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Vyhlásenie o prístupnosti

Správca obsahu:
© Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach [1]
Ipeľská 1, 040 11 Košice, SR [2]
Správca obsahu webového sídla (Webmaster):
informatik@ruvzke.sk [3], 055/7860 121
Napísať odkaz administrátorovi webového sídla [4]

Technický prevádzkovateľ:
ANTIK Telecom s.r.o. [5]
Čárskeho 10, 040 01 Košice, SR
Riešenie porúch a technická podpora:
hosting@antik.sk [6], 055/30 12345 (24 hodín denne)

Vyhlásenie o prístupnosti:
Webové sídlo https://www.ruvzke.sk [1] spĺňa základné štandardy pre tvorbu prístupných webových
stránok dané Výnosom č. 55/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy [7], a v znení Výnosu č. 137/2015 Z. z. a s ním súvisiacimi
prílohami podľa § 13 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie a
ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové
prehliadače, hlasové čítačky a pod.) s dostatočným kontrastom pre znevýhodnených občanov osoby so špecifickými potrebami s prihliadnutím na odporúčania Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska - Blind Friendly Web [8].
Farba textu a pozadí sú navrhnuté s prihliadnutím na dostatočný kontrast. Text by mal byť dobre
čitateľný aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie
textového obsahu.
Pre ľahšiu čitateľnosť týchto internetových stránok je k dispozícií aj Textová verzia [9].

Prezeranie tohto webového sídla Vašim internetovým klientom (prehliadačom) je bezpečné.
Komunikácia so serverom je šifrovaná prostredníctvom protokolu na zabezpečenie SSL.

Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C [10]. Štruktúra layoutu a obsahu je
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vytvorená štrukturálnym najnovším štandardom HTML5. Vizuálna prezentácia je tvorená pomocou
kaskádových štýlov CSS nezávisle od obsahu, vďaka tomu je zobrazovanie možné aj na ďalších
výstupných zariadeniach. Taktiež je webové sídlo pravidelne validované službou WCAG 2.0 [11] na
pravidlá prístupnosti webu.

Validačné nástroje:

W3C HTML validator [12]

W3C CSS validator [13]

W3C WCAG validator [14]
AChecker WCAG validator [15]

Použitím najnovších technológií HTML (v5) a CSS (v3) má webové sídlo responzívny webdesign vyhodnocuje parametre zobrazovacieho zariadenia a následne mu prispôsobuje dizajn a zobrazenie
webovej stránky. Dokáže sa prispôsobiť rôznym veľkostiam a rozlíšeniam displejov zariadení
(smartphone, tablet, netbook, monitor).

Pre správne zobrazenie, fungovanie a zároveň bezpečnejšie prehliadanie, odporúčame používať
aktualizované verzie internetových prehliadačov.
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Test vhodnosti pre mobilné zariadenia [16]

Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s
miernym obmedzením aj pri JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho
obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových
prehliadačov. Grafické spracovanie je optimalizované a testované pre rozlíšenia: 1920x1080,
1440x900, 1280x960, 1280x720 a 640x360/360x640 bodov s farebnou škálou 24-bit.
Odkazy
[1] https://www.ruvzke.sk
[2] https://www.ruvzke.sk/mapa-ipelska
[3] mailto:informatik@ruvzke.sk
[4] https://www.ruvzke.sk/websidlo
[5] http://www.antik.sk/
[6] mailto:hosting@antik.sk
[7] http://www.informatizacia.sk/
[8] http://www.unss.sk/
[9] https://www.ruvzke.sk/sk/%3Ftheme%3Dseven
[10] https://www.w3.org/
[11] https://www.w3.org/TR/WCAG20
[12] https://validator.w3.org/check?uri=https://www.ruvzke.sk/sk/printpdf/2
[13] https://jigsaw.w3.org/cssvalidator/validator?profile=css3&amp;uri=https://www.ruvzke.sk/sk/printpdf/2
[14] https://www.w3.org/WAI/WCAG2AA-Conformance
[15] https://achecker.ca/checker/
[16] https://search.google.com/test/mobile-friendly?url=https://www.ruvzke.sk
[17] https://www.ruvzke.sk/sk/javascript%3Avoid%280%29%3B
[18] https://www.ruvzke.sk/cookies
[19] https://www.ruvzke.sk/gdpr
[20] http://www.w3.org/
[21] https://www.ruvzke.sk/user/login
[22] http://sk.wikipedia.org/wiki/QR_k%C3%B3d
[23] https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/images/qrcode-contact.png

Strana 3 z 3

