
Podklad pre Komisiu pre štandardizáciu pre IS VS na rokovanie dňa 11. júla 
2017

Informatívne vyznačenie zmien §2 písm. t) a §46 Výnosu o štandardoch pre 
IS VS č. 55/2014 Z.z. na základe schvaľovaného dokumentu „A.2 Pravidlá 
tvorby URI identifikátorov“, „A.4.3.1 Všeobecné pravidlá tvorby 
verzionovateľných objektov“ a „A.4.6 Dereferenciácia URI identifikátorov“

Upozornenie: Schvaľované dokumenty A.2, A.4.3.1 a A.4.6 zatiaľ nie sú vypracované v paragrafovom znení, 
Komisia pre štandardizáciu IS VS hlasuje iba o návrhu technického riešenia popísaného v schvaľovaných 
bodoch A.2, A.4.3.1 a A.4.6. Nižšie sú informatívne vyznačené základné zmeny v existujúcich paragrafoch, 
bez doplnenia pravidiel, ktoré budú vyžadovať vypracovanie úplne nových ustanovení. Očakáva sa, že sa §2 
písm. t) a aj §46 budú preformulovávať. 

§2
t) jednotným referencovateľným identifikátorom identifikátor, ktorý
1. má formát Uniform Resource Identifier (URI),
2. je jednoznačný,
3. je unikátny,
4. je dlhodobo stabilný,
5. je formátovo a štrukturálne konzistentný,
6. je manažovateľný tak, aby umožňoval logicky rozširovať stanovenú štruktúru,
7. je jasný, stručný a krátky,
8. je pre fyzickú osobu jednoducho čitateľný,
9. je bez súborových prípon,
10. neobsahuje programátorské kľúčové slová,
11. neobsahuje reťazec „www“,
12. neobsahuje interpunkciu okrem znakov lomka, pomlčka, otáznik a bodka, špeciálne znaky okrem 
znakov zavináč a podčiarkovník, diakritiku a medzery okrem identifikátora fyzickej osoby podľa 
osobitného predpisu,1) kde je možné použiť interpunkciu a diakritiku,
13. obsahuje iba malé písmená,
14. nahrádza špeciálne znaky, napríklad výkričník, úvodzovky, percento, hviezdička, zátvorka, dolár  
alebo mriežka, pomlčkami a podčiarkovníkmi,

Informatívne zdôvodnenie k zmene §2 písm. t): 
bod 9 – jednotný referencovateľný identifikátor môže slúžiť aj ako URL lokátor súborov
bod 12 - - identifikátor fyzickej osoby nebude vo forme mena s diakritikou a interpunkciou ale vo forme číselného 
identifikátora alebo kódu
bod 13 - v referencovateľnom identifikátore musí byť povolené používanie aj veľkých písmen, nakoľko je "case 
sensitive" (viď diskusia PS1 z roku 2016) 

§ 46
Jednotný Rreferencovateľný identifikátor
Štandardom pre jednotný referencovateľný identifikátor je

https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=20023176
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=20023616
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=20023616
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=16416826
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=16416826


a) používanie jednotného referencovateľného identifikátora v štruktúre „{základná Uniform 
Resource Identifier (URI)}{zdrojová cesta}/{typ}/{trieda}/{podtrieda1/ podtrieda2/ ...}/
{referencia}“, pričom
1. základnú Uniform Resource Identifier (URI) tvorí „https://”,
2. zdrojovú cestu tvorí „data.gov.sk“ pre referenčné jednotné referencovateľné identifikátory, pre 
iné ako referenčné jednotné referencovateľné  identifikátory je možné použiť aj inú zdrojovú cestu,
3. typ tvorí jeden z reťazcov, ktorými sú
3a. „id”, ak sa identifikuje neinformačný zdroj, ktorým je entita skutočného sveta,
3b. „doc“, ak sa identifikuje dokument, vrátane takého dokumentu, ktorý opisuje neinformačný 
zdroj,
3c. „def“, ak sa identifikuje definícia konkrétneho konceptu,
3d. „set“, ak sa identifikuje súbor údajov,
4. triedu tvorí slovo alebo reťazec, ktoré zachytávajú podstatu identifikovanej entity skutočného 
sveta, napríklad „škola“, a to podľa zoznamu jednotných referencovateľných identifikátorov 
zverejňovaného prostredníctvom webového sídla ministerstvacentrálneho metainformačného 
systému verejnej správy,
5. podtriedu tvorí slovo alebo reťazec sekundárnej klasifikácie triedy, ak je to potrebné; podtrieda 
nemusí byť použitá a môže vytvárať aj viacnásobnú štruktúru sekundárnych klasifikácií, a to podľa 
zoznamu jednotných referencovateľných identifikátorov zverejňovaného prostredníctvom webového 
sídla ministerstvacentrálneho metainformačného systému verejnej správy,
6. referenciu tvorí reťazec, ktorý sa používa na identifikáciu jednotlivých inštancií konceptu, 
obvykle v tvare kódu z číselníka; štruktúra reťazca je vytváraná v súlade so zoznamom jednotných 
referencovateľných identifikátorov zverejňovaným prostredníctvom webového sídla 
ministerstvacentrálneho metainformačného systému verejnej správy,
b) používanie anglického jazyka pre vytváranie triedy, podtriedy a referencie podľa písmena a); to 
neplatí, ak je pre referenciu nevyhnutné použitie slovenského jazyka, napríklad skratky zo slov v 
slovenskom jazyku.

Informatívne vyznačenie zmien v pôvodnom Zozname 
referencovateľných identifikátorov v. 1.2 na základe aktuálne 
schvaľovaného dokumentu „A.2 Pravidlá tvorby URI 
identifikátorov“
Upozornenie: Referencovateľné identifikátory budú zverejňované v „Zozname schválených URI“ v 
centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy a pravidlá pre ich používanie budú upravené 
aj v novele Výnosu o štandardoch pre IS VS.

Jednotný referencovateľný identifikátor elektronického 
formulára
(Používa sa ako identifikátor elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 prílohy č. 3 Výnosu č. 
55/2014 Z.z. o štandardoch pre IS VS.) 

 http://data.gov.sk/doc/eform/poskytovateľ.názovelektronickéhoformulára.jazyk.doplňujúcainformá
cia
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https://data.gov.sk/id/eform/referencia

https://data.gov.sk/id/eform/poskytovateľ.názovelektronickéhoformulára.jazyk.doplňujúcainformácia

Upozornenie: Tvar referencie bude predmetom ďalších rokovaní PS1

typ = „doc", 

trieda = „eform" (v prípade potreby môže byť aj „e-form"), 

podtrieda sa nepoužila, 

referencia je všetko ostatné za posledným znakom „/",

referencia sa vytvára v slovenskom jazyku,

„poskytovateľ" sa uvádza v tvare IČO poskytovateľa, ak je potrebné doplniť aj nižšiu hierarchickú 

úroveň, oddeľuje sa bodkou,

„názovelektronickéhoformulára" je vecný názov elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. a) 

prílohy č. 3 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z., určený jeho poskytovateľom, pričom jednotlivé slová sa 
oddeľujú podtržníkmi (znak „_"),

„jazyk" elektronického formulára v zmysle bodu 2.2.1 písm. f) prílohy č. 3 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. 

z. sa uvádza podľa príslušného kódu položky základného číselníka CL010076 Jazyky; neskoršie 
pridanie novej jazykovej verzie v rámci jedného elektronického formulára nemení pôvodný identifikátor; 
ak jeden elektronický formulár obsahuje viac ako jednu jazykovú verziu, neuvádza sa žiadna hodnota,

„doplňujúcainformácia" môže byť viacnásobná, oddelená bodkami alebo nemusí existovať.

Príklad použitia:
"http://data.gov.sk/doc/eform/42499500.danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_fyzickych_osob_2014.sk"

https://data.gov.sk/id/eform/123456/1.0

Jednotný referencovateľný identifikátor verzie elektronického formulára:
 http://data.gov.sk/doc/eform/poskytovateľ.názovelektronickéhoformulára.jazyk.doplňujúcainformácia/ve
rzia

https://data.gov.sk/id/eform/referencia/verzia

„verzia" sa uvádza v skladbe X.X podľa bodu 2.2.1 písm. g) prílohy č. 3 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. 

z., pričom časť pred bodkou je majoritná časť verzie a za bodkou minoritná.

Jednotný referencovateľný identifikátor verzie elektronického formulára sa používa najmä pre účely 

lokalizácie súborov elektronického formulára a spravidla aj pre účely deklarácie menného priestoru. 
Nepoužíva sa ako identifikátor elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. b) 

Príklad použitia:
"http://data.gov.sk/doc/eform/42499500.danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_fyzickych_osob_2014.sk/
1.0"

Lokalizácia relevantných súborov elektronického formulára:   (bude predmetom ďalších rokovaní PS1 a 
PS6)

http://data.gov.sk/doc/eform/poskytovate
http://data.gov.sk/doc/eform/poskytovate%C4%BE.n%C3%A1zovelektronick%C3%A9hoformul%C3%A1ra.jazyk.dopl%C5%88uj%C3%BAcainform%C3%A1cia/verzia


Lokalizácia relevantných súborov sa uskutočňuje cez identifikátor verzie elektronického formulára, 
pričom na konci sa použije ďalšie lomítko a názov súboru (napr. „/schema.xsd") alebo príslušný adresár 
so zachovaním veľkých a malých písmen a názov súboru (napr. „/Content/filler.xml"). 
Príklad použitia:
" http://data.gov.sk/doc/eform/42499500.danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_fyzickych_osob_2014.sk/
1.0/schema.xsd"

Jednotný referencovateľný identifikátor základného 

číselníka

http://data.gov.sk/set/codelist/codelistID

typ = set, trieda =„codelist", podtrieda sa nepoužila, referencia = „codelistID",

„codelistID" je kód pridelený základnému číselníku.

Príklad použitia:
"http://data.gov.sk/set/codelist/CL000001"

Jednotný referencovateľný identifikátor pre deklaráciu 

menného priestoru pre kontajner XML údajov

http://data.gov.sk/def/container/xmldatacontainer+xml/verzia

Reťazec "verzia" sa nahrádza označením príslušnej verzie v súlade s XSD schémou vypublikovanou 

na webovom sídle MF SR, napr. 1.0.

Kontajner XML údajov (XMLDataContainer) je definovaný v Prílohe č. 11 výnosu MF SR č. 55/2014 

Z.z. a jeho zaregistrovaný mimetype je "application/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml"

 sa používa pre deklaráciu menného priestoru v hlavnom koreňovom prvku "XMLDataContainer"

Poznámka: pre kontajner XML údajov sa používa media type „https://www.iana.org/assignments/media-
types/application/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml“

Príklad použitia: 
"http://data.gov.sk/def/container/xmldatacontainer+xml/1.0"

Jednotný referencovateľný identifikátor pre deklaráciu 

menného priestoru pre kontajner pre publikáciu 

elektronického formulára vo formáte XML v module 

elektronických formulárov

http://data.gov.sk/def/container/e-form+xml/verzia

Reťazec "verzia" sa nahrádza označením príslušnej verzie v súlade s XSD schémou vypublikovanou 

na webovom sídle MF SR, napr. 1.0.

http://data.gov.sk/doc/eform/42499500.danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_fyzickych_osob_2014.sk/1.0/schema.xsd+
http://data.gov.sk/doc/eform/42499500.danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_fyzickych_osob_2014.sk/1.0/schema.xsd+
http://data.gov.sk/doc/eform/42499500.danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_fyzickych_osob_2014.sk/1.0/schema.xsd
http://data.gov.sk/def/container/e-form+xml/verzia+
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http://data.gov.sk/set/codelist/codelistID+


Jednotný referencovateľný identifikátor sa používa v koreňovom prvku "e-form" pre deklaráciu 

menného priestoru kontajnera tvoreného jedným súborom vo formáte XML, ktorého zaregistrovaný 
mimetype je "application/vnd.gov.sk.e-form+xml".

Technická špecifikácia kontajnera pre publikáciu elektronického formulára v module elektronických 

formulárov je definovaná v Prílohe č. 3, bod 7 výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z.

Poznámka: pre kontajner pre publikáciu elektronického formulára v module elektronických formulárov 
vo formáte XML sa používa media type „https://www.iana.org/assignments/media-
types/application/vnd.gov.sk.e-form+xml“

Príklad použitia:

"http://data.gov.sk/def/container/e-form+xml/1.0"

Jednotný referencovateľný identifikátor pre kontajner pre 

publikáciu elektronického formulára v module elektronických 

formulárov vo formáte ZIP archívu

"http://data.gov.sk/def/container/e-form+zip"

Poznámka: pre kontajner pre publikáciu elektronického formulára v module elektronických formulárov 
vo formáte XML sa používa media type „https://www.iana.org/assignments/media-
types/application/vnd.gov.sk.e-form+zip“
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