
VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI 

Hlavné mesto SR Bratislava má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade 

so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými 

vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. 

 

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na karta.bratislava.sk. 

 

Stav súladu 

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných 

technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok 

podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie. 

 
 

Neprístupný obsah 

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov: 

1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných 

aplikácií subjektov verejného sektora: 

• Informácia o dokumente sa poskytuje iba využitím grafiky a CSS [Kritérium 

úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah], 

• Vytvára sa obsah, ktorý nie je možné prezentovať rôznymi spôsobmi bez straty 

informácií alebo štruktúry [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné 

vzťahy], 

• Uľahčenie používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania 

popredia od pozadia [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)], 

• Používateľ nemá k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť bloky 

obsahu, ktoré sa opakovane objavujú na viacerých webových stránkach 

[Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov], 

• Odkazy nie sú doplnené informáciou o formáte súboru. Používateľ nie je 

informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. 

DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)], 

• Nadpisy a menovky nie vždy popisujú tému alebo účel a môžu byť len 

všeobecného charakteru [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky], 

• Stránka má v hlavičke definovaný iný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk 

jednotlivých častí] 

• Pri niektorých prvkoch používateľského rozhrania nie je možné z kódu odvodiť 

ich názov a funkciu. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]. 

 

https://karta.bratislava.sk/


Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti 

Toto vyhlásenie bolo vypracované 7.5.2021. 

 

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných 

technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu 

podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením. 

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 11.5.2021. 

 

Spätná väzba a kontaktné informácie 

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte 

na e-mailovej adrese: karta@bratislava.sk.  

Správcom webového sídla je Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

 

Vynucovacie konanie 

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby 

subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 

sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním 

Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-

mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk 

 

 

mailto:karta@bratislava.sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2016:327:TOC
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