VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Kancelária verejného ochrancu práv má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich
webových sídel v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 134/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o ITVS“) a príslušnými
vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti
webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (ďalej len
„smernica (EÚ) 2016/2102“).
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na nasledujúce webové sídla
Kancelárie

verejného

ochrancu

práv:

www.vop.gov.sk

a

www.detskyombudsman.sk (ďalej len „webové sídla“).

Stav súladu
Tieto webové sídla sú v čiastočnom súlade so zákonom o ITVS 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) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a
mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
•

Informácia o dokumente na stiahnutie sa poskytuje iba využitím grafiky
a CSS. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]

•

Nečíslovaný zoznam sa používateľom neposkytuje využitím príslušných
značiek (ul/li). [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]

•

Číslovaný zoznam sa používateľom neposkytuje využitím príslušných
párových značiek – tagov (ol/li). [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a
vzájomné vzťahy]

•

V rámci grafickej verzie sa farba používa ako jediný vizuálny prostriedok,
ktorý poskytuje informáciu o hypertextových odkazoch. [Kritérium
úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]

•

Nie je k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje preskočiť bloky obsahu
(napríklad menu), ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach.
[Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]

•

Odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je
informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr.
RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v
kontexte)]

•

Webové stránky obsahujú duplicitu pre hodnoty elementu ID. [Kritérium
úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]

•

Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL.
[Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]

2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a
mobilných aplikácii:
•

Odkazy nie sú doplnené informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je
informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr.
RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky č. 78/2020 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o
štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

•

Chýbajúce zverejnenie najmenej jedného verejného kľúča pre chránený
prenos elektronických správ, ak orgán riadenia takýto prenos poskytuje.
[§ 15 ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre
informačné technológie verejnej správy]

•

Chýbajúci dátum vytvorenia webových stránok a dátum

poslednej

aktualizácie webových stránok. [§ 15 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 78/2020 Z.
z.

Úradu

podpredsedu

vlády

Slovenskej

republiky

pre

investície

a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

•

Neposkytnutie Really Simple Syndication (RSS) kanála, ak je obsah
webového sídla aktualizovaný častejšie ako jedenkrát za týždeň. [§ 16
písm. a) vyhlášky č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné
technológie verejnej správy]

•

Nesplnené kritéria úspešnosti podľa WCAG 2.1 úroveň súladu A a AA
pre návštevníkov webových sídel s obmedzeniami: a) používanie bez
zraku; b) používanie s obmedzeným videním; c) používanie bez vnímania
farieb; d) používanie bez sluchu; e) používanie s obmedzeným sluchom;
f) používanie bez hlasových schopností; g) používanie s obmedzenou
motorikou alebo silou; h) potreba minimalizácie spúšťacích mechanizmov
fotosenzitívnych záchvatov; i) používanie s obmedzenými kognitívnymi
schopnosťami. [bod 1.5 Metodického usmernenia generálneho riaditeľa sekcie
informačných technológii verejnej správy Úradu podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu k monitorovaniu prístupnosti webových sídel v znení
z 10.06.2020]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 21.07.2020
Vyhodnotenie súladu webových sídel s požiadavkami zákona o ITVS a
príslušnými vykonávacími predpismi a v rozsahu podmienok podľa smernice
(EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 21.07.2020

Spätná väzba a kontaktné informácie
V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webových sídel nás, prosím,
kontaktujte na e-mailovej adrese: sekretariat@vop.gov.sk.
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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 (EÚ) 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania
na subjekt poverený presadzovaním smernice (EÚ) 2016/2102, ktorým je
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej
adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

