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návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok
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XSD schéma zoznamu dátových štruktúr, pre podávanie
návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu nedoplatku z ročného
zúčtovania poistného za rok 2011 a nasl. uplatnených zdravotnou
poisťovňou

DOKUMENTÁCIA XML SCHÉMY
Obsah
•
•
•

Vlastnosti XML Schema documentu
Globálne definície

Zložený typ: ZaznamPohladavkaRZZP
XSD schéma
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a XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie
návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok
2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou

Vlastnosti XML Schema dokumentu
Cieľový menný
priestor

http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0

Kompozícia
schémy


o
o

Schéma využíva komponenty z nasledujúcich XSD dokumentov:
ReplikacnaDavka_v1.0.xsd
PohladavkaRZZP_v1.0.xsd

Deklarované menné priestory
Prefix

Menný priestor (Namespace)

Preddefinovaný menný priestor

http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0

xml

http://www.w3.org/XML/1998/namespace

xs

http://www.w3.org/2001/XMLSchema

Definičný blok XML Schema
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"elementFormDef
ault="qualified">
<xs:include schemaLocation="ReplikacnaDavka_v1.0.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="PohladavkaRZZP_v1.0.xsd"/>
...
</xs:schema>
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a XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie
návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu
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2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou

Globálne definície
Zložený typ: ZaznamPohladavkaRZZP
Nadradené
typy:

ZaznamBase < ZaznamPohladavkaRZZP (rozšírená deklarácia)

Podradené
typy:

Žiadne

Názov

ZaznamPohladavkaRZZP

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<p:ReplikacnaDavka xmlns:p="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<p:Hlavicka>
<p:Zdroj>p:Zdroj</p:Zdroj>
<p:CisloDavky>0</p:CisloDavky>
<p:CasVzniku>2001-12-31T12:00:00</p:CasVzniku>
<p:ObsahDavky>PohladavkyRZZP</p:ObsahDavky>
<p:Verzia>1</p:Verzia>
<p:DruhDavky>Increment</p:DruhDavky>
</p:Hlavicka>
<p:Zaznam id="0" operacia="Create" xsi:type="p:ZaznamPohladavkaRZZP">
<p:PohladavkaRZZP>
<p:Id>123456789012</p:Id>
<p:DruhNavrhu>I</p:DruhNavrhu>
<p:RokRZ>2001</p:RokRZ>
<p:KodPobocky>0</p:KodPobocky>
<p:Subjekt KodPlatitela="0">
<p:FyzickaOsoba>
<p:RodneCislo>1111111111</p:RodneCislo>
<p:DatumNarodenia>2001-01-01</p:DatumNarodenia>
<p:Meno>p:Meno</p:Meno>
<p:Priezvisko>p:Priezvisko</p:Priezvisko>
<p:TrvalyPobyt>
<p:Obec>p:Obec</p:Obec>
<p:Ulica>p:Ulica</p:Ulica>
<p:PSC>11111</p:PSC>
<p:KodObce>111111</p:KodObce>
<p:SupisneCislo>0</p:SupisneCislo>
<p:OrientacneCislo>p:OrientacneCislo</p:OrientacneCislo>
</p:TrvalyPobyt>
</p:FyzickaOsoba>
</p:Subjekt>
<p:Poplatok>
<p:PoplatokPV>0.0</p:PoplatokPV>
<p:IdentifikaciaPlatby>
<p:IBAN>p:IBAN</p:IBAN>
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a XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie
návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu
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<p:VS>1234567890</p:VS>
<p:KS>1234</p:KS>
</p:IdentifikaciaPlatby>
</p:Poplatok>
<p:Nedoplatok>
<p:CelkovaSumaPohladavky>0.0</p:CelkovaSumaPohladavky>
<p:CisloVykazu>012345678901</p:CisloVykazu>
<p:DatumVydaniaVykazu>2001-01-01</p:DatumVydaniaVykazu>
<p:VyskaNedoplatku>0.0</p:VyskaNedoplatku>
<p:IdentifikaciaPlatby>
<p:IBAN>0123456789</p:IBAN>
<p:VS>1234567890</p:VS>
<p:KS>1234</p:KS>
<p:SS>131234</p:SS>
</p:IdentifikaciaPlatby>
<p:SumaUhradyNedoplatku>0.0</p:SumaUhradyNedoplatku>
<p:DatumUhradyNedoplatku>2001-01-01</p:DatumUhradyNedoplatku>
<p:CelkovaNeuhradenaSuma>0.0</p:CelkovaNeuhradenaSuma>
</p:Nedoplatok>
<p:MesacnyVykaz month="--01">
<p:Id>123456789012</p:Id>
<p:Od>2001-01</p:Od>
<p:Do>2001-01</p:Do>
<p:NeuhradenaSuma>0.0</p:NeuhradenaSuma>
<p:PravoplatnostVykazu>2001-01-01</p:PravoplatnostVykazu>
</p:MesacnyVykaz>
</p:PohladavkaRZZP>
</p:Zaznam>
</p:ReplikacnaDavka>

Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="ZaznamPohladavkaRZZP">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ZaznamBase">
<xs:sequence>
<xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType"minOccurs="1" ma
xOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
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a XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie
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XSD schéma
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
elementFormDefault="qualified">
<xs:include schemaLocation="ReplikacnaDavka_v1.0.xsd" />
<xs:include schemaLocation="PohladavkaRZZP_v1.0.xsd" />
<xs:complexType name="ZaznamPohladavkaRZZP">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ZaznamBase">
<xs:sequence>
<xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>
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a XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie
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2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou

XSD schéma replikačnej dávky zoznamu dátových štruktúr pre
podávanie návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu nedoplatku
z ročného zúčtovania poistného za rok 2011 a nasl. uplatnených
zdravotnou poisťovňou

DOKUMENTÁCIA XML SCH ÉMY
Obsah
•
•

•

•

Vlastnosti XML Schema dokumentu
Globálne deklarácie

Element: HlavickaDavky

Element: ReplikacnaDavka
Globálne definície

Zložený typ: HlavickaDavky

Zložený typ: ReplikacnaDavka

Zložený typ: ZaznamBase

Jednoduchý typ: DruhDavkyType

Jednoduchý typ: ObsahDavkyType

Jednoduchý typ: OperationType

Jednoduchý typ: ZaznamId
XSD schéma
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návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok
2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou

Vlastnosti XML Schema dokumentu
Cieľový menný priestor

http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0

Deklarované menné priestory
Prefix

Menný priestor (Namespace)

Preddefinovaný menný priestor

http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0

xml

http://www.w3.org/XML/1998/namespace

xs

http://www.w3.org/2001/XMLSchema

Definičný blok XML Schema
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"elementFormDef
ault="qualified">
...
</xs:schema>
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2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou

Globálne deklarácie
Element: HlavickaDavky
Názov

HlavickaDavky

Typ

HlavickaDavky

Povolená prázdna hodnota

nie

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<HlavickaDavky>
<Zdroj> xs:string </Zdroj> [1] ?
<CisloDavky> xs:int </CisloDavky> [1] ?
<CasVzniku> xs:dateTime </CasVzniku> [1] ?
<ObsahDavky> ObsahDavkyType </ObsahDavky> [1] ?
<Verzia> xs:string </Verzia> [1] ?
<DruhDavky> DruhDavkyType </DruhDavky> [1] ?
</HlavickaDavky>
Definičný blok XML Schema
<xs:element name="HlavickaDavky" type="HlavickaDavky"/>

Element: ReplikacnaDavka
Názov

ReplikacnaDavka

Typ

ReplikacnaDavka

Povolená prázdna hodnota

nie

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<ReplikacnaDavka>
<Hlavicka> HlavickaDavky </Hlavicka> [1]
<Zaznam> ZaznamBase </Zaznam> [0..*]
</ReplikacnaDavka>
Definičný blok XML Schema
<xs:element name="ReplikacnaDavka" type="ReplikacnaDavka"/>
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návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu
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Globálne definície
Zložený typ: HlavickaDavky
Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

HlavickaDavky

Abstraktný

nie

Dokumentácia

Jednoznačne identifikuje dávku.

Príklad XML reprezentácie
<...>
<Zdroj> xs:string </Zdroj> [1] ?
<CisloDavky> xs:int </CisloDavky> [1] ?
<CasVzniku> xs:dateTime </CasVzniku> [1] ?
<ObsahDavky> ObsahDavkyType </ObsahDavky> [1] ?
<Verzia> xs:string </Verzia> [1] ?
<DruhDavky> DruhDavkyType </DruhDavky> [1] ?
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="HlavickaDavky">
<xs:sequence>
<xs:element name="Zdroj" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="CisloDavky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="CasVzniku" type="xs:dateTime" minOccurs="1"maxOccurs="1"/
>
<xs:element name="ObsahDavky" type="ObsahDavkyType" minOccurs="1"maxOccurs=
"1"/>
<xs:element name="Verzia" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"defau
lt="1"/>
<xs:element name="DruhDavky" type="DruhDavkyType" minOccurs="1"maxOccurs="1
" default="Increment"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Zložený typ: ReplikacnaDavka
Nadradené typy:

Žiadne
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a XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie
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Podradené typy:

Žiadne

Názov

ReplikacnaDavka

Abstraktný

nie

Dokumentácia

Obsahuje identifikáciu dávky spolu so záznamami daného typu.

Príklad XML reprezentácie
<...>
<Hlavicka> HlavickaDavky </Hlavicka> [1]
<Zaznam> ZaznamBase </Zaznam> [0..*]
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="ReplikacnaDavka">
<xs:sequence>
<xs:element name="Hlavicka" type="HlavickaDavky" minOccurs="1"maxOccurs="1"
/>
<xs:element name="Zaznam" type="ZaznamBase" minOccurs="0"maxOccurs="unbound
ed"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Zložený typ: ZaznamBase
Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

ZaznamBase

Abstraktný

áno

Dokumentácia

Reprezentuje záznam daného typu. Abstraktná trieda, ktorá môže obsahovať
niekoľko typov záznamov. Podľa typu sa vykonáva validácia voči príslušným
schémam. Typ záznamu: PohladavkyRZZP - xsi:type PohladavkyRZZP
Obsahom ZaznamBase je trieda PohladavkaRZZP. Replikačná dávka sa
validuje voči ZoznamPohladavkyRZZP_v1.0.xsd
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Príklad XML reprezentácie
<...
id="ZaznamId [1]"
operacia="OperationType [1]"/>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="ZaznamBase" abstract="true">
<xs:attribute name="id" type="ZaznamId" use="required"/>
<xs:attribute name="operacia" type="OperationType" use="required"/>
</xs:complexType>

Jednoduchý typ: DruhDavkyType
Nadradené typy:

xs:string < DruhDavkyType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

DruhDavkyType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



hodnota zo zoznamu hodnôt: {'Increment'|'FullImport'}

Druh dávky, vypĺňa sa podľa obsahu dávky. Rozlišuje dva typy: 1.
inkrementálny - obsahuje len zmenové záznamy daného typu 2. plný - obsahuje
kompletne všetky záznamy daného typu

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="DruhDavkyType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="I" value="Increment"/>
<xs:enumeration id="F" value="FullImport"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: ObsahDavkyType
Nadradené typy:

xs:string < ObsahDavkyType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne
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Názov

ObsahDavkyType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



hodnota zo zoznamu hodnôt: {'PohladavkyRZZP'}

Typ záznamu, zhodný s názvom importovanej entity. Jednoznačne identifikuje
obsah dávky.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="ObsahDavkyType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="PohladavkyRZZP" value="PohladavkyRZZP"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: OperationType
Nadradené typy:

xs:string < OperationType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

OperationType


Základný XSD typ: string



hodnota zo zoznamu hodnôt: {'Create'|'Update'|'Delete'}

Enumerácia typov operácií: - create: vytvorenie nového záznamu - update:
editácia záznamu - delete: vymazanie záznamu

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="OperationType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="C" value="Create"/>
<xs:enumeration id="U" value="Update"/>
<xs:enumeration id="D" value="Delete"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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Jednoduchý typ: ZaznamId
Nadradené typy:

xs:int < ZaznamId (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

ZaznamId


Základný XSD typ: int



0 <= hodnota <= 9999999

Jednoznačný identifikátor záznamu.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="ZaznamId">
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:maxInclusive value="9999999"/>
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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XSD schéma
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="HlavickaDavky" type="HlavickaDavky" />
<xs:complexType name="HlavickaDavky">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Jednoznačne identifukuje dávku.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Zdroj" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Slovný popis/názov tvorcu/odosielateľa dávky.
Napr. Úrad pre doľad nad zdravotnou starostlivosťou.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CisloDavky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Jednoznačné číslo/identifikátor dávky. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CasVzniku" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dátum a čas, kedy dávka bola vytvorená.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ObsahDavky" type="ObsahDavkyType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Typ záznamu, zhodný s názvom importovanej entity.
Jednoznačne identifikuje obsah dávky.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Verzia" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" default="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Verzia replikačných schém.
Aktuálna verzia replikačných schém: 1.0</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DruhDavky" type="DruhDavkyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"
default="Increment">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Druh dávky, vypĺňa sa podľa obsahu dávky.
Rozlišuje dva typy:
1. inkrementálny - obsahuje len zmenové záznamy daného typu
2. plný - obsahuje kompletne všetky záznamy daného typu
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OperationType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Enumerácia typov operácií:
- create: vytvorenie nového záznamu
- update: editácia záznamu
- delete: vymazanie záznamu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="C" value="Create" />
<xs:enumeration id="U" value="Update" />
<xs:enumeration id="D" value="Delete" />

F-378/1

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2, 829 24 Bratislava
XSD schéma zoznamu dátových štruktúr, XSD
schéma replikačnej dávky zoznamu dátových štruktúr Strana 16 z 52
a XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie
návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok
2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DruhDavkyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Druh dávky, vypĺňa sa podľa obsahu dávky.
Rozlišuje dva typy:
1. inkrementálny - obsahuje len zmenové záznamy daného typu
2. plný - obsahuje kompletne všetky záznamy daného typu</xs:documentation></xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="I" value="Increment" />
<xs:enumeration id="F" value="FullImport" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObsahDavkyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Typ záznamu, zhodný s názvom importovanej entity.
Jednoznačne identifikuje obsah dávky</xs:documentation></xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="PohladavkyRZZP" value="PohladavkyRZZP" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ZaznamBase" abstract="true">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Reprezentuje záznam daného typu.
Abstraktná trieda, ktorá môže obsahovať niekoľko typov záznamov.
Podľa typu sa vykonáva validácia voči príslušným schémam.
Typ záznamu: PohladavkyRZZP - xsi:type PohladavkyRZZP
Obsahom ZaznamBase je trieda PohladavkaRZZP. Replikačná dávka sa validuje voči
ZoznamPohladavkyRZZP_v1.0.xsd
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:attribute name="id" use="required" type="ZaznamId" />
<xs:attribute name="operacia" use="required" type="OperationType" />
</xs:complexType>
<xs:element name="ReplikacnaDavka" type="ReplikacnaDavka" />
<xs:complexType name="ReplikacnaDavka">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje identifikáciu dávky spolu so záznamami daného
typu.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Hlavicka" type="HlavickaDavky" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="Zaznam" type="ZaznamBase" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ZaznamId">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Jednoznačný identifikátor záznamu.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:maxInclusive value="9999999" />
<xs:minInclusive value="0" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie návrhov na
pohľadávky na poistnom z titulu nedoplatku z ročného zúčtovania
poistného za rok 2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou

Dokumentácia XML schémy
Obsah
•
•
•

Vlastnosti XML Schema documentu
Globálne deklarácie

Element: PohladavkaRZZP
Globálne definície

Zložený typ: AdresaType

Zložený typ: FyzickaOsobaPodnikatelType

Zložený typ: FyzickaOsobaType

Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyType

Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType

Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyVSKSType

Zložený typ: MesacnyVykazType

Zložený typ: NedoplatokType

Zložený typ: PohladavkaRZZPType

Zložený typ: PoplatokType

Zložený typ: PravnickaOsobaType

Zložený typ: SubjektType

Jednoduchý typ: DatumNarodeniaType

Jednoduchý typ: decimalTwoPrecType

Jednoduchý typ: charType

Jednoduchý typ: IBANType

Jednoduchý typ: KodObceType

Jednoduchý typ: KodPlatitelaType

Jednoduchý typ: KonstantnySymbolType

Jednoduchý typ: MenoType

Jednoduchý typ: MiestoPodnikaniaType

Jednoduchý typ: ObecType

Jednoduchý typ: ObchodneMenoType

Jednoduchý typ: OrientacneCisloType

Jednoduchý typ: PriezviskoType

Jednoduchý typ: PSCType

Jednoduchý typ: RodneCisloType

Jednoduchý typ: SpecifickySymbolRZType

Jednoduchý typ: SpecifickySymbolType

Jednoduchý typ: string12digitsType

F-378/1

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2, 829 24 Bratislava
XSD schéma zoznamu dátových štruktúr, XSD
schéma replikačnej dávky zoznamu dátových štruktúr Strana 18 z 52
a XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie
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Jednoduchý typ: string12Type
Jednoduchý typ: string8digitsType

Jednoduchý typ: SupisneCisloType

Jednoduchý typ: UlicaType

Jednoduchý typ: VariabilnySymbolType
XSD schéma



•
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Vlastnosti XML Schema dokumentu
Cieľový menný priestor

http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0

Deklarované menné priestory
Prefix

Menný priestor (Namespace)

http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0
Preddefinovaný menný priestor
xml

http://www.w3.org/XML/1998/namespace

xs

http://www.w3.org/2001/XMLSchema

Definičný blok XML Schema
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"elementFormDefault=
"qualified">
...
</xs:schema>
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a XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie
návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu
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Globálne deklarácie
Element: PohladavkaRZZP
Názov

PohladavkaRZZP

Typ

PohladavkaRZZPType

Povolená prázdna hodnota nie
Abstraktný

nie

Dokumentácia

Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu nedoplatku z
ročného zúčtovania poistného a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou
platobným výmerom.

Príklad XML reprezentácie
<PohladavkaRZZP>
<Id> string12Type </Id> [1]
<DruhNavrhu> charType </DruhNavrhu> [1]
<RokRZ> xs:gYear </RokRZ> [1]
<KodPobocky> xs:int </KodPobocky> [1]
<Subjekt> SubjektType </Subjekt> [1]
<Poplatok> PoplatokType </Poplatok> [1]
<Nedoplatok> NedoplatokType </Nedoplatok> [1]
<MesacnyVykaz> MesacnyVykazType </MesacnyVykaz> [0..12]
</PohladavkaRZZP>
Definičný blok XML Schema
<xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType"/>
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Globálne definície
Zložený typ: AdresaType
Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

AdresaType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...>
<Obec> ObecType </Obec> [1]
<Ulica> UlicaType </Ulica> [1]
<PSC> PSCType </PSC> [1]
<KodObce> KodObceType </KodObce> [0..1]
<SupisneCislo> SupisneCisloType </SupisneCislo> [0..1]
<OrientacneCislo> OrientacneCisloType </OrientacneCislo> [0..1]
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="AdresaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Obec" type="ObecType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Ulica" type="UlicaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="PSC" type="PSCType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="KodObce" type="KodObceType" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="SupisneCislo" type="SupisneCisloType" minOccurs="0"maxOccurs="
1"/>
<xs:element name="OrientacneCislo" type="OrientacneCisloType"minOccurs="0" maxOc
curs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Zložený typ: FyzickaOsobaPodnikatelType
Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne
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Názov

FyzickaOsobaPodnikatelType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...>
<RodneCislo> RodneCisloType </RodneCislo> [1]
<DatumNarodenia> DatumNarodeniaType </DatumNarodenia> [1]
<Meno> MenoType </Meno> [1]
<Priezvisko> PriezviskoType </Priezvisko> [1]
<ICO> string8digitsType </ICO> [1]
<ObchodneMeno> ObchodneMenoType </ObchodneMeno> [1]
<MiestoPodnikania> MiestoPodnikaniaType </MiestoPodnikania> [1]
<Sidlo> AdresaType </Sidlo> [1]
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="FyzickaOsobaPodnikatelType">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOccurs="1"maxOccu
rs="1"/>
<xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs="1"maxOccurs="
1"/>
<xs:element name="MiestoPodnikania" type="MiestoPodnikaniaType"minOccurs="1" max
Occurs="1"/>
<xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Zložený typ: FyzickaOsobaType
Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

FyzickaOsobaType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
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<...>
<RodneCislo> RodneCisloType </RodneCislo> [1]
<DatumNarodenia> DatumNarodeniaType </DatumNarodenia> [1]
<Meno> MenoType </Meno> [1]
<Priezvisko> PriezviskoType </Priezvisko> [1]
<TrvalyPobyt> AdresaType </TrvalyPobyt> [1]
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="FyzickaOsobaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOccurs="1"maxOccu
rs="1"/>
<xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="TrvalyPobyt" type="AdresaType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyType

Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:




IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType (rozšírená deklarácia)
IdentifikaciaPlatbyVSKSType (rozšírená deklarácia)

Názov

IdentifikaciaPlatbyType

Abstraktný

nie

Dokumentácia

Identifikácia bankového spojenia a identifikačných údajov platby.

Príklad XML reprezentácie
<...>
<IBAN> IBANType </IBAN> [1]
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="IBAN" type="IBANType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType
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Nadradené typy:

IdentifikaciaPlatbyType < IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType (rozšírená deklarácia)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...>
<IBAN> IBANType </IBAN> [1]
<VS> VariabilnySymbolType </VS> [1]
<KS> KonstantnySymbolType </KS> [1]
<SS> SpecifickySymbolRZType </SS> [1]
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="IdentifikaciaPlatbyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="VS" type="VariabilnySymbolType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="KS" type="KonstantnySymbolType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="SS" type="SpecifickySymbolRZType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyVSKSType
Nadradené typy:

IdentifikaciaPlatbyType < IdentifikaciaPlatbyVSKSType (rozšírená deklarácia)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

IdentifikaciaPlatbyVSKSType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
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<...>
<IBAN> IBANType </IBAN> [1]
<VS> VariabilnySymbolType </VS> [1]
<KS> KonstantnySymbolType </KS> [1]
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyVSKSType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="IdentifikaciaPlatbyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="VS" type="VariabilnySymbolType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="KS" type="KonstantnySymbolType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

Zložený typ: MesacnyVykazType

Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

MesacnyVykazType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...
month="xs:gMonth [1] ">
<Id> string12digitsType </Id> [1]
<Od> xs:gYearMonth </Od> [1]
<Do> xs:gYearMonth </Do> [1]
<NeuhradenaSuma> decimalTwoPrecType </NeuhradenaSuma> [1]
<PravoplatnostVykazu> xs:date </PravoplatnostVykazu> [1]
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="MesacnyVykazType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="string12digitsType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Od" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Do" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="NeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"maxOccu
rs="1"/>
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<xs:element name="PravoplatnostVykazu" type="xs:date" minOccurs="0"maxOccurs="1"
/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="month" type="xs:gMonth" use="required"/>
</xs:complexType>

Zložený typ: NedoplatokType

Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

NedoplatokType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...>
<CelkovaSumaPohladavky> decimalTwoPrecType </CelkovaSumaPohladavky> [1]
<CisloVykazu> string12digitsType </CisloVykazu> [1]
<DatumVydaniaVykazu> xs:date </DatumVydaniaVykazu> [1]
<VyskaNedoplatku> decimalTwoPrecType </VyskaNedoplatku> [1]
<IdentifikaciaPlatby> IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType </IdentifikaciaPlatby>[1]
<SumaUhradyNedoplatku> decimalTwoPrecType </SumaUhradyNedoplatku> [0..1]
<DatumUhradyNedoplatku> xs:date </DatumUhradyNedoplatku> [0..1]
<CelkovaNeuhradenaSuma> decimalTwoPrecType </CelkovaNeuhradenaSuma> [0..1]
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="NedoplatokType">
<xs:sequence>
<xs:element name="CelkovaSumaPohladavky" type="decimalTwoPrecType"minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
<xs:element name="CisloVykazu" type="string12digitsType" minOccurs="1"maxOccurs=
"1"/>
<xs:element name="DatumVydaniaVykazu" type="xs:date" minOccurs="1"maxOccurs="1"/
>
<xs:element name="VyskaNedoplatku" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"maxOcc
urs="1"/>
<xs:element name="IdentifikaciaPlatby"type="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType" minOc
curs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="SumaUhradyNedoplatku" type="decimalTwoPrecType"minOccurs="0" m
axOccurs="1"/>
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<xs:element name="DatumUhradyNedoplatku" type="xs:date" minOccurs="0"maxOccurs="
1"/>
<xs:element name="CelkovaNeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType"minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Zložený typ: PohladavkaRZZPType

Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

PohladavkaRZZPType

Abstraktný

nie

Dokumentácia

Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu nedoplatku z
ročného zúčtovania poistného a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou
platobným výmerom.

Príklad XML reprezentácie
<...>
<Id> string12Type </Id> [1]
<DruhNavrhu> charType </DruhNavrhu> [1]
<RokRZ> xs:gYear </RokRZ> [1]
<KodPobocky> xs:int </KodPobocky> [1]
<Subjekt> SubjektType </Subjekt> [1]
<Poplatok> PoplatokType </Poplatok> [1]
<Nedoplatok> NedoplatokType </Nedoplatok> [1]
<MesacnyVykaz> MesacnyVykazType </MesacnyVykaz> [0..12]
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="PohladavkaRZZPType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="string12Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="DruhNavrhu" type="charType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="RokRZ" type="xs:gYear" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="KodPobocky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
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<xs:element name="Subjekt" type="SubjektType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Poplatok" type="PoplatokType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Nedoplatok" type="NedoplatokType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="MesacnyVykaz" type="MesacnyVykazType" minOccurs="0"maxOccurs="
12"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Zložený typ: PoplatokType
Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

PoplatokType

Abstraktný

nie

Dokumentácia

Poplatok za vydanie PV.

Príklad XML reprezentácie
<...>
<PoplatokPV> decimalTwoPrecType </PoplatokPV> [1]
<IdentifikaciaPlatby> IdentifikaciaPlatbyVSKSType </IdentifikaciaPlatby> [1]
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="PoplatokType">
<xs:sequence>
<xs:element name="PoplatokPV" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"maxOccurs="
1"/>
<xs:element name="IdentifikaciaPlatby" type="IdentifikaciaPlatbyVSKSType"minOccu
rs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Zložený typ: PravnickaOsobaType
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Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

PravnickaOsobaType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
<...>
<ICO> string8digitsType </ICO> [1]
<ObchodneMeno> ObchodneMenoType </ObchodneMeno> [1]
<Sidlo> AdresaType </Sidlo> [1]
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="PravnickaOsobaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs="1"maxOccurs="
1"/>
<xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Zložený typ: SubjektType

Nadradené typy:

Žiadne

Podradené typy:

Žiadne

Názov

SubjektType

Abstraktný

nie

Príklad XML reprezentácie
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<...
KodPlatitela="KodPlatitelaType [1] ">
Start Choice [1]
<FyzickaOsoba> FyzickaOsobaType </FyzickaOsoba> [1]
<FyzickaOsobaPodnikatel> FyzickaOsobaPodnikatelType</FyzickaOsobaPodnikatel> [1]
<PravnickaOsoba> PravnickaOsobaType </PravnickaOsoba> [1]
End Choice
</...>
Definičný blok XML Schema
<xs:complexType name="SubjektType">
<xs:choice>
<xs:element name="FyzickaOsoba" type="FyzickaOsobaType"/>
<xs:element name="FyzickaOsobaPodnikatel"type="FyzickaOsobaPodnikatelType"/>
<xs:element name="PravnickaOsoba" type="PravnickaOsobaType"/>
</xs:choice>
<xs:attribute name="KodPlatitela" type="KodPlatitelaType" use="required"/>
</xs:complexType>

Jednoduchý typ: DatumNarodeniaType
Nadradené typy:

xs:date < DatumNarodeniaType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis
Dokumentácia

DatumNarodeniaType


Základný XSD typ: date

Obsahuje dátum narodenia fyzickej osoby.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="DatumNarodeniaType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: decimalTwoPrecType
Nadradené typy:

xs:decimal < decimalTwoPrecType (by restriction)
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Podradené typy:

Žiadne

Názov

decimalTwoPrecType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: decimal




hodnota >= 0
počet desatiných miest = 2

Desatinné číslo s dvoma desatinnými miestami.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="decimalTwoPrecType">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: charType

Nadradené typy:

xs:string < charType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

charType


Základný XSD typ: string



dĺžka = 1

Obsahuje jeden znak.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="charType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: IBANType

Nadradené typy:

xs:string < IBANType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

IBANType

Popis




Dokumentácia

IBAN

Základný XSD typ: string
5 <= dĺžka <= 34

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="IBANType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="5"/>
<xs:maxLength value="34"/>
</xs:restriction>

</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: KodObceType

Nadradené typy:

xs:string < KodObceType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

KodObceType


Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{6}

Obsahuje kód obce podľa Zbierky zákonov č. 597/2002.
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Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="KodObceType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{6}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: KodPlatitelaType
Nadradené typy:

xs:string < KodPlatitelaType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

KodPlatitelaType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



hodnota zo zoznamu hodnôt: {'0'|'1'|'2'}

0-Fyzická osoba 1-Fyzická osoba oprávnená na podnikanie 2-Právnická
osoba

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="KodPlatitelaType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: KonstantnySymbolType
Nadradené typy:

xs:string < KonstantnySymbolType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

KonstantnySymbolType


Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{4}
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Dokumentácia

Konštantný symbol

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="KonstantnySymbolType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: MenoType
Nadradené typy:

xs:string < MenoType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

MenoType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



dĺžka >= 1

Obsahuje rodné meno fyzickej osoby.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="MenoType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="24"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: MiestoPodnikaniaType
Nadradené typy:

xs:string < MiestoPodnikaniaType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

MiestoPodnikaniaType


Základný XSD typ: string

F-378/1

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2, 829 24 Bratislava
XSD schéma zoznamu dátových štruktúr, XSD
schéma replikačnej dávky zoznamu dátových štruktúr Strana 35 z 52
a XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie
návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok
2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou

Dokumentácia

dĺžka >= 1

Obsahuje miesto podnikania právnickej/fyzickej osoby - podnikateľa.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="MiestoPodnikaniaType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="70"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: ObecType
Nadradené typy:

xs:string < ObecType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

ObecType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



dĺžka >= 1

Obsahuje názov obec/mesto.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="ObecType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: ObchodneMenoType
Nadradené typy:

xs:string < ObchodneMenoType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne
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Názov

ObchodneMenoType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



dĺžka >= 1

Obsahuje obchodné meno právnickej/fyzickej osoby - podnikateľa.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="ObchodneMenoType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="150"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: OrientacneCisloType

Nadradené typy:

xs:string < OrientacneCisloType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

OrientacneCisloType


Základný XSD typ: string



dĺžka <= 100

Obsahuje názov budovy alebo číslo domu.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="OrientacneCisloType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: PriezviskoType

Nadradené typy:

xs:string < PriezviskoType (by restriction)
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Podradené typy:

Žiadne

Názov

PriezviskoType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



dĺžka >= 1

Obsahuje priezvisko fyzickej osoby.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="PriezviskoType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="36"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: PSCType
Nadradené typy:

xs:string < PSCType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

PSCType


Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{5}

Obsahuje poštové smerovacie číslo.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="PSCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{5}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: RodneCisloType
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Nadradené typy:

xs:string < RodneCisloType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

RodneCisloType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{9,10}

Obsahuje rodné číslo fyzickej osoby.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="RodneCisloType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{9,10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: SpecifickySymbolRZType
Nadradené typy:

xs:string < SpecifickySymbolRZType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

SpecifickySymbolRZType


Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = 13[0-9]{4}

Špecifický symbol ZP. Znakový reťazec v tvare 13RRRR, kde RRRR je rok
RZZP.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="SpecifickySymbolRZType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="13[0-9]{4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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Jednoduchý typ: SpecifickySymbolType
Nadradené typy:

xs:string < SpecifickySymbolType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

SpecifickySymbolType

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{10}

Špecifický symbol.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="SpecifickySymbolType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: string12digitsType
Nadradené typy:

xs:string < string12digitsType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

string12digitsType


Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{12}

Obsahuje dvanásť číslic.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="string12digitsType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{12}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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Jednoduchý typ: string12Type
Nadradené typy:

xs:string < string12Type (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

string12Type

Popis

Dokumentácia



Základný XSD typ: string



dĺžka = 12

Obsahuje dvanásť znakov.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="string12Type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="12"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: string8digitsType
Nadradené typy:

xs:string < string8digitsType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

string8digitsType


Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{8}

Obsahuje osem číslic.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="string8digitsType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{8}"/>
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: SupisneCisloType

Nadradené typy:

xs:int < SupisneCisloType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov

SupisneCisloType


Popis
Dokumentácia

Základný XSD typ: int

Obsahuje súpisné číslo budovy.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="SupisneCisloType">
<xs:restriction base="xs:int"/>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: UlicaType
Nadradené typy:

xs:string < UlicaType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

UlicaType


Základný XSD typ: string



dĺžka >= 1

Obsahuje názov ulice. Ak osada nemá názov ulice, udáva sa tu názov osady.

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="UlicaType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="35"/>

F-378/1

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2, 829 24 Bratislava
XSD schéma zoznamu dátových štruktúr, XSD
schéma replikačnej dávky zoznamu dátových štruktúr Strana 42 z 52
a XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie
návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok
2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Jednoduchý typ: VariabilnySymbolType
Nadradené typy:

xs:string < VariabilnySymbolType (by restriction)

Podradené typy:

Žiadne

Názov
Popis

Dokumentácia

VariabilnySymbolType


Základný XSD typ: string



validačná maska (pattern) = [0-9]{10}

Variabilný symbol

Definičný blok XML Schema
<xs:simpleType name="VariabilnySymbolType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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XSD schéma
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
elementFormDefault="qualified">
<xs:simpleType name="decimalTwoPrecType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Desatinné číslo s dvoma desatinnými
miestami.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"></xs:minInclusive>
<xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identifikácia bankového spojenia a identifikačných údajov
platby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="IBAN" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="IBANType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
IBAN pre platbu.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="IBANType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>IBAN</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="5"></xs:minLength>
<xs:maxLength value="34"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VariabilnySymbolType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Variabilný symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{10}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KonstantnySymbolType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Konštantný symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{4}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SpecifickySymbolType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Špecifický symbol.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{10}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
<xs:complexType name="PohladavkaRZZPType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným
výmerom.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="string12Type" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Číslo návrhu určené navrhovateľom zdravotnou poisťovňou. Odporúčaný tvar: ZZPPRRnnnnnn, pričom : ZZ – kód ZP; PP – kód pobočky ZP; RR –
rok návrhu; nnnnnn – poradové číslo návrhu pobočky ZP v tom roku</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DruhNavrhu" type="charType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Druh návrhu na vydanie rozhodnutia z titulu
ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie. [I=istina]</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RokRZ" type="xs:gYear" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Rok RZZP Napr. [2014]</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KodPobocky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kód pobočky úradu [3: pobočka
Trenčín]</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Subjekt" type="SubjektType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje typ platiteľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Poplatok" type="PoplatokType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Poplatok za vydanie PV.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Nedoplatok" type="NedoplatokType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nedoplatok z ročného zúčtovania
poistného.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MesacnyVykaz" type="MesacnyVykazType" minOccurs="0"
maxOccurs="12">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Mesačný výkaz
nedoplatkov.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným
výmerom.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:complexType name="SubjektType">
<xs:choice>
<xs:element name="FyzickaOsoba" type="FyzickaOsobaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky fyzickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FyzickaOsobaPodnikatel" type="FyzickaOsobaPodnikatelType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky fyzickej osoby
- podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PravnickaOsoba" type="PravnickaOsobaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky právnickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:attribute name="KodPlatitela" type="KodPlatitelaType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje kód platiteľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PoplatokType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Poplatok za vydanie PV.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="PoplatokPV" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Poplatok za vydanie PV.</xs:documentation>
</xs:annotation></xs:element>
<xs:element name="IdentifikaciaPlatby" type="IdentifikaciaPlatbyVSKSType" minOccurs="1"
maxOccurs="1"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MesacnyVykazType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="string12digitsType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Číslo výkazu nedoplatkov na preddavky súvisiace s
obdobím RZZP</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Od" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obdobie vzniku pohľadávky - od</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Do" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obdobie vzniku pohľadávky - Do (Mesiac a
Rok)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Neuhradená suma predpísaná výkazom
nedoplatkov</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
<xs:element name="PravoplatnostVykazu" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dátum právoplatnosti výkazu
nedoplatkov</xs:documentation></xs:annotation></xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="month" type="xs:gMonth" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identifikuje mesiac, pre ktorý mesačný výkaz
platí.</xs:documentation>
</xs:annotation></xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="string12digitsType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje dvanásť číslic.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{12}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="string8digitsType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje osem číslic.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{8}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="string12Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje dvanásť znakov.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="12"></xs:length>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MenoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje rodné meno fyzickej osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"></xs:minLength>
<xs:maxLength value="24"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PriezviskoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje priezvisko fyzickej osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"></xs:minLength>
<xs:maxLength value="36"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObecType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje názov obec/mesto.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"></xs:minLength>
<xs:maxLength value="50"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UlicaType">
<xs:annotation>

F-378/1

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2, 829 24 Bratislava
XSD schéma zoznamu dátových štruktúr, XSD
schéma replikačnej dávky zoznamu dátových štruktúr Strana 47 z 52
a XSD schéma dátovej štruktúry pre podávanie
návrhov na pohľadávky na poistnom z titulu
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok
2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou
<xs:documentation>Obsahuje názov ulice. Ak osada nemá názov ulice, udáva sa tu
názov osady.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"></xs:minLength>
<xs:maxLength value="35"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PSCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje poštové smerovacie číslo.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{5}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KodObceType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje kód obce podľa Zbierky zákonov č.
597/2002.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{6}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SupisneCisloType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje súpisné číslo budovy.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:int"></xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="OrientacneCisloType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje názov budovy alebo číslo domu.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="100"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObchodneMenoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje obchodné meno právnickej/fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"></xs:minLength>
<xs:maxLength value="150"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MiestoPodnikaniaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje miesto podnikania právnickej/fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"></xs:minLength>
<xs:maxLength value="70"></xs:maxLength>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="charType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje jeden znak.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"></xs:length>
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NedoplatokType">
<xs:sequence>
<xs:element name="CelkovaSumaPohladavky" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Celková suma predpisu pohľadávky predpísaná výkazom
nedoplatkov.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CisloVykazu" type="string12digitsType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Číslo výkazu nedoplatkov z RZZP</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DatumVydaniaVykazu" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dátum vydania výkazu nedoplatkov.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VyskaNedoplatku" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Výsledok RZZP – výška nedoplatku.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdentifikaciaPlatby" type="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky bankového
spojenia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SumaUhradyNedoplatku" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Čiastočná/celková úhrada nedoplatku z RZZP suma</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DatumUhradyNedoplatku" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Čiastočná/celková úhrada nedoplatku z RZZP dátum</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CelkovaNeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Celková neuhradená suma nedoplatku predpísaná inými
výkazmi nedoplatkov.</xs:documentation>
</xs:annotation></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="IdentifikaciaPlatbyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="VS" type="VariabilnySymbolType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje variabilný symbol
bankového spojenia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
<xs:element name="KS" type="KonstantnySymbolType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje konštantný symbol
bankového spojenia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SS" type="SpecifickySymbolRZType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje špecifický symbol
bankového spojenia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyVSKSType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="IdentifikaciaPlatbyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="VS" type="VariabilnySymbolType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje variabilný symbol
bankového spojenia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KS" type="KonstantnySymbolType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje konštantný symbol
bankového spojenia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SpecifickySymbolRZType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Špecifický symbol ZP. Znakový reťazec v tvare 13RRRR, kde RRRR je rok
RZZP.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="13[0-9]{4}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="RodneCisloType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje rodné číslo fyzickej osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{9,10}"></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DatumNarodeniaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje dátum narodenia fyzickej osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:date"></xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="AdresaType">
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<xs:sequence>
<xs:element name="Obec" type="ObecType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje názov
obec/mesto.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ulica" type="UlicaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje názov ulice. Ak osada nemá názov
ulice, udáva sa tu názov osady.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PSC" type="PSCType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje poštové smerovacie
číslo.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KodObce" type="KodObceType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje kód obce podľa Zbierky zákonov č.
597/2002.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SupisneCislo" type="SupisneCisloType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje súpisné číslo
budovy.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrientacneCislo" type="OrientacneCisloType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje názov budovy alebo číslo
domu.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FyzickaOsobaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje rodné číslo fyzickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje dátum narodenia fyzickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje rodné meno fyzickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje priezvisko fyzickej
osoby.</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrvalyPobyt" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje adresu trvalého pobytu fyzickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FyzickaOsobaPodnikatelType">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje rodné číslo fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje dátum narodenia fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje rodné meno fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje priezvisko fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje IČO fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje obchodné meno fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MiestoPodnikania" type="MiestoPodnikaniaType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje miesto podnikania fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje adresu sídla fyzickej osoby podnikateľa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PravnickaOsobaType">
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<xs:sequence>
<xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje IČO právnickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>>Obsahuje obchodné meno právnickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obsahuje adresu sídla právnickej
osoby.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KodPlatitelaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
0-Fyzická osoba
1-Fyzická osoba oprávnená na podnikanie
2-Právnická osoba
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="0"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2"></xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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