
 
 

 
 

 
 

Náš záväzok týkajúci 
sa dostupnosti pre 
všetkých 
Našou zásadou je zabezpečiť, aby informácie, ktoré 
ponúkajú webové sídla a mobilné aplikácie našej 
spoločnosti, mohlo naplno využívať čo najširšie publikum 
vrátane ľudí so zdravotným postihnutím. 
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Webové sídla našej spoločnosti a mobilné aplikácie sa snažia spĺňať kritériá úrovní A a AA a požiadavky na zhodu Pravidiel pre prístupnosť webového obsahu, 
verzia 2.1 (WCAG), ako ich zverejnili konzorcium World Wide Web Consortium (W3C) a iniciatíva Web Accessibility Initiative (WAI). 

— Tieto zásady distribuujeme a poskytujeme školenie našim pracovníkom vrátane tých, ktorí navrhujú, vyvíjajú, udržiavajú, spravujú alebo inak nesú 
zodpovednosť za obsah a formát webových sídel našej spoločnosti a mobilných aplikácií. 

— Pravidelne vykonávame testovanie prístupnosti webových sídel našej spoločnosti a mobilných aplikácií. 

— Pravidelne hodnotíme a kontrolujeme webové sídla našej spoločnosti a mobilné aplikácie, aby sme zabezpečili prístup pre osoby so zdravotným postihnutím. 
Vrátane osôb, ktoré okrem iného: 

— používajú čítačky obrazovky alebo interaktívny hlasový softvér, 

— používajú klávesnicu iba alebo prevažne na zadávanie údajov a navigáciu na webových sídlach, 

— používajú výstupné zariadenia v Braillovom písme, 

— používajú klávesnicu na obrazovke, 

— používajú softvér na zväčšenie textu, 

— vyžadujú možnosť upraviť veľkosť a/alebo farbu písma na zobrazenie webových sídel, 

— na prístup k videoobsahu vyžadujú zvukový popis, 

— na prístup k zvukovým a obrazovým materiálom vyžadujú titulky. 

— Vymenovali sme tím vedúcich pracovníkov pre prístupnosť, ktorí majú znalosti v oblasti prístupnosti, WCAG a sú k dispozícii ako zdroje pre webové sídla našej 
spoločnosti a pre mobilné aplikácie. 

— Oslovili sme spoločnosť eSSENTIAL Accessibility, ktorá sa stala naším partnerom pre digitálnu dostupnosť, aby sme využili ich platformu Accessibility as a 
Service pri hodnotení, náprave a priebežnej údržbe webových sídel a mobilných aplikácií našej spoločnosti. Prostredníctvom tohto partnerstva poskytujeme 
podpornú technológiu pre osoby so zdravotným postihnutím vrátane osôb postihnutých slabozrakosťou a poruchami motoriky. Súčasťou aplikácie, 
zobrazenej prostredníctvom rozpoznateľnej ikony na našich webových sídlach, sú nástroje ako náhrada myši a klávesnice, rozpoznávanie hlasu, podpora reči, 
bezdotyková navigácia a ďalšie. Táto technológia pomáha s navigáciou na webových sídlach a s interakciou a slúži ako nariadená pomôcka a komunikačná 
podpora podľa amerického zákona ADA. 

— Snažíme sa zabezpečiť, aby dodávatelia tretích strán overovali dostupnosť obsahu, ktorý vyvíjajú pre webové sídla našej spoločnosti a mobilné aplikácie. 

— Upozorňujeme, že webové sídla našej spoločnosti a mobilné aplikácie môžu byť prepojené s webovými sídlami tretích strán a s mobilnými aplikáciami, nad 
ktorými nemáme kontrolu a ktoré nie sú s nimi priamo spojené. 

— Aj keď neustále pracujeme na zabezpečení dostupnosti webových sídel našej spoločnosti a mobilných aplikácií, vyzývame návštevníkov, aby nám poskytli 
spätnú väzbu týkajúcu sa zlepšenia dostupnosti. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/
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