
VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich 

webových sídel 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) 

2016/2012. 

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo: 

https://nases.gov.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) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu alebo výnimky 

uvedené nižšie. 
 

Neprístupný obsah 

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov: 

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných 

aplikácií subjektov verejného sektora: 

 

• Obrázky neobsahujú alternatívny text (ALT) – [ Kritérium úspešnosti  1.1.1 

Netextový odkaz ]  

• Nadpisy v kóde nie sú definované správnymi HTML značkami. [ Kritérium 

úspešnosti  1.3.1 - Informácie a vzájomné vzťahy  

• Hypertextové odkazy nie sú odlíšené od bežného textu inak ako len farbou. Ich 

odlíšenie nastane iba v prípade hover efektu [ Kritérium úspešnosti 1.4.1 – Používanie 

farieb ] 

• Kontrastný pomer písma a pozadia nie je postačujúci. Niektoré obrázky nedosahujú 

požadovaný minimálny kontrastný pomer 4,5:1 [ Kritérium úspešnosti 1.4.3 – 

Kontrast (minimálny) ] 

• Mnohé dokumenty sú iba vo forme naskenovaného obrázku. [ Kritérium úspešnosti 

1.4.5 Text vo forme obrázkov ] 

• Kontrastný pomer ohraničenia vyhľadávacieho poľa a pozadia nie je v dostatočnom 

kontrastnom pomere. [ Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov ] 

• Slider nemá možnosť pozastavenia automatického pohybu obsahu. [ Kritérium 

úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie] 

• Používateľ nemá k dispozícií mechanizmus, ktorý umožňuje preskočiť opakujúci sa 

obsah. [ Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov] 

• Webová stránka nemá správny názov, ktorý popisuje ich tému alebo účel. [ Kritérium 

úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov ] 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20210801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=SK
https://nases.gov.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20210801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=SK


• Poradie prechádzanie jednotlivými prvkami nie je korektné. [ Kritérium úspešnosti 

2.4.3 Poradie prechádzania prvkami ] 

• Hypertextové odkazy "Viac" nemajú význam mimo kontext, používateľ asistenčnej 

technológie nevie o akú informáciu ide. [ 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte) ]  

• Zameranie pomocou klávesnice nie je viditeľné. [ Kritérium úspešnosti 2.4.7 - 

Viditeľné zameranie ] 

• Nesprávne nastavený jazyk pre celé webové sídlo anglickej mutácie. [ Kritérium 

úspešnosti  3.1.1 - Jazyk stránky ] 

• Texty v anglickom jazyku nemajú zdrojovo priradený správny jazyk [ Kritérium 

úspešnosti  3.1.2 Jazyk jednotlivých častí ] 

• Mnohokrát nesprávne využívané HTML prvky. [ Kritérium úspešnosti  4.1.1 

Syntaktická analýza ] 

• Používateľ nie je informovaný o otvorení / zatvorení položky podmenu. [ Kritérium 

úspešnosti  4.1.2 Názov, funkcia, hodnota ] 

 

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti 

Toto vyhlásenie bolo vypracované 4.10.2021. 

Vyhodnotenie súladu webových sídel s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných 

technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu 

podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením. 

 

 Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 4.10.2021. 

 

Spätná väzba a kontaktné informácie 

Pre spätnú väzbu o problémoch v prístupnosti, nesúlad s predpísanými požiadavkami a na 

vyžiadanie informácií a obsahu, ktoré sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice je možné 

kontaktovať Ústredné kontaktné centrum na adrese: https://www.slovensko.sk/sk/pomoc  

Telefónne číslo: + 421 2 35 803 083 

Kontaktný formulár: https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/  

 

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 Slovenskej republiky 

na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk 
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