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ReSET – počítačový tábor pre zrakovo postihnutých 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska usporiada v dňoch 16. – 21. augusta 
2010 už druhý ročník mládežníckeho počítačového tábora pre zrakovo postihnutých 
s názvom reSET. 
 
Počítačového tábora sa zúčastnia zrakovo postihnutí mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú 
o informačné technológie. Tento rok sa tábora zúčastní 21 nevidiacich 
a slabozrakých účastníkov, 3 sprievodcov a 6 dobrovoľníkov. 
 
„Ťažiskom táborových aktivít budú počítačové workshopy, na ktorých si účastníci 
tábora budú môcť vyskúšať prácu s novými informačnými technológiami a získať 
nové poznatky a skúsenosti,“ pribliţuje Peter Teplický, koordinátor tábora.  
 
Workshopy budú prebiehať pod dohľadom skúsených inštruktorov, ktorí prevedú 
účastníkov témami:  

o Úvod do tvorby webových stránok 
o CMS systém Drupal 
o Portable zariadenia a ich prístupnosť  
o Sociálne siete 
o Výber uţitočných portable aplikácií  
o Digitálne spracovanie zvuku  
o GPS a jeho vyuţitie pre ZP  
o NVDA (čítač obrazovky)  
o Spracovanie textu 
o Prepájanie vzdialených počítačov 
o Šifrovanie v praxi 

 
Účastníci tábora budú rozdelení do skupín podľa skúseností s prácou s počítačom a 
asistenčnými technológiami. 
Tábor okrem workshopov ponúka aj rôzne voľno časové aktivity. „Minulý rok som 
išiel do tábora s očakávaním, že sa niečo nové naučím. Workshopy moje očakávania 
naplnili, práca s počítačom či už pre vidiacich alebo nevidiacich zvyšuje možnosti pri 
štúdiu a na trhu práce. Okrem toho som v tomto tábore stretol nových ľudí, 
respektíve som stretol tých, ktorých som dlho nevidel. Je veľmi dobré, že na Resete 
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sa účastníci neučia len od lektorov, ale učia sa navzájom, jeden od druhého. Minulý 
rok sme okrem prednášok mali aj vychádzky a previezli sme sa aj na voze so 
záprahom.“, spomína na minulý ročník účastník tábora Ondrej Rosík. 
 
Tábor sa uskutoční v hoteli Magura situovanom v dedine Ţdiar.  
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske zdruţenie, ktoré zdruţuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 500 členov 
zdruţených v 69 základných organizáciách. Svoje sluţby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo 
postihnutým ľuďom v kaţdom kraji Slovenska. 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie svojho 
zaloţenia. 
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