
Vyhlásenie o prístupnosti 

Kreatívne centrum Nitra 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 webové sídlo Kreatívne Centrum Nitra (KCN) 
(kreativnecentrumnitra.sk).  

 

Stav súladu 

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade § 24 ods. 1 písm. b) zákona 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 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: 

o Obrázky v PDF dokumentoch, logá, bannery, neobsahujú alternatívny text. [Kritérium 

úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah] 

o Pre video záznam sa neposkytujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (pre médiá 

nahraté vopred)] 

o Niektoré nadpisy na stránke nie sú definované sémanticky správne. Tabuľky v textových 

dokumentoch (PDF, DOC,DOCX, …) nemajú definované záhlavie. Netabuľkové dáta sú 

prezentované ako tabuľka. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy] 

o V niektorých PDF dokumentoch sú medzery medzi písmenami, čo spôsobuje nesprávnu 

čitateľnosť textu asistenčnou technológiou. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie] 

o Asistenčná technológia nedokáže používateľovi poskytnúť informácie o umiestnení „vpravo“ 

alebo „vľavo“. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu] 

o Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od 

bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb] 

o Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 

1.4.5 Text vo forme obrázkov] 

o V responzívnom dizajne sa niektoré prvky nezobrazujú rozlíšiteľne. [Kritérium úspešnosti 

1.4.10 Zmena usporiadania obsahu] 

o Niektoré položky menu nie je možné vybrať klávesnicou. [Kritérium úspešnosti 2.1.2 Žiadna 

pasca na klávesy] 

o 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)],PDF dokumenty nemajú vytvorené 

záložky z nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov] 
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o Nadpisy a menovky nie vždy popisujú tému alebo účel a môžu byť len všeobecného 

charakteru [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky] 

o Logá v anglickej verzii stránky majú alternatívne texty v slovenskom jazyku. [Kritérium 

úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí] 

o Na stránke sa vyskytujú nesprávne vnorenia prvkov a syntaktické chyby. [Kritérium 

úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza] 

o Asistenčná technológia neinformuje o otvorení/zatvorení ponuky. [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: 

o Na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, 

nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie. [§15 pís. k) vyhlášky 

UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy] 

 

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti 

Toto vyhlásenie bolo vypracované 20.10.2022. 

Toto vyhlásenie bolo kontrolované 20.10.2022. 

 

Vyhodnotenie súladu webových sídiel s požiadavkami § 24 ods. 1 písm. b) 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. 

Spätná väzba a kontaktné informácie 

V prípade problémov s prístupnosťou uvedeného webového sídla Kreatívneho centra Nitra, 

nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailovej správy na 

adresu: info@kreativnecentrumnitra.sk. Správcom obsahu webového sídla je Kreatívne 

centrum Nitra. 

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 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-

mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk 
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