
 Príloha č. 2 

 k metodickému pokynu 

 1 

Zrušené štandardy 
 

Príloha č. 2 obsahuje štandardy podľa kapitoly 3 písmena c) metodického pokynu. 

V prípade viacnásobne aktualizovaných štandardov obsahuje aktuálna príloha č. 3 

predchádzajúcu verziu štandardu. 

 

 

 

§ 11 

Prenos dátových prvkov 

 

1) Povinnými požiadavkami sú používanie 

b) špecifikácie znakovej sady „16 bitový UTF-16“ pre integráciu údajov. 

 

Dátum nadobudnutia platnosti: 1. august 2006 

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. august 2006 (s prechodným obdobím do 1. augusta 

2008 pre systémy zriadené pred 1. augustom 2006) 

Dátum zrušenia platnosti: 1. október 2008 

 

 

§ 14 

Prístupnosť webových stránok 

 

Body 1.2, 6.3, 9.1 a 10.4 zmenené z povinných na odporúčané. 

 

Dátum nadobudnutia platnosti a účinnosti: 1. október 2008 

Dátum zrušenia platnosti: 15. marec 2014 

 

 

 

§ 18 

Textové súbory 

Štandardom pre textové súbory je 

 

c) spracovanie textových častí obsahu dokumentu vo formáte Portable Document Format 

(.pdf) ako textu, 

 

 Dátum nadobudnutia platnosti a účinnosti v odporúčanej podobe: 1. august 2006 

Dátum nadobudnutia platnosti: 1. október 2008 

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. október 2008 

Dátum zrušenia platnosti novelizáciou: 15. júl 2010 

 

Poznámka: Uvedený štandard bol v aktuálnom výnose nahradený všeobecnejším znením: 

 

§ 18 

Všeobecné použitie formátov 

 

Štandardom pre všeobecné použitie formátov je 
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d) spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru v 

tlačených fontoch ako textu, ak je to technicky uskutočniteľné, 

 

 

§ 19 

Textové súbory 

 

Štandardom pre textové súbory je 

a) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov textových súborov, ktorými sú 

1. Rich Text Format (.rtf), 

 

Dátum nadobudnutia platnosti: 1. august 2006 

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. august 2006 (s prechodným obdobím do 1. augusta 

2008 pre systémy zriadené pred 1. augustom 2006) 

Dátum zrušenia platnosti novelizáciou: 15. marec 2014 

 

 

 

 

§ 20 

Grafické súbory 

Štandardom pre grafické súbory je pre 

d) vektorovú grafiku prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov grafických súborov, 

ktorými sú 

1. Shockwave Flash (.swf), 

 

Dátum nadobudnutia platnosti: 1. august 2006 

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. august 2006 (s prechodným obdobím do 1. augusta 

2008 pre systémy zriadené pred 1. augustom 2006) 

Dátum zrušenie platnosti novelizáciou: 15. marec 2014 

 

 

 

§ 23 

Formáty pre kompresiu súborov 
 

a) prijímanie a čítanie všetkých doručených súborov pre kompresiu súborov, ktorými sú 

1. samorozbaľovací ZIP vo verzii 2.0, 

 

Dátum nadobudnutia platnosti: 1. október 2008 

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. október 2009 

Dátum zrušenia platnosti: 15. júl 2010 

 

§ 19 

Tvar generických e-mailových adries používateľov informačných systémov verejnej 

správy 

 

e) e-mailová adresa inštitúcie verejnej správy, ktorá slúži na prijímanie sťažností má pred 
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deliacim znakom @ tvar „staznosti“, 

 

Dátum nadobudnutia platnosti: 1. august 2006 

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. august 2006 (s prechodným obdobím do 1. augusta 

2008 pre systémy zriadené pred 1. augustom 2006) 

Dátum zrušenia platnosti: 1. október 2008 

 

Poznámka: Od 15. júla 2010 bol v aktuálnom výnose obnovený v nasledovnom znení: 

 

§ 26 

Tvar generických e-mailových adries používateľov 

informačných systémov verejnej správy 

 

Štandardom pre tvar generických e-mailových adries používateľov informačných systémov 

verejnej správy je 

 

a)   používanie pravidiel, že 

1. e-mailové adresy orgánov verejnej správy slúžiace na poskytovanie informácií osobám 

podľa osobitného predpisu2) a slúžiace na prijímanie sťažností podľa osobitného 

predpisu3) majú pred deliacim znakom @ tvar „info“; na prijímanie sťažností sa môže 

použiť aj osobitná e-mailová adresa „staznosti@“, 

 
2) Zákon č. 211/2000 Z. z. 

3) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 

 

 

Príloha č. 2 

 

Záznam v registri 

adries 

(D.1.3.11) 
1.0 
Povinný 

ÚGKK SR 

AddressRegisterEntry Zložený dátový prvok obsahujúci údaje 

podľa registra adries. 

[Pravidlo použitia: V súčasnosti sa 

nevypĺňa.] 

 

Dátum nadobudnutia platnosti: 1. október 2008 

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. október 2009 

Dátum zrušenia platnosti: 15. október 2015 

 


