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Úsporami za teplo k lepším službám 
 
V máji začala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska s rekonštrukciou 
svojho sídla v bratislavskej Karlovej Vsi s cieľom znížiť náklady na 
vykurovanie. Výsledkom je inštalácia nového kotla s tepelným čerpadlom, 
vyregulovanie vykurovacieho systému a výmena okien.  
 
Únia ráta až s polovičnou úsporou energie ročne, čo predstavuje asi 4 400 €. „Teší 
nás, že sme vďaka podpore fondu Živá energia mohli zastaraný plynový kotol 
nahradiť novou technológiou tepelného čerpadla. Spolu s výmenou okien a 
regulovaním vykurovania okrem predpokladaného dosiahnutia úspor aj zvyšujeme 
štandard služieb poskytovaných našim klientom. Zlepšilo sa prostredie na 
uskutočňovanie integračných aktivít našich členov v objekte, ktorý máme v 
dlhodobom prenájme a ktorý svojou polohou a veľkosťou veľmi dobre vyhovuje 
potrebám našej organizácie,“ uviedla k projektu Ivana Potočňáková, riaditeľka ÚNSS. 
 
V piatok 14. júna pomôžu s upratovaním po rekonštrukcii, čistením nových okien 
i natretím fasády dobrovoľníci zapojení do akcie Nadácie Pontis Naše Mesto. Už 
v lete by však ÚNSS v rekonštrukcii objektu chcela pokračovať. Počas celého júla sa 
bude uchádzať o dar v podobe farieb, vďaka ktorým by šikovné ruky dobrovoľníkov 
a priaznivcov oživili celú fasádu budovy v Bratislave.  
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci 
a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má 4 600 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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