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Ahoj... Vieš, kto som? 

 
„Ahoj... Vieš, kto som?“ je názov krátkeho inštruktážneho filmu o nevidiacich 
a slabozrakých ľuďoch. Film poukazuje na šesť situácií, ktoré realizačný tím 
vybral na základe rozhovorov so samotnými účinkujúcimi.   
 

Každý z nás „vidiacich“ si už určite viackrát kládol otázku, aké to je nevidieť. 
Vedeli by sme sa vzdelávať? Vedeli by sme robiť na počítači? A vedeli by sme 
zvládať každodenne veci, ktoré robíme a neuvedomujeme si to? S takýmito 
a podobnými otázkami sa stretávajú aj sociálni pracovníci, ale aj samotní nevidiaci 
ľudia. Autentickosť filmu dopĺňa fakt, že hercami sú dvaja nevidiaci ľudia a film je 
natočený v bežnom ruchu dňa.  

„Hlavným cieľom filmu je, aby sa vidiaca verejnosť dozvedela viac o živote 
nevidiacich ľudí. Vo filme je poukázané, že ak vidiaci ľudia ovládajú doslova 
drobnosti a správne návyky pri kontakte s nevidiacimi, vzájomný kontakt je 
príjemnejší pre obe strany. Veľmi si cením ochotu nevidiacich hercov zapojiť sa do 
projektu a vlastnými slovami vyjadriť to, ako spoločnosť vníma a pristupuje k zrakovo 
postihnutým“ hodnotí video koordinátorka projektu, Silvia Ondrejičková. 

Film poukazuje na šesť situácií v každodennom živote nevidiacich: 
Cestovanie dopravným prostriedkom, Cesta do miesta určenia, Jedlo v reštaurácii, 
Vybavovanie úradných záležitostí so sprievodcom, Stretnutie sa so známymi na ulici, 
Návšteva kultúrneho podujatia so sprievodcom. 

Dĺžka filmu je 22:30 minút. Film bude distribuovaný na všetky Krajské 
strediská Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, na vysoké školy s odborom 
sociálna práca. Film je voľne stiahnuteľný zo stránky www.unss.sk a trailer k filmu 
nájdete na  http://www.youtube.com/watch?v=g3J5APWC3tU. 
 

Film vznikol s finančnou podporou 
Nadačného fondu Slovak Telekom, a.s. Nadácie Pontis. 

 
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.  
Kontakt: 
Karola Pavlíková, tlačová referentka ÚNSS, Tel.: 02/692 03 429, 0911 469 653 
e-mail: karola.pavlikova@unss.sk, www.unss.sk   
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