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ÚNSS pozýva na konferenciu o prístupnosti 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje 24. – 26. novembra 
konferenciu s názvom Prístupnosť písomných dokumentov osobám so 
zrakovým postihnutím. Prostriedok ich spoločenského začleňovania 
a informovanosti.  
 
Konferencia sa bude konať v priestoroch Správy účelových zariadení Ministerstva 
zahraničných vecí SR na Drotárskej ceste v Bratislave. So svojím príspevkom vystúpi 
približne dvadsiatka účastníkov, súčasťou konferencie však budú i workshopy 
zamerané na pravidlá jasnej tlače či prístupnosť elektronických dokumentov. 
Konferenciu otvorí vo štvrtok 24. novembra o 14.00 h predseda ÚNSS Branislav 
Mamojka s príspevkom Prístupnosť nielen pre nevidiacich a slabozrakých, program 
potom pokračuje do 18.30 h.  
 
Kým štvrtok bude patriť najmä zástupcom ministerstiev a Univerzity Komenského 
v Bratislave, autormi piatkových príspevkov sú pracovníci Slovenskej knižnice 
nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Rehabilitačného strediska pre zrakovo 
postihnutých v Levoči a pedagógovia školy, navštevovanej žiakmi so zrakovým 
postihnutím. Program začína o 8.30 h, posledný príspevok by mal odznieť asi 
o 12.00 h. Nasledovať bude výstava asistenčných pomôcok, worskhop Jasná tlač a 
demonštrácia nových technológií, zameraných na komentovaný film a divadlo. 
Sobota 26. novembra patrí worskhopu Prístupné elektronické dokumenty, ktorý 
začína o 9.00 h a potrvá do poludnia.  
 

Akciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Tyflocomp, s. r. o. 
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 4 700 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 
v roku 1990.  
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Simona Šípová, PR manažérka ÚNSS 
Tel.: 02/69 20 34 29, 0911 469 653 
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