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Metodické usmernenie  

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

č. 008179/2021/oSKŠITVS-1 zo dňa 8. februára 2021 

k procesu schvaľovania špecifikácie Schémy správ Sk-Talk  

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len 

MIRRI SR“) podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách 

vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto metodické 

usmernenie: 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

Toto metodické usmernenie upravuje rozsah dokumentácie schémy správ Sk-Talk a proces pre 

schvaľovanie špecifikácie Schémy správ Sk-Talk v súlade s § 11 písm. g) vyhlášky Úradu 

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu SR č. 78/2020 Z. z. o 

štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. 

 

 

Čl. 2 

Schémy správ Sk-Talk 

/1/ Pre asynchrónnu komunikáciu s ústredným portálom verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) sa 

používa špecifikácia Schémy správ Sk-Talk, ktorej dokumentáciu zverejňuje Národná 

agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) na ÚPVS po dohode 

s MIRRI SR. Hodnoty Sk-Talk Class sú v produkcii akceptované po zaregistrovaní v G2G 

module ÚPVS. 

/2/ Dokumentácia Schémy správ Sk-Talk obsahuje informácie v rozsahu najmä:  

a) definícia dátovej štruktúry,  

b) pravidlá pre použitie jednotlivých dátových prvkov, 

c) prípustné hodnoty pre jednotlivé dátové prvky (vrátane Sk-Talk Class a Sk-Talk Object 

Class). 

/3/ Pre každý Sk-Talk Class a pre Sk-Talk Object Class dokumentácia obsahuje informácie v 

rozsahu najmä: 

a) názov Sk-Talk Class alebo Sk-Talk Object Class, 

b) názov vlastníka/gestora danej Sk-Talk Class alebo Sk-Talk Object Class,  

c) typ správy v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znení neskorších predpisov napr. podanie/ rozhodnutie/ notifikácia/ 

technická správa ÚPVS,  

d) popis účelu Class alebo Object Class, na ktorý slúži, napr. typ konania a zdôvodnenie 

nemožnosti využiť štandardné hodnoty a potreby samostatnej hodnoty Sk-Talk Class 

alebo samostatnej hodnoty Sk-Talk Object Class, 
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e) uvedenie subjektov, ktoré môžu byť adresátom správ s týmto Class alebo Object Class - 

FO/PO/OVM/interný informačný systém, 

f) uvedenie subjektov, ktoré môžu dané triedy používať pre vytváranie a odosielanie správ 

(t. j. či ich môžu používať aj PO/FO/iné OVM), 

g) požadované alebo odporúčané pravidlá spracovania Sk-Talk Class alebo Sk-Talk Object 

Class pre príjemcov; v žiadosti je potrebné uviesť aj popis, aké spracovanie sa vykonáva, 

h) miesto uloženia verejne dostupnej dokumentácie správ obsahujúcich daný Sk-Talk Class  

alebo daný Sk-Talk Object Class, ktorá bude popisovať obmedzenia pre obsah správy 

(napríklad vyžadovaná úroveň autentifikácie, vyžadované validácie, vyžadovaný 

konkrétny formulár, účel a prípustné hodnoty jednotlivých elementov a atribútov), 

i) popis dátových štruktúr, ktoré sú prenášané: 

1. v správe s danou Sk-Talk Class: MessageContainer, údaje vyplnené podľa 

elektronického formulára bez MessageContainer, MetadataContainer, ScanResult, 

MultiPartDocument, HtmlMessage, MessageSender, PartyInfo, Sprava a podobne, 

2. v objekte s danou Sk-Talk Object Class: údaje vyplnené podľa elektronického 

formulára, súbory v konkrétnych formátoch a podobne, tieto hodnoty môže navrhovať 

len NASES alebo MIRRI SR, 

j) informáciu, či je Sk-Talk Class alebo Sk-Talk Object Class platný a môže sa používať 

alebo sa už nemá vytvárať, ak je známy termín ukončenia používania, uvádza sa takýto 

dátum, 

k) verziu Sk-Talk (EnvelopeVersion), s ktorou je Class alebo Object Class používaný, 

l) požadovaný dátum začiatku používania v produkčnom prostredí. 

 

 

Čl. 3 

Aktualizácia špecifikácie Schémy správ Sk-Talk 

/1/ Orgán riadenia alebo iná osoba (ďalej len „žiadateľ“) predkladá MIRRI SR v elektronickej 

forme žiadosť o aktualizáciu špecifikácie Schémy správ Sk-Talk (vrátane zaregistrovania 

Sk-Talk Class do G2G modulu ÚPVS alebo Sk-Talk Object Class) na emailovú adresu: 

sprava_EA@vicepremier.gov.sk. Prílohou žiadosti je dokumentácia podľa článku 2. Ak Sk-

Talk Class alebo Sk-Talk  Object Class slúži výlučne pre internú komunikáciu modulov 

ÚPVS a nemajú dopady na systémy tretích strán ani nie sú ukladané do elektronických 

schránok ďalších subjektov, postupuje sa podľa odseku 10.   

/2/ Žiadosť, ktorej predmetom sú  

a) Sk-Talk Class alebo Sk-Talk Object Class, ktoré budú ukladané do elektronických 

schránok alebo 

b) zmeny dokumentácie Sk-Talk s dopadmi na systémy tretích strán  

sa predkladá spravidla v lehote najmenej 6 mesiacov pred začatím ich používania v 

produkčnom prostredí. Ostatné žiadosti podľa odseku 8 sa predkladajú spravidla najmenej 4 

kalendárne mesiace pred začatím používania danej špecifikácie v produkčnom prostredí.  

/3/ Na účely riadneho posúdenia žiadosti podľa odseku 1 je MIRRI SR oprávnené požiadať 

žiadateľa o doplnenie podkladov, spravidla najneskôr do 5 pracovných dní. Žiadateľ 

poskytuje MIRRI SR súčinnosť. 

/4/ Návrh úpravy špecifikácie Schémy správ Sk-Talk MIRRI SR predkladá na prerokovanie 

Komisii pre štandardizáciu pre informačné technológie verejnej správy (ďalej len „Komisia 

pre štandardizáciu ITVS“), ak toto metodické usmernenie neustanovuje inak. Proces 
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prerokovania žiadostí v Komisii pre štandardizáciu ITVS po predložení úplnej žiadosti 

spravidla nepresahuje 2 mesiace. 

/5/ Ak z prerokovania návrhu v Komisii pre štandardizáciu ITVS podľa odseku 4 vyplynú 

odporúčania na jeho úpravu, MIRRI SR dohodne so žiadateľom finálne znenie návrhu 

a informuje Komisiu pre štandardizáciu ITVS.  

/6/ Návrh podľa odsekov 4, 5 alebo 8 postúpi MIRRI SR bezodkladne na zverejnenie NASES. 

NASES vybaví žiadosť v lehote do 3 pracovných dní od jej doručenia. Dokumentáciu Sk-

Talk Class a Sk-Talk Object Class zverejní NASES na ÚPVS pred jej zaregistrovaním v 

produkčnom prostredí. V prípade, ak ide o Sk-Talk Class alebo Sk-Talk Object Class, ktoré 

budú ukladané do elektronických schránok alebo ak ide o aktualizáciu pravidiel pre použitie 

dátových prvkov Sk-Talk a ich prípustných hodnôt, ktoré majú dopady na systémy tretích 

strán, musí byť dokumentácia podľa článku 2 zverejnená najmenej 3 mesiace pre začatím jej 

používania v produkčnom prostredí.  

/7/ NASES informuje MIRRI SR a žiadateľa o vybavení žiadosti o aktualizáciu špecifikácie 

Schémy správ Sk-Talk  podľa odseku 6 v lehote do 3 pracovných dní od jej vybavenia. 

/8/ Na prerokovanie sa Komisii pre štandardizáciu ITVS nepredkladá návrh na úpravu 

špecifikácie Schémy správ Sk-Talk ak definuje nové prípustné hodnoty v jednotlivých 

dátových prvkoch Sk-Talk Class alebo atribútoch Sk-Talk Object Class a ich vytváranie a 

spracovanie nie je povinné alebo nevyžaduje ani nepoužíva iný typ spracovania ako je 

samotné uloženie v elektronickej schránke (t. j. nepredpokladá sa špecifické spracovanie). 

/9/ Návrh na úpravu špecifikácie Schémy správ Sk-Talk, ktorý sa nepredkladá na prerokovanie 

Komisii pre štandardizáciu ITVS, posúdi MIRRI SR spravidla v lehote 5 pracovných dní a 

následne postúpi  na zverejnenie NASES. Pri vybavovaní žiadosti sa postupuje  primerane 

podľa odsekov 3, 6 a 7. 

/10/ NASES v súvislosti s plnením svojich úloh eviduje hodnoty Sk-Talk Class alebo Sk-Talk  

Object Class, ktoré slúžia výlučne pre internú komunikáciu modulov ÚPVS a nemajú 

dopady na systémy tretích strán ani nie sú ukladané do elektronických schránok ďalších 

subjektov. Tieto hodnoty sa nezverejňujú na ÚPVS podľa odseku 6 a neoznamujú sa MIRRI 

SR. 

 

Čl. 4 

Účinnosť 

 

Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňa 15. februára 2021. 

 

 

 

       

          Dr. Ing. Peter Kucer, MBA 

           poverený vykonávaním funkcie  

                                generálneho riaditeľa sekcie ITVS 

(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z. z.   

v znení neskorších predpisov) 


