
VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava, príspevková organizácia, má záujem 

zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla/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) 2016/2102. 

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webstránku Marianum - https://marianum.sk. 

Stav súladu 

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade1 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 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: 

• Nie sú označené niektoré zoznamy v kóde webstránky, nie je správna štruktúra 

nadpisov, nie sú označené niektoré nadpisy, obsah rámiku nie je nedostupný pre 

čítač obrazovky [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy] 

• Niektoré odkazy nie sú odlíšené od okolitého textu [Kritérium úspešnosti 1.4.1 

Používanie farieb] 

• Nie je dostatočný kontrast farieb textu a pozadia [Kritérium úspešnosti 1.4.3 

Kontrast (minimálny)] 

• Dokument PDF je súbor obrázkov [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme 

obrázkov] 

• Nedostupnosť podponuky z klávesnice, nefungujúce tlačidlá na potvrdenie 

odkazov [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica] 

• Nemožnosť zastaviť prepínanie slidov [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, 

zastavenie, skrytie] 

• Názvy jednotlivých stránok nie sú dostatočné [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá 

stránka má názov] 

• Nejasnosť účelu odkazu [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)] 

• Nie je jasne popísaná informácia o začiarknutí položky a o položkách navyše v 

zozname  [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky] 

• Nie je viditeľné označenie zameranie interaktívneho prvku [Kritérium 

úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie] 

• Niektoré tlačidlá nie sú popísané [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo 

pokyny] 

 
1) Znamená to, že ešte nie je dosiahnutý úplný súlad a treba prijať potrebné opatrenia na jeho dosiahnutie. 



• V kóde webovej stránky bolo zistené nesprávne vnorenie prvkov [Kritérium 

úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza] 

• Používateľ s čítačom obrazovky nie je informovaný o dodatočnom obsahu, nie 

je informovaný o tom, na akom obrázku sa práve nachádza a na aký sa presunul 

[Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, rola, hodnota] 

2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi 

štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii: 

• Neuvedenie plnej textovej identifikácie odkazu – odkaz má text Zistiť viac. [§ 

16 písmeno f) Štandardom komponentov a funkcionalít webových sídiel je: f) 

uvedenie významovo výstižnej informácie ako textu odkazu, napríklad 

„Vyhlásenie o prístupnosti“ a nie „kliknite sem“, „viac“.] 

• Odkazy na súbory nie sú doplnené o typ súboru a veľkosť [§ 18 písmeno i) 

Odkazy na iné typy súborov ako webové stránky.] 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti 

Toto vyhlásenie bolo vypracované 28.11.2022. 

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. Hodnotenie vykonala Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 28.11.2022. 

Spätná väzba a kontaktné informácie 

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

e-mailovej adrese: lenka.snizkova@marianum.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového 

sídla je MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava, príspevková organizácia. 

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej 

väzby je pani Lenka Snížková, Marketing koordinátor.  

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

