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Nevidiaci a slabozrakí ľudia budú aj tento rok 

zdokonaľovať svoje počítačové zručnosti  
na počítačovom tábore reSET 

 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska usporiada v dňoch 22. - 27. augusta 
2011 už tretí ročník mládežníckeho počítačového tábora pre nevidiacich 
a slabozrakých ľudí s názvom reSET. 
 
Tábora sa zúčastnia nevidiaci a slabozrakí ľudia, ktorí majú záujem o informačné 
technológie a chcú sa zdokonaliť vo svojich zručnostiach. Ťažiskom tábora budú 
workshopy, ktoré sa uskutočnia pod dohľadom skúsených inštruktorov.  
Náplňou workshopov sú témy ako Základy tvorby internetových stránok, Word 
s jawsom, Dropbox - zdielanie a zálohovanie v cloude (na internete), Oboznámenie 
sa s operačným systémom Vinux - špeciálnou distribúciou Linuxu pre zrakovo 
postihnutých, Android - prístupnosť mobilnej platformy Android ako aj veľa ďalších.  
 
„Zaujímavosťou tohto ročníka je workshop s názvom „Chcem prácu, ako ďalej?“ 
zameraný na zamestnateľnosť nevidiacich a slabozrakých ľudí. Lektori prevedú 
účastníkov témami, ktoré majú za úlohu pripraviť nevidiaceho a slabozrakého 
človeka na uchádzanie sa o pracovné ponuku“, priblížil tému dôležitého workshopu 
organizátor tábora, Peter Teplický. 
 
Počítačového tábora sa tento rok zúčastní 20 nevidiacich a slabozrakých účastníkov, 
2 sprievodcovia, 3 dobrovoľníci a 5 lektorov. 

Zaujímavé workshopy, príjemné prostredie hotela Magura v Ždiari ako aj 
voľnočasové aktivity dávajú účastníkom a organizátorom prísľub naplno a efektívne 

využitého týždňa. 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 4700 členov 
združených v 68 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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