Vyhlásenie o prístupnosti
Moovit verí, že je nanajvýš dôležité, aby bola ich služba prístupná všetkým.
Úpravy boli vykonané na webových stránkach v súlade s orgánmi verejného
sektora (webové stránky a mobilné aplikácie) (č. 2) predpisy o prístupnosti 2018
a pokyny W3C pre prístup k webovému obsahu 2.1, úroveň AA.

Úpravy prístupnosti zahŕňajú:
Úpravy pre užívateľov klávesnice:
Všetka funkčnosť obsahu webových stránok možno ovládať pomocou rozhrania
klávesnice nasledujúcim spôsobom: kliknutím na kláves Tab sa presuniete na
ďalší odkaz a kliknutím na Enter sa otvorí odkaz. Kliknutím na Shift-Tab sa
dostanete na predchádzajúcu odkaz.
Vo vyhľadávacích poliach s automatickým dokončením sa kliknutím na Tab na
vyhľadávacom poli dostanete na začiatok zoznamu automatického
dokončovania. Kliknutím na tlačidlá hore / dole sa pohybujte medzi možnosťami
a stlačením klávesu Enter vyberte možnosť pred sebou.
Preskočenie do rôznych oblastí na stránke a na webe
To pomôže užívateľom klávesnice a zrakovo postihnutým ľuďom. V hornej časti
každej stránky je odkaz s názvom „Prejsť na hlavný obsah“ a kliknutím na Enter
sa dostanete priamo k hlavnému obsahu stránky.

Úpravy pre zrakovo postihnutých užívateľov
● Farby vysokého kontrastu pre zlepšenie čitateľnosti obsahu
● Priblíženie a oddialenie stránky pomocou možnosti priblíženia v
prehliadači. Súčasným kliknutím na Ctrl / Cmd a plus (+) sa stránka priblíži
(niekoľkokrát to urobte, kým nedosiahnete požadovanej veľkosti). Kliknite
na Ctrl / Cm a mínus (-) pre opačný efekt.
● Zväčšite veľkosť písma pomocou predvolieb prehliadača alebo OS:
○ Chrome: Nastavení => Vzhľad => Veľkosť písma
○ Firefox: Možnosti => Jazyk a vzhľad => Predvolené písmo =>
Veľkosť
○ iPhone: Nastavení => Prístupnosť => Displej a veľkosť textu =>
Väčší text

Prevencia zábleskov a animácie
Web používa animáciu na zobrazovanie prichádzajúcich v reálnom čase.
Používatelia, ktorí chcú deaktivovať záblesky, môžu zmeniť nastavenie OS:
● Windows: Vypnite Zobraziť animácie v Nastavení => Uľahčenie prístupu
=> Displej
● Macintosh a iPhone: V ponuke Nastavenia vyberte položku Obmedziť
pohyb => Uľahčenie
● Android: Kliknite na Odstrániť animácie v Nastavení => Uľahčenie
Úpravy pre užívateľov s čítačkami
Web je plne prístupný používateľom s čítačkami, ako to zahŕňa
● Názvy
● Alternatívne texty pre obrázky
● Samostatné sekcie pre navigáciu a obsah a možnosť preskakovania medzi
nimi
● Využitie ARIA k zlepšeniu schopností čítačky obrazovky

O Prehláseniu o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo napísané 18. júna 2020 po tom, čo bol web testovaný v
prehliadačoch Chrome (web a telefón), Firefox (web) a Safari (iPhone). Web bol
tiež testovaný pomocou čítačky obrazovky JAWS pre Windows v prehliadači
Chrome. Všetky nové stránky sú tiež pravidelne testované.
Kontaktujte nás ohľadom dostupnosti
Moovit pravidelne pracuje na zlepšení dostupnosti webu, takže ak máte nejaké
pripomienky alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať na adrese
https://moovit.com/contact-us/. Pridajte odkaz na odkazovanú stránku a svoje
kontaktné údaje.

