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Medzinárodný deň aj nevidiacich detí v bratislavskej ZOO

         
Nevidiaci a slabozrakí ľudia majú na spoznávanie vecí, ľudí, zvierat či okolia o jeden 
zmysel menej. Často im to, čo nemôžu vidieť, nahrádzajú slová, opis. Pokiaľ sa však 
človek už narodí ako nevidiaci, je pre neho veľmi ťažké predstaviť si tvary a farby. 
Jedinou možnosťou nevidiaceho dieťaťa, ako rozoznávať a spoznávať svet okolo 
seba, je prostredníctvom dotykov a vôní. 
 
Takúto príležitosť dala nevidiacim a slabozrakým deťom aj bratislavská Zoologická 
záhrada, ktorá pre ne zorganizovala oslavu Medzinárodného dňa detí. Podujatie sa 
uskutoční 28. mája 2011 v čase od 09:00 do 12:30 hod., v priestoroch ZOO 
Bratislava. 
 
„Cieľom akcie je sprístupniť zoologickú záhradu a všetko čo ponúka aj ľuďom so 
zrakovým postihnutím. Keďže najčastejšie využívaným zmyslom pri návšteve ZOO je 
zrak a títo ľudia ho využívať naplno nemôžu, rozhodli sme vytvoriť im aspoň na jeden 
deň také podmienky, aby si mohli návštevu ZOO vychutnať naplno i oni“, uviedla 
Miloslava Šavelová riaditeľka ZOO Bratislava. 
 
Súčasťou programu bude najmä špeciálne sprevádzanie po pavilóne šeliem 
a pavilóne primátov, ktoré je prispôsobené návštevníkom so zrakovými problémami. 
 
„Sme veľmi radi, že Zoologická záhrada myslela v tento deň aj na nevidiace 
a slabozraké deti. Verím, že akcia sa stretne s obrovským ohlasom, pretože 
nevidiace deti sú takisto zvedavé a radi spoznávajú nové veci, v tomto prípade 
zvieratká. Možnosť si určité druhy aj chytiť je bonusom, ktorý sľubuje pre deti 

Tlačová správa 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
v spolupráci s bratislavskou Zoologickou 

záhradou pripravila pre nevidiace a slabozraké 
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Dotyky prírody v ZOO Bratislava. 
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nezabudnuteľný zážitok“, uzatvára vedúci Krajského strediska ÚNSS Bratislava, 
Marek Hlina. 
 

 
Program Medzinárodného dňa nevidiacich detí v ZOO Bratislava: 
 
Ukážka preparátov 
v areáli ZOO 
Miesto: 5 stanovíšť na trávnatých plochách  
nad tribúnkou pri hornom detskom ihrisku 
Čas: 9.00 – 11.30 
Ukážka veľkých vypreparovaných zvierat  
v Klube ZOO 
Miesto: Klub ZOO v budove pod pavilónom primátov 
Čas: 9.00 – 11.30 
Informačné stanovište  
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Miesto: trávnatá plocha nad tribúnkou pri hornom  
detskom ihrisku 
Čas: 9.00 – 11.30 
Sprevádzanie  
po pavilóne šeliem a pavilóne primátov 
Miesto: Stretávanie so skupinami bude na začiatku pavilónu šeliem pri výbehu 
leopardov cejlónskych 
Čas: 9.00 – 11.30 
Beseda  
s kontaktnými zvieratami 
Miesto: Námestie pri výbehu zebier a žiráf 
Čas: 11.45 – 12.30 
 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 000 členov 
združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo 
postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska.  
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla 7. apríla  1990.  
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