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35. Príloha è. 2 sa dopåòa druhým bodom, ktorý znie:

2. Dátový typ pre viacjazyèný dátový prvok a dátový typ pre evidenciu zmien

D.3 Osobitné dátové typy
D.3.1 Dátový prvok s históriou
Skrátená forma popisu súèastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok (DataElementWithHistory)
Slovensky

Anglicky XML

Spresòujúce informácie a podmienky

Dátový prvok
s históriou
(D.3.1)

DataElementWithHistory

Osobitný dátový typ pre dátové prvky so sledovaním
historických zmien ich obsahu.
[Formát reprezentácie: Pod¾a formátu pôvodného
dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu prísluného
dátového prvku v danom èasovom období.]
[Pravidlá pouitia: Tento dátový prvok sa nepouije
bez atribútu Current a EffectiveFrom a ak má dátový
prvok ukonèenú platnos, tak ani bez atribútu
EffectiveTo.]
Atribúty: Current, EffectiveFrom, EffectiveTo

Current

Obsahuje oznaèenie, èi je prísluný dátový prvok
historicky posledný aktuálny.
[Hodnoty:
true  je aktuálne úèinný,
false  jeho úèinnos bola ukonèená.]
[Poznámky: Je urèený na zrýchlené vyh¾adanie aktuálne
úèinných hodnôt.]

EffectiveFrom

Dátum, od ktorého dátový prvok nadobudol úèinnos, to
znamená, odkedy je relevantne pouite¾ný.
[Formát reprezentácie: Pod¾a tandardného formátu
Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Pod¾a formátu Date. Presnos je na úrovni
dòa.]

EffectiveTo

Dátum, kedy bola úèinnos dátového prvku ukonèená, to
znamená, dokedy je ete relevantne pouite¾ný.
[Formát reprezentácie: Pod¾a tandardného formátu
Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Pod¾a formátu Date. Presnos je na úrovni dòa.
Ak úèinnos nie je ukonèená, neobsahuje iadnu
hodnotu.]
[Pravidlá pouitia: Koniec úèinnosti nemôe by skorí
ako zaèiatok úèinnosti.]

1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

D.3.2 Lokalizovaný dátový prvok
Skrátená forma popisu súèastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok (LocalizedDataElement)
Slovensky

Anglicky XML

Spresòujúce informácie a podmienky

Lokalizovaný
dátový prvok
(D.3)

LocalizedDataElement

Osobitný dátový typ pre jazykové verzie dátových prvkov.
[Formát reprezentácie: Pod¾a formátu pôvodného
dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu príslunej jazykovej
verzie identifikovanej atribútom language.]
[Pravidlá pouitia: Tento dátový prvok sa nepouije
bez atribútu language.]
Atribúty: language

Language

Obsahuje identifikáciu pouitého jazyka.
[Hodnoty: Vypåòa sa v súlade s dátovým prvkom Kód
poloky pod¾a základného èíselníka CL010076 Jazyky.]
[Zaloené na: RFC 5646: Znaèky pre identifikáciu
jazykov. STN ISO 639-1 Kódy názvov jazykov. Èas 1:
Dvojmiestne abecedné kódy (01 0400).]

1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
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D.3.3 Lokalizovaný dátový prvok s históriou
Skrátená forma popisu súèastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok s históriou (LocalizedDataElementWithHistory)
Slovensky

Anglicky XML

Spresòujúce informácie a podmienky

Lokalizovaný
dátový prvok
s históriou
(D.3.3)

LocalizedDataElement
WithHistory

Osobitný dátový typ pre jazykové verzie dátových prvkov
so sledovaním historických zmien ich obsahu.
[Formát reprezentácie: Pod¾a formátu pôvodného
dátového prvku.]
[Hodnoty: Obsahuje vlastnú hodnotu príslunej jazykovej
verzie identifikovanej atribútom language v danom
èasovom období.]
[Pravidlá pouitia: Tento dátový prvok sa nepouije
bez atribútu Language, Current a EffectiveFrom,
a ak má dátový prvok ukonèenú platnos, tak ani bez
atribútu EffectiveTo.]
Atribúty: Language, Current, EffectiveFrom, EffectiveTo

Language

Obsahuje identifikáciu pouitého jazyka.
[Hodnoty: Vypåòa sa v súlade s dátovým prvkom Kód
poloky pod¾a základného èíselníka CL010076 Jazyky.]

1.0
Nepovinný
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

[Zaloené na: RFC 5646: Znaèky pre identifikáciu
jazykov. STN ISO 639-1 Kódy názvov jazykov. Èas 1:
Dvojmiestne abecedné kódy (01 0400).]
Current

Obsahuje oznaèenie, èi je prísluný dátový prvok
historicky posledný aktuálny.
[Hodnoty:
true  je aktuálne úèinný,
false  jeho úèinnos bola ukonèená.]
[Poznámky: Je urèený na zrýchlené vyh¾adanie aktuálne
úèinných hodnôt.]

EffectiveFrom

Dátum, od ktorého dátový prvok nadobudol úèinnos, to
znamená, odkedy je relevantne pouite¾ný.
[Formát reprezentácie: Pod¾a tandardného formátu
Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Pod¾a formátu Date. Presnos je na úrovni
dòa.]

EffectiveTo

Dátum, kedy bola úèinnos dátového prvku ukonèená, to
znamená, dokedy je ete relevantne pouite¾ný.
[Formát reprezentácie: Pod¾a tandardného formátu
Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Hodnoty: Pod¾a formátu Date. Presnos je na úrovni dòa.
Ak úèinnos nie je ukonèená, neobsahuje iadnu
hodnotu.]
[Pravidlá pouitia: Koniec úèinnosti nemôe by skorí
ako zaèiatok úèinnosti.]
.

36. V prílohe è. 3 bode 2.2.1 písm. g) sa pred slovo avak vkladajú slová jedna majoritná verzia má vo vetkých minoritných verziách spravidla rovnakú definíciu
dátovej truktúry,.
37. V prílohe è. 3 bode 2.2.1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová:
a úpravou sa rozumie aj doplnenie ïalej prezentácie
alebo prezentaènej schémy do publikovaného elektronického formulára.
38. V prílohe è. 3 sa za bod 2.3.1 vkladá nový bod 2.3.2,
ktorý znie:
2.3.2 Súèasou dátovej truktúry elektronického formulára a prvým dátovým prvkom je párovací kód vy-

plnených údajov s XML názvom SynchCodeVyplneneData, ktorý slúi na priradenie
vyplnených údajov elektronického formulára
k príslunému elektronickému formuláru vrátane príslunej verzie. Jeho hodnota je tvorená
identifikátorom elektronického formulára
a jeho verzie v truktúre referencovate¾ného
identifikátora..
Doterajie body 2.3.2 a 2.3.5 sa oznaèujú ako
body 2.3.3 a 2.3.6.
39. V prílohe è. 3 bode 2.3.3 sa slovo prvým nahrádza slovom druhým.

