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VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI 
 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 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 https://www.uniag.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: 

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných 

aplikácií subjektov verejného sektora a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných 

aplikácii: 

 

•  Niektoré obrázky vo fotogalériách nemajú uvedený alternatívny text. 

Kritérium úspešnosti 1.1.1. Alternatívy textu 

 

• Niektoré položky hlavnej navigácie nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. 

Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica 

 

• Farebný kontrast textových aj netextových prvkov v niektorých PDF 

dokumentoch nie je dostatočný pre úroveň prístupnosti AA. Kritérium 

úspešnosti 1.4.3 Kontrast 

 

• Výber položiek navigačného menu vyžaduje mierne zložitejšiu trajektóriu. 

Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa 
 

https://www.uniag.sk/
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Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti 

Toto vyhlásenie bolo vypracované   15.6.2021 

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 vykonané samohodnotením.  
 

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 1.7.2021. 

 

Spätná väzba a kontaktné informácie 
 

V prípade otázok alebo podnetov týkajúcich sa prístupnosti tohto webového sídla môžete 

kontaktovať zodpovednú osobu na e-mailovej adrese pristupnost@uniag.sk. Na Vaše podnety 

a otázky sa pokúsime odpovedať v čo najkratšom čase. 

Osobou zodpovednou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej 

väzby je Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD. 

 

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@vicepremier.gov.sk 

mailto:pristupnost@uniag.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

