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ÚNSS súčasťou festivalu UrbanE.T. v Ružomberku  
 

UrbanE.T. je projekt skupiny mladých ľudí – študentov týkajúci sa architektúry 
a urbanizmu. Projekt pracuje s témou mesta ako so živou štruktúrou a organizmom. 
Venuje sa v prvom rade architektúre a urbanizmu ako platforme pre sociálny 
a kultúrny život v meste. 
 
Cieľom projektu je do procesu tvorby miest vtiahnuť aj laickú verejnosť. Tento projekt 
prezentujú študenti nezvyčajnou formou – formou mestského festivalu, ktorý sa 
uskutoční v dňoch 31.3. – 1.4.2011 v meste Ružomberok.  
 
Súčasťou mestského festivalu je aj dvojdňová odborná konferencia pod 
názvom „Mesto ako osobnosť“. Konferencie sa zúčastní aj Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska so svojou prednáškou „Debarierizácia mestského 
prostredia pre ľudí so zrakovým postihnutím“. 
 
„Tento projekt nás veľmi zaujal a potešili sme sa príležitosti zapojiť sa doňho 
prostredníctvom našej prednášky. Ľudia so zrakovým postihnutím sa každodenne 
stretávajú s prekážkami, ktoré si my vidiaci vôbec neuvedomujeme. Aj touto cestou 
by sme chceli verejnosti priblížiť tému debarierizácie mesta ako nevyhnutnosť pre 
ľudí so zrakovým postihnutím“, priblížila účasť Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska na projekte UrbanE.T. Katarína Kubišová z Oddelenia prevencie 
architektonických a dopravných bariér Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
Konferencia sa začne v piatok, 1. apríla 2011 o 16:00 hod. v priestoroch Galérie 
Ľudovíta Fullu v Ružomberku.  
 
Okrem prednášky sa Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska aktívne zúčastní 
festivalu aj formou zapojenia verejnosti do aktivít a súťaží zážitkovou formou. 
Týmto chce Únia prispieť k tvorbe verejných priestorov a dostať do povedomia 
verejnosti problematiku nevidiacich a slabozrakých ľudí.  
„Pre ľudí sme v našom prezentačnom stánku prichystali aktivity, kde si budú môcť 
vyskúšať „život“ nevidiaceho človeka. Ľudia budú môcť chodiť s bielou palicou, skúsiť 
si okuliare, ktoré simulujú rôzne druhy poškodenia zraku, napísať si svoje meno na 
Braillovom stroji a vyskúšať  rôzne iné kompenzačné pomôcky, ktoré každodenne 
využívajú nevidiaci a slabozrakí ľudia“, pozýva do stánku Silvia Ondrejičková 
z Krajského strediska Trenčín. Stánok bude na festivale pre ľudí v sobotu, 2.4.2011. 
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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 5 000 členov 
združených v 69 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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