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Prístupnosť dokumentov je dôležitá pre všetkých 
 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala 24. – 26. novembra 
konferenciu, ktorej témou je prístupnosť tlačených i elektronických 
dokumentov a webstránok ľuďom so zrakovým postihnutím.  
 
Konferencia s celým názvom Prístupnosť písomných dokumentov osobám so 
zrakovým postihnutím. Prostriedok ich spoločenského začleňovania a informovanosti 
prináša okrem príspevkov odborníkov z ÚNSS, ministerstiev a inštitúcií, 
zaoberajúcich sa problematikou osôb so zrakovým postihnutím tiež výstavu 
asistenčných technológií a workshopy. Tie sú na rade v piatok poobede a v sobotu 
predpoludním, výstava bude k dispozícii v piatok popoludní.  
 
Prvým, ktorý na konferencii odznel, bol príspevok Branislava Mamojku, predsedu 
ÚNSS, zdôrazňujúci nevyhnutnosť prístupnosti informácií pre ľudí so zrakovým 
postihnutím a jej užitočnosť pre všetkých. Tu podčiarkol najmä nutnosť legislatívnych 
zmien a navrhol i konkrétne riešenia tejto problematiky v oblasti sprístupňovania 
príbalových letákov, ktoré sú súčasťou balenia liekov.   
 
Zástupcovia Ministerstva kultúry, Ministerstva financií a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR zoznámili účastníkov konferencie so štandardami prístupnosti 
webových sídiel vo verejnom i súkromnom sektore, s autorskoprávnou problematikou 
používania diel ľuďmi so zrakovým postihnutím aj o legislatívnom rámci, na základe 
ktorého sa vzdelávajú žiaci so zrakovým postihnutím.  
 
Blok príspevkov doplnili prezentácie pedagógov levočskej Spojenej školy internátnej 
a pracovníkov Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktoré 
sa venovali najmä možnostiam elektronických učebníc a výhodám aj nevýhodám 
vreckovej elektronickej knižnice. Pozornosť prítomných upútal tiež projekt NOMS, 
výsledkom ktorého je unikátny produkt – taktilný tablet pre zrakovo postihnutých.  
 
„Hlavným cieľom projektu je vytvorenie veľkoplošného obnovovacieho taktilného 
displeja, schopného zobraziť až 80 x 80 bodov. Dôvodom vyvíjania tohto tabletu je 
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fakt, že množstvo informácií, existujúcich len v grafickej podobe, je nutné 
sprostredkovať i ľuďom so zrakovým postihnutím. Zatiaľ je to možné len 
prostredníctvom reliéfnej tlače. Problémom však je, že reliéfny displej, ktorý by 
takého grafické informácie zobrazoval, zatiaľ nie je trhovo dostupný,“ informoval 
Peter Teplický z ÚNSS. „Jednou z výhod tabletu je relatívne nízka cena, asi 3 – 5 tis. 
€. Pre porovnanie – cena podobných veľkoplošných displejov sa pohybuje okolo 50 
tis. €,“ dodáva.  
 
Program konferencie dopĺňa téma komentovaného filmu a divadla. Demonštrácia 
technológií zabezpečujúcich audiokomentár pre divákov so zrakovým postihnutím a 
následná beseda sú naplánované na piatok 25. novembra so začiatkom o 19.30 h.  
 

Akciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Tyflocomp, s. r. o. 
 

                           
     
 
 
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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