
VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI 
Mestská knižnica v Bratislave má záujem zabezpečiť prístupnosť webstránky Mestská 
knižnica v Bratislave - https://www.mestskakniznica.sk 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 webstránky Mestská knižnica v Bratislave - 
https://www.mestskakniznica.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: 

a) 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných 
aplikácií subjektov verejného sektora: 

1. Na webstránke sa vyskytujú nedostatočne popísané formulárové prvky. [Kritérium 
úspešnosA 2.4.6 Nadpisy a menovky] 

2. Na webstránke sa vyskytujú položky, ktoré neinformujú používateľa o zmene stavu. 
[Kritérium úspešnosA 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota] 

3. Niektoré formulárové položky nemajú menovky [Kritérium úspešnosA 3.3.2 Menovky 
alebo pokyny] 

4. Niektoré položky na slovenskej časA webovej stránky sú v anglickom jazyku. Niektoré 
zoznamy nie sú v kóde stránky označené ako zoznamy. [Kritérium úspešnosA 1.3.1 
Informácie a vzájomné vzťahy] 

5. Niektoré zoznamy nie sú v kóde stránky označené ako zoznamy. [Kritérium úspešnosA 
1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy] 

6. Časť obsahu webstránky nemá správnu štruktúru nadpisov a niektoré nadpisy nie sú 
označené ako nadpisy. [Kritérium úspešnosA 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy] 

7. Niektoré položky na webovej stránke nie sú uvedené v poradí, ktoré zabezpečuje 
používateľovi správne prechádzanie po položkách prostredníctvom klávesnice. 
[Kritérium úspešnosA 2.4.3 Poradie prechádzania prvkami] 

8. Niektoré položky na webovej stránke nie sú dostupné prostredníctvom klávesnice. 
[Kritérium úspešnosA 2.1.1 Klávesnica] 

9. Nie je definovaný anglický jazyk pri niektorých názvoch položiek na webovej stránke. 
[Kritérium úspešnosA 3.1.2 Jazyk jednotlivých čas[] 



10. Pri niektorých odkazoch nie je jasné, čo je cieľom odkazu. [Kritérium úspešnosA 2.4.4 
Účel odkazu (v kontexte)] 

11. Kontext na stránke sa zmení aj bez potvrdenia používateľa. [Kritérium úspešnosA 
3.2.2 Vstup používateľa] 

12. V kóde webstránky sa vyskytujú duplicitné ID idenAfikátory. [Kritérium úspešnosA 
4.1.1 SyntakAcká analýza] 

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

1. Odkaz na sAahnuAe súboru nie je doplnený o veľkosť súboru. [§ 18 písmeno i Odkazy 
na iné typy súborov ako webové stránky.] 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti 

Toto vyhlásenie bolo vypracované 28.5.2022. 

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 posúdené treťou stranou – Úniou 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 28.5.2022. 

Spätná väzba a kontaktné informácie 

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte 
na e-mailovej adrese: bratislava@mestskakniznica.sk. 

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej 
väzby je Mgr. Helena Mlejová. 

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@mirri.gov.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
mailto:standard@mirri.gov.sk
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