
TLAČOVÁ SPRÁVA KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI 

SENIORI SA NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ NEBOJA 

 

Čadca (22. september 2022) Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja vyšla v ústrety ľuďom, ktorí majú záujem oboznámiť sa bližšie s novými 

technológiami a aj v zrelom veku kráčať s dobou. Vďaka finančnej podpore Nadačného fondu 

Telekom v Nadácii Pontis pripravila pre seniorov bezplatný počítačový kurz s príznačným názvom 

,,Zrelí na dobu digitálnu.“ 

Kysucká knižnica v Čadci so svojím neustále bohatým programom pre deti a mládež, znevýhodnené skupiny 

obyvateľstva či dospelých, nezabúda ani na svojich skôr narodených čitateľov. Každoročne pre nich 

pripravujeme ,,Kurzy tréningov pamäti“, ponúkame účasť na literárnych podujatiach a prezentáciách nových 

knižných titulov a práve im je určená čitateľská súťaž ,,Supersenior roka“. Tento rok sa nám podarilo 

vytvoriť ďalší zaujímavý projekt, ktorého cieľom bolo vtiahnuť seniorov do úžasnej doby Industry 4.0. 

Surfovať po internete, používať smartfón, vyhľadať informácie, ba dokonca niečo naprogramovať nie je pre 

absolventov nášho počítačového kurzu teraz už žiadna veda. Počas celého roka sme sa s 5-timi ,,odvážnymi“ 

seniormi stretávali na 12-tich praktických workshopoch, ktoré boli zamerané na širokospektrálne možnosti 

využitia nových technológii. Naši ,,žiaci“ boli disciplinovaní, dochádzku mali bezchybnú a tak sa všetci 

môžu pýšiť tým, že sa naučili nielen základy práce s počítačom, ale aj mnoho iného. Oboznámili sa 

s programovaním a prácou s 3D tlačiarňou, na ktorej  si mohli vytlačiť  rôzne drobné predmety, dávkovač 

liekov, kľúčenku, píšťalku, či otvárač na pivo. Zistili, že smartfón neslúži iba na telefonovanie a posielanie 

sms správ. Milo nás prekvapila skutočnosť, že programovanie micro:bitov a mBotov im nerobilo absolútne 

žiaden problém, ba naopak užívali si to. Posledný workshop sa uskutočnil 20. septembra 2022, v ktorom si 

naši ,,žiaci“ zopakovali doteraz naučené vedomosti a zručnosti. Záver patril k zhrnutiu kurzu, ale aj 

obdarovaniu seniorov diplomom a sladkou odmenou, ktorú si zaslúžili za svoju šikovnosť. Pri srdci nás 

hrejú slová pána Jozefa, ktorý sa na záver kurzu vyjadril: ,,Keď si predstavím, že na prvú hodinu som prišiel 

s tým, že som nikdy v živote nedržal myšku v ruke... A teraz? Je to pre mňa obrovský osobný pokrok a rast. 

Veľa ste ma naučili, za čo Vám veľmi pekne ďakujem.“ V mene celého kolektívu knižnice sa chceme aj my 

pekne poďakovať absolventom kurzu ,,Zrelí na dobu digitálnu“ za ich zodpovedný, milý a láskavý prístup. 

Pýtate sa v duchu ,,Čo je to ten micro:bit a Mbot?“ Na túto otázku vám radi odpovieme ak prejavíte záujem 

zúčastniť sa na ďalších kurzoch, ktoré má knižnica v pláne organizovať nielen pre seniorov v nasledujúcich 

rokoch. Stačí nás sledovať na sociálnych sieťach a na webovej stránke knižnice alebo sa informovať osobne 

v knižnici. 
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