Metodické usmernenie
validácia XML súborov voči XSD schéme – denná alebo mesačná evidencia o prijatých
stávkach a vyplatených výhrach
Toto metodické usmernenie je určené pre prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorý má, podľa §
74 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej „zákon o hazardných hrách“), povinnosť viesť dennú alebo
mesačnú evidenciu prijatých stávok a vyplatených výhier a zasielať Úradu pre reguláciu
hazardných hier (ďalej len „úrad“) údaje o prijatých stávkach a vyplatených výhrach denne
alebo mesačne podľa druhu hazardnej hry.
Prevádzkovateľ hazardnej hry vyplní príslušný elektronický formulár prostredníctvom
portálu Slovensko.sk doručením do elektronickej schránky úradu, ku ktorému priloží povinnú
prílohu - štruktúrovanú tabuľku vo formáte XML o prijatých stávkach a vyplatených výhrach
podľa § 74 zákona o hazardných hrách a podľa § 3 a § 4 vyhlášky MF SR č. 134/2019 Z. z..
Príslušný elektronický formulár má zabudované validácie, ktoré zabezpečia, aby bol vyplnený
korektne, odoslanie nekompletného a chybného formulára do elektronickej schránky úradu
nebude možné.
Problematické sú prikladané povinné prílohy elektronických formulárov vo formáte XML.
Mechanizmus fungovania portálu Slovensko.sk nie je postavený technologicky na takej úrovni,
aby vedel validovať priložené prílohy vo formáte XML voči XSD schémam. Preto vznikajú
situácie, že do elektronickej schránky úradu sú doručované prílohy dennej alebo mesačnej
evidencie, ktoré nespĺňajú podmienky zadefinované v príslušnej XSD schéme (sú nevalidné
a pre úrad nespracovateľné).
Úrad postupoval voči takýmto chybným podaniam takým spôsobom, že tie podania, ktoré mali
správnu štruktúru, ale nesprávne naformátované údaje dodatočnou opravou formátov údajov
dokázal naimportovať do svojho informačného systému aj za cenu nevalidovania voči XSD
schéme. Nevyhovujúca kvalita údajov a ich formátov postúpila do takého štádia, že je pre úrad
už neúnosné vykonávať tieto dodatočné opravy za jednotlivých prevádzkovateľov.
Dňa 1.3.2022 budú, na základe uvedeného, na strane úradu zapnuté príslušné validácie XML
súborov voči XSD schémam doručených príloh elektronických formulárov. Chybné podania
budú vyhodnotené ako nepodané, teda ako nesplnenie si povinnosti vyplývajúcej
z príslušných zákonných ustanovení (uvedených vyššie). Úrad prevádzkovateľa hazardnej hry
upozorní na potrebu nápravy - predložiť elektronický formulár spolu aj s prílohou opakovane
ako RIADNY a v správnom formáte.
Najčastejšie sa vyskytujúce chyby v XML prílohách:
• neaktuálny resp. nesprávny názov XSD schémy
• chybná štruktúra
• chýbajúce elementy
• prázdne elementy

•
•
•
•
•

niektoré hodnoty podania sa nezhodujú s hodnotami, ktoré sú vyplnené v prílohe (IČO,
meno, právna forma, druh hazardnej hry, obdobie, číslo licencie)
suma stávok, výhier a poplatku z riadkov prílohy nie je zhodná so sumou v hlavičke
podania
údaj má nesprávny formát v elemente (Obdobie, ICO, DatumVypracovania,
PrijateStavky, VyplateneVyhry, PoplatokProvizia)
údaj má nesprávnu dĺžku v elemente (Orientacne, Supisne).
Poradové číslo prevádzky/herne/kasína uvádzané ako číslica s bodkou

Správny formát údajov v elemente:
• Obdobie pre denné podanie: 01/01/2022 (DD/MM/RRRR)
• Obdobie pre mesačné podanie: 01/2022 (MM/RRRR)
• ICO: 012345, 123456, 01234567, 12345678
• DatumVypracovania: 2022-01-01
• PrijateStavky, VyplateneVyhry, PoplatokProvizia: 12345.67 alebo 0
• Poradové číslo: 1
Je potrebné aktualizovať jednotlivé interné systémy, ktoré generujú XML prílohy, aby
generovali tieto súbory v súlade s XSD schémou. XML súbory musia byť validované voči XSD
schéme už na strane prevádzkovateľa, aby nevznikal problém s ich importom na strane úradu.
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