
URI ontológií
názov prvku URI URL žiadosti v MetaIS Historický KDP popis (nie súčasná sémantika!)

Ontológia egovernment entít
Agenda@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Agenda <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/180>

Aplikačná služba@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/184>

Operácia aplikacnej služby@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationServiceOperation <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/223>

Kanál@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Channel <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/208>

Kontrakt@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Contract <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/210>

Elektronický formulár@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EForm <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/31>

Koncový bod@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EndPoint <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/200>

Štúdia uskutočniteľnosti@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/FeasibilityStudy <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/227>

Informačný systém verejnej správy@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ISVS <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/83>

Koncepcia rozvoja informačného systému@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRIS <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/211>

Protokol koncepcie rozvoja informačného systému@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRISProtocol <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/212>

Fáza životného cyklu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/LifeCyclePhase <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/202>

Okruh životnej situácie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/LifeSituationScope <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/473>

Typ životnej situácie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/LifeSituationType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/169>

Operačný program@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/OperationProgram <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/225>

Cieľ prioritnej osy 7@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PO7Objective <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/52>

Princíp@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Principle <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/224>

Proces@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Proces <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/140>

Projekt@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/226>

Fáza projektu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProjectPhase <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/201>

Úsek verejnej správy@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PublicAdministrationSection <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/160>

Povinná osoba@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PublicAuthority <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/135>

Verejná služba@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PublicService <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/209>

Referenčný register@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ReferenceRegister <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/478>

Zdrojový register@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/SourceRegister <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/479>

agreguje agendu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/agregatesAgenda <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/690>

rozvíja ISVS@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/developsISVS <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/689>

obsluhuje agendu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesAgenda <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/687>

obsluhuje aplikačnú službu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesApplicationService <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/696>

obsluhuje projekt@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesProject <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/695>

obsluhuje koncovú službu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesPublicService <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/688>

podradený orgán verejnej moci@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/inferiorAuthority <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/693>

gestor koncovej služby@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/isGestorOfPublicService <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/697>

životná situácia@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/lifeSituation <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/476>

okruh životnej situácie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/lifeSituationScope <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/475>

typ životnej situácie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/lifeSituationType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/474>

spravuje ISVS@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/manageISVS <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/692>

vykonáva agendu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/performsAgenda <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/694>

realizuje koncovú službu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/realizesPublicService <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/686>

referenčný register@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/referenceRegister <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/478>

zdrojový register@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/sourceRegister D.6.2.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/477>

nadradený orgán verejnej moci@sk https://data.gov.sk/def/ontology/egov/superiorAuthority <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/691>

Ontológia finančných entít
Vlastník účtu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/AccountHolder <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/331>

Kód banky@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/BankCode <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/322>

Bankové spojenie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/BankConnection <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/333>

Mena@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/Currency <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/359>

Tuzemské bankové spojenie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/DomesticBankConnection <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/324>

Medzinárodné bankové spojenie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/InternationalBankConnection <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/328>

vlastník bankového účtu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/accountHolder D.1.1.11.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/330> Zložený dátový prvok pre údaje o mene majiteľa (vlastníka) účtu.\n[Hodnoty: Neobsahuje.]@sk

základné číslo účtu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/accountNumber D.1.1.11.3.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/320>

predčíslie účtu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/accountNumberPrefix D.1.1.11.3.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/319>

kód banky@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/bankCode D.1.1.11.3.4 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/321>

bankové spojenie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/bankConnection D.1.1.11 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/332> Zložený dátový prvok obsahujúci údaje o bankovom spojení.\n[Poznámky: Môže byť použitý viackrát.]@sk

názov banky@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/bankName D.1.1.11.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/329>

BIC@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/bic D.1.1.11.4.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/326>

mena@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/currency D.1.2.9.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/504>

tuzemské bankové spojenie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/domesticBankConnection D.1.1.11.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/323>

formátované bankové spojenie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/formattedDomesticBankConnection D.1.1.11.3.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/318>

Historický KDP 
Kód

Samotné číslo účtu, pridelené osobe.\n[Formát reprezentácie: Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky 
Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra 
medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných 
kódov.]\n[Hodnoty: Hodnoty nie sú predpísané, závisia od hodnôt, ktoré prideľuje konkrétna banka.]@sk

Uvádza sa číslo pred samotným číslom účtu.\n[Formát reprezentácie: Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením 
Národnej banky Slovenskej republiky č.8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, 
štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka 
identifikačných kódov.] \n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Uvádza sa, iba ak existuje, nakoľko jeho existencia nie je povinná.]@sk

Uvádza sa kód, ktorý má konkrétna banka – každá banka má pridelené unikátne číslo.\n[Formát reprezentácie: Kód banky sa uvádza 
ako číslo.]\n[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s aktuálnym Prevodníkom identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk, ktorý zverejňuje 
Národná banka Slovenska.]@sk

Obsahuje celé meno banky.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 
znakov.]\n[Hodnoty: Pre tuzemské banky sa vypĺňa v súlade s aktuálnym Prevodníkom identifikačných kódov pre tuzemský platobný 
styk, ktorý zverejňuje Národná banka Slovenska, stĺpec Názov.]\n[Pravidlá použitia: Obsahuje celé meno v jednom reťazci, so všetkými 
časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste.]@sk

BIC (Bank Identifier Code) znamená medzinárodný kód banky (SWIFT). \n[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]\n[Povinne 
spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 11 znakov.]\n[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s technickou normou.]\n[Založené na: 
Technická norma.)]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník určujúci použitú menu.\n[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová 
informácia podľa použitého atribútu číselníka.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010138 
Jednotka meny.]\n[Poznámky: Používa sa napríklad k určeniu v akej mene je základné imanie vedené.]@sk

Zložený dátový prvok pre údaje o bankovom spojení tuzemskej banky.\n[Hodnoty: Neobsahuje.]\n[Poznámky: Na účely tohto 
materiálu sa za tuzemské bankové spojenie považuje úplné číslo účtu a kód banky.]@sk
Spojené celé tuzemské číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Predčíslie sa oddeľuje 
pomlčkou. Kód banky sa oddeľuje lomítkom. Uvádza sa v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa 
ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely 
cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 
Najmenej 50 znakov.]\n[Hodnoty: Príklady použitia: 123456-0123456789/1111.]\n[Pravidlá použitia: V prípade dekompozície na 
Predčíslie účtu, Číslo účtu a Kód banky sa nepoužíva.]@sk



URI ontológií
IBAN@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/iban D.1.1.11.4.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/325>

medzinárodné bankové spojenie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/finance/internationalBankConnection D.1.1.11.4 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/327>

Ontológia identifikátora
Identifikátor@sk https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/Identifier <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/247>

Typ identifikátora@sk https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/Type <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/248>

identifikátor@sk https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/identifier D.1.6 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/243> Zložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.\n[Má súčasti: Typ identifikátora Hodnota identifikátora]\n[Hodnoty: Neobsahuje.]@sk

typ identifikátora@sk https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/type D.1.6.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/241>

hodnota identifikátora@sk https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/value D.1.6.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/242>

Ontológia katalógu dátových prvov
popis významu v kdp@sk https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/description <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/663>

podradený dátový prvok@sk https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/inferior <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/662>

info o verzii v kdp@sk https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/versionInfo <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/664>

názov prvku xml pre KDP@sk https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/xmlElementName <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/665>

Ontológia právneho subjektu
Predmet činnosti (voľný popis)@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ActivitySubjective <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/641>

Podnikateľ@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/BusinessPerson <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/632>

Korporácia@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/CorporateBody <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/633>

Vklad@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Deposit <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/619>

Typ vkladu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/DepositType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/617>

Tuzemská korporácia@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/DomesticCorporateBody <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/634>

Ekonomická činnosť@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/EconomicActivity <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/588>

Klasifikácia ekonomickej činnosti@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/EconomicActivityType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/586>

Základné imanie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Equity <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/596>

Zahraničná korporácia@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ForeignCorporateBody <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/635>

Identifikátor právneho subjektu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ID <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/637>

Štatistický kód inštitucionálneho subsektora@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/InstitutionalSubsectorType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/655>

Právna skutočnosť@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalFact <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/591>

Právna forma@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalForm <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/576>

Identifikačné číslo právneho subjektu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalID <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/638>

Právny stav@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalStatus <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/622>

Právny subjekt@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalSubject <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/631>

Typ vlastníctva@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/OwnershipType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/643>

Fyzická osoba - podnikateľ@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/SelfEmployedPerson <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/636>

Forma akcie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ShareForm <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/607>

Stav akcie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ShareState <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/609>

Typ akcie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ShareType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/611>

Akcie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Shares <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/613>

Zainteresovaná osoba@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Stakeholder <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/600>

Typ zainteresovanej osoby@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StakeholderType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/598>

Štatutárny orgán@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StatutoryBody <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/627>

Štatutárny orgán - Skupina@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StatutoryBodyGroup <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/628>

Štatutárny orgán - Osoba@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StatutoryBodyPerson <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/629>

Typ štatutárneho orgánu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StatutoryBodyType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/624>

Tax Identifier@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/TaxID <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/639>

Kategória organizácie podľa počtu zamestnancov@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/TypeByEmployees <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/642>

Organizačná jednotka@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Unit <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/581>

Typ organizačnej jednotky@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/UnitType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/579>

Value Added Tax Identification Number@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/VatID <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/640>

predmet činnosti (voľný popis)@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/activitySubjective <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/647>

alternatívne meno právneho subjektu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/alternativeName D.1.2.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/574>

oprávnenie konať@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/authorizationToExecuteNote D.1.2.14 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/620>

adresa miesta podnikania@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/businessAddress <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/645>

vklad@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/deposit <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/618>

dátum splatnosti vkladu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/depositDueDate D.1.2.12.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/614>

typ vkladu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/depositType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/616>

výška vkladu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/depositValue D.1.2.12.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/615> Obsahuje údaje o výške vkladu.\n[Formát reprezentácie: Číslo.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]@sk

ekonomická činnosť@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/economicActivity D.1.2.7 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/587> Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti právnickej osoby. [Hodnoty: Neobsahuje.]@sk

popis ekonomickej činnosti@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/economicActivityDescription D.1.2.7.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/584>

Číslo IBAN (International Bank Account Number) je celoeurópske jednoznačné číslo účtu.\n[Forma reprezentácie: Textový reťazec. 
Vypĺňa sa v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na 
účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o 
vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]\n[Hodnoty: 
Hodnoty nie sú predpísané, závisia od hodnôt, ktoré prideľuje konkrétna banka.]\n[Založené na: Technická norma]@sk

Zložený dátový prvok pre údaje o bankovom spojení medzinárodnej banky.\n[Hodnoty: Neobsahuje.]\n[Poznámky: Na účely tohto 
materiálu sa za medzinárodné bankové spojenie považuje číslo účtu a kód banky.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type použitého identifikátora.\n[Formát reprezentácie: V podradených 
prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v 
súlade so základným číselníkom CL004001 Identifikátor.]\n[Pravidlá použitia: Uvádza sa vo dvojici s Hodnotou identifikátora. Je možné 
viacnásobné použitie, pričom každý typ sa spravidla používa práve raz.]\n[XML Element: IdentifierType]@sk

Obsahuje samotnú hodnotu použitého identifikátora.\n[Formát reprezentácie: V závislosti od typu identifikátora, vo všeobecnosti je to 
reťazec znakov.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov. Pri existujúcej presne definovanej dĺžke 
identifikátora, napríklad IČO, je možné zmenšiť na príslušný počet znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]\n[Pravidlá použitia: 
Uvádza sa vo dvojici s Typom identifikátora. Môže byť použitý viackrát, pričom pre každý typ identifikátora sa môže použiť práve 
raz.]\n[XML Element: IdentifierValue]@sk

Môže obsahovať alternatívy k plným názvom, akými sú napríklad zaužívané synonymá, skratky a podobne. \n[Formát reprezentácie: 
Textový reťazec.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný 
obsah.]\n[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]@sk

Uvádza sa kto je oprávnený konať v mene právnickej osoby a akým spôsobom.\n[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s 
históriou“ vo formáte textového reťazca.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]\n[Pravidlá použitia: 
Môže byť použitý viackrát.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti 
spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj 
vlastnoručný podpis.]@sk

Zložený dátový prvok, obsahujúci vklady právnickej osoby.\n[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“.]\n[Hodnoty: 
Neobsahuje.]@sk
Uvádza sa dátum splatnosti vkladu.\n[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language 
(XML).]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]\n[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni 
dňa.]@sk

Uvádza sa typ vkladu.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 
znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.\nPríklady použitia: peňažný vklad, nepeňažný vklad.]@sk

Obsahuje vecný popis predmetu činnosti právnickej osoby. \n[Formát reprezentácie: Textový reťazec.] \n[Povinne spracovateľná 
veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.] \n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] \n[Poznámky: Uvádza sa voľný popis predmetu 
činnosti podľa príslušnej evidencie.] \n[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.] \n[Poznámky: Odporúča sa vhodne rozdeliť podľa 
rozdielnych činností, takisto aj v prípade príliš dlhého reťazca pre jednu činnosť.]@sk



URI ontológií
klasifikácia ekonomickej činnosti@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/economicActivityType D.1.2.7.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/585>

základné imanie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equity D.1.2.9 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/595> Zložený dátový prvok, obsahujúci základnom imaní právnickej osoby.\n[Hodnoty: Neobsahuje.]@sk

výška základného imania@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValue D.1.2.9.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/594>

schválená výška základného imania@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValueApproved D.1.2.9.4 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/592>

výška splateného základného imania@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValuePaid D.1.2.9.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/593>

vznik@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/established D.1.2.5 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/582>

adresa prevádzky@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/establismentAddress <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/646>

adresa sídla@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/headquarters <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/644>

identifikátor právneho subjektu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/id <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/650>

štatistický kód inštitucionálneho subsektora@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/institutionalSubsectorType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/654>

právna skutočnosť@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalFact D.1.2.8 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/590>

právna forma@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalForm D.1.2.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/575>

identifikačné číslo právneho subjektu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalID <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/651>

hodnota identifikačného čísla@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalIDCode <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/656>

právny stav@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalStatus <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/621>

právny subjekt@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalSubject D.1.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/630>

názov právneho subjektu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/name D.1.2.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/573>

typ vlastníctva@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ownershipType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/649>

hlavná ekonomická činnosť@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/primaryEconomicActivityType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/589>

forma akcie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareForm D.1.2.11.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/606>

menovitá hodnota akcie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareNominalValue D.1.2.11.4 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/603> Uvádza sa menovitá hodnota akcie.\n[Formát reprezentácie: Číslo.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]@sk

stav akcie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareState D.1.2.11.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/608>

typ akcie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareType D.1.2.11.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/610>

akcie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shares <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/612>

množstvo akcií@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/sharesAmount D.1.2.11.5 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/605> Uvádza sa množstvo akcií.\n[Formát reprezentácie: Číslo.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]@sk

prevoditeľnosť akcií@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/sharesTransferabilityNote D.1.2.11.6 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/604>

zainteresovaná osoba@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/stakeholder D.1.2.10 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/599> Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o zainteresovanej osobe vo vzťahu k právnickej osobe.\n[Hodnoty: Neobsahuje.]@sk

typ zainteresovanej osoby@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/stakeholderType D.1.2.10.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/597>

štatutárny orgán@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/statutoryBody D.1.2.15 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/626>

typ štatutárneho orgánu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/statutoryBodyType D.1.2.15.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/623>

daňové identifikačné číslo@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/taxID <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/652>

hodnota daňového identifikačného čísla@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/taxIDCode <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/657>

zánik@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/terminated D.1.2.6 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/583>

kategória organizácie podľa počtu zamestnancov@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/typeByEmployees <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/648>

organizačná jednotka@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/unit D.1.2.4 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/580> Zložený dátový prvok pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.@sk

názov organizačnej jednotky@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/unitName D.1.2.4.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/577>

typ organizačnej jednotky@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/unitType D.1.2.4.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/578>

identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty@sk https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/vatID <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/653>

Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci klasifikáciu predmetu činnosti právnickej osoby, obsahujúci údaj o odvetví 
ekonomickej činnosti. \n[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu 
základného číselníka.] \n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL005205 Ekonomická činnosť.] 
\n[Poznámky: Spravidla sa používa vo vzťahu k určeniu do akého odvetvia ekonomickej činnosti sa príslušný predmet činnosti 
zaraďuje.]@sk

Obsahuje výšku základného imania právnickej osoby.\n[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný 
obsah.]\n[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]@sk
Obsahuje výšku schváleného základného imania právnickej osoby.\n[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]\n[Hodnoty: Nemá 
predpísaný obsah.]\n[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]@sk
Obsahuje výšku splateného základného imania právnickej osoby.\n[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]\n[Hodnoty: Nemá 
predpísaný obsah.]\n[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]@sk
Uvádza sa dátum zriadenia právnickej osoby.\n[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language 
(XML). .]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]\n[Hodnoty: Podľa formátu Date.]\n[Pravidlá použitia: 
Dátum nemá byť neskorší ako dátum zániku, ak sú známe obidva dátumy. Ak deň alebo mesiac nie sú známe, uvádzajú sa s hodnotou 1 
alebo sa neuvádzajú.]@sk

Uvádza sa doplňujúca informácia v súvislosti s právnymi činnosťami týkajúcimi sa danej právnickej osoby.]\n[Formát reprezentácie: 
Textový reťazec.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný 
obsah.]\n[Pravidlá použitia: Je možné použiťviackrát.]\n[Poznámky: Obsahuje informáciu v rozsahu právneho titulu zápisu, zmeny a 
výmazu zapísaných údajov a údajov o právnom nástupcovi právnickej osoby. Informácie týkajúce sa konkurzu, vyrovnania, likvidácie a 
nútenej správy sa tu nepoužívajú.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type právnickej osoby akou je akciová spoločnosť a podobne.\n[Formát 
reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: 
Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade  so  základným číselníkom CL000056 Právna forma organizácie.]\n[Poznámky: Používa sa na 
upresnenie typu alebo triedy právnickej osoby. Pre rôzne typy právnických osôb existujú rôzni gestori.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník s históriou, obsahujúci údaje o právnom stave právnickej osoby, najmä týkajúce sa konkurzu, 
vyrovnania, likvidácie, nútenej správy a podobne.\n[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“, pričom v 
podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] \n[Hodnoty: Podradené prvky sa 
vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010108 Právny stav organizácie.]\n[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]@sk

Zložený dátový prvok pre popis právnickej osoby alebo subjektu, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou podľa právneho 
poriadku Slovenskej republiky.\n[Poznámky: Ak má fyzická osoba aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť tento 
prvok na výmenu údajov, ktoré prvok Fyzická osoba neobsahuje (Právna forma a podobne). Vzhľadom na množstvo rôznych 
zahraničných organizácií, nie je vždy možné ich jednoznačné označenie ako právnickej osoby. Tento prvok je určený aj na prenos 
takýchto údajov.]@sk

Uvádza sa plný názov právnickej osoby.\n[Formát reprezentácie: Obsahuje celý názov v jednom reťazci, so všetkými časťami v 
správnom poradí, čo znamená na správnom mieste. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]\n[Povinne spracovateľná 
veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]\n[Pravidlá použitia: Uvádza sa vrátane typových 
označení organizácie ako „a.s.“.]@sk

Obsahuje údaje o forme akcie.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 
255 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: na meno, na doručiteľa.]@sk

Obsahuje údaje o podobe akcie.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 
255 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.Príklady použitia: listinné, zaknihované.]@sk
Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci klasifikáciu akcie.\n[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza 
textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným 
číselníkom CL010111 Druh akcie.]@sk

Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o akciách právnickej osoby.\n[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s 
históriou“.]\n[Hodnoty: Neobsahuje.]@sk

Uvádza sa popis obmedzenia prevoditeľnosti akcií.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť 
dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník pre určenie typu zainteresovanej osoby.\n[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa 
uvádza textová informácia podľa použitého atribútu číselníka.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným 
číselníkom CL010109 Typ zainteresovanej osoby. Príklady použitia: manažér, dodávateľ, materská organizácia, dozorný 
orgán.]\n[Pravidlá použitia: Povinné pri použití prvku Zainteresovaná osoba.]@sk

Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby.\n[Má súčasti: Typ štatutárneho orgánu Údaje o 
osobe]\n[Hodnoty: Neobsahuje.]@sk
Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci určenie typu štatutárneho orgánu.\n[Formát reprezentácie: V podradených 
prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v 
súlade so základným číselníkom CL010113 Typ štatutárneho orgánu.]@sk

Uvádza sa dátum zániku alebo ukončenia činnosti právnickej osoby.\n[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku 
Extensible Markup Language (XML).]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]\n[Hodnoty: Podľa formátu 
Date.] \n[Pravidlá použitia: Dátum nemá byť skorší ako dátum vzniku, ak sú známe obidva dátumy. Ak deň alebo mesiac nie sú známe, 
uvádzajú sa s hodnotou 1 alebo sa neuvádzajú.]@sk

Označenie pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.\n[Formát 
reprezentácie: Textový reťazec.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá 
predpísaný obsah.]\n[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je použitie určujúce. V poradí sa uvádza najprv 
hierarchicky najvyššia organizačná jednotka, ďalšie nasledujú podľa toho istého princípu. Ak je potrebné odlíšiť hierarchiu viacerých 
vnorených údajov, z ktorých niektoré sú na rovnakej úrovni, je na to možné použiť osobitný atribút „Hierarchy“ a číselnú hodnotu, 
pričom údaj s číslom s najnižšou hodnotou je hierarchicky najvyššie, napríklad sekcia má hodnotu 1, odbor hodnotu 2.]\n[Príklady 
použitia: Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci typ organizačnej jednotky.\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so 
základným číselníkom CL010110 Typ organizačnej jednotky.]\n[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.] \n[Poznámky: Používa sa 
napr. na určenie, či sa jedná o závod, sekciu, odbor, oddelenie a podobne.]@sk



URI ontológií
https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/vatIDCode <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/658>

Ontológia lokácie

Typ adresy@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/AddressType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/713>

Byt@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/Apartment <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/718>

Časť budovy@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/BuildingPart <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/671>

Účel budovy@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/BuildingPurpose <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/667>

Typ budovy@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/BuildingType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/413>

Lokálna štatistická územná jednotka 1@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/LAU1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/710>

Časť obce@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/District <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/402>

Vchod@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/Entrance <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/409>

Lokálna štatistická územná jednotka 2@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/LAU2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/711>

fyzická adresa@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/PhysicalAddress <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/717>

Poštové smerovacie číslo@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/PostCode <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/676>

Poštový priečinok@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/PostOfficeBox <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/674>

Regionálna štatistická územná jednotka 3@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/NUTS3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/709>

Ulica@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/Street <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/405>

Krajina OSN@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/UNCountry <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/394>

dátum evidencie adresy@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/addressRecordCreated D.1.3.17.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/714>

dátum ukončenia evidencie adresy@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/addressRecordTerminated D.1.3.17.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/715>

typ adresy@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/addressType D.1.3.17 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/712>

účel budovy@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/buidingPurpose D.1.3.16.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/666>

budova@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/building D.1.3.16 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/668>

názov budovy@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/buildingName D.1.3.16.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/411>

časť budovy@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/buildingPart D.1.3.10 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/670>

typ budovy@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/buildingType D.1.3.16.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/412>

lokálna štatistická územná jednotka 1@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/lau1 D.1.3.4 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/707>

časť obce@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/district D.1.3.6 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/401>

formátovaná adresa@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/formattedAddress D.1.3.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/406>

má byt@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/hasApartment <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/410>

lokálna štatistická územná jednotka 2@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/lau2 D.1.3.5 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/708>

orientačné číslo@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/orientationNumber D.1.3.8 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/408>

fyzická adresa@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/physicalAddress D.1.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/716> Zložený dátový prvok pre určenie adresy.@sk

poštová adresa@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/postAddress D.1.3.14 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/678>

poštové smerovacie číslo@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/postCode D.1.3.14.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/675>

psč kód@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/postCodeNumber <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/677>

hodnota identifikačného čísla pre daň z pridanej 
hodnoty@sk

Dátum, odkedy je príslušná konkrétna adresa v oficiálnej evidencii. 
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť skorší ako dátum ukončenia evidencie adresy, ak je tento známy.]
[Poznámky: Uvádza sa vo vzťahu k evidencii v relevantnej evidencii resp. registri, napríklad pri prihlásení sa na pobyt.]

Dátum, kedy bola evidencia príslušnej konkrétnej adresy v oficiálnej evidencii ukončená.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť neskorší ako dátum evidencie adresy, ak je tento známy.]
[Poznámky: Uvádza sa vo vzťahu k evidencii v relevantnej evidencii resp. registri, napríklad pri prihlásení sa na pobyt. Pri prechodnom 
pobyte môže znamenať aj predpokladané ukončenie pobytu.]

Zložený dátový prvok pre základný číselník, určujúci druh adresy.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade so základným číselníkom CL010139 Druh adresy.]
[Poznámky: Podľa uvedeného je možné určiť, či sa adresa používa ako sídlo, miesto trvalého pobytu, prevádzkáreň a podobne.]
Zložený dátový prvok pre základný číselník pre popis definovaného spôsobu využívania budovy.\n[Formát reprezentácie: V 
podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa 
vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010142 Účel budovy.]@sk

Zložený dátový prvok pre popis rôznych údajov o budove.\n[Hodnoty: Neobsahuje.]\n[Poznámky: Používa sa na prenos osobitných 
doplňujúcich údajov, týkajúcich sa budovy.]\n[Atribúty: ContainsFlats]@sk
Obsahuje názov budovy, ak má budova osobitný názov.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť 
dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: Hypermarket Fresco, Apollo Business 
Center 4, Prezidentský palác, Pentagon.]\n[Pravidlá použitia: Používa sa zaužívaný názov budovy.]@sk

Tento prvok je určený na bližšie určenie miesta v rámci budovy, ak je to potrebné. \n\t  [Formát reprezentácie: Textový 
reťazec.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah, pre  príslušnú 
časť budovy sa však používa iba raz a preto spravidla obsahuje celú informáciu s výnimkou bytu, kde sa uvádza iba hodnota 
„byt“.]\n[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]\n[Poznámky: Príklady použitia: Blok D, dielňa, 4. poschodie vpravo, 
byt.]\nAtribúty: UnitNumber, Floor@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník pre uvedenie kódu druhu budovy.\n[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa 
uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so 
základným číselníkom CL010143 Kód druhu stavby.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o okrese ako územnosprávnom členení.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Hodnoty: V prípade Slovenskej republiky sa podradené prvky vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000024 Lokálna štatistická 
územná jednotka 1 – okres.]
[Poznámky: V Slovenskej republike sa takéto členenie nezvykne pri zasielaní poštou používať.]
Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci identifikáciu časti obce.\n[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa 
uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre 
podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so 
základným číselníkom CL010141 Časť obce.]@sk

Informácia, ktorá obsahuje neštruktúrovanú adresu spojujúcu viaceré alebo bližšie nerozlíšené údaje (katastrálne územie, názov 
hospodárskej usadlosti a podobne). \n[Formát reprezentácie: Obsahuje celú adresu v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom 
poradí. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 
znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah, neobsahuje však meno príjemcu, na to je určený podprvok Príjemca. Obsahuje 
ľubovoľné podprvky prvku Fyzická adresa.]\n[Poznámky: Takáto forma adresy nedokáže byť jednoducho parsovaná. Pri dekompozícii 
na jednotlivé podradené prvky Fyzickej adresy sa tento dátový prvok spravidla nepoužíva. Z príslušných základných číselníkov, podľa 
ktorých sa vypĺňajú jednotlivé podradené prvky Fyzickej adresy obsahuje len textovú informáciu a nie kódové označenie a podobne. 
Prvok sa používa najmä na potreby jednoduchej tlače.]@sk

Popisuje, či sa v budove nachádzajú byty. \n[Hodnoty: Môže nadobúdať nasledovné hodnoty: „true“ – znamená, že v budove sa 
nachádzajú byty. „false“ - znamená, že v budove sa byty nenachádzajú.]\n[Poznámky: Aj budova, ktorá je prioritne nebytová, môže 
obsahovať byty, napríklad škola s bytom pre školníka.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o obci. Obcou je územnosprávna jednotka charakterizovaná súvislým 
domovým osídlením a vlastným názvom. Obcou je aj mesto.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000025 Lokálna štatistická územná jednotka 2 – obec.]
Obsahuje názov budovy alebo číslo domu.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 
Najmenej 20 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]\n[Poznámky: Môže obsahovať aj nečíselné znaky, preto je definovaný ako 
reťazec. Príklady použitia: 10, 23A, 18/III, Berlaymont.]@sk

Zložený dátový prvok presnejšie určujúci adresu.\n[Má súčasti: Poštové smerovacie číslo P.O.BOX 
Príjemca]\n[Hodnoty:Neobsahuje.]@sk

Obsahuje kód, ktorý ustanovili poštové autority za účelom doručovania pošty.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]\n[Povinne 
spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]\n[Hodnoty: Pre slovenské adresy sa uvádza podľa platného zoznamu 
Slovenskej pošty, a.s..]\n[Pravidlá použitia:Reťazec sa vždy uvádza spolu, čo znamená, že sa neoddeľuje medzerou.]\n[Poznámky: 
Zahraničné poštové smerovacie čísla majú často krát nečíselný charakter.]@sk



URI ontológií
p.o.box@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/postOfficeBox D.1.3.14.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/673>

súpisné číslo@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/propertyRegistrationNumber D.1.3.9 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/407>

regionálna štatistická územná jednotka 3@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/nuts3 D.1.3.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/706>

ulica@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/street <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/403>

názov ulice@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/streetName D.1.3.7 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/404>

krajina OSN@sk https://data.gov.sk/def/ontology/location/unCountry D.1.3.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/393>

Ontológia fyzickej osoby
Narodenie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/Birth <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/292>

Rodné číslo@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/BirthNumber <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/429>

Obmedzenie právnej spôsobilosti@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/CivilDisability <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/307>

Typ obmedzenia právnej spôsobilosti@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/CivilDisabilityType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/303>

Náboženstvo@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/ConfessionType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/285>

Úmrtie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/Death <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/291>

Stav fyzickej osoby@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/ExistentialStatus <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/282>

Cudzinec@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/Foreigner <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/542>

Cudzinec s udeleným azylom v Slovenskej republike@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/ForeignerGrantedAsylum <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/544>

Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/ForeignerResident <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/543>

Občiansky preukaz@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/IDCard <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/447>

Identifikačný doklad@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/IdentificationDocument <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/446>

Rodinný stav@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/MaritalStatus <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/269>

Titul@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/NameAffix <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/265>

Titul pred menom@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/NamePrefix <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/261>

Titul za menom@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/NameSuffix <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/262>

Národnosť@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/Nationality <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/301>

Zákaz vykonávania povolania@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/OccupationBan <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/315>

Typ povolania@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/OccupationType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/289>

Trvalý pobyt@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/PermanentResidence <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/432>

Príbuzenstvo@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/PersonRelationship <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/299>

Typ Príbuzenstva@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/PersonRelationshipType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/296>

Fyzická osoba@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/PhysicalPerson <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/538>

Pobyt@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/Residence <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/438>

Zákaz pobytu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/ResidenceBan <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/313>

Pohlavie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/Sex <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/271>

Občan na území Slovenskej republiky@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/SlovakCitizen <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/539>

https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/SlovakNonResident <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/541>

https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/SlovakResident <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/540>

Prechodný pobyt@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/TemporaryResidence <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/433>

Cestovný doklad@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/TravelDocument <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/445>

alternatívne meno@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/alternativeName D.1.1.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/267>

obmedzený pobyt@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/bannedResidence <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/440>

narodenie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/birth D.1.1.5 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/276> Zložený dátový prvok obsahujúci upresňujúce údaje ohľadom narodenia fyzickej osoby.\n[Hodnoty: Neobsahuje.]@sk

rodné číslo@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/birthNumber <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/428>

kód rodného čísla@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/birthNumberCode <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/427>

dieťa@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/child <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/423>

štátna príslušnosť@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/citizenship D.1.1.7 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/283>

obmedzenie právnej spôsobilosti@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/civilDisability D.1.1.13 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/306> Zložený dátový prvok pre určenie aké obmedzenie spôsobilosti na právne úkony sa týka fyzickej osoby.\n[Hodnoty: Neobsahuje.]@sk

začiatok obmedzenia právnej spôsobilosti@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/civilDisabilityStarted D.1.1.13.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/304>

koniec obmedzenia právnej spôsobilosti@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/civilDisabilityTerminated D.1.1.13.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/305>

Poštový priečinok.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec začínajúci definovanou hodnotou a končiaci číslom.]\n[Povinne 
spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]\n[Hodnoty: Vždy sa uvádza aj text „P.O.BOX“.]\n[Poznámky: Príklady 
použitia: P.O.BOX 32, P.O.BOX 311.]@sk

Obsahuje súpisné číslo budovy.\n[Formát reprezentácie: Obsahuje číslo.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 
znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]\n[Poznámky: Používa sa najmä pre obce, kde neexistujú ulice. Orientačné číslo a 
súpisné číslo nie sú totožné údaje, budova môže mať obe naraz.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník, ktorý slúžiace pre uvedenie federatívneho štátu, provincie, kraja a/alebo šľachtického 
členenia území.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka .]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000023 Regionálna štatistická územná jednotka - kraj.]
[Pravidlá použitia: V Slovenskej republike sa používa pre uvedenie samosprávneho kraja. Vo všeobecnosti môže byť použitý viackrát, v 
takom prípade je poradie použitia určujúce. Vojenské adresy sa používajú viackrát hierarchicky od najvyššieho po najnižší región –1. 
región = armádny / letecký / námorný poštový úrad, 2. región (dvojznakové označenie časti sveta ako AE = Európa, AA = Južná Amerika 
a Severná Amerika súčasne a podobne). V slovenskom prostredí sa úroveň priestorovej klasifikácie NUTS 2 nepoužíva, tento prvok je 
teda ekvivalentom pre úroveň NUTS 3.]

Obsahuje názov ulice. Ak obec nemá názov ulice, udáva sa tu názov obce.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]\n[Povinne 
spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 100 znakov.]\n[Hodnoty: Ak má obec definovaný vlastný register, zoznam alebo 
základný číselník ulíc, vypĺňa sa v súlade s ním, ak nemá, štruktúra zápisu ulice sa nepredpisuje. Ak obec nemá ulice, nevypĺňa 
sa.]\n[Založené na: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní 
ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.]\n[Poznámky: Údaje sa zadávajú z dôvodu porovnateľnosti v neskrátenej 
podobe. Mnohé ulice sú v zahraničí označované číselne – toto sa nepovažuje za číselný údaj za ulicou tak ako sa udáva v Slovenskej 
republike. Tento prvok nie je zložený dátový prvok pre základný číselník. Príklady použitia: Lachova, Námestie P. O. Hviezdoslava, Nad 
humnom, 5223 W High Road.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o štáte.\n[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza 
textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Ontológia: nuts:nutsRegion, nuts:level 2]\n[Hodnoty: Podradené 
prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000086 Krajina OSN.]\n[Založené na: Technická norma11i).]\n[Poznámky: Pri 
použití znakového kódu sa odporúča používať dvojznakovú podobu.]@sk

Zložený dátový prvok pre popis stupňa príbuznosti a príslušnej fyzickej osoby.\n[Hodnoty: Neobsahuje.]\n[Poznámky: Je vhodné 
obmedziť vnorenie ďalších podradených prvkov Príbuzná osoba vzhľadom na prvok Fyzická osoba na vhodnú úroveň, prípadne úplne 
eliminovať, aby nevznikali prenosy údajov cez relatívne nekonečné vzťahové reťaze.]@sk

Občan bez trvalého pobytu na území Slovenskej 
republiky@sk
Občan s trvalým pobytom na území Slovenskej 
republiky@sk

Popisuje iné meno ako to, ktoré fyzická osoba používa ako svoje súčasné oficiálne meno alebo priezvisko.\n[Povinne spracovateľná 
veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]\n[Hodnoty: Uvádza sa predchádzajúce meno, umelecké meno, priezvisko z 
predchádzajúceho manželstva, prezývka a podobne. Obsah je obmedzený iba formou reprezentácie.]\n[Pravidlá použitia: Môže byť 
použitý viackrát.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o štátnej príslušnosti.\n[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa 
uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so 
základným číselníkom CL000086 Krajina OSN.]\n[Založené na: Technická norma.11i)]\n[Poznámky: Tento prvok je obsahovo totožný s 
prvkom Štát (D.1.3.2). Pri použití znakového kódu sa odporúča používať dvojznakovú podobu.]@sk

Dátum, odkedy bola spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony obmedzená.\n[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku 
Extensible Markup Language (XML).]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]\n[Hodnoty: Podľa formátu 
Date.]\n[Pravidlá použitia: Musí byť skorší ako dátum ukončenia obmedzenia príslušnej spôsobilosti na právne úkony.]@sk

Dátum, kedy bolo obmedzenie spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony ukončené.\n[Formát reprezentácie: Štandardný formát 
Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]\n[Hodnoty: 
Podľa formátu Date.] \n[Pravidlá použitia: Povinný, ak existuje vyplnený dátový prvok Začiatok obmedzenia spôsobilosti na právne 
úkony. Musí byť neskorší ako dátum ukončenia obmedzenia relevantnej spôsobilosti na právne úkony. Môže byť aj prázdny.]@sk



URI ontológií
typ obmedzenia právnej spôsobilosti@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/civilDisabilityType D.1.1.13.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/302>

náboženstvo@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/confessionType D.1.1.8 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/284>

dátum narodenia@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/dateOfBirth D.1.1.5.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/272>

dátum úmrtia@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/dateOfDeath D.1.1.6.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/277>

úmrtie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/death D.1.1.6 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/290>

stav fyzickej osoby@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/existentialStatus D.1.1.6.5 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/281>

priezvisko@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/familyName D.1.1.1.6 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/255>

rodné priezvisko@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/givenFamilyName D.1.1.1.7 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/701>

otec@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/father <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/422>

formátované meno@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/formattedName D.1.1.1.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/249>

meno@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/givenName D.1.1.1.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/252>

občiansky preukaz@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/idCard <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/450>

číslo občianskeho preukazu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/idCardCode <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/448>

doklad totožnosti osoby@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/idDocument <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/449>

právne meno@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/legalName D.1.1.1.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/251>

rodinný stav@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/maritalStatus D.1.1.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/268>

matka@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/mother <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/421>

meno osoby@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/name D.1.1.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/266> Zložený dátový prvok pre rôzne súčasti mena fyzickej osoby.\n[Hodnoty: Neobsahuje.]@sk

titul@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/nameAffix D.1.1.1.8 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/264>

titul pred menom@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/namePrefix <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/259>

titul za menom@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/nameSuffix <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/260>

národnosť@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/nationality D.1.1.12 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/300>

zákaz vykonávania povolania@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/occupationBan D.1.1.15 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/314>

začiatok zákazu vykonávania povolania@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/occupationBanStarted <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/316>

koniec zákazu vykonávania povolania@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/occupationBanTerminated <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/317>

názov povolania@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/occupationName D.1.1.9 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/288>

povolanie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/occupationType <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/286> [Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010134 Regulované povolania.]@sk

ďalšie meno@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/otherName D.1.1.1.5 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/254>

trvalý pobyt@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/permanentResidence <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/430>

začiatok trvalého pobytu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/permanentResidenceStarted <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/434>

začiatok prechodného pobytu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/temporaryResidenceStarted <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/436>

koniec trvalého pobytu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/permanentResidenceTerminated <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/435>

Zložený dátový prvok pre základný číselník, klasifikujúci typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.\n[Formát reprezentácie: V 
podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade so 
základným číselníkom CL010136 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.]\n[Pravidlá použitia: Hodnota atribútu „EffectiveTo“ musí 
byť neskoršia ako hodnota atribútu „EffectiveFrom“. Pri použití dátového prvku Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je 
povinný.]\n@sk

Informácia o náboženskom vyznaní.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]\n[Hodnoty: Prázdna množina.]\n[Povinne 
spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]\n[Poznámky: Pre podmienky Slovenskej republiky sa spravidla nepoužíva 
alebo sa používa s prázdnym obsahom. Zavádza sa najmä z dôvodu kompatibility so zahraničím.]@sk

Obsahuje dátum narodenia fyzickej osoby.\n[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language 
(XML).]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]\n[Hodnoty: Podľa formátu Date.]\n[Pravidlá použitia: 
Dátum narodenia má byť skorší ako dátum úmrtia, ak sú známe obidva dátumy.]\n[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. 
z.]\n[Poznámky: Deň alebo mesiac nemusí byť známy, vtedy sa relevantne používa dátový prvok Rok narodenia alebo Rok a mesiac 
narodenia.]@sk

Dátový prvok pre prenos dátumu úmrtia fyzickej osoby, ak nastala jej smrť.\n[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku 
Extensible Markup Language (XML). ]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]\n[Hodnoty: Podľa 
formátu Date.]\n[Pravidlá použitia: Dátum úmrtia nemá byť skorší ako dátum narodenia osoby, ak sú známe obidva 
dátumy.]\n[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.]\n[Poznámky: Vypĺňa sa, iba ak je hodnota atribútu „status“ prvku 
Úmrtie iná ako „Živý“. Deň alebo mesiac nemusí byť známy, vtedy sa relevantne používa dátový prvok Rok úmrtia alebo Rok a mesiac 
úmrtia.]@sk

Zložený dátový prvok obsahujúci údaje o aktuálnom existenčnom stave fyzickej osoby a upresňujúce informácie ohľadne jej 
úmrtia.\n[Hodnoty: Neobsahuje.]\n[Pravidlá použitia: Ostatné podradené prvky sa vypĺňajú iba ak je hodnota stavu fyzickej osoby iná 
ako „živý“.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník pre opis aktuálneho existenčného stavu fyzickej osoby.\n[Formát reprezentácie: V 
podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa 
vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004003 Existenčný stav.]@sk

Obsahuje priezvisko.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Každé priezvisko sa uzatvára do vlastnej značky, a to aj ak sa jedná iba o 
prázdny znak.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný 
obsah.]\n[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce.]\n[Založené na: Zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.]\n[Atribúty: primary, prefix]@sk

Obsahuje priezvisko.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Každé priezvisko sa uzatvára do vlastnej značky, a to aj ak sa jedná iba o 
prázdny znak.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný 
obsah.]\n[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce.]\n[Založené na: Zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.]\n[Atribúty: primary, prefix]@sk

Formátované meno vrátane predpony a prípony.\n[Formát reprezentácie: Obsahuje celé meno v jednom reťazci, so všetkými časťami v 
správnom poradí, čo znamená na správnom mieste. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]\n[Povinne spracovateľná 
veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]\n[Poznámky: Vhodné predovšetkým pre mená z 
iných jazykových oblastí. Takáto forma mena nedokáže byť jednoducho parsovaná.]@sk

Obsahuje rodné meno, ktorým je nededená časť mena fyzickej osoby. Známe aj ako prvé meno fyzickej osoby alebo v užšom význame 
krstné meno fyzickej osoby.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Každé meno sa uzatvára do vlastnej značky.]\n[Povinne 
spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]\n[Pravidlá použitia: Môže byť 
použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce.]\n[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 
Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.]@sk

Používa sa na právne účely v niektorých štátoch.\n[Formát reprezentácie: Obsah je rovnaký ako pri prvku Formátované 
meno.]\n[Pravidlá použitia: Pre podmienky Slovenskej republiky sa nepoužíva.]@sk
Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o rodinnom stave fyzickej osoby.\n[Formát reprezentácie: V podradených 
prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v 
súlade so základným číselníkom CL004002 Rodinný stav. Vypĺňa sa príslušný gramatický tvar podľa pohlavia. Stav „registrované 
partnerstvo“ sa uvádza iba tam, kde to umožňuje účel a podmienky použitia, inak sa v tomto prípade uvádza stav „nezistené“.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník, ktorý obsahuje ostatné časti mena fyzickej osoby (predponu alebo príponu), tak ako ju 
definujú jednotlivé typy atribútov. \n[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého 
atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: V prípade uvádzania slovenských akademických titulov a ich skratiek sa v podradených 
prvkoch používajú základné číselníky CL000062 Titul pred menom a CL000063 Titul za menom.]\n[Pravidlá použitia: Môže byť použitý 
viackrát (ani použitie rovnakého typu nie je obmedzené), v takom prípade je poradie použitia určujúce.]\n[Atribúty: type, 
position]\n@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o národnosti.\n[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza 
textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným 
číselníkom CL010131 Národnosť.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník s históriou, obsahujúci údaje o údajoch o zákazoch fyzickej osoby vykonávať určené 
regulované povolania, vrátane iných obdobných rozhodnutí.\n[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová 
informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom 
CL010134 Regulované povolania.]\n[Pravidlá použitia: Atribúty EffectiveFrom a EffectiveTo sa používajú vo vzťahu k začiatku a koncu 
príslušného zákazu. Tento prvok môže byť použitý viackrát.]\n[Poznámky: Regulované povolania sú také, ktoré podliehajú regulácii 
podľa osobitného predpisu, kde je spravidla potrebné členstvo v určitej komore a rôzne formy atestácií, prípadne splnenie ďalších 
podmienok. Zákaz vykonávania povolania môže vydať najmä súd alebo príslušná komora, pričom to zahŕňa aj iné obdobné 
rozhodnutia, kde nie je explicitne uvedené, že ide o zákaz vykonávania povolania.]\n@sk

Názov povolania, ktoré osoba vykonáva.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 
Najmenej 1023 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]\n[Pravidlá použitia: Ak má osoba viaceré povolania, môže byť použitý 
viackrát.]\n[Poznámky: Tento prvok nie je zložený dátový prvok pre základný číselník.]@sk

Obsahuje stredné meno fyzickej osoby alebo iniciály.\n[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť 
dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]\n[Pravidlá použitia: Nemá predpísaný obsah.]\n[Pravidlá použitia: Pre podmienky Slovenskej 
republiky sa nepoužíva.]\n[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení 
neskorších predpisov.]\n[Poznámky: Originálne použitie najmä v Spojených štátoch amerických.]@sk



URI ontológií
príbuzná osoba (zdroj)@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/personRelationshipDomain <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/297>

príbuzná osoba (cieľ)@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/personRelationshipRange <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/298>

začiatok príbuzenského vzťahu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/personRelationshipStarted D.1.1.10.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/293>

koniec príbuzenského vzťahu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/personRelationshipTerminated D.1.1.10.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/294>

typ príbuzenstva@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/personRelationshipType D.1.1.10.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/295>

fyzická osoba@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/physicalPerson D.1.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/537> Zložený dátový prvok pre rôzne informácie o fyzickej osobe.\n[Hodnoty: Neobsahuje.]@sk

miesto narodenia@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/placeOfBirth D.1.1.5.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/273>

miesto úmrtia@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/placeOfDeath D.1.1.6.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/278>

preferované meno@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/prefferedGivenName D.1.1.1.4 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/253>

príbuzný@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/relative <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/441>

pobyt@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/residence <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/439>

zákaz pobytu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/residenceBan D.1.1.14 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/312> Zložený dátový prvok pre popísanie náležitostí zákazu pobytu. \n\t  [Hodnoty: Neobsahuje.]@sk

začiatok zákazu pobytu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/residenceBanStarted D.1.1.14.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/308>

koniec zákazu pobytu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/residenceBanTerminated D.1.1.14.2 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/309>

pohlavie@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/sex D.1.1.4 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/270>

manžel@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/spouse <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/420>

prechodný pobyt@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/temporaryResidence <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/431>

koniec prechodného pobytu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/temporaryResidenceTerminated <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/437>

cestovný doklad@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/travelDocument <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/451>

číslo a druh cestovného dokladu@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/travelDocumentCode <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/444>

rok a mesiac narodenia@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/yearMonthOfBirth D.1.1.5.4 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/275>

rok a mesiac úmrtia@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/yearMonthOfDeath D.1.1.6.4 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/280>

rok narodenia@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/yearOfBirth D.1.1.5.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/274>

rok úmrtia@sk https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/yearOfDeath D.1.1.6.3 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/279>

Ontológia zdroja
Agent@sk https://data.gov.sk/def/ontology/resource/Agent <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/233>

Zdroj@sk https://data.gov.sk/def/ontology/resource/Resource <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/83>

agent@sk https://data.gov.sk/def/ontology/resource/agent D.1 <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/685> Zložený dátový prvok pre rôzne informácie o osobe.

gestor@sk https://data.gov.sk/def/ontology/resource/gestor <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/236>

platný@sk https://data.gov.sk/def/ontology/resource/isValid <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/239>

platné od@sk https://data.gov.sk/def/ontology/resource/validFrom <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/237>

platné do@sk https://data.gov.sk/def/ontology/resource/validTo <https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/238>

Dátum, kedy začal byť vzťah platný.\n[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language 
(XML).]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]\n[Hodnoty: Podľa formátu Date.]\n[Poznámky: Používa 
sa najmä v súvislosti so vzťahmi, ktoré vznikajú právnou formou, napríklad manželstvo alebo nevlastné príbuzenstvo.]@sk

Dátum, kedy bol vzťah ukončený.\n[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language 
(XML).]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]\n[Hodnoty: Podľa formátu Date.]\n[Poznámky: Používa 
sa najmä v súvislosti so vzťahmi, ktoré vznikajú právnou formou, napríklad manželstvo alebo nevlastné príbuzenstvo.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o príbuzenskom vzťahu pre príbuznú osobu.\n[Formát reprezentácie: V 
podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa 
vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL004004 Príbuzenský stav.]@sk

Uvádza sa miesto narodenia v súlade s informáciou zapísanou na matrike pri narodení. Je to zložený dátový prvok vytvorený podľa 
dátového prvku Fyzická adresa, obsahujúci údaje o mieste narodenia. \n[Formát reprezentácie: Dátový typ D.1.3 „Fyzická 
adresa“.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade s použitými údajmi.]\n[Pravidlá použitia: Poradie podradených prvkov je 
súladné s podradenými prvkami dátového prvku Fyzická adresa.]\n[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.]@sk

Ak nastala smrť fyzickej osoby, uvádza sa v súlade s informáciou zapísanou na matrike miesto úmrtia. Je to zložený dátový prvok 
vytvorený podľa dátového prvku Fyzická adresa, obsahujúci údaje o mieste úmrtia.\n[Formát reprezentácie: Dátový typ D.1.3 „Fyzická 
adresa“.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade s použitými údajmi.]\n[Pravidlá použitia: Vypĺňa sa, iba ak je hodnota 
atribútu „status“ prvku Úmrtie iná ako „Živý“. Poradie podradených prvkov je súladné s podradenými prvkami dátového prvku Fyzická 
adresa.]\n[Založené na: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, Vyhláška 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.]@sk

Meno, ktoré fyzická osoba uprednostňuje pri svojom oslovení v prípade viacerých rodných mien.\n[Formát reprezentácie: Textový 
reťazec.]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]\n[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]\n[Pravidlá 
použitia: Toto meno je spravidla obľúbené meno, vybrané z rodných mien. Ak by to mala byť prezývka, používa sa prvok Alternatívne 
meno (D.1.1.2).]\n[Poznámky: V Slovenskej republike nie je zvykom mať viac rodných mien, ale v zahraničí, najmä v španielsky 
hovoriacich krajinách je to úplne bežné.]@sk

Dátum, odkedy nastala účinnosť zákazu pobytu.\n[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup 
Language (XML).]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]\n[Hodnoty: Podľa formátu Date.]\n[Pravidlá 
použitia: Musí byť skorší ako ukončenie zákazu pobytu.]@sk

Dátum, kedy bol zákaz pobytu ukončený.\n[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language 
(XML).]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]\n[Hodnoty: Podľa formátu Date.]\n[Pravidlá použitia: 
Povinný, ak existuje vyplnený dátový prvok Začiatok zákazu pobytu. Musí byť neskorší ako začiatok zákazu pobytu. Môže byť aj 
prázdny.]@sk

Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o pohlaví fyzickej osoby.\n[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch 
sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]\n[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so 
základným číselníkom CL003003 Pohlavie.]@sk

Obsahuje mesiac a rok narodenia fyzickej osoby.\n[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYearMonth v jazyku Extensible Markup 
Language (XML).]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu gYearMonth.]\n[Hodnoty: V tvare RRRR-MM. 
Príklady použitia: 2015-09, 1994-12.]\n[Poznámky: Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum narodenia.]@sk

Obsahuje mesiac úmrtia fyzickej osoby.\n[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYearMonth v jazyku Extensible Markup Language 
(XML).]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu gYearMonth.]\n[Hodnoty: V tvare RRRR-MM. Príklady použitia: 
2003-06, 2006-12.]\n[Poznámky: Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum úmrtia.]@sk

Obsahuje rok narodenia fyzickej osoby.\n[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYear v jazyku Extensible Markup Language 
(XML).]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]\n[Hodnoty: V tvare RRRR. Príklady použitia: 1991, 
2014.]\n[Poznámky: Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum narodenia.]@sk

Obsahuje rok úmrtia fyzickej osoby.\n[Formát reprezentácie: Podľa formátu gYear v jazyku Extensible Markup Language 
(XML).]\n[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu gYear.]\n[Hodnoty: V tvare RRRR. Príklady použitia: 1991, 
2014.]\n[Poznámky: Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum úmrtia.]@sk
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