
Názov sídla:

Webové sídlo (URL):

Dátum overovania: od: 7.3.2022 do: 9.3.2022

oblasť hodnotenia vnímateľnosť ovládateľnosť zrozumiteľnosť robustnosť

výrazný nesúlad 5 3 0 1

mierny nesúlad 5 3 3 1

bez zistenia nesúladu 3 6 6 1

neaplikované 7 5 1 0

parciálny rating nesúladu 26% 53% 83% 50%

úroveň nesúladu
veľmi závažný 

nesúlad
veľmi závažný 

nesúlad
zvýšená miera 

nesúladu
veľmi závažný 

nesúlad

Vyhlásenie o prístupnosti

Zhrnutie:
Overovanie webového sídla bolo vykonávané v prehliadačoch Google Chrome (verzia 98.0.4758.102 64-bit) a 
Mozilla Firefox (verzia 92.0.1. 64-bit). Webové sídlo má veľmi závažný nesúlad a disponuje množstvom 
prekážok pre znevýhodnených používateľov. Webové sídlo má zverejnené vyhlásenie o prístupnosti.

Vyjadrenie k súladu s vyhláškou č. 78/2020 Z. z. Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

čiastočný nesúlad

formálny súlad so štruktúrou a požiadavkami podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1523nevyhovuje

vecná správnosť informácií uvedených vo vyhlásení na základe 
overenia prostredníctvom zjednodušenej metódy overovania 
prístupnosti

v nesúlade

zjednodušený rating prístupnosti
záver

51%
veľmi závažný nesúlad

Kontrolná tabuľka zjednodušenej metódy overovania popisuje zistenia v oblasti hodnotenia nesúladu 
dodržiavania povinných štandardov prístupnosti webových sídel na základe manuálnej formy overovania s 
využitím automatizovaných nástrojov podľa vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky 
č. 546/2021 Z. z.

VÝSLEDKY ZJEDNODUŠENEJ METÓDY OVEROVANIA PRÍSTUPNOSTI

prehľad parciálnych výsledkov v jednotlivých segmentoch kritérií úspešnosti WCAG 2.1

Obec Brusno

https://www.brusno.sk/



1 Kritérium úspešnosti: 1.1.1 Úroveň A

Záver hodnotenia: výrazný nesúlad
Počet bodov: 4 Koeficient priority: 3 Penalizácia: 12
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Odkaz:
Popis:

Odkaz:

Pravidlo 1.1 Textové alternatívy
Základná charakteristika: Pre každý netextový obsah sa poskytnú textové alternatívy, a to tak, aby ho podľa 
potreby bolo možné zmeniť na iné formy, ktoré ľudia potrebujú, ako napr. zväčšené písmo, Braillovo písmo, 
reč, symboly alebo zjednodušený jazyk.

Netextový obsah

Vnímateľný

https://www.brusno.sk/
Alternatívny text má popisovať účel obrázku a keďže je hypertextovým odkazom je 
vhodnejšie popísať cieľ prepojenia, napríklad v znení "Domovská stránka Obec 
Brusno" a podobne.

2

https://www.brusno.sk/?lsvrgallery=obec
Obrázky, ktoré sú hypertextovým odkazom musia mať definovaný alternatívny text. 
V prípade použitia čítača obrazovky je interpretované znenie hypertextového 
odkazu v jeho konkrétnom znení ako napríklad "https://www.brusno.sk/wp-
content/uploads/2017/07/p.0001-2.jpg".

https://www.brusno.sk/?lsvrgallery=obec4

3



Popis:

Popis kritéria:
Každý netextový obsah, ktorý je poskytnutý používateľovi, má textovú alternatívu, ktorá slúži rovnakému 
účelu, s výnimkou situácií uvedených nižšie.
• Ovládacie prvky a prvky reagujúce na vstup používateľa: Ak je netextovým obsahom ovládací prvok alebo 
prvok reagujúci na vstup používateľa, má mať tento prvok názov, ktorý opisuje jeho účel (ďalšie požiadavky 
pre ovládacie prvky a obsah, ktorý reaguje na vstup používateľa nájdete v Kritériu úspešnosti 4.1.2).
• Dynamické multimediálne prvky: Ak je netextový obsah dynamický multimediálny prvok, jeho textové 
alternatívy poskytujú aspoň jeho opisnú identifikáciu (ďalšie požiadavky pre multimediálny obsah nájdete v 
Pravidle 1.2).
• Test: Ak je netextovým obsahom test alebo cvičenie, ktoré by nebolo funkčné, keby bolo prezentované v 
textovej podobe, textová alternatíva poskytuje aspoň opisnú identifikáciu netextového obsahu.
• Vnem: Ak je netextový obsah primárne určený na vytvorenie určitej zmyslovej skúsenosti, textové 
alternatívy poskytujú prinajmenšom opisnú identifikáciu netextového obsahu.
• CAPTCHA: Ak je účelom netextového obsahu potvrdenie, že k obsahu pristupuje človek a nie počítač, 
poskytujú sa textové alternatívy, ktoré identifikujú a opisujú účel daného netextového obsahu, a poskytujú 
sa alternatívne formy CAPTCHA, ktoré využívajú výstupy pre rôzne druhy zmyslového vnímania s cieľom 
zabezpečiť prístupnosť pre rôzne druhy zdravotného postihnutia.
• Dekorácie, formátovanie, neviditeľnosť: Ak má netextový obsah iba dekoratívnu povahu t. j. používa sa 
iba na vizuálne formátovanie, prípadne nie je pre používateľov viditeľný, je implementovaný takým 
spôsobom, aby mohla asistenčná technológia takýto obsah bez problémov ignorovať. 

4

Obrázok, ktorý je zároveň hypertextovým odkazom nemá definovaný alternatívny 
text, ktorý by poskytoval informácie o účele odkazu. 



2 Kritérium úspešnosti: 1.2.1 Úroveň A

Záver hodnotenia: neaplikované

Počet bodov: X Koeficient priority: 1 Penalizácia: neaplikuje sa

ID Špecifikácia a znázornenie zistení:
Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.2 Dynamické multimediálne prvky
Základná charakteristika: Pre dynamické multimediálne prvky sa poskytujú alternatívy.

Popis kritéria:
V prípade vopred nahratých médií typu samostatný zvukový záznam a samostatný video záznam platí 
nasledovné, s výnimkou prípadov, keď je zvukový alebo video záznam mediálnou alternatívou pre text a je 
tak jasne označený:
• samostatný vopred nahratý zvukový záznam: poskytuje sa taká alternatíva pre médiá založené na čase, 
ktorá obsahuje ekvivalentné informácie o samostatnom vopred nahratom zvukovom zázname,
• samostatný vopred nahratý video záznam: pre samostatný vopred nahratý video záznam sa poskytuje 
alternatívna informácia alebo zvuková stopa dynamického multimediálneho prvku, ktorá obsahuje 
informácie ekvivalentné obsahu vo vopred nahratom video zázname. 

Samostatný zvukový a samostatný video záznam (nahratý vopred)

1

Vnímateľný

1



3 Kritérium úspešnosti: 1.2.2 Úroveň A

Záver hodnotenia: neaplikované
Počet bodov: X Koeficient priority: 1 Penalizácia: neaplikuje sa
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.2 Dynamické multimediálne prvky
Základná charakteristika: Pre dynamické multimediálne prvky sa poskytujú alternatívy.

Popis kritéria:
Pre každý vopred nahratý zvukový záznam sa v synchronizovaných médiách poskytujú titulky, okrem 
prípadov, keď je médium mediálnou alternatívou pre text a je tak jasne označené.

1

Titulky (pre médiá nahraté vopred)

Vnímateľný

1



4 Kritérium úspešnosti: 1.2.3 Úroveň A

Záver hodnotenia: neaplikované
Počet bodov: X Koeficient priority: 1 Penalizácia: neaplikuje sa
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.2 Dynamické multimediálne prvky
Základná charakteristika: Pre dynamické multimediálne prvky sa poskytujú alternatívy.

Popis kritéria:
Pre synchronizované médiá sa poskytuje ku vopred nahratému videozáznamu alternatíva pre médiá 
založené na čase alebo audio komentár, okrem prípadov, keď je médium mediálnou alternatívou pre text a 
je tak jasne označené. 

1

Audio komentár alebo alternatívne médium (pre médiá nahraté vopred)

Vnímateľný

1



5 Kritérium úspešnosti: 1.2.4 Úroveň AA

Záver hodnotenia: neaplikované
Počet bodov: X Koeficient priority: 1 Penalizácia: neaplikuje sa
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.2 Dynamické multimediálne prvky
Základná charakteristika: Pre dynamické multimediálne prvky sa poskytujú alternatívy.

Popis kritéria:
Titulky sa v synchronizovaných médiách poskytujú pre celý zvukový obsah vysielaný v priamom prenose.

1

Titulky (pre priamy prenos)

Vnímateľný

1



6 Kritérium úspešnosti: 1.2.5 Úroveň AA

Záver hodnotenia: neaplikované
Počet bodov: X Koeficient priority: 1 Penalizácia: neaplikuje sa
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.2 Dynamické multimediálne prvky
Základná charakteristika: Pre dynamické multimediálne prvky sa poskytujú alternatívy.

Popis kritéria:
Pre každý vopred nahratý video obsah sa v synchronizovaných  médiách poskytuje audio komentár.

1

Audiokomentár (pre médium nahraté vopred)

Vnímateľný

1



7 Kritérium úspešnosti: 1.3.1 Úroveň A

Záver hodnotenia: výrazný nesúlad
Počet bodov: 4 Koeficient priority: 3 Penalizácia: 12
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Odkaz:
Popis:

Odkaz:

Informácie a vzájomné vzťahy

Vnímateľný

1 https://www.brusno.sk/?page_id=1094
Tabuľka nemá definované záhlavie, používateľovi asistenčnej technológie nebudú 
poskytované dôležité informácie o naviazanosti obsahu so záhlavím tabuľky.

https://www.brusno.sk/?page_id=1140
Časti textu, ktoré sú vizuálne zvýraznené ako nadpisy, nie sú tak zdrojovo určené.

2

https://www.brusno.sk/?p=88133

Pravidlo 1.3 Prispôsobiteľný
Základná charakteristika: Vytvára sa obsah, ktorý je možné prezentovať rôznymi spôsobmi (napríklad s 
jednoduchším vzhľadom) bez straty informácií alebo štruktúry.



Popis:

Informácie, štruktúra a vzájomné vzťahy vyjadrované prostredníctvom prezentácie môžu byť odvodené z 
kódu alebo sú k dispozícii v textovej forme.

3

Číselný zoznam nie je v zdrojovom kóde určený a znevýhodneným používateľom nie 
je poskytovaná informácia o vyskytujúcom sa zozname a jeho vlastnostiach (počte 
položiek a pod.). 

Popis kritéria:



8 Kritérium úspešnosti: 1.3.2 Úroveň A

Záver hodnotenia: mierny nesúlad
Počet bodov: 2 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 2
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.3 Prispôsobiteľný
Základná charakteristika: Vytvára sa obsah, ktorý je možné prezentovať rôznymi spôsobmi (napríklad s 
jednoduchším vzhľadom) bez straty informácií alebo štruktúry.

Popis kritéria:
Ak má poradie, v ktorom je prezentovaný obsah vplyv na jeho význam, správne poradie čítania  je možné 
odvodiť z kódu.

1

Zmysluplné poradie

Vnímateľný

1 https://www.brusno.sk/?p=8813
Na zvýraznenie slova sa používajú medzery medzi písmenami, čo spôsobuje, že 
asistenčná technológia neinterpretuje slovo správne. 



9 Kritérium úspešnosti: 1.3.3 Úroveň A

Záver hodnotenia: neaplikované
Počet bodov: X Koeficient priority: 2 Penalizácia: neaplikuje sa
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.3 Prispôsobiteľný
Základná charakteristika: Vytvára sa obsah, ktorý je možné prezentovať rôznymi spôsobmi (napríklad s 
jednoduchším vzhľadom) bez straty informácií alebo štruktúry.

Popis kritéria:
Pokyny poskytované pre správne pochopenie obsahu a prácu s ním nezávisia výhradne od jeho 
charakteristík založených na zmyslovom vnímaní jednotlivých prvkov, ako sú napr. tvar, farba, veľkosť, 
vizuálne umiestnenie, orientácia alebo zvuk.

1

Charakteristiky na základe zmyslového vnemu

Vnímateľný

1



10 Kritérium úspešnosti: 1.3.4 Úroveň AA

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.3 Prispôsobiteľný
Základná charakteristika: Vytvára sa obsah, ktorý je možné prezentovať rôznymi spôsobmi (napríklad s 
jednoduchším vzhľadom) bez straty informácií alebo štruktúry.

Popis kritéria:
Obsah neobmedzuje spôsob svojho zobrazovania alebo manipulácie s ním na jedinú orientáciu zobrazenia, 
ako napríklad na výšku alebo na šírku, pokiaľ nie je konkrétna orientácia zobrazenia nevyhnutná.

1

Orientácia

Vnímateľný

1



11 Kritérium úspešnosti: 1.3.5 Úroveň AA

Záver hodnotenia: mierny nesúlad
Počet bodov: 2 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 2
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.3 Prispôsobiteľný
Základná charakteristika: Vytvára sa obsah, ktorý je možné prezentovať rôznymi spôsobmi (napríklad s 
jednoduchším vzhľadom) bez straty informácií alebo štruktúry.

Popis kritéria:
Účel každého vstupného poľa, ktoré zhromažďuje informácie o používateľovi, má byť odvoditeľný z kódu, 
ak:
 •vstupné pole slúži na účel určený v čas  Účely vstupov pre prvky používateľského rozhrania a
 •sa obsah poskytuje prostredníctvom technológií, ktoré podporujú iden fikáciu očakávaného významu 

vstupných dát formulára.

2

Identifikácia účelu vstupu

Vnímateľný

1 https://www.brusno.sk/
Pre vstupné pole e-mail je vhodné definovať v rámci kódu aj prvok autocomplete, 
ktorý podporuje výber údajov z pamäte prehliadača a tým uľahčuje použitie 
webovej stránky.

https://www.brusno.sk/?page_id=1036
Funkciu automatického vyplnenia údajov z pamäte je možné definovať aj pre meno 
a priezvisko používateľa.

2



12 Kritérium úspešnosti: 1.4.1 Úroveň A

Záver hodnotenia: výrazný nesúlad
Počet bodov: 4 Koeficient priority: 2 Penalizácia: 8
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.4 Rozlíšiteľný
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania 
popredia od pozadia.

Popis kritéria:
Farba sa nepoužíva ako jediný vizuálny prostriedok na poskytovanie informácií, označovanie akcie, 
vyvolávanie reakcie alebo na rozlišovanie vizuálneho prvku.

2

Používanie farieb

Vnímateľný

1 https://www.brusno.sk/
V rámci webového sídla sú hypertextové odkazy odlíšené od okolitého textu iba 
farbou. V prípade hypertextových odkazov je vhodné použiť ďalšiu rozlišovaciu 
vlastnosť, ako napríklad podčiarknutie.

https://www.brusno.sk/?lsvrdocumentcat=verejne-vyhlasky
V rámci webového sídla sú hypertextové odkazy odlíšené od okolitého textu iba 
farbou. V prípade hypertextových odkazov je vhodné použiť ďalšiu rozlišovaciu 
vlastnosť, ako napríklad podčiarknutie.

2



13 Kritérium úspešnosti: 1.4.2 Úroveň A

Záver hodnotenia: neaplikované
Počet bodov: X Koeficient priority: 1 Penalizácia: neaplikuje sa
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.4 Rozlíšiteľný
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania 
popredia od pozadia.

Popis kritéria:
Ak sa akýkoľvek zvuk na webovej stránke prehráva automaticky po dobu viac ako 3 sekúnd, musí byť k 
dispozícii mechanizmus na dočasné alebo úplné zastavenie zvuku alebo na ovládanie hlasitosti zvuku 
nezávisle od úrovne hlasitosti celého systému.

1

Ovládanie zvuku

Vnímateľný

1



14 Kritérium úspešnosti: 1.4.3 Úroveň AA

Záver hodnotenia: výrazný nesúlad
Počet bodov: 4 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 4
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Odkaz:
Popis:

Odkaz:

Kontrast (minimálny)

Vnímateľný

1 https://www.brusno.sk/?lsvrdocumentcat=verejne-vyhlasky
Farba textu nespĺňa kontrastný pomer s pozadím. Namerané hodnoty sú na úrovni 
2,3 : 1. 

https://www.brusno.sk/?lsvrdocumentcat=verejne-vyhlasky
Farba textu nespĺňa kontrastný pomer s pozadím. Namerané hodnoty sú na úrovni 
4,2 : 1. 

2

https://www.brusno.sk/?page_id=44043

Pravidlo 1.4 Rozlíšiteľný
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania 
popredia od pozadia.



Popis:

Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkov má kontrastný pomer najmenej 4,5 : 1, okrem 
nasledujúcich prípadov:
• text písaný veľkým písmom: texty písané veľkým písmom a obrázky takéhoto textu majú kontrastný 
pomer najmenej 3 : 1,
• text ako nie zámerná súčasť prezentácie: požiadavky na kontrast nemusí spĺňať text alebo text vo forme 
obrázkov, ktorý je súčasťou neaktívneho prvku používateľského rozhrania, t. j. ktoré majú výlučne 
dekoračnú funkciu, ktoré nie sú viditeľné pre žiadneho používateľa alebo sú súčasťou obrázka, v ktorom je 
dôležitý iný vizuálny obsah,
• logotypy: text, ktorý je súčasťou loga alebo obchodnej značky, nemusí spĺňať požiadavky na kontrast. 

3

Farba textu nespĺňa kontrastný pomer s pozadím. Namerané hodnoty sú na úrovni 
1,8 : 1. 

Popis kritéria:



15 Kritérium úspešnosti: 1.4.4 Úroveň AA

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.4 Rozlíšiteľný
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania 
popredia od pozadia.

Popis kritéria:
Text, s výnimkou titulkov a textu vo forme obrázkov, je možné zväčšiť bez použitia asistenčných technológií 
až do 200%, a to bez straty obsahu alebo funkčnosti.

1

Zmena veľkosti textu

Vnímateľný

1



16 Kritérium úspešnosti: 1.4.5 Úroveň AA

Záver hodnotenia: výrazný nesúlad
Počet bodov: 4 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 4
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Odkaz:

Popis:

Pravidlo 1.4 Rozlíšiteľný
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania 
popredia od pozadia.

Popis kritéria:
Ak použité technológie umožňujú dosiahnuť vizuálne znázornenie, na sprostredkovanie informácií sa 
odporúča prednostne používať text  namiesto textu vo forme obrázkov, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
• prispôsobiteľný: text vo forme obrázku je možné vizuálne prispôsobiť požiadavkám používateľa,
 •nevyhnutný: na sprostredkovanie informácií je nevyhnutná konkrétna prezentácia textu.

2

Text vo forme obrázkov

Vnímateľný

1 https://www.brusno.sk/?p=8840
Na webovom sídle sa vyskytujú obrázky obsahujúce text, avšak bez alternatívy. 
Zrakovo znevýhodnení používatelia nezískajú zdieľané informácie.

https://www.brusno.sk/wp-content/uploads/2022/01/doc01856120220126134842.pdf

Na webovom sídle sa nachádza skenovaný dokument bez OCR vrstvy. Zrakovo 
znevýhodnení používatelia nezískajú zdieľané informácie.

2



17 Kritérium úspešnosti: 1.4.10 Úroveň AA

Záver hodnotenia: mierny nesúlad
Počet bodov: 2 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 2
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.4 Rozlíšiteľný
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania 
popredia od pozadia.

Popis kritéria:
Obsah má byť prezentovaný bez straty informácií alebo funkcionality a bez nutnosti posúvania obsahu v 
dvoch rozmeroch, a to v rozsahu:
 •ver kálneho posúvania obsahu v šírke zodpovedajúcej 320 CSS pixelov,
 •horizontálneho posúvania obsahu vo výške zodpovedajúcej 256 CSS pixelov.

Uvedené sa netýka častí obsahu, ktoré pre použitie alebo zachovanie významu vyžadujú špecifické 
dvojrozmerné usporiadanie.

1

Zmena usporiadania obsahu

Vnímateľný

1 https://www.brusno.sk/?page_id=1094
Po nastavení vybraných vlastností je nutné posúvanie v horizontálnom aj 
vertikálnom smere.



18 Kritérium úspešnosti: 1.4.11 Úroveň AA

Záver hodnotenia: mierny nesúlad
Počet bodov: 2 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 2
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Odkaz:
Popis:

Odkaz:

Kontrast netextových prvkov

Vnímateľný

1 https://www.brusno.sk
Ohraničenie vstupných polí nespĺňa dostatočný farebný kontrast s pozadím. 
Namerané hodnoty sú na úrovni 1,4 : 1.

https://www.brusno.sk
Ohraničenie tlačidla nespĺňa dostatočný farebný kontrast s pozadím. Namerané 
hodnoty sú na úrovni 1,2 : 1.

2

https://www.brusno.sk3

Pravidlo 1.4 Rozlíšiteľný
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania 
popredia od pozadia.



Popis:

Vizuálne zobrazenie nasledujúcich prvkov má k susednej(-ým) farbe(-ám) kontrastný pomer najmenej 3 : 1:
 •prvky používateľského rozhrania: vizuálne informácie označujúce  prvky používateľského rozhrania a ich 

stavy, s výnimkou neaktívnych prvkov alebo tam, kde vzhľad prvku určuje nástroj používateľa a neupravuje 
ho autor,
 •grafické objekty: časti grafiky, ktoré sú potrebné na pochopenie obsahu, s výnimkou prípadov, keď je 

konkrétne grafické zobrazenie nevyhnutné pre vyjadrenie informácie.

4

Ikony a rovanko šípky v menu, reprezentujúce dodatočný obsah nespĺňajú 
dostatočný kontrastný pomer. Namerané hodnoty sú na úrovni 1,6 : 1.

Popis kritéria:



19 Kritérium úspešnosti: 1.4.12 Úroveň AA

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.4 Rozlíšiteľný
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania 
popredia od pozadia.

Popis kritéria:
Ak sa v obsahu implementovanom pomocou značkovacích jazykov, ktoré podporujú nasledujúce vlastnosti 
štýlu textu, nastavia všetky nasledujúce vlastnosti a súčasne sa nezmení žiadna iná vlastnosť, nedôjde k 
strate obsahu ani funkčnosti:
 •výška riadku (riadkovanie) je minimálne 1,5-násobok veľkos  písma;
 •rozstup medzi odsekmi je minimálne dvojnásobok veľkos  písma;
 •rozstup písmen (medzery medzi znakmi v slovách) je minimálne 0,12-násobok veľkos  písma;
 •rozstup slov je minimálne 0,16-násobok veľkos  písma.

Výnimka: Jazyky a skripty, ktoré nepoužívajú jednu alebo viac z uvedených vlastností štýlu textu v písanom 
texte, sa môžu používať len s vlastnosťami, ktoré existujú pre danú kombináciu jazyka a skriptu.

1

Rozloženie textu

Vnímateľný

1 https://www.brusno.sk/
V prípade nastavenia vybraných vlastností textu nastane určité prekrytie obsahu. 
Uvádzame predovšetkým ako upozornenie, bez zníženia hodnotenia.



20 Kritérium úspešnosti: 1.4.13 Úroveň AA

Záver hodnotenia: mierny nesúlad
Počet bodov: 2 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 2
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 1.4 Rozlíšiteľný
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania 
popredia od pozadia.

Popis kritéria:
Ak zacielenie a následne odsunutie kurzora myši (angl. hover) alebo zamerania pomocou klávesnice (angl. 
focus) spúšťa zobrazenie ďalšieho obsahu, ktorý sa následne skryje, potom platí:
• možnosť odmietnuť: k dispozícii je mechanizmus na odmietnutie dodatočného obsahu bez presunu 
kurzora alebo zamerania pomocou klávesnice, ak dodatočný obsah neinformuje o chybe pri zadávaní vstupu 
alebo nezakryje či nenahradí iný obsah,
• možnosť zobrazenia kurzorom: ak môže zameranie kurzorom spustiť zobrazenie ďalšieho obsahu, potom 
je kurzor možné presunúť na dodatočný obsah bez toho, aby tento obsah zmizol,
• zotrvanie: dodatočný obsah ostáva viditeľný dovtedy, kým sa neodstráni spúšťací prvok vo forme 
zamerania kurzorom alebo klávesnicou, kým ho používateľ neodmietne alebo keď už jeho informácia nie je 
platná.
Výnimka: Ak vizuálne zobrazenie dodatočného obsahu kontroluje prístupový nástroj používateľa a autor ho 
neupravuje. 

1

Obsah pri zameraní myšou alebo klávesnicou

Vnímateľný

1 https://www.brusno.sk/
Podpoložky menu sa zobrazia po zameraní kurzorom, avšak dodatočná ponuka sa 
nedá zatvoriť prostredníctvom klávesnice, napr. klávesom Esc.



21 Kritérium úspešnosti: 2.1.1 Úroveň A

Záver hodnotenia: výrazný nesúlad
Počet bodov: 4 Koeficient priority: 3 Penalizácia: 12
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.1 Prístupnosť z klávesnice
Základná charakteristika: Zabezpečuje sa, aby boli všetky funkcie dostupné z klávesnice.

Popis kritéria:
Všetky funkcie obsahu je možné ovládať prostredníctvom rozhrania klávesnice bez toho, aby bolo potrebné 
konkrétne časovanie stlačenia jednotlivých klávesov, s výnimkou prípadov, keď konkrétna funkcionalita 
vyžaduje vstup, ktorý závisí od trajektórie pohybu používateľa pri zadávaní, nielen od koncových bodov.

1

Ovládateľný

Klávesnica

1 https://www.brusno.sk/
Jednotlivé položky je možné aktivovať prostredníctvom kliknutia, avšak klávesnicou 
nie sú zamerateľné.



22 Kritérium úspešnosti: 2.1.2 Úroveň A

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 2 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.1 Prístupnosť z klávesnice
Základná charakteristika: Zabezpečuje sa, aby boli všetky funkcie dostupné z klávesnice.

Popis kritéria:
Ak je pomocou rozhrania klávesnice možné presunúť zameranie na určitý prvok na stránke, potom sa aj 
odsun zamerania z tohto prvku dá uskutočniť iba pomocou rozhrania klávesnice. Ak je potrebné pre tento 
účel použiť iné klávesy než sú funkčne nepozmenené klávesy so šípkami či tabulátory alebo iné štandardné 
metódy pre prechod z daného prvku, používateľ je o tomto spôsobe presunu zamerania poučený.

1

Ovládateľný

Žiadna pasca na klávesy

1



23 Kritérium úspešnosti: 2.1.4 Úroveň A

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.1 Prístupnosť z klávesnice
Základná charakteristika: Zabezpečuje sa, aby boli všetky funkcie dostupné z klávesnice.

Popis kritéria:
Ak je klávesová skratka implementovaná takým spôsobom, že využíva písmeno (vrátane veľkých a malých 
písmen), interpunkčné znamienko, číslicu alebo znak predstavujúci symbol, potom platí aspoň jedna z 
nasledujúcich možností:
• možnosť vypnúť: k dispozícii je mechanizmus na vypnutie takejto skratky,
• premapovanie: k dispozícii je mechanizmus na premapovanie skratky tak, aby bolo možné použiť jeden 
alebo viac klávesov, ktoré pri stlačení nezobrazujú znaky (napr. Ctrl, Alt),
• aktívna len pri zameraní: klávesová skratka pre prvok používateľského rozhrania je aktívna len vtedy, keď 
je tento prvok zameraný.

1

Ovládateľný

Jednoznakové klávesové skratky

1



24 Kritérium úspešnosti: 2.2.1 Úroveň A

Záver hodnotenia: neaplikované
Počet bodov: X Koeficient priority: 1 Penalizácia: neaplikuje sa
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.2 Dostatok času
Základná charakteristika: Používateľom sa poskytuje dostatok času na prečítanie a používanie obsahu.

Popis kritéria:
Každý časový limit, ktorý je nastavený obsahom, má spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
• možnosť vypnúť: používateľ môže časový limit vypnúť predtým, než s ním príde do styku; alebo
• možnosť nastaviť: používateľ môže časový limit nastaviť predtým, než s ním príde do styku, a to v rozsahu, 
ktorý predstavuje minimálne desaťnásobok dĺžky predvoleného nastavenia; alebo
• možnosť predĺžiť: používateľ je pred vypršaním časového limitu upozornený a je mu prostredníctvom 
použitia jednoduchého úkonu (napríklad „stlačte medzerník“) poskytnutých  najmenej 20 sekúnd na 
predĺženie časového limitu, pričom takéto predĺženie časového limitu môže uskutočniť aspoň desaťkrát; 
alebo
• výnimka pre reálny čas: časový limit je súčasťou udalosti v reálnom čase (napríklad aukcia) a nie je k nemu 
možná žiadna alternatíva; alebo
• výnimka, keď je časový limit nevyhnutný: časový limit je pre daný úkon nevyhnutný a jeho predĺženie by 
ho znefunkčnilo; alebo
• výnimka 20 hodín: časový limit je dlhší ako 20 hodín.

1

Ovládateľný

Nastaviteľné načasovanie

1



25 Kritérium úspešnosti: 2.2.2 Úroveň A

Záver hodnotenia: neaplikované
Počet bodov: X Koeficient priority: 1 Penalizácia: neaplikuje sa
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.2 Dostatok času
Základná charakteristika: Používateľom sa poskytuje dostatok času na prečítanie a používanie obsahu.

Popis kritéria:
Pre všetky informácie, ktoré sa pohybujú, blikajú, rolujú alebo sa automaticky aktualizujú, platia všetky 
nasledujúce požiadavky:
• presúvanie, blikanie, rolovanie: pre akékoľvek informácie, ktoré sa pohybujú, blikajú alebo sa posúvajú, a 
ktoré (1) sa spúšťajú automaticky, (2) trvajú viac ako päť sekúnd a (3) zobrazujú sa paralelne s iným 
obsahom, existuje mechanizmus, ktorým ich používateľ môže dočasné pozastaviť, zastaviť alebo skryť. 
Výnimkou je prípad, ak sú pohyb, blikanie alebo rolovanie pre danú činnosť nevyhnutné; a
• automatická aktualizácia: pre akékoľvek informácie s automatickou aktualizáciou, ktoré (1) sa spúšťajú 
automaticky a (2) zobrazujú sa paralelne s iným obsahom, existuje mechanizmus, ktorým ich používateľ 
môže dočasne pozastaviť, zastaviť alebo skryť alebo ovládať frekvenciu ich aktualizácie. Výnimkou je prípad, 
ak je automatická aktualizácia pre danú činnosť nevyhnutná.

1

Ovládateľný

Pauza, zastavenie, skrytie

1



26 Kritérium úspešnosti: 2.3.1 Úroveň A

Záver hodnotenia: neaplikované
Počet bodov: X Koeficient priority: 1 Penalizácia: neaplikuje sa
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.3 Záchvaty a fyzické reakcie
Základná charakteristika: Obsah sa nevytvára spôsobom, o ktorom je známe, že spôsobuje záchvaty alebo 
fyzické reakcie.

Popis kritéria:
Webové stránky a mobilné aplikácie nemajú obsahovať žiadne prvky, ktoré by blikali viac ako trikrát za 
sekundu alebo kde by boli záblesky pod prahovými hodnotami pre všeobecný záblesk a červený záblesk.

1

Ovládateľný

Tri bliknutia alebo blikanie pod prahovými hodnotami

1



27 Kritérium úspešnosti: 2.4.1 Úroveň A

Záver hodnotenia: výrazný nesúlad
Počet bodov: 4 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 4
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.4 Jednoduchá navigácia
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom navigáciu, vyhľadávanie obsahu a určovanie toho, kde sa 
nachádzajú.

Popis kritéria:
Používateľ má k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť bloky obsahu, ktoré sa opakovane 
objavujú na viacerých webových stránkach.

1

Ovládateľný

Preskočenie blokov

1 https://www.brusno.sk/
V rámci webového sídla sa nenachádza mechanizmus umožňujúci používateľovi 
preskočiť priamo na hlavný obsah webovej stránky (tzv. prvok skip-link).



28 Kritérium úspešnosti: 2.4.2 Úroveň A

Záver hodnotenia: mierny nesúlad
Počet bodov: 2 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 2
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.4 Jednoduchá navigácia
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom navigáciu, vyhľadávanie obsahu a určovanie toho, kde sa 
nachádzajú.

Popis kritéria:
Webové stránky obsahujú názvy, ktoré popisujú ich tému alebo účel.

1

Ovládateľný

Každá stránka má názov

1 https://www.brusno.sk/wp-content/uploads/2017/07/PHSR_Brusno_2014-2020.pdf
PDF dokument nemá dostatočne popisný názov. Používateľ by mal dostať 
informácie o zdieľaných dokumentoch a názov možno považovať za základný údaj 
dokumentu. Uvedené zistenie sa vyskytuje v rôznych dokumentoch v rámci 
webového sídla. Kontrolované pomocou programu Adobe Acrobat pro.



29 Kritérium úspešnosti: 2.4.3 Úroveň A

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.4 Jednoduchá navigácia
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom navigáciu, vyhľadávanie obsahu a určovanie toho, kde sa 
nachádzajú.

Popis kritéria:
Ak je webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu možné prechádzať sekvenčne a dané poradie ovplyvňuje 
význam alebo funkcionalitu obsahu, potom získavajú zamerateľné prvky zameranie v tom poradí, ktoré 
zachováva význam a funkcionalitu. 

1

Ovládateľný

Poradie prechádzania prvkami

1



30 Kritérium úspešnosti: 2.4.4 Úroveň A

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.4 Jednoduchá navigácia
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom navigáciu, vyhľadávanie obsahu a určovanie toho, kde sa 
nachádzajú.

Popis kritéria:
Účel každého odkazu je odvoditeľný zo samotného textu odkazu alebo z textu odkazu v kombinácii s jeho 
kontextom odvodeným z kódu, okrem prípadov, kedy by bol účel odkazu pre používateľov nejednoznačný 
vo všeobecnosti.

1

Ovládateľný

Účel odkazu (v kontexte)

1



31 Kritérium úspešnosti: 2.4.5 Úroveň AA

Záver hodnotenia: mierny nesúlad
Počet bodov: 2 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 2
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:

Popis:

Pravidlo 2.4 Jednoduchá navigácia
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom navigáciu, vyhľadávanie obsahu a určovanie toho, kde sa 
nachádzajú.

Popis kritéria:
Používateľ má k dispozícii viacero spôsobov, ako môže nájsť webovú stránku v rámci súboru webových 
stránok, s výnimkou prípadov, keď je webová stránka výsledkom alebo krokom určitého procesu.

1

Ovládateľný

Viacero spôsobov

1 https://www.brusno.sk/wp-content/uploads/2017/09/Zabudnute_podoby_Brusna.pdf

PDF dokumenty neobsahujú definované záložky. Vytvorenie záložiek je pre 
používateľa nápomocné, nakoľko zjednodušujú porozumenie obsahu dokumentov a 
vyhľadávanie v nich. Kontrolované nástrojom Tingtum Checker.



32 Kritérium úspešnosti: 2.4.6 Úroveň AA

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 2 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.4 Jednoduchá navigácia
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom navigáciu, vyhľadávanie obsahu a určovanie toho, kde sa 
nachádzajú.

Popis kritéria:
Nadpisy a menovky popisujú tému alebo účel.

1

Ovládateľný

Nadpisy a menovky

1



33 Kritérium úspešnosti: 2.4.7 Úroveň AA

Záver hodnotenia: výrazný nesúlad
Počet bodov: 4 Koeficient priority: 2 Penalizácia: 8
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.4 Jednoduchá navigácia
Základná charakteristika: Uľahčite používateľom navigáciu, vyhľadávanie obsahu a určovanie toho, kde sa 
nachádzajú.

Popis kritéria:
Každé používateľské rozhranie ovládané pomocou klávesnice ponúka režim, v ktorom je indikátor zamerania 
klávesnice viditeľný.

2

Ovládateľný

Viditeľné zameranie

1 https://www.brusno.sk/
Indikátor zamerania klávesnice nie je viditeľný a v rámci zdrojového kódu je 
odstránený.

https://www.brusno.sk/
Na domovskej stránke sa nachádza úvodná fotografia, ktorú je možné prepnúť na 
mapu. V prípade používania klávesnice sú zamerateľné aj tlačidlá mapy pod 
banerom. Asistenčná technológia poskytuje informáciu o zameranej položke, ale 
vidiaci používateľ nemá informácie o zameraných položkách.

2



34 Kritérium úspešnosti: 2.5.1 Úroveň A

Záver hodnotenia: mierny nesúlad
Počet bodov: 2 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 2
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.5 Vstupné metódy
Základná charakteristika: Používateľom sa uľahčuje ovládanie funkcií okrem klávesnice aj inými spôsobmi.

Popis kritéria:
Všetku funkcionalitu, ktorá využíva viacbodové gestá alebo gestá s určitou trajektóriou, je možné ovládať aj 
s jedným ukazovateľom bez gest s trajektóriou, pokiaľ nie je viacbodové gesto alebo gesto s trajektóriou 
nevyhnutné.

1

Ovládateľný

Pohyby ukazovateľa

1 https://www.brusno.sk/
Na webovom sídle za nachádza kaskadové menu, ktoré pri použití vyžaduje určitú 
trajektóriu. Pri vychýlení sa menu zatvorí. Dané riešenie môže spôsobovať problém 
a používateľ po miernom vychýlení trajektórie musí prechádzať jednotlivé položky 
menu od začiatku.



35 Kritérium úspešnosti: 2.5.2 Úroveň A

Záver hodnotenia: neaplikované
Počet bodov: X Koeficient priority: 1 Penalizácia: neaplikuje sa
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.5 Vstupné metódy
Základná charakteristika: Používateľom sa uľahčuje ovládanie funkcií okrem klávesnice aj inými spôsobmi.

Popis kritéria:
Pre funkcionalitu, ktorú je možné ovládať pomocou jedného ukazovateľa, platí aspoň jedna z nasledujúcich 
podmienok:
• žiadna udalosť po stlačení: na vykonanie akejkoľvek časti funkcie sa nepožíva žiadna udalosť po stlačení 
ukazovateľa,
• možnosť zrušiť alebo vrá ť späť: funkcia je dokončená v udalosti po uvoľnení stlačenia, a k dispozícii je 
mechanizmus na prerušenie funkcie pred dokončením alebo na zrušenie funkcie po dokončení,
 •zvrátenie uvoľnením stlačenia: udalosť po uvoľnení stlačenia zvráti akýkoľvek výsledok predchádzajúcej 

udalosti po stlačení.
 •nevyhnutný: dokončenie funkcie v udalosti po stlačení je nevyhnutné. 

1

Ovládateľný

Zrušenie ukazovateľa

1



36 Kritérium úspešnosti: 2.5.3 Úroveň A

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.5 Vstupné metódy
Základná charakteristika: Používateľom sa uľahčuje ovládanie funkcií okrem klávesnice aj inými spôsobmi.

Popis kritéria:
V prvkoch používateľského rozhrania s menovkami (popismi), ktoré obsahujú text alebo text vo forme 
obrázkov, obsahuje názov prvku text, ktorý je zobrazený vizuálne. 

1

Ovládateľný

Popis v názve

1



37 Kritérium úspešnosti: 2.5.4 Úroveň A

Záver hodnotenia: neaplikované
Počet bodov: X Koeficient priority: 1 Penalizácia: neaplikuje sa
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 2.5 Vstupné metódy
Základná charakteristika: Používateľom sa uľahčuje ovládanie funkcií okrem klávesnice aj inými spôsobmi.

Popis kritéria:
Funkcionalita, ktorú je možné ovládať pohybom zariadenia alebo pohybom zo strany používateľa, môže byť 
tiež ovládaná prvkami používateľského rozhrania a reakcia na pohyb môže byť zablokovaná, aby sa zabránilo 
náhodnému spusteniu. Výnimkou sú nasledujúce prípady:
• podporované rozhranie: pohyb sa používa na ovládanie funkcionality prostredníctvom rozhrania pre 
podporu prístupnosti,
• nevyhnutný: pohyb je pre funkciu nevyhnutný a jeho zablokovanie by znemožnilo danú činnosť.

1

Ovládateľný

Aktivácia pohybom

1



38 Kritérium úspešnosti: 3.1.1 Úroveň A

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 3.1 Čitateľný
Základná charakteristika: Je nutné zabezpečiť, aby bol textový obsah čitateľný a zrozumiteľný.

Popis kritéria:
Prednastavený jazyk každej webovej stránky alebo mobilnej aplikácie je možné odvodiť z kódu.

1

Zrozumiteľný

Jazyk stránky

1



39 Kritérium úspešnosti: 3.1.2 Úroveň AA

Záver hodnotenia: mierny nesúlad
Počet bodov: 2 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 2
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 3.1 Čitateľný
Základná charakteristika: Je nutné zabezpečiť, aby bol textový obsah čitateľný a zrozumiteľný.

Popis kritéria:
Jazyk každej pasáže alebo frázy v obsahu môže byť odvodený z kódu. Výnimku tvoria vlastné mená, 
technické pojmy, slová neurčitého jazykového pôvodu a slová alebo frázy, ktoré majú význam v rámci svojho 
najbližšieho textu.

1

Zrozumiteľný

Jazyk jednotlivých častí

1 https://www.brusno.sk/
Anglický text, ktorý sa nachádza na slovenskej verzii webového sídla, nemá zdrojovo 
určený správny jazyk. Asistenčná technológia nedokáže správne slová interpretovať, 
čo môže spôsobiť nezrozumiteľnosť textu. 



40 Kritérium úspešnosti: 3.2.1 Úroveň A

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 3.2 Predvídateľný
Základná charakteristika: Je nutné zabezpečiť, aby boli vzhľad a ovládanie webových stránok predvídateľné.

Popis kritéria:
Zameranie prvku používateľského rozhrania nespôsobuje zmenu kontextu.

1

Zrozumiteľný

Zameranie

1



41 Kritérium úspešnosti: 3.2.2 Úroveň A

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 3.2 Predvídateľný
Základná charakteristika: Je nutné zabezpečiť, aby boli vzhľad a ovládanie webových stránok predvídateľné.

Popis kritéria:
Ak nebol používateľ vopred informovaný o zmene pred použitím prvku používateľského rozhrania, zmena 
nastavenia tohto prvku nespôsobí automatickú zmenu kontextu.

1

Zrozumiteľný

Vstup používateľa

1



42 Kritérium úspešnosti: 3.2.3 Úroveň AA

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 3.2 Predvídateľný
Základná charakteristika: Je nutné zabezpečiť, aby boli vzhľad a ovládanie webových stránok predvídateľné.

Popis kritéria:
Ak zmenu zobrazenia nevykoná používateľ, navigačné mechanizmy, ktoré sa v rámci súboru webových 
stránok opakujú na viacerých webových stránkach  sa pri každom zobrazení vyskytujú v rovnakom 
relatívnom poradí.

1

Zrozumiteľný

Konzistentná navigácia

1



43 Kritérium úspešnosti: 3.2.4 Úroveň AA

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 3.2 Predvídateľný
Základná charakteristika: Je nutné zabezpečiť, aby boli vzhľad a ovládanie webových stránok predvídateľné.

Popis kritéria:
Prvky, ktoré majú v rámci súboru webových stránok rovnakú funkciu, sa označujú jednotne.

1

Zrozumiteľný

Konzistentná identifikácia

1



44 Kritérium úspešnosti: 3.3.1 Úroveň A

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 3.3 Pomoc pri zadávaní vstupu
Základná charakteristika: Je potrebné pomôcť používateľom vyhnúť sa chybám a opraviť ich.

Popis kritéria:
Ak sa automaticky zistí chyba pri zadávaní vstupu, chybná položka sa označí a chyba sa používateľovi popíše 
v texte.

1

Zrozumiteľný

Identifikácia chýb

1



45 Kritérium úspešnosti: 3.3.2 Úroveň A

Záver hodnotenia: mierny nesúlad
Počet bodov: 2 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 2
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 3.3 Pomoc pri zadávaní vstupu
Základná charakteristika: Je potrebné pomôcť používateľom vyhnúť sa chybám a opraviť ich.

Popis kritéria:
Ak sa vyžaduje vstup od používateľa, poskytnú sa mu menovky alebo pokyny.

2

Zrozumiteľný

Menovky alebo pokyny

1 https://www.brusno.sk/
Vo formulári sú povinné polia označené hviezdičkou, význam zástupného symbolu 
však nie je pred formulárom vysvetlený. 



46 Kritérium úspešnosti: 3.3.3 Úroveň AA

Záver hodnotenia: mierny nesúlad
Počet bodov: 2 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 2
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 3.3 Pomoc pri zadávaní vstupu
Základná charakteristika: Je potrebné pomôcť používateľom vyhnúť sa chybám a opraviť ich.

Popis kritéria:
Ak sa automaticky zistí chyba pri zadávaní a sú známe návrhy na jej opravu, tieto návrhy sa poskytnú 
používateľovi. Výnimku tvoria prípady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo účel obsahu.

1

Zrozumiteľný

Návrh na opravu chyby

1 https://www.brusno.sk/
Formulár nemá definované vhodné chybové správy. Odporúča sa jasne definovať, 
kde nastala chyba a poskytnúť návrh na korekciu, ako napríklad "e-mail neobsahuje 
znak @" a podobne. 



47 Kritérium úspešnosti: 3.3.4 Úroveň AA

Záver hodnotenia: neaplikované
Počet bodov: X Koeficient priority: 1 Penalizácia: neaplikuje sa
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 3.3 Pomoc pri zadávaní vstupu
Základná charakteristika: Je potrebné pomôcť používateľom vyhnúť sa chybám a opraviť ich.

Popis kritéria:
V prípade webových stránok alebo mobilných aplikácií,  ktorých používanie vedie k právnym záväzkom alebo 
finančným transakciám, webových stránok ktoré umožňujú úpravu alebo odstránenie údajov 
kontrolovateľných používateľom v systémoch na uchovávanie dát, alebo ktoré umožňujú odosielanie 
odpovedí používateľov na testové otázky, platí aspoň jedna z týchto podmienok:
• zrušiteľnosť: úkony používateľa je možné vrátiť späť,
• kontrola: v údajoch zadaných používateľom sa skontrolujú možné chyby a používateľovi je poskytnutá 
možnosť na ich opravu,
• potvrdenie: pred definitívnym odoslaním údajov je k dispozícii mechanizmus na ich kontrolu, potvrdenie a 
opravu.

1

Zrozumiteľný

Predchádzanie chybám (právne, finančné, dátové)

1



48 Kritérium úspešnosti: 4.1.1 Úroveň A

Záver hodnotenia: výrazný nesúlad
Počet bodov: 4 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 4
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 4.1 Kompatibilný
Základná charakteristika: Účelom je maximalizovať kompatibilitu so súčasnými a budúcimi nástrojmi 
používateľa, vrátane asistenčných technológií.

Popis kritéria:
Prvky obsahu, ktoré sú vložené prostredníctvom značkovacieho jazyka, majú úplné značky pre začiatok aj 
koniec, sú vnorené v súlade so svojimi špecifikáciami, neobsahujú duplicitné atribúty a všetky hodnoty id sú 
jedinečné, s výnimkou prípadov, keď špecifikácie takúto funkčnosť umožňujú.

1

Robustný

Syntaktická analýza

1 https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.brusno.sk%2F
Prostredníctvom validátora - validator.w3.org, v rámci kódu webovej stránky bolo 
zistených 44 závažných syntaktických chýb a 57 upozornení. Vyskytujú sa chyby o 
nesprávnom uzatvorení prvkov, nesprávnom vnorení a duplikovanom ID.



49 Kritérium úspešnosti: 4.1.2 Úroveň A

Záver hodnotenia: mierny nesúlad
Počet bodov: 2 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 2
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 4.1 Kompatibilný
Základná charakteristika: Účelom je maximalizovať kompatibilitu so súčasnými a budúcimi nástrojmi 
používateľa, vrátane asistenčných technológií.

Popis kritéria:
Pri všetkých prvkoch používateľského rozhrania (ako sú napr. prvky formulára, odkazy alebo prvky 
generované skriptami) je možné odvodiť z kódu  ich názov a rolu. Stavy, vlastnosti a hodnoty, ktoré môžu 
byť nastavené používateľom, sa dajú nastaviť v kóde a hlásenia o týchto zmenách sú dostupné pre nástroje 
používateľa, vrátane asistenčných technológií.

1

Robustný

Názov, rola, hodnota

1 https://www.brusno.sk/
Menu obsahuje podpoložky, ale používateľ čítača obrazovky nie je informovaný o 
dodatočnej ponuke.



50 Kritérium úspešnosti: 4.1.3 Úroveň AA

Záver hodnotenia: bez zistenia nesúladu
Počet bodov: 0 Koeficient priority: 1 Penalizácia: 0
ID Špecifikácia a znázornenie zistení:

Odkaz:
Popis:

Pravidlo 4.1 Kompatibilný
Základná charakteristika: Účelom je maximalizovať kompatibilitu so súčasnými a budúcimi nástrojmi 
používateľa, vrátane asistenčných technológií.

Popis kritéria:
Stavové správy môžu byť v obsahu vloženom prostredníctvom značkovacích jazykov odvodené z kódu 
pomocou roly alebo vlastností tak, aby mohli byť používateľovi prezentované prostredníctvom asistenčných 
technológií bez potreby zamerania.

1

Robustný

Stavové správy

1


