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Za prístupnejšie múzeá 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravila 4. konferenciu o sprístupňovaní 
kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám. Záštitu nad konferenciou, ktorá sa uskutoční 
12. - 14. novembra vo Vodárenskom múzeu BVS, a. s. na Devínskej ceste 1 v Bratislave - 
Karlovej Vsi, prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič.  

 

Konferencia s názvom Prístupnosť múzeí a výstav osobám so zrakovým postihnutím, 
prostriedok ich spoločenského začleňovania a informovanosti, sa začne v utorok 12. 
novembra o 14.00 h. Súčasťou programu budú vystúpenia expertov z oblasti sprístupňovania 
múzeí, príklady dobrej praxe z Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni, Slovenského múzea 
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši i Bojnického zámku; poster session - 
predstavenie tematických výstav a prezentácií i návšteva debarierizovaných expozícií 
v Archeologickom a Historickom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave. 

 

Podujatie finančne podporili Ministerstvo kultúry SR, Bratislavská vodárenská spoločnosť, 
Vodárenské múzeum, Dinasys, a.s. a Hlavné mesto Bratislava z grantového programu Ars 
Bratislavensis. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí 
ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má 4 464 členov združených v 68 základných organizáciách. 
Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska 
bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.   
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