Záznam
z 1. stretnutia pracovnej skupiny pre prístupnosť webových
stránok
uskutočneného 6. novembra 2007 na MF SR
Zúčastnení:
Peter Bíro (MF SR), Ivan Masaryk (MŠ SR), Mariana Kureková (MS SR), Vladimír Vrzák
(Únia miest Slovenska), Vojtech Regec (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)

Program zasadnutia:
1. Návrh na úpravu štandardov prístupnosti webových stránok (UNNS).
2. Ostatné.
Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie pracovnej skupiny (ďalej len „PS“) otvoril p. Bíro. Privítal prítomných členov
PS a oboznámil ich s činnosťou, ktorou sa bude skupina zaoberať.
1. Návrh na úpravu Návrh štruktúry dátových štandardov

Členovia PS diskutovali ohľadne aktuálne platných štandardov prístupnosti webových
stránok a ich možnej modifikácii. ÚNNS predložila návrh na úpravu a zosúladenie podľa
českej príručky, ktorá bola vypracovaná v gestorstve MV ČR a zároveň informovala
o ďalších aktivitách v ČR v tejto súvislosti.
V rámci stretnutia bol odsúhlasený návrh na preradenie štandardov, ktoré nespadajú do
úrovne A z platných do odporúčaných a teda plná harmonizácia s WCAG 1.0. Zároveň
bolo navrhnuté rozšírenie štandardov s ohľadom na uvedenú českú príručku a to najmä
doplnením relevantnej metodiky o ďalšie vysvetľujúce informácie.
MS SR videlo ako problematické zmeny webových stránok v roku 2008 najmä vzhľadom
na rozpočet, MF SR však vzhľadom na dobu účinnosti a dĺžku prechodného obdobia
výnosu MDPT SR č. 1706/M-2006 považovalo túto pripomienku za irelevantnú.
Na zváženie bol predložený aj návrh na zadefinovanie štandardu, ktorý bude vyžadovať
uvedenie kontaktu na webmastra webového sídla, najmä s ohľadom na uľahčenie
komunikácie v prípade technických a vecných problémov. ÚNSS v tejto súvislosti
informovala, že takéto pravidlo už v rámci štandardov existuje v susednej ČR.
2. Ostatné

Jednou z diskutovaných tém bol aj nedostatok povedomia tvorcov a zadávateľov
webových stránok o oblasti eAccessibility, ktorý je považovaný za hlavný problém
nízkeho dodržiavania prístupnosti webových stránok.
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V tejto súvislosti bola predbežne dohodnutá účasť MF SR na stretnutí Únie miest
Slovenska, ktorá by sa zaoberala práve touto oblasťou – predpoklad je v 1. kvartáli 2008.
MS SR ďalej informovalo o pilotnom projekte celoeurópskeho E-Justice portálu
a v dohľadnej dobe o harmonizácii slovenských justičných webových stránok so
štandardmi z toho vyplývajúcimi (tieto zahŕňajú aj WCAG 1.0).
MF SR informovalo, že jedným z plánovaných štandardov pre oblasť prístupnosti
webových stránok bude aj návrh štruktúry dizajnu pre webové stránky verejnej správy,
ktorý sa považuje za sémantickú úroveň interoperability a pochopenia a vyhľadávania
obsahu jeho užívateľmi.
Ďalšie stretnutie PS sa predpokladá v polovici januára 2008. MF SR predbežne určilo ako
termín 15.1.2008.
Závery:
1. Zúčastnení členovia pošlú svoj odhad dodržania priority A z WCAG. 1.0 ako pilotné
informácie pre porovnanie postoja tvorcov webových stránok a ich prijímateľov
a tvorbu relevantných metodík.
T: 31.12.2007
2. MF SR v spolupráci s ÚNSS pripraví návrh novelizácie výnosu MDPT SR č. 1706/M2006, časti dva ako aj návrh úpravy súvisiacej metodiky.
T: 31. 12. 2007
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