
 

        

 

PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Šulekova 2, 811 06 Bratislava, tel.: +421 2 3222 2260, e-mail: info@proebiz.com 
IČO: 36694207, DIČ: 2022277576, IČ DPH: SK2022277576, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel Po, vložka č. 1687/B, 

 

 

Prehlásenie o prístupnosti   
 
   
 

Úvod 
Webové stránky elektronického systému JOSEPHINE (ďalej len „systém“) boli vytvorené v súlade so zákonom 
č.  95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi 
v rozsahu podmienok podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/2102 zo dňa 26.10.2016 o 
prístupnosti internetových stránok a mobilných aplikácií.  
 

Internetová stránka 
Toto prehlásenie sa vzťahuje na internetovú stránku https://josephine.proebiz.com 
 

Technické nároky systému 
Minimálne nároky na hardware a software splňuje štandardný kancelársky počítač alebo notebook s bežne 
dostupným systémovým vybavením a s pripojením do siete internet. 
Pro bezproblémovú účasť v systéme je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z webových prehliadačov 
Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome) alebo 
Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge). 
 
V prípade elektronického predkladania ponúk a elektronickej komunikácie vo verejných obstarávaniach, pre 
ktoré systém vyžaduje použitie elektronického podpisu, je nutné mať v počítači nainštalovanú komponentu 
I.CA PKIServiceHost a príslušné doplnky pre webové prehliadače Mozilla Firefox, Google Chrome a Microsoft 
Edge. Detaily inštalácie a odkazy na stiahnutie komponenty a príslušných doplnkov nájdete na 
odkaze https://josephine.proebiz.com/sk/test-podpis. 
 

Povolené formáty súborov   
Formáty súborov určených k nahrávaniu (upload) nie je v systéme odbmedzený.   
 

Užívateľská podpora a kontakt 
Užívateľská podpora systému je dostupná v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod. na telefónnom čísle 
+421 220 255 999. 
 
V prípade elektronickej komunikácie je možné využiť kontakty https://proebiz.com/sk/podpora alebo 
houston@proebiz.com. 
 
Pre poštovú komunikáciu je korešpondenčná adresu sídla spoločnosti PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka 
podniku zahraničnej osoby, Šulekova 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika.  
 

Vynucovacie konanie 
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu 
verejného sektora zaslané v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2016/2012 sa môžete obrátiť v rámci 
vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk. 
 

Vypracovanie prehlásenia o prístupnosti 
Prehlásenie o prístupnosti bolo vypracované dňa 1.11.2021. K posúdeniu súladu tohto prehlásenia 
s platnou legislatívou bolo použité vlastné posúdenie. 


