
Začleňme sa digitálne 
„Zdravý človek má tisíc želaní, chorý iba jedno.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Zdroj ikon: icons8.com 
2. Zdroj: Správa o soc. situácii obyvateľstva SR za rok 2020 
3. Zdroj: Obyvateľstvo a charakteristika veku (aktualizácia k 20.12.2021) 
4. Zdroj: Správa o výsledku monitorovania prístupnosti webových sídel 
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...obyvateľov Slovenska je 
oficiálne vedených ako 

zdravotne postihnutých2 

...vyše 932 000 obyvateľov 
má viac ako 65 rokov3 

 

Každý má právo na prístup k online informáciám. 

O čo ide? 

Slovensko pracuje na optimalizovaní webových 
stránok verejnej správy tak, aby rešpektovali 
používateľa, jeho zdravotnú spôsobilosť, vedomosti, 
skúsenosti, ale aj technické vybavenie. 

Čo je náš cieľ? 

Naším cieľom je, aby webové stránky (nielen) verejnej 
správy pri používaní nekládli zásadné, resp. žiadne 
prekážky, aby webové sídla mohli z pohľadu obsahu, 
služieb a funkcií používať rovnako zdravé osoby, ako aj 
akokoľvek znevýhodnené osoby bez ohľadu na vek. 

Opora v zákone 

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách 
vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Vyhláška ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy v znení 
neskorších predpisov. 

Pre koho to robíme? 

Spoločnosť 

Zdravotne hendikepovaní sa budú vďaka 
prístupnejším informáciám v online svete môcť 
rýchlejšie začleniť do spoločnosti a stať sa ekonomicky 
aktívnym obyvateľstvom. 

Zdravotne znevýhodnení a seniori 

Nielen nevidiaci a slabozrakí, sluchovo, motoricky, či 
inak hendikepovaní ľudia, ale aj seniori majú právo 
získavať informácie z online zdrojov. 

Technologické nástroje 

Dodržiavanie navrhnutých pravidiel vytvára cenné 
prostredie napr. aj pre automatické nástroje, ktoré 
nám tak poskytujú v rámci vyhľadávania 
relevantnejšie výsledky a všetkým nám tým šetria čas. 

Ak sa niečo nepodarí na prvýkrát? 

Ak používateľ zistí nesúlad s webovou prístupnosťou 
ktoréhokoľvek webového sídla verejnej správy má 
možnosť kontaktovať priamo správcu webového sídla. 

V prípade, že správca webového sídla nereaguje na 
podnet, používateľ sa má možnosť obrátiť na 
Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky. 

45 % 

je úroveň, ktorú priemerne 
dosiahli monitorované  

webové sídla verejnej správy 
v zjednodušenom 

monitorovaní prístupnosti 
webových sídel v období 

2020-20214 

 

https://icons8.com/icons
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/2021/sprava-socialnej-situacii-obyvatelstva-sr_2020_pub.pdf
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID%28%22i5C596BD613BA4A6A9E92C3FB96F763F8%22%29&ui.name=Obyvate%C4%BEstvo%20a%20charakteristiky%20veku%20%5Bas1001rs%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2Fcognosext%2Fcps4%2Fportlets%2Fcommon%2Fclose.html&run.outputLocale=sk
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/governance-a-standardy/standardy-isvs/pristupnost-webovych-sidel/sprava-o-vysledku-monitorovania-pristupnosti-webovych-sidel-a-mobilnych-aplikacii/
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