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          OČKO  11/2021 november
mesačník pre nevidiacich a slabozrakých Nitrianskeho kraja. S podporou Mesta Nitra vydala SINA Nitra n.o. a KR  ÚNSS Nitra, Nedbalova 540/17, 949 11 Nitra
0911/328 921, 0911/328922, hovoriaciweb@gmail.com
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Poukážky na taxi meškajú, ale budú
Veľmi sa ospravedlňujeme za meškanie výdaja poukážok na bezplatné jazdy taxíkom. Nastali menšie technicko- organizačné problémy, ktoré sme nepredpokladali. Lístky sme začali záujemcom vydávať vo štvrtok 11.11.2021. Prevzatie si dohodnite telefonicky s p. Držíkovou na tel.: 0911328922. Pri prevzatí sa musíte preukázať preukazom  ŤZP-S a v prípade, že nemáte ešte uhradený členský príspevok na tento rok (10€), najskôr si tento musíte uhradiť.

Deň nevidiacich nebude
Podľa aktuálnej situácie, kedy je náš okres v bordovej farbe, by sme mali možnosť v Olympii zorganizovať akciu len pre 20 zaočkovaných účastníkov, preto sme rezerváciu zrušili. 



Užitočná linka
Napriek tomu, že návšteva AS Mlynské Nivy bola zorganizovaná trocha narýchlo, zúčastnilo sa jej 16 účastníkov. Mgr.Eva Metonová nám bola skvelou sprievodkyňou. Napriek veľkosti stanice sa dá na nej vďaka vodiacim líniám a prehľadne usporiadaným nástupištiam dobre orientovať. Do Nitry chodia autobusy zväčša z nástupišťa č.8. Evka nám poskytla čísla na linku Dopravného podniku mesta Bratislavy, na ktorej vedia pomôcť s naplánovaním prestupov tak, aby boli bezpečné aj pre nevidiacich návštevníkov Bratislavy. Túto pomoc získate na číslach 0948102102, 02/5950 5950, info@dpb.sk

Vystúpime v adventnom mestečku v Nitre?
Z pochopiteľných dôvodov to píšeme s otáznikom, ale pokiaľ mestečko bude, tak 8.decembra o 18.hod.by na pódiu mali vystúpiť skupina Radosť, Peter Zbranek a skupina Domovina. 

Koncert Mariána Banga
Nevidiaci spevák Vás pozýva sledovať koncert Náruč plná piesní online na Facebook.com/Maroš Bango,  dňa 17.11.2021 o 17.00 hod. Okrem neho tu vystúpia Viera Kotvasová, Paulína Ištvancová a Radek Žalud. 

CORVUS – nové aplikácie aj výhodná cena
Používateľom rozhodne odporúčame aktualizovať, keďže ponúka mnoho noviniek aj opráv. Z noviniek vyberáme:
Optické rozpoznávanie textu (OCR)
Dá sa použiť v troch režimoch. OCR dokáže rozpoznávať krátke nápisy, tiež dokáže skenovať dokumenty (pričom používateľa naviguje, ako telefón správne nasmerovať), alebo je možné pomocou OCR rozpoznať jpg či obrázkový pdf súbor.
Jednoduchší prístup k podcastom
Pôvodný názov Čítačka RSS sa zmenil na Podcasty a RSS. Priamo v module je integrované vyhľadávanie podcastov v databáze Apple podcasts, takže nie je viac potrebné adresy podcastov získavať ručne.
Z ďalších noviniek vyberáme
	Na hlavnej obrazovke je teraz možné používať až tridsať skratkových gest. Boli pridané trojprstové gestá v kombinácii s tlačidlami hlasitosti.
	Prostredníctvom aplikácie sťahovanie kníh je teraz možné pristupovať do archívu audio stôp koment. filmov na stránke trnka.biz.

Corvus je teraz možné v podstatne väčšej miere ovládať aj s použitím externej klávesnice pripojenej k telefónu.
	V aplikácii diktafón je teraz možné nastaviť zdroj nahrávania. Takto je možné docieliť napríklad nahrávanie stereo, prípadne nahrávanie hovorov.
Corvus môžete aktualizovať z notifikácie na hlavnej obrazovke, prípadne z menu Pomocník. Takisto odporúčame sledovať web hovoriacemobily.sk, kde postupne pribúdajú audionávody k novým funkciám. S aktualizáciou a výukou s novými aplikáciami vám pomôže aj Mgr.Erika Šodorová na KS ÚNSS v Nitre po telefonickej dohode na 0911636421.

Výhodná ponuka pre tých, čo Corvus ešte nepoužívajú
Licenciu Effective, viazanú na imei zariadenia, je možné teraz získať za 24,90€. Ponuku využijú napríklad tí, ktorí nemôžu alebo nechcú zmeniť mobilného operátora, aktuálne nemôžu žiadať o príspevok na kompenzáciu, alebo zvažujú Corvusom vybaviť svoj tablet. Ponuka platí do konca januára 2022. Cena licencie Effective PLUS, viazanej na telefónne číslo, ako aj licencie zakúpené doteraz, ostávajú bez zmeny. V ponuke od Touch&Speech rovnako stále ostáva aj bezplatný variant Free, ktorý ponúka okrem doterajších funkcií už aj prístup do všetkých podporovaných knižníc. 
Ponuka od Telekomu stále platí
Mobilný operátor Telekom pred viac ako dvoma rokmi predstavil výhodný paušál pre nevidiacich. Mnohým práve v týchto mesiacoch končí viazanosť, preto je potrebné si ju nanovo predĺžiť. Aj v tomto prípade sa zákazník preukáže preukazom ZŤP s červeným pruhom (so sprievodcom), na ktorom je poznamenané nevidiaci (resp. „blind“). Ak na preukaze nie je táto poznámka vyznačená, odporúčame predložiť posudok príslušného úradu práce, z ktorého vyplýva, že je osoba uznaná za osobu s ťažkým zrakovým postihnutím. Takéto overenie nie je možné urobiť telefonicky a zákazník musí viazanosť predĺžiť na pobočke operátora, ideálne ešte pred jej skončením. Dátum konca viazanosti si môže zákazník overiť v aplikácii Telekom, prípadne telefonicky na čísle 0800123456. Ak sa zákazníkovi ozve agent s inou ponukou, odporúčame ju zdvorilo odmietnuť. Agent nedokáže telefonicky ponúknuť program pre nevidiacich.  
Program pre nevidiacich ponúka za 12 eur mesačne neobmedzené volania a sms do všetkých sietí na Slovensku a v EU, 14 GB dát. Pri podpise zmluvy je možné získať za jednorazový poplatok 9 € a mesačný poplatok 2 € zariadenie s aplikačným setom Corvus.

Zapojte sa do klubových aktivít v SINA Nitra n.o. 
Skúšky skupiny RADOSŤ - Každý pondelok o 9:30 h.
Tvorivé dielne krúžku RADKA - Každý štvrtok o 9:30 h. 
Kondičné cvičenie – každý utorok o 15:30 h.
Posilňovňa – individuálne po tel. dohode
Očko 11/2021 – spracoval Josef Zbranek

