahŕňa  

(D.5.9.7)  

1.1  

Nepovinný  

ministerstvo 

investícií(0...1) 

Includes Tematické prepojenie na vytváranie triedenia položiek 

a hierarchických vzťahov číselníkov najmä, ak to nie 

je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom 

opisuje obsah položky, najmä s cieľom vytvárania 

tried.  

[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný 

dátový prvok s históriou“ vo formáte textového 

reťazca.]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Najmenej 4095 znakov.]  

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]  

[Poznámky: Spravidla používané pri štatistických 

číselníkoch, najmä ako kľúčové slová na klasifikáciu 

položiek a ich triedenie.] 

Tiež zahŕňa 

(D.5.9.8)  

IncludesAlso Tematické prepojenie na vytváranie triedenia položiek 

a hierarchických vzťahov číselníkov osobitnej 
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1.1  

Nepovinný  

ministerstvo 

investícií 

(0...1) 

kategórie inej ako v atribúte Zahŕňa sa, najmä ak to nie 

je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom 

opisuje hraničné hodnoty.  

[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný 

dátový prvok s históriou“ vo formáte textového 

reťazca.]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Najmenej 1023 znakov.]  

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]  

[Poznámky: Spravidla používané pri štatistických 

číselníkoch, najmä ako zoznam hraničných hodnôt 

klasifikácií na jednoznačné zaradenie do atribútu 

Zahŕňa.] 

Vylučuje  

(D.5.9.9)  

1.1  

Nepovinný  

ministerstvo 

investícií 

(0...1) 

Excludes Tematické prepojenie na vytváranie hierarchických 

vzťahov číselníkov, najmä ak to nie je zrejmé z názvu 

položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje vylúčené 

hodnoty. 

[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný 

dátový prvok s históriou“ vo formáte textového 

reťazca.]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Najmenej 2047 znakov.]  

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]  

[Poznámky: Spravidla používané pri štatistických 

číselníkoch na klasifikáciu, do ktorej triedy položku 

určite nemožno zaradiť. Vylúčené kľúčové slová 

môžu obsahovať referencie na položky, do ktorých 

vylúčené kľúčové slová patria.] 

Dátum platnosti 

(D.5.5)  

Nepovinný 

(1) 

ValidFrom Dátum, kedy je položka publikovaná v číselníku. Pre 

základný číselník je to povinná položka. 

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Podľa formátu Date.]  

[Hodnoty: Podľa formátu Date.]  

[Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie 

kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou 

bežného číselníka na základný číselník dátum 

platnosti nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do 

dátového prvku Poznámka.] 

Začiatok účinnosti 

(D.5.6)  

Nepovinný 

(1) 

EffectiveFrom Dátum, od ktorého položka nadobudne účinnosť, to 

znamená, odkedy je možné ju používať. Pre základný 

číselník je to povinná položka. 

[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s 

históriou“ v štandardnom formáte Date v jazyku 

Extensible Markup Language (XML).]  

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Podľa formátu Date.]  

[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni 

dňa.]  

[Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie 

kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou 
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bežného číselníka na základný číselník začiatok 

účinnosti nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do 

dátového prvku Poznámka.]  

[Poznámky: Účinnosť je spravidla totožná 

s dátumom vytvorenia okrem prípadov, keď je 

účinnosť posunutá. Začiatok účinnosti položky 

číselníka sa mení, len ak má položka číselníka 

pozastavenú účinnosť. Historické zmeny hodnôt 

jednotlivých súčastí položky číselníka sa evidujú len v 

príslušných súčastiach.] 

Koniec účinnosti 

(D.5.7)  

Nepovinný 

(1) 

EffectiveTo Dátum, ktorým sa končí účinnosť položky.  

[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s 

históriou“ v štandardnom formáte Date v jazyku 

Extensible Markup Language (XML).] 

[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 

Podľa formátu Date.]  

[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni 

dňa. Ak nie je účinnosť ukončená, neobsahuje žiadnu 

hodnotu.]  

[Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť 

skorší ako začiatok účinnosti.  

Koniec účinnosti položky číselníka sa mení, len ak sa 

položke číselníka pozastavuje účinnosť. Historické 

zmeny hodnôt jednotlivých súčastí položky číselníka 

sa evidujú len v príslušných súčastiach okrem obdobia 

pozastavenej účinnosti celej položky číselníka, ktorá 

sa eviduje len v tomto dátovom prvku.] 

Logické poradie 

položky  

(D.5.9.10)  

1.1  

Nepovinný  

ministerstvo 

investícií 

(0...1) 

ItemLogicalOrder Odporúčané logické poradie položky pri používaní 

číselníka.  

[Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný 

dátový prvok“ vo formáte prirodzeného čísla.] 

[Poznámky: Pri zmene svojej hodnoty nevyvoláva 

vytvorenie novej položky.] 

Legislatívna 

uznateľnosť 

(D.5.9.11)  

1.0  

Nepovinný  

ministerstvo 

investícií  

(1) 

LegislativeValidity Dátový prvok slúžiaci na rozlíšenie legislatívnej 

uznateľnosti danej položky v podmienkach Slovenskej 

republiky. Pre základný číselník je povinná položka. 

[Hodnoty: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ 

s hodnotami:  

1 – uznateľná,  

0 – neuznateľná.]  

[Poznámky: Nie každá položka číselníka je 

legislatívne uznateľná v Slovenskej republike. Ako 

príklad možno uviesť,  že pri typoch obchodných 

spoločností v Slovenskej republike, ako sú napríklad 

„Spoločnosť s ručením obmedzeným“ alebo „Akciová 

spoločnosť“, sú tieto legislatívne uznateľné, ale pri 

zahraničných obchodných spoločnostiach, ako sú 

napríklad „Unlimited“ tieto nie sú legislatívne 

uznateľné. Hodnota položky číselníka priradená 

legislatívne neuznateľnej položke sa používa 



Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 546/2021 Z. z.

 

 

 

 

obmedzene pri výkone verejnej moci v  určitej 

oblasti/agende (napríklad zber údajov v štátnom 

štatistickom zisťovaní). 

Pri položke číselníka, ktorá nie je legislatívne 

uznateľná, je potrebné v atribúte legislatívna 

uznateľnosť vyznačiť legislatívnu neuznateľnosť 

hodnoty číselníka a v atribúte poznámka k položke 

číselníka uviesť oblasť/agendu, v ktorej sa používa.] 

  “. 
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Špecifikácia minimálnych povinných komponentov grafického používateľského 

rozhrania  

 

Komponenty s funkcionalitami, vzhľadom a zobrazením sa používajú pre grafické 

používateľské rozhranie 

a) elektronickej služby verejnej správy určené koncovému používateľovi, ktorým nie je 

orgán riadenia a 

b) hlavného webového sídla. 

 

1. Farebná paleta 

1.1 Grafické používateľské rozhranie používa farby z farebných paliet: 

 

Paleta odtieňov sivej 

Názov farby:  HEX kód: 

Čierna 1 #0B0C0C 

Čierna 2 #000000 

Sivá 1 #626A6E 

Sivá 2 #BFC1C3 

Sivá 3 #DEE0E2 

Sivá 4 #F3F2F1 

Sivá 5 #949494 

Biela #FFFFFF 

Rozšírená paleta 

Názov farby: HEX kód: 

Fialová #4C2C92 

Ružová #D53880 

Oranžová #F47738 

Zelená #00703C 

Modrá #0065B3 

Svetlo fialová #6F72AF 

Svetlo ružová #F499BE 
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Žltá #FFDF0F 

Svetlo zelená #85994B 

Svetlo modrá #2B8CC4 

Ostro fialová #912B88 

Červená #D0190F 

Hnedá #B58840 

Tyrkysová #28A197 

Tmavo modrá #003078 

1.2 Pre farby podľa bodu 1.1 je prípustné používať priehľadnosť farieb 50 % a 25 % 

z určenej farebnej palety za predpokladu, že je dodržaný štandard podľa § 14. 

1.3 Grafické používateľské rozhranie môže používať aj farby vytvárané podľa týchto 

pravidiel: 

1.3.1 Najskôr je zadefinovaná primárna farba, z ktorej je následne odvodených päť 

farieb.  

1.3.2 Od zvolenej primárnej farby sa vytvorí päť odvodených farieb označených 

písmenom R a číslom 500, 400, 300, 200, 100 podľa týchto pravidiel:  

a) odvodená farba R500 je vytvorená prekrytím primárnej farby 60 % 

transparentnou čiernou farbou HEX #000000, 

b) odvodená farba R400 je vytvorená prekrytím primárnej farby 40 % 

transparentnou čiernou farbou HEX #000000, 

c) odvodená farba R300 je vytvorená prekrytím primárnej farby 40 % 

transparentnou bielou farbou HEX #ffffff, 

d) odvodená farba R200 je vytvorená prekrytím primárnej farby 70 % 

transparentnou bielou farbou HEX #ffffff, 

e) odvodená farba R100 je vytvorená prekrytím primárnej farby 90 % 

transparentnou bielou farbou HEX #ffffff. 

 

2. Typografia  

2.1 Pre text zobrazovaný webovou stránkou v online režime sa pre písmo používa webový 

font Source Sans Pro, pričom sa súčasne ako ďalší, alebo ako druhý v poradí uvádza 

font podľa § 18 písm. c) a názov príslušného použitého generického fontu. 

2.2 Hlavný text je veľký 1,1875 rem a 1 rem násobok, ak je obsah prispôsobovaný pre 

menšie obrazovky (spravidla menšie ako 640 CSS px). 

2.3 Nadpisy 

2.3.1 Nadpisy majú veľkosti úrovní: 

a) nadpis úrovne 1 – 3 rem a 2 rem pre menšie obrazovky mobilných zariadení. 

b) nadpis úrovne 2 – 2,25 rem a 1,5 rem pre menšie obrazovky. 

c) nadpis úrovne 3 – 1.5 rem a 1,125 rem pre menšie obrazovky. 

d) nadpis úrovne 4 – 1.1875 rem a 1 rem pre menšie obrazovky. 
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2.3.2 Nadpisy sú vyhotovené tučným rezom písma. 

2.4 Úvodný odsek hlavného textu v hornej časti webovej stránky je spravidla zvýraznený 

zväčšenou veľkosťou písma o 1,5 rem, alebo o 1,125 rem pre menšie obrazovky 

mobilných zariadení. 

2.5 Hypertextové odkazy v textovej forme v hlavnom texte sú farebne odlíšené od 

obyčajného textu a zvýraznené podčiarknutím. 

2.6 Textové zoznamy v hlavnom texte sú spravidla v rovnakej veľkosti, farbe a reze ako 

hlavný text. 

3. Hlavička  

3.1 Spodný okraj hlavičky lemuje tieň, ktorý ju vizuálne oddeľuje od ostatného obsahu. 

3.2 Hlavička obsahuje vždy trikolóru a hlavnú sekciu a podľa potreby môže obsahovať aj 

informačnú lištu, záhlavie, navigáciu a rozbaľovacie menu. 

 

 

Obrázok 1 – časti hlavičky 

  

3.2.1 Informačná lišta 

Informačná lišta sa umiestňuje v hornej časti hlavičky pod trikolórou. Text 

v informačnej lište má najviac dva riadky.  

 

 

Obrázok 2 – vzor informačnej lišty 

 

 
Obrázok 3 – vzor informačnej lišty 
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3.2.2 Trikolóra 

Trikolóra je povinná časť každej hlavičky. Nachádza sa vo vrchnej časti a oddeľuje 

zvyšok hlavičky od vrchného okraja okna prehliadača alebo od hlavičky prehliadača. 

 

3.2.3 Záhlavie 

Na ľavej strane záhlavia sa nachádza nápis, ktorý indikuje, že webové sídlo je 

oficiálnym webovým sídlom verejnej správy spoločne s odkazom na hlavné webové 

sídlo správcu alebo na webové sídlo ústredného portálu verejnej správy. Na pravej 

strane záhlavia sa nachádza výber jazyka. Farba výplne záhlavia je tmavo modrá 

(#003078) alebo odvodená farba R500. 

 

 
Obrázok 4 – vzory záhlavia 

 

3.2.4 Hlavná sekcia 

Hlavná sekcia je povinná časť každej hlavičky. Hlavná sekcia hlavičky je zložená 

z dvoch prvkov:  

a) logo, 

b) akčný panel.  

 

 

Obrázok 5 – vzor hlavnej sekcie 

3.2.4.1 Logo 

Logo je umiestnené na ľavej strane hlavnej sekcie.  

Ak je logo vytvorené len z obrázka, používa sa spravidla formát Scalable Vector 

Graphics (.svg) a najväčšia výška loga je 50 px.  
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Ak sa logo skladá len z nápisu, môže mať najviac 90 znakov a podľa potreby môže 

byť nápis zalomený do dvoch riadkov.  

Ak logo obsahuje obrázok aj nápis, použitý obrázok môže mať najväčšiu výšku 

50 px a nápis môže mať najviac 80 znakov. Medzera medzi obrázkom a textom je 

15 px. Zalamovanie textu loga voči obrázku je horizontálne na stred.  

 

3.2.4.2 Akčný panel 

Akčný panel je umiestnený na pravej strane hlavnej sekcie a obsahuje najviac tri 

prvky, ktorými sú najviac dve tlačidlá a komponent na vyhľadávanie.  

Akčný panel ponúka aj variant po prihlásení koncového používateľa. Vtedy je na 

akčnom paneli zobrazené prihlasovacie meno koncového používateľa, možnosť 

odhlásiť sa a odkaz na profil koncového používateľa, ak daný portál alebo webové 

sídlo takúto možnosť poskytuje.  

 

3.2.5 Navigácia (menu) 

V navigácií sa v prvej úrovni používa najviac päť položiek, ak používateľský prieskum 

nepreukáže inak. Do navigácie sa spravidla umiestňujú vecné oblasti alebo témy, na 

ktoré sa webové sídlo zameriava a ktoré sú jeho obsahom.  

 

3.2.6 Rozbaľovacie menu 

Používajú sa dva varianty rozbaľovacieho menu, ktorými sú jednoduché rozbaľovacie 

menu a zložité rozbaľovacie menu.  

3.2.6.1 Jednoduché rozbaľovacie menu 

Jednoduché rozbaľovacie menu sa používa, ak je počet položiek na zobrazenie 

najviac päť. Počet znakov na jednu položku je spravidla najviac 50. Text položky 

sa zalamuje spravidla najviac na dva riadky.  

3.2.6.2 Zložité rozbaľovacie menu 

Zložité rozbaľovacie menu sa používa, ak počet položiek na zobrazenie presahuje 

päť položiek, pričom maximálny počet je deväť položiek a umiestňujú sa v troch 

radoch vedľa seba. Text položky sa zalamuje spravidla najviac na dva riadky.  

 

3.3 Responzívna verzia hlavičky – správanie a vlastnosti hlavičky na menších obrazovkách 

Spodný okraj hlavičky lemuje tieň, ktorý ju vizuálne oddeľuje od ostatného obsahu. Pri 

rolovaní obsahu pod hlavičku, teda pri posúvaní obsahu nadol, sa v hlavičke schová 

informačná lišta. Pri posúvaní obsahu nahor je informačná lišta zobrazená. Zmena 

oproti verziám hlavičky pre väčšie obrazovky je v hlavnej sekcii, navigácii 

a rozbaľovacom menu, pričom trikolóra, záhlavie a informačná lišta zostávajú rovnaké. 

 

3.3.1 Hlavná sekcia pre menšie obrazovky 

V ľavej časti hlavnej sekcie sa nachádza logo.  

Pre logo sú prípustné tieto varianty: 

a) logo zložené len z obrázka, používa sa spravidla formát podľa § 20 písm. d) a 

najväčšia výška loga je 40 px, 
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b) logo zložené len z nápisu, môže mať najviac 90 znakov a podľa potreby môže 

byť zalomený do dvoch riadkov, 

c) logo zložené s obrázka aj nápisu. Použitý obrázok môže mať najväčšiu výšku 

40 px a nápis môže mať najviac 80 znakov. Medzera medzi obrázkom a textom 

je 10 px. Zalamovanie textu loga voči obrázku je horizontálne na stred.  

Spravidla sa používa variant zložený z obrázka a nápisu, pričom ako nápis sa použije 

doménové meno webového sídla. 

V pravej časti hlavnej sekcie sa nachádza tlačidlo „Menu“, ktoré rozbaľuje skryté časti 

hlavičky. Stlačením tlačidla menu sa rozbalí navigácia (menu) spoločne s rozbaľovacím 

menu, komponentom na vyhľadávanie, dvomi tlačidlami, prihlasovacím menom 

koncového používateľa, možnosťou odhlásiť sa a odkazom na profil koncového 

používateľa, ak sú takéto komponenty použité.  

Tieto časti sa zobrazia nad aktuálne zobrazeným obsahom tak, že ho prekryjú a pri 

väčšom počte prvkov sa môžu rolovať posúvaním.  

 

 

Obrázok 6 – Vzory hlavičky zobrazovanej na menších obrazovkách 

 

3.4  Ďalšie príklady hlavičky  
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Obrázok 7 – Príklady hlavičky webového sídla pre väčšie obrazovky 

 

 

Obrázok 8 – Príklady hlavičky elektronickej služby pre väčšie obrazovky 
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Obrázok 9 – Príklady hlavičky elektronickej služby pre menšie obrazovky 

4. Päta  

4.1 Päta obsahuje najmä: 

a) odkaz na informácie o ochrane osobných údajov, 

b) logotyp.  

4.2 Farba päty je spravidla sivá 3 (#DEE0E2).  

4.3 Súčasťou päty je čierne logo správcu podľa logotypu štátnej správy, najväčšia šírka loga 

je 290 px a najväčšia výška loga je 70 px. Spravidla sa používa logo vo vektorovom 

formáte .svg. 

4.4 V päte je možné umiestniť aj rozšírenú navigáciu, ktorá slúži ako sekundárna navigácia. 

Táto navigácia môže obsahovať odkazy napríklad na elektronické služby, legislatívu 

alebo štruktúru primárneho menu z hlavičky. 

4.5 Používajú sa nasledovné varianty päty:  

a) bez navigácie, 

b) s jednoduchou navigáciou, 

c) s rozšírenou navigáciou vo viacerých riadkoch.  

 

 

 

Obrázok 10 – Príklad päty bez navigácie 
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Obrázok 11 – Príklad päty s jednoduchou navigáciou 

 

 

 

Obrázok 12 – Príklad päty s rozšírenou navigáciou vo viacerých riadkoch 

 

5. Lišta spätnej väzby 

Lišta spätnej väzby sa umiestňuje bezprostredne nad pätu.  
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Obrázok 13 – Príklad lišty spätnej väzby umiestnenej nad pätou bez navigácie 

 

6. Vzhľad a správanie dátových polí a chybových hlásení 

6.1 Dátové polia 

6.1.1 Textové pole  

Veľkosť poľa zohľadňuje prípustný počet znakov daného poľa. Je potrebné zabezpečiť, 

že koncový používateľ môže zadať potrebné údaje aj na menších obrazovkách 

mobilných zariadení. Pri menších veľkostiach obrazoviek je vhodné roztiahnuť polia na 

celú šírku obrazovky. 

 
Obrázok 14  – Príklad formulárového poľa 

 

6.1.2 Viacriadkové textové pole 

Výška viacriadkového textového poľa sa nastavuje úmerne k množstvu textu, ktorý sa 

doň vpisuje. 

 

 
Obrázok 15  – Príklad viacriadkového textového poľa 

 

6.1.3 Prepínacie pole  

Pre použite prepínacieho poľa platí nasledovné:  

a) využíva sa, ak si má koncový používateľ vybrať jednu z viacerých možností, 

b) má dostatočnú veľkosť použiteľnú pre koncového používateľa na menších aj väčších 

obrazovkách,  
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c) funguje aj bez použitia technológie JavaScript, pričom technológia JavaScript môže 

byť použitá pre rozšírenú funkcionalitu, 

d) ak si koncový používateľ vyberá pomocou prepínacích polí z viac ako dvoch 

možností, prepínacie polia sa spravidla zarovnávajú pod seba, ak nie sú prepínacie 

polia použité ako škály pri zbere spätnej väzby.  

 

 
Obrázok 16 – Príklad prepínacích polí s dvomi možnosťami 

 
Obrázok 17 – Príklad prepínacích polí s viac ako dvomi možnosťami, kde jedno prepínacie pole je v aktívnom stave 

6.1.4 Zaškrtávacie pole  

Pre použite zaškrtávacieho poľa platí nasledovné: 

a) používa sa na výber viacerých možností zo zoznamu, alebo pre získanie súhlasu 

alebo potvrdenia, 

b) opisom je potrebné používateľovi zdôrazniť, či si môže vybrať jednu alebo viacero 

možností, 

c) ak ide o súhlas alebo potvrdenie, je dôležité nechať zaškrtávacie pole v predvolenom 

stave prázdne, 

d) funguje aj bez použitia technológie JavaScript, pričom technológia JavaScript môže 

byť použitá pre rozšírenú funkcionalitu. 

 

 
Obrázok 18 – Príklad zaškrtávacích polí 
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6.1.5 Rozbaľovací zoznam  

Rozbaľovací zoznam funguje aj bez technológie JavaScript, pričom technológia 

JavaScript môže byť použitá pre rozšírenú funkcionalitu. 

 

6.1.6 Pole na nahratie súboru 

Pole na nahratie súboru funguje aj bez technológie JavaScript, pričom technológia 

JavaScript môže byť použitá pre rozšírenú funkcionalitu. 

 

 

Obrázok 19 – Príklady poľa pre nahranie súboru 

6.1.7 Chybové hlásenie 

Na chybové hlásenia s opisom chyby sa používa červená farba (#D0190F). 

 

 
Obrázok 20 – Príklad prehľadu s chybovými hláseniami 

 
Obrázok 21 – Príklad chybového hlásenia pri textovom poli 
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7. Tlačidlá 

7.1 Text v tlačidle opisuje akciu, ktorá nastane po stlačení daného tlačidla. 

7.2 Na vykonanie hlavnej akcie sa používa hlavné tlačidlo. Spravidla sa používa jedno 

hlavné tlačidlo na jednu webovú stránku alebo elektronickú službu verejnej správy. Hlavné 

tlačidlo je zarovnané na ľavú stranu. Farba hlavného tlačidla je spravidla zelená (#00703C) 

alebo zadefinovaná primárna farba.  

 
Obrázok 22 – Príklad hlavného tlačidla 

 
Obrázok 23 – Príklad hlavného tlačidla 

 

7.3 Ak je potrebné použiť neaktívne tlačidlo, vytvorí sa aplikovaním 50 % priehľadnosti. 

Neaktívne tlačidlo sa používa len vo výnimočných prípadoch. 

 
Obrázok 24 –  Neaktívne tlačidlo 

 

8. Zvýraznenie aktívneho stavu 

Všetky dátové polia, tlačidlá a iné ovládacie prvky elektronickej služby verejnej správy 

používajú žltú farbu (#FFDF0F) na zvýraznenie v aktívnom stave. Žltou farbou sa vyplní 

celé vnútro poľa alebo sa použije žltý obrys veľkosti 3 px. 

 

 

Obrázok 25 – Príklad zvýraznenia aktívneho textového poľa 

 

9. Informácie poskytnuté koncovému používateľovi pred použitím elektronickej služby 

verejnej správy 

Pre každú elektronickú službu verejnej správy je vytvorená samostatná webová stránka, 

ktorá koncového používateľa informuje o postupe využitia služby, technických 

a formálnych náležitostiach, ktoré koncový používateľ potrebuje splniť na využite služby, 

termínoch a lehotách, informáciách podľa § 34 a ďalších podstatných a potrebných 
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informáciách, ktoré môže koncový používateľ potrebovať na bezproblémové použitie 

služby. 

 

10. Informácie poskytnuté koncovému používateľovi po použití elektronickej služby verejnej 

správy 

Ak je posledným krokom odoslanie vyplnených údajov, tak po odoslaní údajov koncový 

používateľ dostane najmenej nasledovné informácie: 

a) referenčné číslo podania, ak existuje, 

b) opis ďalších krokov, 

c) kontaktné údaje na gestora elektronickej služby verejnej správy podľa prílohy č. 1 

bodu 1.2.4 alebo iné relevantné kontaktné údaje, 

d) odkazy na informácie alebo elektronické služby, ktoré koncový používateľ 

pravdepodobne potrebuje v ďalších krokoch, 

e) možnosť ohodnotiť použitie elektronickej služby verejnej správy spôsobom podľa 

osobitného predpisu.60) 

Koncový používateľ má mať možnosť vrátiť sa k potvrdeniu o dokončení procesu.61)“. 
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Poznámky pod čiarou k odkazom 60 a 61 znejú:
„60) § 11 vyhlášky č. 547/2021 Z. z.
61) Napríklad § 5 ods. 8 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

v z. Dušan Velič v. r. 
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